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ØNSKER DU Å BLI NEGLEDESIGNER?
Eller kanskje du bare vil lære deg 

profesjonell manikyr?

Vi tilbyr både dagskurs og kveldskurs for 
nybegynnere og viderekommende.

Her er alle velkomne.

Kursene holdes i Sandvika, Bergen & Ålesund



KURS OVERSIKT
PROFESJONELT GRUNNKURS NEGLEDESIGNER (DAG)
4 uker (140 t.) Kurs i negledesign som omfatter manikyr med massasje 
og lakkering, GelFX og forsterkning/forlengelse med Gele.
Kl. 9-16 man-fre.
Kr. 29 000,- inkl. PROkit med LED lampe verdi 8000,-

Dette er et grunnleggende kurs i negledesign for deg uten 
forkunnskaper. Kurset er omfattende og vil også kreve egenstudier. 
Etter endt eksamen får du mulighet for gratis praktisering i våre lokaler. 
Kurset går over seks uker, med en teoretisk prøve etter hvert emne, 
deretter en avsluttende eksamen som består av en 
teoretisk og en praktisk del. Ved bestått eksamen tildeles 
diplom og kursbevis med tittelen ”Negledesigner”.

PROFESJONELT GRUNNKURS NEGLEDESIGNER 
(SOMMER/KVELD + HELG)
4 uker (104 t.)  Kurs i negledesign som omfatter manikyr med massasje 
og lakkering, GelFX og forsterkning/forlengelse med Gele.
kl. 09-16/ 16-21 man- fre + 10-16 lør- søn (to helger).
23 000,- inkl. PROkit med LED lampe verdi 8000,-

Dette kurset tilsvarer Profesjonell Grunnkurs DAG, 
men er mer komprimert, med litt mindre teori og mer hjemmestudier. 
Kurset går over fire uker, med en teoretisk prøve etter hvert emne, 
deretter en avsluttende eksamen som består av en teoretisk og en 
praktisk del. Ved bestått eksamen tildeles 
diplom og kursbevis med tittelen ”Negledesigner”. www.lakkbar.no
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BASIC MANIKYR: Lakkerings-kurs
9-16- man-fre (dagtid) 2-5 dagers kurs (35 t. totalt).
16-21 man-fre (kvelstid) 2-5 dagers kurs (25 t. totalt).
Pris kr. 4990 inkl. starterkit verdi 2600,-

Kurs for deg som ønsker å lære å legge neglelakk profesjonelt, ingen 
forkunnskaper nødvendig.
På dette kurset lærer du grunnleggende manikyr, teknikker for 
tradisjonell lakkering, håndmassasje og pleie av naturlig negl.
Du får også grundig opplæring i fransk manikyr, og ORLY EPIX 
som er en ekstra holdbar og hurtigtørkende neglelakk.
Ved bestått eksamen tildeles diplom.

BASIC MANIKYR: GelFX-kurs 
9-16- man-fre (dagtid) 2-5 dagers kurs (35 t. totalt)
16-21 man-fre (kveldstid) 2-5 dagers kurs (25 t. totalt)
Pris kr. 5990 inkl. starterkit. Verdi 3199,- 

Kurs for deg som ønsker å lære å legge profesjonell neglelakk. 
Vi bruker ORLY GelFX som er en gelè neglelakk, 
som mange kaller «shellac». 
GelFX påføres som en neglelakk og herdes i en LED lampe. 
Behandlingen sitter feilfritt i opptil 3 uker og fjernes med aceton. 
Vi anbefaler noen forkunnskaper, «BASIC lakkering-kurs» 
eller tilsvarende vil være nødvendig.
Kurset gir en teoretisk innføring i gelè neglelakk og tar for seg 
ORLY GELFX lakkering steg for steg, samt fjerneprosess. 
Ved bestått eksamen tildeles diplom.

