




3

4
Crystal Nails Elite

KörmösAkadémia®

16
Körmös Diploma

76
Crystal SPA -

Pedikűrös továbbképzések

8

Szakmai cikkek

39
Díszítő továbbképzések

86
OKJ-s Kézápoló- és 

Műkörömépítő; Lábápoló képzés

6
Crystal Nails Elite KörmösAkadémia®

Hivatalos Partnerei

18
Technikai továbbképzések

83
LuXLash szempillahosszabbítás, 

szemöldök építés/dúsítás

14

Megújuló továbbképzések

71
Versenyfelkészítő továbbképzés

87

Szakoktatói Diploma

15

Továbbképző oktatói csapat

73
Körömtábor

88
Crystal Nails

OKJ szakoktatói csapat

és vizsgaközpont

OKTATÁSI KÉZIKÖNYV 2019 TAVASZ/NYÁR TARTALOMJEGYZÉK



BEMUTATKOZIK: 
CRYSTAL NAILS –
ELITE KÖRMÖSAKADÉMIA®

ÉS VIZSGAKÖZPONT
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Crystal Nails – Elite KörmösAkadémia®

Crystal Nails Kft.
1085 Budapest, József krt. 38.
Telefonszámok: (1) 323 0258
OKJ: (30) 374 4184
Továbbképzés: (30) 826 0609
Panaszkezelés: (70) 774 2611 
Fax: (1) 323 0259
E-mail: kepzes@elitecosmetix.com
Web: www.crystalnails.hu; www.mukorom-tanfolyam.com

Több mint 15 évvel ezelőtt –
győztes magyar körmös versenyzők

és fejlesztő mérnökök közös munkájával –
született meg Magyarország kedvenc

köröm márkája, a Crystal Nails.
Az elmúlt évtized alatt sikerült egy olyan profi versenyzői 
csapatot és olyan verhetetlen minőségű alapanyagokat 

létrehoznunk, amelyek az utóbbi pár év alatt komoly 
nemzetközi hírnevet hoztak a magyar körmösöknek

és a Crystal Nails-nek.
A versenyzői csapat és a csúcsminőségű alapanyagok mellett, 
12 évvel ezelőtt saját oktatóközpontot is alapítottunk, melynek 

ma már számos vidéki központja is van.
A Crystal Nails – Elite KörmösAkadémia®

piacvezető oktató- és vizsgaközpont:
évente közel 1000 tanuló kapja meg
OKJ-s Műkörömépítő- és Kézápoló,

illetve Lábápoló képesítését Budapesten
és vidéki franchise partnereinknél.

Crystal Nails – Elite KörmösAkadémia® oktatótermei:  
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BEMUTATKOZIK: 
CRYSTAL NAILS –

ELITE KÖRMÖSAKADÉMIA®

ÉS VIZSGAKÖZPONT
és vizsgaközpont

A Crystal Nails - Elite KörmösAkadémia® logó egyfajta védjegy, mely 
garantálja, hogy az adott intézményben a műkörmös és pedikűrös OKJ 
és szakmai továbbképzések emelt szinten, a Crystal Nails hivatalos 
oktatóival folynak.

Crystal Nails – Elite KörmösAkadémia® - pillanatképek az oktatásokból:



CRYSTAL NAILS -
ELITE KÖRMÖSAKADÉMIA® 
HIVATALOS PARTNEREI
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Az alábbi térképen a Crystal Nails - Elite KörmösAkadémia® hivatalos 
franchise partnerei találhatók, melyek saját felnőttképzési engedéllyel 
rendelkező intézmények.
Képzésekre jelentkezni a képzési helyszínek alatt, illetve a
www.mukorom-tanfolyam.com oldalán keresztül lehet.
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SZÉKESFEHÉRVÁR
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CRYSTAL NAILS -
ELITE KÖRMÖSAKADÉMIA® 

HIVATALOS PARTNEREI

és vizsgaközpont

A Crystal Nails - Elite KörmösAkadémia® logó egyfajta védjegy, mely 
garantálja, hogy az adott intézményben a műkörmös és pedikűrös OKJ 
és szakmai továbbképzések emelt szinten, a Crystal Nails hivatalos 
oktatóival folynak.

Budaörs, Kecskemét
Reconvert Oktató és
Kereskedelmi Bt.
Buzássy Tamás
Tel.: 30/283-2828
E-mail: buzassy@t-online.hu
F. nyt.: E-000996/2014

Békéscsaba 
Crystal Varázs Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
Dudás-Deák Ildikó
Tel.: 70/578-8553
E-mail: magicnails68@gmail.com
F. nyt.: E-001007/2015

Budapest
Crystal Nails Kft.
Tel.: 1/323-0258; 
30/374-4184; 70/774-2611
E-mail: kepzes@crystalnails.hu
F. nyt.: E-000504/2014

1.

2.

3.

Szolnok, Nyíregyháza,
Debrecen
Murányi Sándorné e.v.
Murányi Sándorné
30/743-3430
E-mail: rozeskoromiskola@gmail.com
F. nyt.: E-001362/2015

Eger, Gyöngyös 
Papa Thomas Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
Takács Nóra
Tel.: 30/631-6030
E-mail: rendeles.papathomas@gmail.com
F. nyt.: E-001273/2015

4.

5.

Győr
Brill Cosmetix Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft.
Pintér Erika
Tel.: 70/619-1307
E-mail: iskola@rednails.hu
F. nyt.: E-001329/2015

6.

Kaposvár, Nagykanizsa, Pécs, 
Székesfehérvár, Siófok
Deja-Vu Dream Kft. 
Takács Loretta
Tel.: 20/217-1490
e-mail: iskola2@deja-vu.hu
F. nyt.: E-000849/2014

Szeged 
Pataki Zsuzsanna e.v.
Pataki Zsuzsanna
20/340-6258
E-mail: kormosakademiaszeged@gmail.com
F. nyt.: E-001367/2015

7.

8.

Szombathely, Zalaegerszeg,
Sopron
Prompt Collector X4 Bt.
Véghné B. Tünde
E-mail: info@elitnails.hu
Tel.: 20/428-4518
F. nyt.: E-001053/2015

9.



SZAKMAI CIKK: TANFOLYAMOK ÚTVESZTŐJÉBEN 
HOGYAN, MI ALAPJÁN ÉS MILYEN SORRENDBEN 
VÁLASSZAK TOVÁBBKÉPZÉST?
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Menjek
továbbképzésre?

Miért fontos, hogy
képezzem magam?

Technikai vagy díszítő?
Hogyan válasszak
továbbképzést?

1 2 3 4

Képzésre, fejlődésre minden körmös-
nek szüksége van. Nincs olyan szak-
ember, aki tökéletesen tudna és ismer-
ne minden technikát, minden díszítést. 
Hiszen az oktató is tanulhat tanulóitól, 
apróbb mozdulatokat, fogásokat. 
Nincs az a szint, ahonnan ne lehetne 
továbbfejlődni. „Nem tanulhatunk sem-
mi újat mindaddig, amíg el nem ismer-
jük, hogy még nem tudunk mindent.”

Ebben a szakmában nincs megállás. A 
divat változásával, az anyagok folyama-
tos fejlesztésével, a legújabb technikák 
és díszítések megjelenésével lépést kell 
tartani. Emellett a továbbképzések alatt 
tökéletesítheted a munkád.

Technikai képzéseken elsajátíthatod 
az anyagok használatának helyes sor-
rendjét, a különböző formák pontos 
technikáit, megoldásokat kaphatsz a 
törésekre, felválásokra. Díszítő tanfolya-
mokon megtanulhatod a minták elhe-
lyezésének „titkait”, különféle mintákat, 
motívumokat, a színek  összehangolá-
sának fortélyait.

Ha frissen végzett körmös vagy és a 
hivatalos technikákat, az anyagokat, 
azok tulajdonságait és jellemzőit már jól 
ismered, akkor az egész napos tech-
nikai képzéseken érdemes részt ven-
ned. Itt olyan formákat sajátíthatsz el, 
amiket az alapképzés, azaz az OKJ-s 
tanfolyam során nem. A díszítő tanfo-
lyamoknál is ajánlatos a kevésbé bo-
nyolultabbakkal kezdeni: miután ezek a 
minták már a „kezedben vannak”, to-
vább csiszolhatod finommotorikus ké-
pességeid és bátran jelentkezhetsz egy 
bonyolultabb motívumokat oktatóra.

CRYSTAL
NAILS

ELITE MESTER

CRYSTAL NAILS
MESTER

CRYSTAL NAILS TECHNIKUS

SZALON TOP DESIGNER

SZALON ALAP DESIGNERCr
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CN tipp:
Folyamatosan frissülő 

Oktatási
katalógusunkban a tanfo-
lyam neve alatt megtalálod 

a Nehézségi szintet.
Kezdd először az 1-es 

jelölésűekkel!
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SZAKMAI CIKK: TANFOLYAMOK ÚTVESZTŐJÉBEN 
HOGYAN, MI ALAPJÁN ÉS MILYEN SORRENDBEN 

VÁLASSZAK TOVÁBBKÉPZÉST?

Milyen időközönként?
4 érdekesség,

amit biztosan nem tudtál
a továbbképzésekről

5 tanfolyam 1-ben: 
Körömtábor

5 6 7

Hogy a divattal lépést tudj tartani, cél-
szerű havonta egy tanfolyamon részt 
venni. Ha már „mindent megtanultál”, 
érdemes ismételni. A képzések idő-
ről időre, folyamatosan megújulnak: új 
mintákat, motívumokat, új tananyagot 
oktatnak. Emellett az oktató is fejlődik, 
tapasztalata egyre több lesz, és persze 
másképp is magyaráz. Változik a mun-
kája, könnyebb technikákat, elkészítési 
módot, pontosabb kiépítést tanít. Arról 
nem is beszélve, hogy folyamatosan 
jelennek meg új anyagok és új techni-
kák, amik bekerülnek a tananyagba, így 
azok használatát is begyakorolhatod.

1. 50 professzionális technikai és díszítő továbbképzés-
ből válogathatsz, melyek tartalmát oktatóink folyamatosan 
megújítják: a színeket az adott évszakhoz, a mintákat az 
aktuális divathoz hangolják)
2. Továbbképzési naptárunk naponta frissül
(www.mukorom-tanfolyam.com/mukorom-tanfolyam-nap-
tar)! Ha megtetszik bármelyik, jelentkezhetsz neten keresz-
tül is!
3. Körömtábor elvégzése 4 továbbképzésnek „felel meg”, 
így már csak 1-et kell elvégezned ahhoz, hogy Referencia-
szalon legyél.
4 Egy felmérés szerint annak a szakembernek, akinek sok 
oklevele van a falon, abban jobban megbíznak a vendégek.

Sokak szerint a Körömtábor olyan, 
mintha 5 tanfolyamot egymás után 
végeznél el: intenzív, széleskörű tudá-
sanyag, sok-sok gyakorlással fűsze-
rezve. 
A táborban…
…szalonmunkádban azonnal haszno-
sítható extra tudásanyagot kapsz
…konzultálhatsz körmösökkel
…aznap lemérheted tudásod a tanult 
anyagból (amennyiben szeretnéd)
…a tábor végén oklevelet kapsz, ami 
már önmagában egy szakmai elisme-
réssel
(Körömtáborainkról – Alapozó és Emelt 
szintű – további információt az Oktatási 
katalógus végén találsz!)

CN tipp:
Érdemes a képzésekre felkészülten

érkezni, összeírni a kérdéseket,
amik a mindennapi szalonmunka

során felmerülhetnek.
Így elkerülheted azt, hogy bármi
is kimaradjon. Ha kérdésed van,
bátran tedd fel, mert a válaszból

nemcsak te, hanem
mindenki tanul!



SZAKCIKK: TANULNÉK, DE HOL,
HOGYAN ÉS MIT?
5 + 1 TIPP HOGYAN LEGYEK
MINDIG NAPRAKÉSZ A SZAKMÁBAN
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Egész napos szakmai
tudás - Crystour

A Crystour egész napos szakmai napja általában két 
Bajnok oktató főszereplésével, melynek során a legfris-
sebb technikai és díszítő trendeket ismerheted meg.
Ingyen. Itt azonban nem tudod begyakorolni az újonnan 
tanultakat, ellenben felteheted kérdéseid minden témá-
ban.
Keresd a nyári és téli időpontokat és helyszíneket a 
www.crystalnails.hu oldalon vagy hírleveleinkben.

Ingyenes rendezvények -
miért fontos,

hogy ott legyek? 
Nemzetközi Bajnok oktatók, illetve egy külföldi vendé-
gelőadó előadásában láthatod a szezon legdivatosabb kö-
römformáit, megtanulhatod a legújabb anyagok használa-
tát, a legfrissebb építő technikákat, a legtrendibb díszítéseit. 
Szintén ingyen.  Elsőkézből láthatod, és a nyitott tégelyek 
asztalánál meg is nézheted közelebbről az évszak legfor-
róbb trendszíneit minden anyagcsoportban. Ráadásul, 
ha sorban állsz, azonnal, ha kitöltöd a megrendelőlapot, 
egy héten belül ingyen hozzájuthatsz az évszak legütő-
sebb trendszíneihez. A következő rendezvény helyszínét 
és időpontját kísérd figyelemmel facebook oldalunkon. 
Keresd így: Crystal Nails Hungary.

Begyakorolhatod
a tananyagot - egynapos 

továbbképzés
 

A rendezvényeken látott technikákat és díszítéseket a sze-
zon legforróbb színeivel egyetlen nap alatt elsajátíthatod, ha 
továbbképzésre jelentkezel.
Több mint 50 tanfolyamból választhatod ki azt, ami igényeid-
nek, jobban mondva vendéged igényeinek leginkább meg-
felel. Az oktató végig melletted van és segít begyakorolni a 
tananyagot, így a nap végére biztosan a „kezedben lesz” a 
technika.
Tanuld meg a legújabb mintákat, hogy másnap a szalonod-
ban már felvehesd repertoárodba, hiszen a vendégek min-
dig a legjobban képzett, legtrendibb körmöst keresik.
Továbbképzéseinkről itt tájékozódhatsz:
www.mukorom-tanfolyam.com/mukorom-tanfolyam-naptar
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SZAKCIKK: TANULNÉK, DE HOL,
HOGYAN ÉS MIT?

5 + 1 TIPP HOGYAN LEGYEK
MINDIG NAPRAKÉSZ A SZAKMÁBAN

Vigyázz, kész,
Körmös Diploma! 

Nincs olyan szakmabeli, aki ne hallotta volna már Fekete 
Zsuzsi nevét. És bizony, ahogy minden szakmában, itt is 
a legjobbaktól kell tanulni.
Ha szeretnél széleskörű ismeretekkel rendelkező, aktu-
ális trendeket, technikákat és díszítéseket ismerő, ma-
gabiztos körmös lenni, feltétlenül le kell diplomáznod” 
Zsuzsinál.

Öt nap intenzív tanulás,
óriási tudásanyag

- Körömtábor
Öt nap intenzív tanulás, ami gyakorlatilag öt egymást kö-
vető továbbképzés felel meg. Vagyis nem. Annál sokkal 
több. A legjobbaktól tanulhatsz, vadhajnaltól egészen 
késő estébe nyúlóan.
És ha akarsz, még tudásod is lemérheted a nap végén, 
a vizsgán. Kivételes tananyagot és tudást sajátíthatsz el, 
kellemes környezetben, ráadásul a többi kollégával is 
eszmét cserélhetsz, megoszthatod tapasztalataid éjsza-
ka, a tábortűz mellett.
A következő Körömtábor időpontjáról hírlevélben fogunk 
értesíteni. Ha még nem iratkoztál fel, itt megteheted:
www.crystalnails.hu/hirlevelek

Tanulni a neten keresztül -
step by step videók

a mukorom.tv oldalról
Nem tudsz öt napra, de még egyetlenre sem elszaba-
dulni, mert dugig vagy vendéggel?
Mégis szívesen tanulnál új technikákat vagy díszítéseket? 
Kimaradt egy vendéged és hasznosan töltenéd az időt?
Akkor lépj fel ide: www.mukorom.tv Itt a hetente frissü-
lő rövid, mindössze 3-8 perces videók között biztosan 
megtalálod azt, amit a vendéged kér tőled. Lepd meg 
egy-egy új díszítéssel. Újulj meg folyamatosan, melynek 
hamarabb híre megy, mint gondolnád! Hidd el, nem 
győzöd majd idő hiányában visszautasítani az újabb és 
újabb bejelentkezőket.



SZAKMAI CIKK: AZ ÖTPERCES DÍSZÍTÉSTŐL
A MINIFESTMÉNYIG,
AVAGY BENNED IS OTT „LAPUL” A PICASSO!
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Kezdjük az alapokkal. Ha még nem barátkoztál meg a dí-
szítő ecsetekkel, ne ess kétségbe, szerencsére a Crystal 
Nails termék repertoárjában számos olyan NailArt díszítő 
kellék létezik, melyekkel az épített körmöket és az egy-
színű géllakkozást is feldobhatod. A vendégek imádják a 
körömmatricákat, tükörfóliákat, transzferfóliákat, a kö-
römnyomdát, Crystal sellőporokat, a ChroMirror króm pig-
mentporokat, és nem utolsó sorban a Swarovski-köveket. 
Habár az említett díszítő anyagok használata egytől egyig 
hivatalos technikát igényel, nem árt őket oktató mellett,
továbbképzésen begyakorolni. 

A műkörmös videó csatornát –
www.mukorom.tv – Neked találták ki, ha bizonytalan vagy 
egy-egy újonnan megjelenő díszítés elkészítésében. Ha 
van 5 perced, csak rákattintasz a kiválasztott körömképre 
és azonnal elsajátíthatod a technikát. Következő vendéged 
pedig már meg is lepheted az újonnan tanultakkal.

Ahhoz, hogy vendégednek mindig elő tudj rukkolni valami 
újdonsággal, ajánlott egy-két díszítő tanfolyamot elvé-
gezned félévente. Biztosan veled is előfordult már, hogy 
vendéged egy körömképpel érkezett, esetleg olvasta va-
lamelyik divatoldalon, hogy milyen körmöt hord kedvenc 
énekesnője. És neki pont olyan kell.  Gond egy szál se’! 
Több mint 50 féle továbbképzésünkből te is meg fogod ta-
lálni magadnak azokat, amelyek díszítő tananyaga vendé-
geid igényeit kielégíti. Érdemes egy tanfolyamot többször 
is elvégezni, hiszen az anyagok és a technikák is folyama-
tosan változnak, arról nem is beszélve, hogy az oktatóink 

is tavasz-nyári és őszi-téli szezonra mindig megújítják 
képzéseiket: az adott évszakok aktuális trendszínei-

vel oktatnak Neked újabbnál újabb mintákat.

Bármilyen technikával és anyaggal is díszíts, egyetlen 
dolgot sose felejts el: a szépségszakmában folyamatosan 
meg kell újulnod, hiszen vendégek néha még nálunk is 
sokkal tájékozottabbak az új trendeket illetően. Az újonnan 
elsajátított mintákat és díszítéseket pedig, ahogy a régi 
mondás tartja minden apró szabadidődben: Gyakorolni, 
gyakorolni, gyakorolni!

Díszíts díszítő kellékekkel!

Új technikák és díszítések
egy kattintásra!

Te is megtalálod a megfelelőt!

Gyakorolni, gyakorolni,
gyakorolni!

Ha frissen végezted az alapképzést és a legegyszerűbb díszítést is a világ 
legbonyolultabb mintájának érzed, ne ess kétségbe, mindenki átesett ezen. 
Belőled is válhat profi díszítő. Hogy hogyan? Azt mindjárt eláruljuk!
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SZAKMAI CIKK: AZ ÖTPERCES DÍSZÍTÉSTŐL
A MINIFESTMÉNYIG,

AVAGY BENNED IS OTT „LAPUL” A PICASSO!

Ha elhatároztad, hogy ecsetet fognál a kezedbe, a díszítő 
tanfolyamoknál mindenképpen az egyes nehézségi szintű-
ek közül válogass, hiszen ezek azok, amelyeken elsajátít-
hatod az alap technikákat és egyszerű szalondíszítéseket 
tanulhatsz. Választásodnál vedd figyelembe, hogy milyen 
igényei vannak vendégeidnek, tehát ha túlnyomórészt gél-
lakkozol, érdemes a géllakk díszítő tanfolyamok között 
szétnézni. Ha például rengeteget dolgozol Royal 
Gel-lel, akkor válassz olyan képzést, amely 
betekintést nyújt a Royal Gel díszítések 
rejtelmeibe.

Díszíteni nem könnyű. De nem is nehéz. Mondani
persze könnyű. Ugyanakkor senki nem úgy születik,
hogy azonnal megfest egy mini Mona Lisát.  Még
akkor se szomorodj el, ha még meg sem száradt OKJ-s 
bizonyítványodon a pecsét, de vendégeid máris a leg-
bonyolultabbnak tűnő díszítéseket kérik tőled. El fogsz 
jutni te is oda, hogy 5 perc alatt megfestesz egy Art Gel 
egymozdulat rózsát.

Ha már rutinosabbnak érzed magad, bátran válassz ket-
tes vagy hármas nehézségi szintű tanfolyamot is. Még ha 
menet közben nehéznek is találod a tananyagot, akkor se 
csüggedj, hiszen a kiscsoportos oktatásokon az oktatók 
mindig türelmesek és segítőkészek; bátran kérdezd őket 
vagy kérd a segítségüket. És igen, egy bonyolultabb minta 
nem mindig sikerül elsőre! Nincs ihlet…
Ha már a technikákban magabiztos vagy, kedvenc díszítő 
anyagaidhoz és festő zseléidhez bátran nyúlsz, akkor is 

előfordulhat, hogy kifogysz az ötletekből. Jön egy 
vendéged, aki kér egy olyan díszítést, hogy 

„mindegy, csak gyors legyen”. Neked pe-
dig nem jut eszedbe semmi új. Ismerős? 

Nos, van megoldás!