BASIC Kursene kan gjennomføres på kun 2 dager, men vi anbefaler 
sterkt å gå delta på alle 5. Ved kortere kurs gis annen diplom.
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PROFESJONELT GELE KURS 

5- dagers gelekurs (35 t. totalt).
9-16 man-fre (dagskurs) eller
16-21 man- fre (kveldskurs 25 t. totalt).
Kr. 10 990,- inkl. starterkit med LED lampe (4 fingre) verdi 3000,-

Kurs for viderekommende negledesignere, 
som ønsker å lære seg å påføre GELE.
Vi anbefaler «Basic manikyrkursene» eller tilsvarende
før du går videre på dette kurset.
Gele er et luktfritt manikyrsystem, behandlingen er svært populær og 
brukes over hele verden.
Kurset gir en teoretisk og praktisk innføring i forsterkning, forlengelse 
og påføringsteknikker med bruk av tipper og sjablong. 
Deretter en avsluttende eksamen som består av en teoretisk og en 
praktisk del.
Ved bestått eksamen tildeles diplom. 

www.lakkbar.no
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ORLY COLOR IS VEGAN

ORLY IS CRUELTY FREE

ORLY has always been, and will continue to be, 
a cruelty free company.

ORLY IS FREE FROM HARMFUL INGREDIENTS

ORLY is free from DBP, Toulene, Camphor, 
Formaldehyde, Formaldehyde Resin, and more.

MADE WITH LOVE IN LA

Family owned business since 1975. Made in the 
USA at our HQ in Los Angeles, CA.

WHY ?
HVORFOR ORLY?

ORLY LAKKENE ER VEGANSKE

ORLY sine produkter inneholder ingen animalske 
ingredienser.

ORLY ER FRI FOR DYRETESTING

ORLY har alltid vært, og vil alltid være,
fri for dyretesting.

ORLY ER FRI FOR SKADELIGE INGREDIENSER

ORLY er fri for Toluene, Formaldehyde,
Dibutyl Phthalate (DBP), Formaldehyde Resin, Camphor, 
Ethyl Tosylamide, Xylene, Triphenyl Phosphate (TPP), MEHQ
HQ, MIT, Parabens, Animal Derived Ingredients or Gluten.

MADE IN LA, LOVED IN NORWAY

ORLY er en familieeid bedrift,
der Jeff Pink er grunnlegger. 
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KIT INCLUDES:

1 - Primer

1 - NEW! Easy-Off Basecoat

1 - Basecoat

1 - Topcoat

1 - Cuticle Oil

1 - 3-in-1 Cleanser

1 - NEW! Genius Remover

1 - Pointe Blanche

1 - Rose Colored Glasses 

1 - Gumdrop 

1 - Beach Cruiser

1 - Purple Crush

1 - Monroe’s Red

1 - Star Spangled

1 - Luxe

1 - Country Club Khaki

1 - Foil Remover Wraps 100pk

1 - Pusher & Remover

1 -  Buffer

1 -  Dry Brush

1 - Lint-Free Nail Wipes 240 pk

1 - LED Lamp

2 - FREE Education DVD 

1 - FREE Catalog

1 - FREE Instruction Sheet

1 - FREE Window Decal

1 - Nail File 7” Black

1 - Nail File 7” Zebra Foam Board

1 - Lint-Free Table Covers 50 pk

PROFESSIONAL KIT

KIT INCLUDES:

1 - Primer

1 - NEW! Easy-Off Basecoat 

1 - Basecoat

1 - Topcoat

1 - Cuticle Oil 

1 - 3-in-1 Cleanser 

1 - NEW! Genius Remover

1 - Pink Nude

1 - Star Spangled

1-  Beach Cruiser

1 - Foil Remover Wraps 20 pk

1 - FREE Education DVD

1 - FREE Catalog

1 - FREE Instruction Sheet

1 - FREE Window Decal 

1 - Nail File 7” Black

1 - Nail File 7” Zebra Foam Board

STARTER KIT

Everything you need to be a part of the gel revolution in the convenience of a kit.