Manapság, amikor már az óvodások is tudják, mi az az 
internet, egyáltalán nincs nehéz dolga a szakembernek, 
ha inspirálódna. Remek felület ugyanis erre a facebook. 
Lájkold a Crystal Nails Hungary facebook oldalát, ahol min-
dennap több körömképet is láthatsz, melyek az aktuális 
vendégkedvenc színekkel és technikákkal készültek. Ins-
pirálódj Bajnok oktatók és/vagy szalonban aktívan dolgozó 
körmös szakemberek munkáiból.

Iratkozz fel  a Crystal Nails hírlevelére
a www.crystalnails.hu/hirlevelek oldalon, ahol 

kéthetente – a legfrissebb alapanyagok, technikák, 
díszítések és legújabb trendszínek mellett – 
különböző köröm-válogatásokat is találsz, 

ahonnan szintén ötleteket meríthetsz 
mindennapi  szalonmunkádhoz.

Az ötletek emailben 
érkeznek –

Crystal Nails hírlevél

Díszítő  tanfolyamok
A-tól Z-ig

Nem születünk Picassónak Inspirálódj!

Kérj segítséget!
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Szakmánkban a különleges alapanyagok, új fejlesztések, új technikák 
folyamatos megjelenése mindannyiunktól megkívánja az állandó 
önképzést. Továbbképzéseink és látogatói rekordokat döntő színvonalas, 
szakmai rendezvényeink (Körmösnap, Körömhajó, Körömtábor, Crystour) 
gondoskodnak arról...
…hogy a legújabb technikai és díszítő trendeket illetően mindig „update” legyél
…hogy magabiztosan tudd használni a legújabb fejlesztéseket, újdonság

A szépségiparban nincs megállás. A szépségideál és vele 
együtt a divat is állandóan változik: új körömformák, új techni-
kák látnak napvilágot. A tanulást ezért nem lehet abbahagyni.
A vendégek a legjobban képzett és a legtrendibb körmöket 
készítő szakembereket keresik. Hogy új technikákat és díszí-
téseket tudj nekik mutatni, nem állhatsz meg: folyamatosan ké-
pezned kell magad.
Ebben segítenek Neked a Crystal Nails – Elite KörmösAkadé-
mián® Olimpiai Bajnok, Világ- és Európa-bajnok, illetve Nem-
zetközi Bajnok oktatói, magasan képzett Szakoktatói, Meste-
roktatói: közel 50 professzionális technikai és díszítő szakmai 
továbbképzésünk – melyek elvégzéséért hologrammal és QS 
bélyegzővel ellátott, sorszámozott okleveleket adunk – folyama-
tosan megújulva követi a szakma fejlődését. 

Naponta frissülő továbbképzési naptárunkat keresd
a www.mukorom.hu vagy
a www.mukorom-tanfolyam.com oldalon. 



SEBESTYÉN ÁGNES
Párizsi nemzetközi díszítőbajnok,
Magyar országos többszörös
díszítőbajnok és Európa bajnok

KESZTYŰS DÓRA

Olimpiai Aranyérmes (London, 2017),
Ötszörös Olimpiai Ezüstérmes (London),
Körömtábor Elite Mestere

HALÁSZ VIRÁG

Világbajnoki Bronzérmes, 
Düsseldorf, 2014;
Olimpiai Bajnok 2014, Róma; 
Dublini Tripla Aranyérmes,
Mesterleveles Kézápoló-
és Műkörömépítő

DROZDIK MELINDA

Világbajnok Zselés építés (Düsseldorf, 
2014), Olimpiai Bajnok (London, 
2014), Olimpiai Bajnoki Ezüst- és 
Bronzérmes (Madrid, 2014), Magyar 
Bajnok, Mesterleveles Kézápoló
és Műkörömépítő, Lábápoló

PÁSZTOR DÓRA

Kézápoló és Műkörömépítő, Lábápoló

FEKETE ZSUZSANNA

Olimpiai- és Kétszeres Európa 
Bajnok, Hétszeres Magyar Bajnok, 
Aranykoszorús Mester

MÉHÉSZ ALEXANDRA

Olimpiai Bajnok London,
USA Bajnok,
Orosz Bajnok, 
16x-os UK Bajnok,
Körömtábor Elite Mestere

BALÁZSI SZILVIA

Szabolcs Kupa
Aranyérmes, épített zselé; 
Magyar Bajnokság Aranyérmes, 
Soak Off manikűr kategória

MAGYAROSI BARBARA

Díszítő Világbajnok (München, 2015),
NailArt Magyar Kupa Aranyérmes,
Díszítő Bajnok,
CN Elite Mester

SIKARI EDINA

Négyszeres Körömtábor mester,
Ukrán Bajnok porcelán építés (2016),
Szabolcs Kupa Aranyérmese,
porcelán építés (2017),
Mesterleveles Kézápoló és Műkörömépítő 
szakoktató

RIDEG ANETT

Kézápoló és Műkörömépítő, Lábápoló
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TOVÁBBKÉPZŐ
OKTATÓI CSAPAT

és vizsgaközpont

Csúcsminőségű alapanyag és profi szaktudás – ezek a szakmánk 
alappillérei. Mindkettő elengedhetetlen feltétele  annak, hogy a legjobbak 
közé kerülj. Többszörös Nemzetközi Bajnok oktatóink pontosan 
tudják ezt;  ismerik a hosszú,  rögös utat,  amit a csúcsig kell bejárni. 
De teljesíthető! Rengeteg tanulással, folyamatos továbbképzéssel,  
kemény munkával,  sok gyakorlással és kitartással – ők is így jutottak el 
a legmagasabb szintekre.

MAJNIK MÓNIKA

Körömtábor mester, Magyar 
Bajnoki Bronzérmes (2016), 
Magyar Bajnok (2015), 
Mesterleveles Kézápoló
és Műkörömépítő, Manikűr-
műkörömépítő szakoktató

DOVISCSÁK DÓRA

Kézápoló és Műkörömépítő

BERKI ERIKA

Mesterleveles Szakoktató,
Nemzetközi Szakmai Zsűri,
Műkörmös 
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KÖRMÖS DIPLOMA

FEKETE ZSUZSANNA



Részt vettemJEGYZETEIM

KÖRMÖS DIPLOMA – INTENZÍV

FEKETE ZSUZSANNA
Olimpiai Bajnok divízió 3 
(London, 2010), kétszeres 
Európa Bajnok,
hétszeres Magyar Bajnok,
Aranykoszorús Mester

17
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Kiemelkedő szintű, kis létszámú, három napos továbbképzés. Még több gyakorlás és profizmus azoknak, akik frissen végeztek az OKJ-n 
és még több tudásra szomjaznak vagy akik hibátlan profi munkát szeretnének végezni a szalonban vagy akik a csúcsra akarnak jutni a 
szakmában. A már szakmai referenciának számító Körmös Diploma sikerességét tekintve egyedülálló a képzések között.

Gyere és „szerezd meg” a Körmös Diplomát, ha…
…szeretnél széleskörű ismeretekkel rendelkező, aktuális trendeket, technikákat és díszítéseket ismerő, magabiztos műkörömépítő lenni
…valódi szakmaiságot és képzést szeretnél kapni a pénzedért
…szeretnél a munkáddal több pénzt keresni
…szeretnéd a legfontosabb ismeretekkel bővíteni tudásod, szebbé és tartósabbá tenni munkádat
Akkor itt a megoldás: Körmös Diploma!

Amit a képzésen tanulhatsz:
- tartós, erős és karcsú körmök gyors építése: az épített zselé és a porcelánépítés fortélyai
- az építőzselé – és egyáltalán a zselék – egy teljesen új, Zsuzsi által kidolgozott felhasználási módja, mellyel akár versenyszintű munkát is 
készíthetsz
- a módszer, amivel tökéletes törés- és fellevegősödésmentes körmöket építhetsz sablontechnikával – a tiszta és éles mosolyvonal kiala-
kításának titka zselével és porcelánnal
- különböző extrém formák építése szalon kivitelben (pl. modern kocka, mini pipe, modern szalon mandula, gótikus mandula, Marilyn)
- díszítésben jól használható alaprajzok és egyszerű elemek elsajátítása, kompozíciós elmélet
- látványos és gyors díszítési technikák és azok kivitelezései (Egy Mozdulat festés, művészi zselé festés)
- munkáink során jelentkező problémák – lepattogzó zselé, fellevegősödés és a törékenység – teljes kivédése
- minden, amit tudni kell a manapság kapható anyagokról, az Európában és a tengerentúlon is használt, legújabb technikákról
- megtudhatod, hogyan takaríthatsz meg mostantól 15-20% anyagköltséget, illetve azt, hogyan tudod a munkafolyamatok idejét jelen-
tősen csökkenteni, miközben a minőség kifogástalan marad. Ezenkívül bármilyen kérdésed merül fel a szakmával kapcsolatban, amire 
eddig esetleg nem kaptál választ, azt is bátran felteheted!
A képzés végeztével kivételes szakmai tudás és egyúttal az exkluzív Körmös Diploma birtokosa leszel.

A három napos képzés díja: BRUTTÓ 45.000.-

A budapesti képzésen résztvevők számára a képzés napjain a József körúti üzletünkben 5% kedvezményt biztosítunk a vásárlásból.

Részvételi szándékod jelezd mielőbb, mert a képzés személyre szóló és kis létszámmal történik. Ha ezt a diplomát megszerezted, szak-
maiságod már nem kérdőjelezheted meg!

További információért és időpont egyeztetésért írj
Zsuzsinak e-mailt az alábbi címre:
zsuzskanails@gmail.com

A tanfolyamra javasolt
anyagok és eszközök
pontos listáját, illetve

a képzés időpontját itt találod:
www.mukorom-tanfolyam.com



TECHNIKAI
TOVÁBBKÉPZÉSEK

DROZDIK MELINDA



A tanfolyamra javasolt
anyagok és eszközök
pontos listáját, illetve

a képzés időpontjait itt találod:
www.mukorom-tanfolyam.com

Részt vettemJEGYZETEIM

INGYENES FÉLNAPOS
WORKSHOP –

MINDEN, AMI ÉPÍTŐ ANYAG!
A CRYSTAL NAILS

HIVATALOS TECHNIKÁI
LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

DROZDIK MELINDA
Világbajnok Zselés építés 
(Düsseldorf, 2014),
Olimpiai Bajnok (London, 2014),
Olimpiai Bajnoki Ezüst- és 
Bronzérmes (Madrid, 2014),
Magyar Bajnok, Mesterleveles 
Kézápoló és Műkörömépítő, 
Lábápoló
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Ismerkedj meg a Crystal Nails építő anyagaival, azok tulajdonságaival – állagukkal, színükkel, hajlíthatóságukkal, 
formázhatóságukkal, kötési idejükkel. Melinda minden fontos jellemzőt megoszt veled; megtudhatod használa-
tuk helyes technikáját és sorrendjét. 
Elmagyarázza és bemutatja a profi Crystal Nails technika pontos használatát zselében és porcelánban, valamint 
bemutatja a szükséges eszközöket is. A tanfolyamon megismerheted az aktuális újdonságokat, legfrissebb fej-
lesztéseket, valamint választ kaphatsz minden kérdésedre. 