GELFX® KITS

ITEM # 31149ITEM # 31150

GELFX®

KITS
Eksempel PROkit:
Neglebåndsolje og neglebåndsfjerner
2 neglefiler
1 buffer
Neglebåndsklipper og pusher
Forkle
Manikyrpute
Basecoat og topcoat
2 neglelakker
2 neglelakker til fransk manikyr
LED lampe
3 GelFX lakker
2 GelFX Fransk manikyr 
Primer, basecoat og topcoat
GelFX Dry brush
GelFX Remover 
Gele produkter m/
pensel, primer og dehydrator

Verdi 8000,-

Eksempel Starterkit:
Neglebåndsolje og neglebåndsfjerner
2 neglefiler
1 Poleringsfil
Neglebåndsklipper og pusher
Forkle
Manikyrpute
Basecoat og topcoat
2 neglelakker
2 neglelakker til fransk manikyr
neglelakksfjerner 

Verdi 2600,-

www.lakkbar.no



HVORFOR VELGE OSS?
Alle studenter får individuell oppfølging og vi sikrer at du blir en dyktig 
manikyrist. Hvis du trenger mer oppfølging etter kurset, får du det!
Vi er den eneste negleskolen som tilbyr ”Fornøydgaranti” dvs. at du 
kostnadsfritt kan delta i neste kursrekke ved behov, dersom vi har ledig 
kapasitet.

Lakkbar skolen har høyt fokus på trivsel og godt læringsmiljø. 
Våre håndplukkede undervisere har høy faglig kompetanse og 
lang erfaring.
Vi fokuserer på praktisk undervisning, slik at studentene er klare til å gå 
rett ut i jobb når de er ferdige hos oss.

Minst en gang i året arrangerer vi ”Kick off dager” hvor internasjonale 
eksperter kommer og holder kurs, nylanseringer av produkter og andre 
spennende aktiviteter.

DINE MULIGHETER VIDERE:
Neglemarkedet vokser stadig og gode negledesignere er ettertraktet.
Lakkbar er også et franchisekonsept og her kan vi tilby gode 
jobbmuligheter for både franchisetakere og medarbeidere.
Lakkbar er en bedrift i stor vekst og vi har som mål å utvide oss i hele 
Norge.

FORDELER:
Alle studenter ved Lakkbar skolen vil alltid få -30% på alle
produkter fra ORLY og ORLY PRO produkter til salongpriser.
Invitasjoner til events og kundekvelder, tilgang på nyheter før andre 
og mye mer.



www.lakkbar.no



FUN FACTS

LAKKBAR
Ideen dukket opp da gründer Fanny Randz skulle på en 
skjønnhetsmesse i Italia. 
Hun mellomlandet i Tyskland, der hun plutselig fikk øye på en 
Manikyr-express mens hun ventet på neste fly. 
Dette var en genial idè som ikke fantes i Norge enda! 
Deretter satt hun seg ned og begynte å tegne sin egen Manikyr-express.
Resultatet ble «Lakkbar Neglexpressen». 
Den første Lakkbar salongen åpnet på Ski Storsenter mars 2011.
Siden har det gått slag i slag og nå skal hun åpne sin første 
Lakkbar Skole.

ORLY
Historien om Fransk Manikyr startet i 1975 under innspillingen av den 
legendariske filmen «Saturday Night Fever». 
Skuespillerne skulle raskt skifte til nye antrekk, og under stresset 
mellom garderobeskiftene dukket det opp behov for naturlige og 
elegante negler som kunne passe alle de ulike antrekkene. 
Kravene var enkel, elegant og feminint.
Hollywood make-up artisten og grunnlegger av ORLY ”Jeff Pink” kom 
opp med den geniale ideen om hvite tupper med rosa lakk over!
Siden har behandlingen vært den mest solgte på verdensbasis!



www.lakkbar.no



67

For mer info om kursene besøk:
www.lakkbar.no

Påmelding gjøres gjennom et påmeldingskjema.
Dette finner du på nettsiden vår, eller du kan ta kontakt 

med oss på tlf.

Har du spørsmål kan du kontakte oss på mail eller tlf.
Email: kontor@lakkbar.no

Tlf: 63 01 02 78

Alle våre produkter kan du handle på:
www.orlynorge.no

Vi ser frem til å høre fra deg!

Kursene holdes i:
Sandvika, Bergen & Ålesund

Vi tar forbehold om trykkfeil og prisendringer.