Melinda a tanfolyam végén egy zselé és egy porcelán szalonforma köröm építését is bemutatja.

A tanfolyam bemutató jellegű, modellre nincs szükség.

Előzetes jelentkezés/regisztráció szükséges!

Hozz magaddal jegyzetfüzetet és íróeszközt!

A továbbképzés időtartama: 9-12 óráig

INGYENES KÉPZÉS!



Részt vettemJEGYZETEIM

INGYENES FÉLNAPOS
WORKSHOP –
MINDEN, AMI CRYSTALAC!
A CRYSTAL NAILS
HIVATALOS TECHNIKÁI

BALÁZSI SZILVIA
Szabolcs Kupa Aranyérmes, 

épített zselé; Magyar Bajnok-
ság Aranyérmes,

Soak Off manikűr kategória
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A workshop keretein belül alaposabban megismerheted a géllakkokat, azok tulajdonságait, jellemzőit, kötési 
idejüket, rétegrendjüket. Szilvi megmutatja neked hogyan használd 3 STEP CrystaLac-jaid, ONE STEP Crys-
taLac-jaid és ONE STEP Easy CrystaLac-jaid a hivatalos technikának megfelelően, illetve hogyan kell helyesen 
leoldani. Akár kezdő, akár újrakezdő vagy, esetleg most vezetnéd be szalonodban ezt a szolgáltatást, itt a helyed! 
Szilvi minden kérdésedre megadja a választ. A tanfolyam végén Szilvi a géllakkozás alapjait is bemutatja.

A tanfolyam végén Szilvi a géllakkozás alapjait is bemutatja.

A tanfolyam bemutató jellegű, modellre nincs szükség.

Hozz magaddal jegyzetfüzetet és íróeszközt!

A továbbképzés időtartama: 13-16 óráig

INGYENES KÉPZÉS!

A tanfolyamra javasolt
anyagok és eszközök
pontos listáját, illetve

a képzés időpontjait itt találod:
www.mukorom-tanfolyam.com



A tanfolyamra javasolt
anyagok és eszközök
pontos listáját, illetve

a képzés időpontjait itt találod:
www.mukorom-tanfolyam.com

Részt vettemJEGYZETEIM

FÉLNAPOS SZALONMUNKA FELGYORSÍTÁSA
CSISZOLÓGÉPPEL
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DROZDIK MELINDA
Világbajnok Zselés építés 
(Düsseldorf, 2014),
Olimpiai Bajnok (London, 2014),
Olimpiai Bajnoki Ezüst- és 
Bronzérmes (Madrid, 2014),
Magyar Bajnok, Mesterleveles 
Kézápoló és Műkörömépítő, 
Lábápoló

NEHÉZSÉGI
SZINT

1

2

3

Nem érzed magad elég magabiztosnak a munkához? Szeretnél még gyakorolni kicsit? Vagy egyszerűen felgyor-
sítanád szalonmunkád? 
Gyere el Melinda technikai továbbképzésére, ahol megtudhatod, hogyan gyorsítsd fel az előkészítést csiszoló-
gép segítségével, annak használatát és lehetőségeit. Megismerheted a különböző csiszolófejeket és azok jel-
lemzőit, a műköröm töltés technikáit, annak gyorsítását zselés és porcelán körmöknél egyaránt. A tanfolyamon 
kipróbálhatod a csiszológépet és a különböző csiszolófejeket is.

Elsajátítható ismeretek:
A porcelán és zselé köröm töltése, a francia köröm töltésének módozatai, felválások kiküszöbölése, repedések 
javítása.

Ha lehet, gyere lenőtt körömmel! A gyakorlás egymáson történik.

Mi biztosítjuk: csiszológép, csiszolófejek.

A hiányzó anyagokat megvásárolhatod a helyszínen.

A továbbképzés időtartama: 9-12 óráig

Az félnapos képzés díja: 6.000 Ft



Részt vettemJEGYZETEIM

PORCELÁN ÉPÍTÉS ELSŐ LÉPÉSEK
AZ OKJ-S KÉPZÉS UTÁN

HALÁSZ VIRÁG
Világbajnoki Bronzérmes, 

Düsseldorf, 2014;
Olimpiai Bajnok 2014, 

Róma;
Dublini Tripla Aranyérmes,

Mesterleveles Kézápoló- és 
Műkörömépítő

NEHÉZSÉGI
SZINT
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2

3

TANULÓI
VÉLEMÉNY

„Nagyon élveztem az 
oktatást! Alaposan be 
tudtuk gyakorolni az 

olyan technikákat, amit 
az alapképzésen nem 

sikerült tökéletesen 
elsajátítani.”
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A közelmúltban végezted el az alapképzést? Önbizalmat szeretnél szerezni ahhoz, hogy elkezd a munkát egy 
szalonban? Még nincs vendégköröd és nem is tudod hogy kezdj hozzá a kiépítéshez? 
A tanfolyamon elsajátíthatod a körömágy hosszabbítás technikáját, porcelánnal. Emellett Virággal begyakorol-
hatsz mindent, ami kimaradt az alapképzésből: szalonkocka és hagyományos mandulaforma építése, színes 
anyagok használata, valamint a hab a tortán: egyszerű szalon felületi díszítések Royal Gel-ekkel. Gyere és tanulj 
Virágtól!

Modellt nem kell hozni, saját körmön dolgozunk!

Hozd magaddal meglévő anyagaid, eszközeid! 

Mi biztosítjuk: UV lámpa, papírtörlő, asztali lámpa.

A hiányzó anyagokat megvásárolhatod a helyszínen.

A továbbképzés időtartama: 9-16 óráig

Az egész napos képzés díja: 11.500 Ft

A tanfolyamra javasolt
anyagok és eszközök
pontos listáját, illetve

a képzés időpontjait itt találod:
www.mukorom-tanfolyam.com



A tanfolyamra javasolt
anyagok és eszközök
pontos listáját, illetve

a képzés időpontjait itt találod:
www.mukorom-tanfolyam.com

Részt vettemJEGYZETEIM

SZÁRAZ (GÉPI) MANIKŰR
A SZÁRAZ-MANIKŰRHÖZ FEJLESZTETT 

CSISZOLÓFEJEKKEL

SIKARI EDINA
Négyszeres Körömtábor mester,
Ukrán Bajnok porcelán építés 
(2016),
Szabolcs Kupa Aranyérmese,
porcelán építés (2017),
Mesterleveles Kézápoló
és Műkörömépítő szakoktató

TANULÓI
VÉLEMÉNY

 „Nagyon örültem, 
amikor meghirdették a 

képzést. Már alig várom, 
hogy vendégeim is 

láthassák ennek a tech-
nikának az előnyeit.”
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A száraz (gépi) manikűr az eddig ismert manikűrtechnikák innovációja, amelyben hat különböző csiszolófejjel 
tökéletesen eltávolíthatjuk a körömlemezre tapadt és a köröm körülötti bőrt.
Ennek köszönhetően egészen a hátsó bőrredőhöz tudjuk tolni a géllakkokat, illetve a műköröm alapanyagokat, 
így egyrészt esztétikailag szebb végeredményt kapunk, másrészt a lenövést is „lassíthatjuk”.
Ez a technika könnyedén beépíthető a hétköznapi szalonmunkába, egy kis gyakorlattal alig vesz igénybe több 
időt.

Modelled 12 órára hívd!

Hozd magaddal csiszológéped!

Mi biztosítjuk: csiszológép.

A hiányzó anyagokat megvásárolhatod a helyszínen.

A továbbképzés időtartama: 9-16 óráig

Az egész napos képzés díja: 11.500 Ft



Részt vettemJEGYZETEIM

ZSELÉS MANIKŰRTECHNIKÁK: 
CRYSTALAC-OK (3 STEP, ONE STEP, 
CHRO°ME, TIGER EYE , PRISMATIC
ÉS MY GLOW), BABY BOOMER GÉLLAKKAL 
ÉS LENÖVÉSMENTES GÉLLAKKOZÁS 
COVERPRO CRYSTALAC-KAL,
EASY OFF-OS MEGERŐSÍTÉS

KESZTYŰS DÓRA
Olimpiai Aranyérmes 

(London, 2017),
Ötszörös Olimpiai 

Ezüstérmes (London), 
Körömtábor Elite Mestere

NEHÉZSÉGI
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TANULÓI
VÉLEMÉNY

„Dóri a tanfolyam alatt 
a lehető legtöbb tudást 

adta át nekünk. Precíz és 
türelmes. Nagyon sokat 

tanultam Tőle.”
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Minden, ami CrystaLac! A tévhitek és hibák kiküszöbölése, a leoldás hivatalos technikája, a köröm tartósságának 
növelése erősítésekkel, aktuális díszítő trendek és technikák ismertetése. Bemutatkoznak a különböző típusú 
CrystaLac-ok (3 STEP CrystaLac – Chro°Me, Tiger Eye, Prismatic és My Glow –, illetve ONE STEP CrystaLac). 
Ismerkedés a különböző alapozó zselékkel (Base Gel, Builder Base Gel, Color Up! Base Gel és Cover Pink Base 
Gel), illetve a fény zselékkel, a helyes rétegrendekkel.
A leggyorsabb hibátlan francia köröm kialakítása CoverPRO CrystaLac-kal, valamint Baby Boomer körmök gél-
lakkal. A legújabb és egyben legnépszerűbb zselés manikűrtechnikák tartós, szép kivitelezése lépésről lépésre.

Elsajátítható ismeretek:
Az anyagok alapos ismerete, használatuk, hivatalos technikáik, a leoldás, tévhitek és hibák kiküszöbölése, hibát-
lan francia köröm kialakítása, a helyes rétegrendek elsajátítása, az alapozó zselék és fény zselék tulajdonságainak 
megismerése.

Fontos: Fél napra természetes körmű modellt kell biztosítanod, vagy gyere természetes körömmel!
Modellel érkezz vagy dolgozz saját körmödön!

Hozd magaddal meglévő anyagaid, eszközeid!

Mi biztosítjuk: UV lámpa, papírtörlő, asztali lámpa. 

A hiányzó anyagokat megvásárolhatod a helyszínen.

A továbbképzés időtartama: 9-16 óráig

Az egész napos képzés díja: 11.500 Ft

A tanfolyamra javasolt
anyagok és eszközök
pontos listáját, illetve

a képzés időpontjait itt találod:
www.mukorom-tanfolyam.com



A tanfolyamra javasolt
anyagok és eszközök
pontos listáját, illetve

a képzés időpontjait itt találod:
www.mukorom-tanfolyam.com

Részt vettemJEGYZETEIM

DRÁMAI MOSOLYVONAL
TRÉNING PORCELÁNBÓL

HALÁSZ VIRÁG
Világbajnoki Bronzérmes, 
Düsseldorf, 2014;
Olimpiai Bajnok 2014, 
Róma;
Dublini Tripla Aranyérmes,
Mesterleveles Kézápoló- és 
Műkörömépítő

TANULÓI
VÉLEMÉNY

„Nagyon hasznos és 
érdekes tanfolyam. 

Most már én is tökéletes 
mosolyvonalat fogok 

készíteni.” 
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Gyere és tanuld meg a „drámai mosolyvonal” elkészítésének technikáit, melyet nemcsak a szalonmunkában 
tudsz hasznosítani, hanem a versenyeken is! Virág a tanfolyamon megmutatja, hogyan kell a körömágyhosszab-
bító anyaggal pontosan, precízen és gyorsan építeni. Elsajátíthatod az árnyékos, tiszta mosolyvonal kialakításá-
nak fortélyait, valamint a sötét színű, vagy csillámos (pl. fekete, bordó, Brilliant stb.) porcelánporok használatát 
anélkül, hogy a körömágyhosszabbító anyag összemaszatolódna.

Modellel érkezz vagy dolgozz saját körmödön!

Hozd magaddal meglévő anyagaid, eszközeid!

Mi biztosítjuk: UV lámpa, papírtörlő, asztali lámpa. 

A hiányzó anyagokat megvásárolhatod a helyszínen.

A továbbképzés időtartama: 9-16 óráig

Az egész napos képzés díja: 11.500 Ft



Részt vettemJEGYZETEIM

MINI PORCELÁN ÉPÍTÉS –
AHOGY A VENDÉGEK KÉRIK

NEHÉZSÉGI
SZINT

1

2

3

T
E

C
H

N
IK

A
I

T
O

V
Á

B
B

K
É

P
Z

É
S

E
K

26

MAJNIK MÓNIKA
Körömtábor mester,

Magyar Bajnoki
Bronzérmes (2016),

Magyar Bajnok (2015), 
Mesterleveles Kézápoló és 

Műkörömépítő, Manikűr-
műkörömépítő szakoktató

TANULÓI
VÉLEMÉNY

„Móni nagyon jó oktató. 
Folyamatosan ellenőrizte 
és javította a munkákat. 
Nagyon segítőkész, sok 

hasznos tippet adott.”

Móni megmutatja, hogyan építs pontos és precíz mini porcelán körmöket, hogyan lesz a munkád tartós és 
statikailag tökéletes. Olyan tippeket is kapsz majd, amelyeket mindennapi munkád során Te is hasznosíthatsz. 
Ha nem vagy még biztos a mosolyvonal kialakításában, a tanfolyamon begyakorolhatod annak készítését, resze-
léssel és anélkül. Oktatónk tanfolyamán megtanulhatod az alábbi körömformák tökéletes építését: hajlított kocka, 
mini pipe, mini kerek forma Baby Boomer-ként és mini mandula, Royal Gel szabadszéllel.

Modelled 12 órára hívd vagy dolgozz saját körmödön!

Elsajátítható ismeretek:
A porcelánok hajlításának művészete, hogyan lesz egy köröm tartósabb, mini körmök építése porcelánnal szalon 
módra, színes anyagok használata és mini színátmenetek készítése, a munka tökéletesítése és az anyagok fel-
használásának elsajátítása, a mosolyvonal reszelése, Baby Boomer technika, felületi francia festése Royal Gel-lel.

Hozd magaddal meglévő anyagaid, eszközeid!

Mi biztosítjuk: UV lámpa, papírtörlő, asztali lámpa. 

A hiányzó anyagokat megvásárolhatod a helyszínen.

A továbbképzés időtartama: 9-16 óráig

Az egész napos képzés díja: 11.500 Ft

A tanfolyamra javasolt
anyagok és eszközök
pontos listáját, illetve

a képzés időpontjait itt találod:
www.mukorom-tanfolyam.com



Részt vettemJEGYZETEIM

MARILYN, STILETTO, GÓTIKUS
ÉS OROSZ MANDULA –

EXTRÉM, DE HORDHATÓ KÖRÖMFORMÁK:
PORCELÁNBÓL
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MAJNIK MÓNIKA
Körömtábor mester,
Magyar Bajnoki
Bronzérmes (2016),
Magyar Bajnok (2015), 
Mesterleveles Kézápoló
és Műkörömépítő, Manikűr-
műkörömépítő szakoktató

TANULÓI
VÉLEMÉNY

„Hasznos volt a képzés. 
Jól körbejártuk a kü-

lönböző formák statikai 
felépítését és a sablon-
felrakást. Sok hasznos 

információt tudtam meg 
az építéssel kapcsolat-

ban.”

A szalonban a rövidebb formák mellett az extrémebbek is megjelennek. Marilyn: a klasszikus kocka forma lefino-
mított, kecsesebb, nőiesebb változata. Szűkülő formája miatt kényelmes és hordható. Stiletto: kecses, pontban 
végződő forma, mely a nők kedvencéről, a tűsarkúról kapta a nevét. Gótikus és orosz mandula: a hagyományos 
mandula csinosított, karcsúsított formája. Ezeknek az extrém formáknak az elsajátítása is hasznos a szalonmun-
kában, hiszen sokan kedvelik a hosszú, de tartós körmöket, amiket ezen a tanfolyamon Te is megtanulhatsz, 
porcelánból.

Modelled 12 órára hívd vagy dolgozz saját körmödön!

Elsajátítható ismeretek:
Az extrém formák tökéletes megépítése, körömágy-hosszabbítás, körömágy magasítás, mosolyvonal-reszelés 
mind a négy technikában, a tökéletes reszelés techikája.

Hozd magaddal meglévő anyagaid, eszközeid, illetve csiszológéped és hozzá a Kis kugli fejet!

Mi biztosítjuk: UV lámpa, papírtörlő, asztali lámpa. 

A hiányzó anyagokat megvásárolhatod a helyszínen.

A továbbképzés időtartama: 9-16 óráig

Az egész napos képzés díja: 11.500 Ft

A tanfolyamra javasolt
anyagok és eszközök
pontos listáját, illetve

a képzés időpontjait itt találod:
www.mukorom-tanfolyam.com



Részt vettemJEGYZETEIM

XTREME FUSION ACRYLGEL – 
ÚJGENERÁCIÓS ÉPÍTÉSI TECHNIKA

NEHÉZSÉGI
SZINT
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3

A tanfolyamra javasolt
anyagok és eszközök
pontos listáját, illetve

a képzés időpontjait itt találod:
www.mukorom-tanfolyam.com
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Szeretnéd gyorsítani szalonmunkádat? - Gyere, és tanuld meg az újgenerációs, nem égető, sűrű, tökélete-
sen formázható és könnyedén reszelhető Xtreme Fusion AcrylGel építő anyag használatát.
Építéskor a zselé irányíthatósága és a porcelán formázhatóságának időtállósága jellemzi. Kötés után a 
zselé reszelhetősége és rugalmassága elegyedik a porcelán erősségével. Kötés és fixálás után formázható.
A teljesen újszerű, tubusos kiszerelés tiszta körülményeket biztosít a munkához. Pontosan adagolható, 
megfelelő mennyiségű anyag kerül a körömre anyagveszteség nélkül. Gyorsabban lehet vele építeni, mint 
zselével vagy porcelánnal. Alapozó zselét nem igényel.
Kizárólag Cleanserrel javasolt dolgozni, ami nem okoz allergiás reakciót és nincs kellemetlen szag sem. 
Rendkívül könnyen reszelhető.
Gyors és kímélő formázás szakember és vendég számára egyaránt.
Gyorsabb szalonmunka, több vendég.

Elsajátítható ismeretek:
Megtanulhatod az anyag felhasználásának módját; az újszerű tubusos kiszereléssel a tisztább munka-
körülmények biztosítását. Megismerheted az anyagmennyiség felhordásának technikáit a Cover pink, az 
Extra white és Clear színekkel. Elsajátíthatod a gyorsabb és kímélőbb formázást.

A tanfolyam 9.00-16.00 óráig tart!

Modelled 12 órára hívd vagy dolgozz saját körmödön!

Hozd magaddal meglévő anyagaid, eszközeid!

Mi biztosítjuk: UV lámpa, papírtörlő, asztali lámpa. 

A hiányzó anyagokat megvásárolhatod a helyszínen.

Az egész napos képzés díja: 11.500 Ft

28

HALÁSZ VIRÁG
Világbajnoki Bronzérmes, 

Düsseldorf, 2014;
Olimpiai Bajnok 2014, 

Róma;
Dublini Tripla Aranyérmes,

Mesterleveles Kézápoló- és 
Műkörömépítő



A tanfolyamra javasolt
anyagok és eszközök
pontos listáját, illetve

a képzés időpontjait itt találod:
www.mukorom-tanfolyam.com

Részt vettemJEGYZETEIM

MODERN MINI FORMÁK ZSELÉBŐL
ÉS PORCELÁNBÓL
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FEKETE ZSUZSANNA
Olimpiai Bajnok divízió 3 
(London, 2010), kétszeres 
Európa Bajnok,
hétszeres Magyar Bajnok,
Aranykoszorús Mester 2

Technikai továbbképzés azoknak, akik a lehető legprecízebben szeretnék elsajátítatni a modern kocka, a modern 
szalon mandula és a modern pipe körmök építését, ráadásul mindezt mini méretben.
Te választhatod ki, hogy zseléből vagy porcelánból szeretnéd megtanulni ezeket a körömformákat. Emellett 
Zsuzsi megmutatja a tökéletes Baby Boomer, valamint a felületi festett francia és az épített francia körmök meg-
építésének trükkjeit.  Elsajátíthatod az előkészítés és a precíz sablonfelhelyezés fortélyait – a tökéletesen formált 
körmök érdekében –, az éles, tiszta mosolyvonalak elkészítésének praktikáit. A tanfolyam elvégzése után egyút-
tal búcsút inthetsz a fellevegősödésnek.

Elsajátítható ismeretek:
Tökéletes sablonfelhelyezés és előkészítés, mini modern kocka, mini modern szalonmandula, mini pipe formájú 
körmök helyes építési technikája zseléből vagy porcelánból, Baby Boomer körmök építésének technikája, felületi 
festett francia és épített francia körmök technikája, az éles és tiszta mosolyvonal elkészítésének technikája.

Hozd magaddal meglévő anyagaid, eszközeid!

Mi biztosítjuk: UV lámpa, papírtörlő, asztali lámpa. 

A hiányzó anyagokat megvásárolhatod a helyszínen.

Az egész napos képzés díja: bruttó 15.000 Ft



Részt vettemJEGYZETEIM

XTREME FUSION ACRYLGEL – 
ÚJGENERÁCIÓS ÉPÍTÉSI TECHNIKA

NEHÉZSÉGI
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A tanfolyamra javasolt
anyagok és eszközök
pontos listáját, illetve

a képzés időpontjait itt találod:
www.mukorom-tanfolyam.com
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KESZTYŰS DÓRA
Olimpiai Aranyérmes 

(London, 2017),
Ötszörös Olimpiai 

Ezüstérmes (London),
Körömtábor Elite Mestere

Szeretnéd gyorsítani szalonmunkádat? - Gyere, és tanuld meg az újgenerációs, nem égető, sűrű, tökélete-
sen formázható és könnyedén reszelhető Xtreme Fusion AcrylGel építő anyag használatát.
Építéskor a zselé irányíthatósága és a porcelán formázhatóságának időtállósága jellemzi. Kötés után a 
zselé reszelhetősége és rugalmassága elegyedik a porcelán erősségével. Kötés és fixálás után formázható.
A teljesen újszerű, tubusos kiszerelés tiszta körülményeket biztosít a munkához. Pontosan adagolható, 
megfelelő mennyiségű anyag kerül a körömre anyagveszteség nélkül. Gyorsabban lehet vele építeni, mint 
zselével vagy porcelánnal. Alapozó zselét nem igényel.
Kizárólag Cleanserrel javasolt dolgozni, ami nem okoz allergiás reakciót és nincs kellemetlen szag sem. 
Rendkívül könnyen reszelhető.
Gyors és kímélő formázás szakember és vendég számára egyaránt.
Gyorsabb szalonmunka, több vendég.

Elsajátítható ismeretek:
Megtanulhatod az anyag felhasználásának módját; az újszerű tubusos kiszereléssel a tisztább munka-
körülmények biztosítását. Megismerheted az anyagmennyiség felhordásának technikáit a Cover pink, az 
Extra white és Clear színekkel. Elsajátíthatod a gyorsabb és kímélőbb formázást.

A tanfolyam 9.00-16.00 óráig tart!

Modelled 12 órára hívd vagy dolgozz saját körmödön!

Hozd magaddal meglévő anyagaid, eszközeid!

Mi biztosítjuk: UV lámpa, papírtörlő, asztali lámpa. 

A hiányzó anyagokat megvásárolhatod a helyszínen.

Az egész napos képzés díja: 11.500 Ft



Részt vettemJEGYZETEIM

PORCELÁN TECHNIKAI KÉPZÉS
AZ ALAPOKTÓL A PROFESSZIONÁLIS 
ANYAGKEZELÉSIG

A tanfolyamra javasolt
anyagok és eszközök
pontos listáját, illetve

a képzés időpontjait itt találod:
www.mukorom-tanfolyam.com
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Nehezen megy az anyag kezelés? Gyorsan köt, ezért nem tudod szépen kidolgozni? Szeretnél magabizto-
san, gyorsan, tökéletesen kiformált, extra erős tartású körmöket építeni? Akkor itt a helyed! Gyere és tanuld 
meg Zsuzsitól lépésről lépésre a tökéletes anyagkezelést.

Elsajátítható ismeretek:
Porcelán anyag kezelése a villámgyors és precíz körömépítések érdekében.

Mi biztosítjuk: UV lámpa, papírtörlő, asztali lámpa. 

A hiányzó anyagokat megvásárolhatod a helyszínen.

Az egész napos képzés díja: bruttó 15.000 Ft
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FEKETE ZSUZSANNA
Olimpiai Bajnok divízió 3 
(London, 2010), kétszeres 
Európa Bajnok,
hétszeres Magyar Bajnok,
Aranykoszorús Mester



Részt vettemJEGYZETEIM

ZSELÉ TECHNIKA 1. SZINT
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A tanfolyamra javasolt
anyagok és eszközök
pontos listáját, illetve

a képzés időpontjait itt találod:
www.mukorom-tanfolyam.com
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A közelmúltban végezted el az alapképzést? Önbizalmat szeretnél szerezni ahhoz, hogy elkezd a munkát egy 
szalonban? Még nincs vendégköröd és nem is tudod, hogyan kezdj hozzá a kiépítéséhez?

A tanfolyamon megismerheted a zselés alapanyagok rejtelmeit, mindezek mellett elsajátíthatod a tökéletes kö-
römágyhosszabbítás, illetve a vendégek által közkedvelt Baby Boomer építés technikáját. Emellett Melindával 
begyakorolhatsz mindent, ami kimaradt az alapképzésből.

A továbbképzést szakmabelieknek ajánljuk.

Elsajátítható ismeretek:
Sablonfelhelyezés ismerteinek pontosítása, tökéletes előkészítés, tapadási hibák kiküszöbölése, szalonkocka, 
szalonmandula és modern szalonmandula forma helyes építési technikája, alapanyagok közötti különbségek, 
szalonmunkára való felkészülés, a hajlítás alapismeretei. 

A tanfolyam 9.00-16.00 óráig tart!

Modellt nem kell hozni, saját körmön dolgozunk!

Hozd magaddal meglévő anyagaid, eszközeid!

Mi biztosítjuk: UV lámpa, papírtörlő, asztali lámpa. 

A hiányzó anyagokat megvásárolhatod a helyszínen.

Az egész napos képzés díja: 11.500 Ft

DROZDIK MELINDA
Világbajnok Zselés építés 

(Düsseldorf, 2014),
Olimpiai Bajnok (London, 2014),

Olimpiai Bajnoki Ezüst- és 
Bronzérmes (Madrid, 2014),

Magyar Bajnok, Mesterleveles 
Kézápoló és Műkörömépítő, 

Lábápoló
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ZSELÉ TECHNIKA 2. SZINT 

A tanfolyamra javasolt
anyagok és eszközök
pontos listáját, illetve

a képzés időpontjait itt találod:
www.mukorom-tanfolyam.com
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Mini zselés körömépítés a szalonmunkában, ha a vendéged a megszokotthoz képest egy kicsit másra vágyik. 
Megtanulhatod, hogyan építs pontos és precíz körmöket, hogyan lesz a munkád tartós és statikailag tökéletes, 
vendégeid legnagyobb örömére. A tanfolyamon elsajátíthatod a tökéletes mosolyvonalreszelés technikáját, a 
hajlítás művészetét. 

Zselés Világbajnok oktatónk tanfolyamán megtanulhatod az alábbi körömformák tökéletes építését: modern 
kocka, modern mandula és mini pipe, mindez szalon módra.

A továbbképzést szakmabelieknek ajánljuk.

Elsajátítható ismeretek:
Tökéletes sablonfelhelyezés, a köröm statikailag helyes felépítése, szalonmunka, illetve a munkafolyamatok fel-
gyorsítása és annak pontosítása, helyes időbeosztás elsajátítása, mini körmök építése zseléből szalon módra, 
színes anyagok használata és mini színátmenetek készítése, a munka tökéletesítése és az anyagok felhasználá-
sának elsajátítása, a mosolyvonal reszelése.

A tanfolyam 9.00-16.00 óráig tart!

Modelled 12:30 órára hívd vagy dolgozz saját körmödön!

Hozd magaddal meglévő anyagaid, eszközeid!

Mi biztosítjuk: UV lámpa, papírtörlő, asztali lámpa. 

A hiányzó anyagokat megvásárolhatod a helyszínen.

Az egész napos képzés díja: 11.500 Ft

DROZDIK MELINDA
Világbajnok Zselés építés 
(Düsseldorf, 2014),
Olimpiai Bajnok (London, 2014),
Olimpiai Bajnoki Ezüst- és 
Bronzérmes (Madrid, 2014),
Magyar Bajnok, Mesterleveles 
Kézápoló és Műkörömépítő, 
Lábápoló
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ZSELÉ TECHNIKA 3. SZINT
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A tanfolyamra javasolt
anyagok és eszközök
pontos listáját, illetve

a képzés időpontjait itt találod:
www.mukorom-tanfolyam.com
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A szalonban a rövidebb formák mellett az extrémebbek is megjelennek. Marilyn: a klasszikus kocka forma lefi-
nomított, kecsesebb, nőiesebb változata. Szűkülő formája miatt kényelmes és hordható. Gótikus és orosz man-
dula: a hagyományos mandula hosszabb, csinosított, karcsúsított formája. Ezeknek az extrém formáknak az 
elsajátítása is hasznos a szalonmunkában, hiszen sokan kedvelik a hosszú, de tartós körmöket, amiket ezen a 
tanfolyamon Te is megtanulhatsz.

A továbbképzést szakmabelieknek ajánljuk.

Elsajátítható ismeretek:
Az extrém formák tökéletes megépítése, körömágy-hosszabbítás, körömágy magasítás, mosolyvonal-reszelés 
mind a három technikában, a reszelés fontossága, színes anyagok használata, díszítő elemek beépítésének 
módja és lehetőségei.

A tanfolyam 9.00-16.00 óráig tart!

Modelled 12:30 órára hívd vagy dolgozz saját körmödön!l

Hozd magaddal meglévő anyagaid, eszközeid!

Mi biztosítjuk: UV lámpa, papírtörlő, asztali lámpa. 

A hiányzó anyagokat megvásárolhatod a helyszínen.

Az egész napos képzés díja: 11.500 Ft

DROZDIK MELINDA
Világbajnok Zselés építés 

(Düsseldorf, 2014),
Olimpiai Bajnok (London, 2014),

Olimpiai Bajnoki Ezüst- és 
Bronzérmes (Madrid, 2014),

Magyar Bajnok, Mesterleveles 
Kézápoló és Műkörömépítő, 

Lábápoló
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„NEW LINE” MODERN GÉL LAKK TECHNIKA 
COMPACT BASE GEL-LEL

MÉHÉSZ ALEXANDRA
Olimpiai Bajnok London,
USA Bajnok,
Orosz Bajnok, 
16x-os UK Bajnok,
Körömtábor Elite Mestere

A tanfolyamra javasolt
anyagok és eszközök
pontos listáját, illetve

a képzés időpontjait itt találod:
www.mukorom-tanfolyam.com
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A Compact Base Gel megjelenésével átalakul a gél lakkozás technikája. Alexa segítségével elsajátíthatod a gél 
lakkozás új, modern formáját, amivel jóval tartósabb és tökéletesebb körmöket készíthetsz vendégeidnek. A tan-
folyamon Compact Base Gel-lel megerősített szalon gél lakkozás készül különböző technikákkal (teljes színnel 
való fedés, francia, baby boomer, különféle díszítésekkel) és bemutatásra kerül a lenőtt körmök reszeléses tech-
nikával való „újratöltése” is. Alexa nagy hangsúlyt fektet a precíz előkészítésre, betekintést mutat a gépi manikűr 
alapjaiba, aminek eredményeképpen a körmök késleltetett lenövéssel készülnek. Bemutatja, hogyan dolgozzuk 
el az anyagot a tőnél résmentesen, hogyan lesz a felület tökéletesen egységes, tükörfényes, egyszóval mindent, 
ami ahhoz kell, hogy gél lakkozásunk úgy nézzen ki, mint a képen melyet a vendég mutatott az Instagramon.

Elsajátítható ismeretek:
Gyors és pontos előkészítés ötvözve a hagyományos előkészítést a gépi manikűrrel, első alkalmas appliká-
ció, „töltés” Compact Base Gel-lel, alap, szín és fény hibátlan felvitele, C-ív kialakítása, francia és baby boomer 
technika a gél lakkozásban, díszítési lehetőségek és azok technikája, Compact Base Gel felhasználási területei, 
anyagokkal való kombinálása.

Hozd magaddal meglévő anyagaid, eszközeid!

Mi biztosítjuk: UV lámpa, papírtörlő, asztali lámpa. 

A hiányzó anyagokat megvásárolhatod a helyszínen.

Az egész napos képzés díja: 11.500 Ft
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ÉPÍTÉS ÉS TÖLTÉS GELLY COVER 
PINK BUILDER GEL-LEL MAXIMÁLISAN 
SZALONMUNKÁRA SZABVA
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A tanfolyamra javasolt
anyagok és eszközök
pontos listáját, illetve

a képzés időpontjait itt találod:
www.mukorom-tanfolyam.com
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Alexa az elmúlt két évben újra intenzíven dolgozott szalonban, ahol vendégei örömére olyan technikákat sajátított 
el, melyek segítségével a lehető leggyorsabban, legprecízebben készíti a körmeiket. Tanfolyamán ezeket a tech-
nikákat mutatja be és adja át tanulóinak. Összegyűjtött minden olyan építéssel és töltéssel kapcsolatos praktikát, 
mely magabiztossá tesz a szalonmunka során. A tanfolyamon töltés és építés is gyakorlásra kerül, gyere lenőtt 
körömmel, vagy olyan modellt hozz, akinek lenövése van.

Elsajátítható ismeretek:
Gyors és pontos előkészítés ötvözve a hagyományos előkészítést a gépi manikűrrel, töltéskor a köröm helyes 
előkészítése csiszológéppel, megfelelő előkészítő folyadékok, base zselék alkalmazása építés és töltés során, 
sablonfelhelyezés és a körmök statikai helyreállítása töltésnél, Gelly Cover Pink Builder Gel helyes felhordása és 
felhasználási lehetőségei, anyagokkal való kombinálása, mosolyvonal kiépítése, reszelése, mini és normál hosz-
szúságú szalonköröm építése, töltése, mandula és kocka formán. Épített/festett francia, baby boomer, színnel 
való borítás.

Hozd magaddal meglévő anyagaid, eszközeid!

Mi biztosítjuk: UV lámpa, papírtörlő, asztali lámpa. 

A hiányzó anyagokat megvásárolhatod a helyszínen.

Az egész napos képzés díja: 11.500 Ft

MÉHÉSZ ALEXANDRA
Olimpiai Bajnok London,

USA Bajnok,
Orosz Bajnok, 

16x-os UK Bajnok,
Körömtábor Elite Mestere
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REVERSE TECHNIQUE -
DUAL SYSTEM XTREME FUSION ACRYLGEL 

AKRILZSELÉVEL

A tanfolyamra javasolt
anyagok és eszközök
pontos listáját, illetve

a képzés időpontjait itt találod:
www.mukorom-tanfolyam.com
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Ha szeretnél minõségi munkát kiadni a kezedbõl az eddigi technikáknál rövidebb idõ alatt, legyen szó építésrõl 
vagy töltésrõl, francia körömrõl, baby boomer körömrõl vagy természetes köröm erõsítésérõl, akkor itt a helyed!

Elsajátítható ismeretek:
Reverse tip használat, Xtreme Fusion AcrylGel akrilzselé anyagismeret, dual system technika fortélyai, a technika 
nehézségeinek kiküszöbölése.

Hozd magaddal meglévő anyagaid, eszközeid!

Mi biztosítjuk: UV lámpa, papírtörlő, asztali lámpa. 

A hiányzó anyagokat megvásárolhatod a helyszínen.

Az egész napos képzés díja: 11.500 Ft

SIKARI EDINA
Négyszeres Körömtábor mester,
Ukrán Bajnok porcelán építés 
(2016),
Szabolcs Kupa Aranyérmese,
porcelán építés (2017),
Mesterleveles Kézápoló
és Műkörömépítő szakoktató
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SABLONVARIÁCIÓK
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A tanfolyamra javasolt
anyagok és eszközök
pontos listáját, illetve

a képzés időpontjait itt találod:
www.mukorom-tanfolyam.com
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A körömformák tökéletes ismerete illetve a szalonmunka könnyítése, hiszen ha jól tudunk sablont illeszteni ak-
kor stabil körmöket tudunk építeni legyen szó szalonformáról vagy Xtreme formáról és fel is tudjuk gyorsítani a 
munkánkat.

Elsajátítható ismeretek:
Sablonfelrakás gyakorlása 10 különböző körömforma építésekor, ebből három körömforma megépítése zselé-
ből vagy porcelánból vagy Xtreme Fusion AcrylGel akrilzseléből.

A tökéletes körömformák építéséhez elengedhetetlen a formák tökéletes ismerete és megfelelő sablonozása.

A képzésen átvesszük az alábbi formákat:
1. Klasszikus mandula
2. Modern mandula

3. Klasszikus kocka
4. Modern kocka
5. Pipe

A bemutatón az összes anyagcsoport bemutatásra kerül (zselé, porcelán, akrilzselé), de a tanuló kiválaszthatja, 
melyik anyaggal szeretné megépíteni az általa választott három körömformát.

Hozd magaddal meglévő anyagaid, eszközeid!

Mi biztosítjuk: UV lámpa, papírtörlő, asztali lámpa. 
A hiányzó anyagokat megvásárolhatod a helyszínen.

Az egész napos képzés díja: 11.500 Ft

SIKARI EDINA
Négyszeres Körömtábor 

mester,
Ukrán Bajnok porcelán építés 

(2016),
Szabolcs Kupa Aranyérmese,

porcelán építés (2017),
Mesterleveles Kézápoló

és Műkörömépítő szakoktató

ÚJ! 

6. Marylin
7. Orosz mandula
8. Gótikus mandula
9. Stiletto
10. Modern stiletto
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Részt vettemJEGYZETEIM

A tanfolyamra javasolt
anyagok és eszközök
pontos listáját, illetve

a képzés időpontjait itt találod:
www.mukorom-tanfolyam.com

KOMBINÁLT ZSELÉS FESTŐ KÉPZÉS 
ART GÉLEKKEL, 5-10 PERC ALATT 
ELKÉSZÍTHETŐ LÁTVÁNYOS MINTÁKKAL
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Ha részt veszel Fekete Zsuzsi képzésén, elsajátíthatod a leglátványosabb, ámde gyorsan, 5-10 perc alatt elké-
szíthető mintákat és technikai megoldásokat. Ha szereted a virágokat, absztrakt mintákat, egyszerű színátme-
neteket, itt a helyed! Zsuzsi a One Move és a hagyományos zselés festő technikákat is kedveli, ezeket gyúrta 
össze ezen a képzésén és alkalmazza akár egy mintán belül is a különböző technikákat, annak érdekében, hogy 
gyorsan és mégis látványos minták készüljenek. Megtanulhatod az Art Gélek széleskörű felhasználását, színke-
veréseket, árnyékolást és alaprajzokat is. Ezt a képzést kezdőknek és haladóknak is egyaránt ajánljuk.

Modellt nem kell hoznod!

Hozd magaddal meglévő anyagaid, eszközeid!

Mi biztosítjuk: UV lámpa, papírtörlő, asztali lámpa.

A hiányzó anyagokat megvásárolhatod a helyszínen.

Az egész napos képzés díja: bruttó 15.000 Ft

FEKETE ZSUZSANNA
Olimpiai Bajnok divízió 3 

(London, 2010),
 kétszeres Európa Bajnok,
hétszeres Magyar Bajnok,

Aranykoszorús Mester

Részt vettemJEGYZETEIM

A tanfolyamra javasolt
anyagok és eszközök
pontos listáját, illetve

a képzés időpontjait itt találod:
www.mukorom-tanfolyam.com

ÚJ! 
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A tanfolyamra javasolt
anyagok és eszközök
pontos listáját, illetve

a képzés időpontjait itt találod:
www.mukorom-tanfolyam.com

COLORART - ART GEL
ONE MOVE TANFOLYAM 
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MÉHÉSZ ALEXANDRA
Olimpiai Bajnok London,
USA Bajnok,
Orosz Bajnok, 
16x-os UK Bajnok,
Körömtábor Elite Mestere

A virágok sosem mennek ki a divatból, biztosan neked is vannak virágimádó vendégeid. Közülük sokan kifeje-
zetten a kézzel festett mintákat szeretik, és büszkén hordják egyedi virágaikat körmükön. Ám a szalonmunka 
sietős forgatagában sokszor fejtörést okoz, hogy a vendég elvárását hogyan teljesítsük úgy, hogy beleférjünk 
az időbe is. Alexa megmutatja, hogy ez hogyan valósítható meg! Olyan egy mozdulat virágokat tanulhatsz meg 
tőle, melyeknek - időtől függően - van egyszerűbb és összetettebb változata is, így könnyedén beilleszthetőek 
a szalonmunkába. Továbbá a tanfolyam első felében egy részletes színkeverés elméletet tart, mely segítségével 
együtt összeállítotok egy alap színpalettát, hogy a tanfolyamon végig és a szalonban is már keverés nélkül, kész 
színekből dolgozhass, sok időt megspórolva. A tanfolyamra kezdő és az egy mozdulat technikát már ismerő 
szakembereket is várunk. 

Elsajátítható ismeretek:
Színelmélet, színkeverés, alap színpaletta összeállítása a tanfolyamon, Art Gel anyagismeret, virágelmélet és 
virágok helyes arányainak felépítése, színátmenet kialakítása kettő és több színből is,egy mozdulat technika 
alapmozdulatai és haladó technikái, kompozíció összeállítása, kontúrozás technikája. 

Modellt nem kell hoznod!

Hozd magaddal meglévő anyagaid, eszközeid!

Mi biztosítjuk: UV lámpa, papírtörlő, asztali lámpa.

A hiányzó anyagokat megvásárolhatod a helyszínen.

A továbbképzés időtartama: 9-16 óráig

Az egész napos képzés díja: 11.500 Ft



Részt vettemJEGYZETEIM

A tanfolyamra javasolt
anyagok és eszközök
pontos listáját, illetve

a képzés időpontjait itt találod:
www.mukorom-tanfolyam.com

EGY MOZDULAT FESTÉS ART GEL 
FESTŐZSELÉKKEL –
AZ EGYSZERŰBB, ÖTSZIRMÚTÓL
A BONYOLULTABB VIRÁGOKIG
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Ezen a tanfolyamon Zsuzsi egyik legnagyobb kedvencének mondható díszítéssel, az Egy mozdulat festéssel 
ismerkedhetsz meg közelebbről. Olimpiai Bajnok oktatónk ezúttal félreteszi One Move akrilfestékeit és másik 
kedvenc díszítő anyagával, Art Gel festőzselékkel tanítja meg Egy mozdulat festés minden fortélyát, extrém erő-
sen pigmentált Art Gel festőzselékkel. Zsuzsi segítségével egy nap alatt mindent megtanulhatsz az egyszerűbb, 
ötszirmú virágtól a bonyolultabb, összetettebb virágokig.

Elsajátítható ismeretek: 
Egy mozdulat technika, Art Gel festőzselék anyagismeret, színkeverés, tökéletes színátmenetek kialakítása, kom-
pozíciós elmélet, virágok felépítése.

Modellt nem kell hoznod!

Hozd magaddal meglévő anyagaid, eszközeid!

Mi biztosítjuk: UV lámpa, papírtörlő, asztali lámpa.

A hiányzó anyagokat megvásárolhatod a helyszínen.

Az egész napos képzés díja: bruttó 15.000 Ft
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FEKETE ZSUZSANNA
Olimpiai Bajnok divízió 3 

(London, 2010),
 kétszeres Európa Bajnok,
hétszeres Magyar Bajnok,

Aranykoszorús Mester

Részt vettemJEGYZETEIM

A tanfolyamra javasolt
anyagok és eszközök
pontos listáját, illetve

a képzés időpontjait itt találod:
www.mukorom-tanfolyam.com
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A tanfolyamra javasolt
anyagok és eszközök
pontos listáját, illetve

a képzés időpontjait itt találod:
www.mukorom-tanfolyam.com

ABSZTRAKT MINTÁK, SZÍNKEVERÉSEK-
ÁRNYÉKOLÁSOK, MÁRVÁNY MINTA 

KÉSZÍTÉSE

DOVISCSÁK DÓRA
Kézápoló és Műkörömépítő
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Absztrakt minták sokasága. Ha szeretsz játszani a színekkel, árnyékolásokkal, akkor itt a helyed. Bonyolultnak 
tűnő minták, mégis egyszerűen kivitelezhető technikákkal. Színek kombinálása, átmenetek készítése. Rombusz 
minták festése, árnyékolása. Nem maradhat el a “pikkely hatás”, avagy a “dínó tojás” elkészítése sem! Egyszerű 
márvány minta, ami mindig megfordul a hétköznapokban.

Elsajátítható ismeretek:
Márvány minta készítés Szivacsfejű ombre ecsettel, transzferfólia használata és ChrooMe Crystalac-kal való dí-
szítés, Lace Gel csipkezselé használata

Modellt nem kell hoznod!

Hozd magaddal meglévő anyagaid, eszközeid!

Mi biztosítjuk: UV lámpa, papírtörlő, asztali lámpa.

A hiányzó anyagokat megvásárolhatod a helyszínen.

A továbbképzés időtartama: 9-16 óráig

Az egész napos képzés díja: 11.500 Ft
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Részt vettemJEGYZETEIM

A tanfolyamra javasolt
anyagok és eszközök
pontos listáját, illetve

a képzés időpontjait itt találod:
www.mukorom-tanfolyam.com

OMBRE-ŐRÜLET ÉS
CSILLÁMPÓNI-MÁNIA –  TÖKÉLETES 
SZÍNÁTMENETEK ART GEL 
FESTŐZSELÉKKEL, 3 STEP ÉS ONE STEP 
CRYSTALAC-OKKAL ÉS ROYALCREAM GEL 
ZSELÉKKEL

DOVISCSÁK DÓRA
Kézápoló és Műkörömépítő

NEHÉZSÉGI
SZINT
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Dorci vendégei imádják a csajos körmöket: minden, ami ragyog, csillog, trendi, csillámos, köves és nagyon cuki. 
Ha hozzád is fordultak már hasonló kéréssel, akkor ez a te tanfolyamod! Mindent megtanulhatsz a színátme-
netes körmök készítéséről, Art Gel festőzselékkel, CrystaLac-okkal, RoyalCreamGel zselékkel. Ráadásul azt is 
megtudhatod, hogyan lesznek a kompozícióid extrán csajosak. És ne aggódj, a csillámpóni hatás sem marad el!

Elsajátítható ismeretek:
Royal Gel, 3 STEP és ONE STEP CrystaLac anyagismeret.Színátmenetek készítése.

Modellt nem kell hoznod!

Hozd magaddal meglévő anyagaid, eszközeid!

Mi biztosítjuk: UV lámpa, papírtörlő, asztali lámpa.

A hiányzó anyagokat megvásárolhatod a helyszínen.

A továbbképzés időtartama: 9-16 óráig

Az egész napos képzés díja: 11.500 Ft
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Részt vettemJEGYZETEIM

A tanfolyamra javasolt
anyagok és eszközök
pontos listáját, illetve

a képzés időpontjait itt találod:
www.mukorom-tanfolyam.com

TRENDI ÉS LÁTVÁNYOS DÍSZÍTÉSEK –
GYORS TECHNIKÁK, LEGCSAJOSABB 

DÍSZÍTÉSEK DORCI SZALONJÁBÓL

DOVISCSÁK DÓRA
Kézápoló és Műkörömépítő
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Dorci évekkel ezelőtt indította insta oldalát, azóta több mint 120 ezren követik. Nem csoda, hiszen a munkáit 
egyszerűen imádják a vendégek, és természetesen követői is. Ha mindig is „bejöttek” az általa készített körmök, 
akkor most eljött a te időd: megtanulhatod tőle a legnépszerűbb szalontechnikáit, mint például a Sugar effekt 
technikát, a strasszkövek tartós felhelyezésének technikáját, a Chro°Me CrystaLac-ok és ChroMirror króm pig-
mentporok technikáját. Megmutatja, hogyan készülnek a márványos alapok, az inda minták vagy a közkedvelt 
rombusz mintái, mindezt CrystaLac és Royal Gel alapokra. Gyere és tanuld meg Te is, hogyan készülnek a 
„Dorcis-körmök”!

Elsajátítható ismeretek:
CrystaLac-ok hivatalos technikája, Royal Gel anyagismeret, strasszkövek felhelyezésének tartós technikája, 
ChroMirror króm pigmentporok használatának trükkjei, transzferfólia technikája, rombuszok készítésének rejtel-
mei, márványos alapok készítése, Sugar effekt technika.

Modellt nem kell hoznod!

Hozd magaddal meglévő anyagaid, eszközeid!

Mi biztosítjuk: UV lámpa, papírtörlő, asztali lámpa.

A hiányzó anyagokat megvásárolhatod a helyszínen.

A továbbképzés időtartama: 9-16 óráig

Az egész napos képzés díja: 11.500 Ft
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Részt vettemJEGYZETEIM

SEBESTYÉN ÁGNES - NAILART AKADÉMIA, 
CRYSTAL NAILS  

SEBESTYÉN ÁGNES
Párizsi nemzetközi 

díszítőbajnok,
Magyar országos többszörös

díszítőbajnok
és Európa bajnok
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A Nailart Akadémia egy teljesen egyedülálló, 9 alkalmas sorozatból álló innovatív képzési rendszer, ami idén, 
2019-ben debütál Magyarországon. 
A program célja hogy egy átfogó, az alapoktól egészen a magasabb szintig terjedő képzésen vehessen részt az, 
aki szeretne fejlődni és eredményeket elérni a körömdíszítés világában. 

ANNAK AJÁNLOM, AKI:
- Kezdő, esetleg most végzett az OKJ képzésen.
- Annak, aki nem tudja, hogy hova menjenek tanulni, milyen sorrendben végezze el a tanfolyamokat.
- Aki végzett már az alapképzésen, de még nincs meg a kellő tapasztalata a szalonmunkához.
- Aki egy helyen, rendszerben felépítve szeretné megtanulni a mostani divatos körömdíszítéseket.

A képzések iskolarendszerben, jó hangulatban zajlanak március 30.-tól július 20-ig, szombati tanítási napo-
kon. (kivéve 1 vasárnapi alkalmat) Házi feladatokkal, ellenőrzéssel és véleményezéssel, valamint rengeteg gya-
korlással telnek majd a napok. Minden alkalomra külön oklevelet, az akadémia sikeres elvégzésére esetén is 
külön oklevelet kapsz!

AMIT AJÁNDÉKBA KAPSZ:
-15.000 Ft kedvezményt.
- 2 db 4 órás ajándék online oktatás, 6 hónapos korlátlan hozzáféréssel. (24.000,- Forint értékben).
- Tagság az exkluzív, zárt tanulói csoportomba.

ÚJ! 



A tanfolyamra javasolt
anyagok és eszközök
pontos listáját, illetve

a képzés időpontjait itt találod:
www.mukorom-tanfolyam.com
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SEBESTYÉN ÁGNES - NAILART AKADÉMIA, 
CRYSTAL NAILS  

SEBESTYÉN ÁGNES
Párizsi nemzetközi 
díszítőbajnok,
Magyar országos többszörös
díszítőbajnok
és Európa bajnok

ÁRAK ÉS FIZETÉSI KONSTRUKCIÓK:
A 9 alkalmas Nailart Akadémia 135.000,- Forint helyett 120.000,- forint (Egy alkalom ingyenes!).
Részletfizetései lehetőség 9 alkalmas befizetés esetén: a teljes összeg 50%-a beiratkozáskor, a maradék 
50% pedig a második alkalomkor fizetendő be.
A befizetés módja: az első részlet átutalással, a második készpénzben (Igény esetén PayPal-os befizetés 
is lehetséges.)

×××× Aki esetleg nem tud minden képzésen részt venni, lehetősége van külön jelentkezni a tandíj teljes 
előzetes befizetésével, mely 15.000Ft /alkalom.

AMIT TANULHATSZ:
Az alapoktól felépítve a haladó szintig komplett díszítési technikák, többek között: airbrush effekt, vékony 
vonalak, indaminták titkai, géllakkos festések, 3D technikák, egymozdulat technika, matt festések és hatá-
sok, zselés festések, árnyékolási technika, színelmélet, rajztechnika. 
Modellt nem szükséges  hozni, tip-eken dolgozunk.

ANYAGOK:
Ne aggódj, ha nincsenek még díszítő anyagaid, az anyag/eszköz szükséglet minimális! 90%-ban mindent 
biztosítok, a hiányzó eszközök főleg ecsetek, eszközök és egy-két fontos anyag, pl. Fényzselé, külön listát 
küldök e-mail ben, a befizetés után.

JELENTKEZÉS:
Amennyiben szeretnél jelentkezni, küldd el az alábbi adatokat e-mailben
az agnes.onlineacademy@gmail.com címre:
- Teljes név
- Lakcím
(amennyiben céges számlára van szükséged: cégnév, cím, adószám)
Adataid beküldése után egy válasz e-mailben megkapod a szükséges adatokat az utaláshoz. Jelentkezé-
sed a tandíj átutalása után (részletfizetés esetében a tandíj felének átutalása után) lesz megerősítve.

Siess, hiszen az oktatáson résztvevő tanulók száma limitált!

KÉPZÉSEK:

1) Crazy Ombre Renewed

2) Summer-Winter Elegance – Vékony vonalak titka és Ombre technika

3) Legkedveltebb minták festése Crystalac-okkal – Virágok, Gyümöl-
csök

4) Legkedveltebb minták festése Crystalac-okkal – Állatok, Madarak

5) 3D Nail Art Mix - Tiger-Eye effektek, Wedding Style, 3D matt és csillogós 
minták

6) Pastell One Move - Egymozdulat díszítési technika az alapoktól Art Gel-
lel, Royal Royal zselékkel

7) Matt Magic – Selymesen csillogó, izgalmas matt hatás rövidebb és hosz-
szabb szalonkörmökre

8) Soft Gel Painting- Különleges, élettel teli és finom stílusú minták fényzse-
lés fedés nélkül

9) Shadow Art – Egyedi árnyékolástechnika sok rajz és – színkeverési el-
mélettel

ÚJ! 



Részt vettemJEGYZETEIM

MUTATÓS „PLASTELIN DESIGN” 
DÍSZÍTÉSEK – LACE GEL CSIPKE ZSELÉVEL 
ÉS ART GEL-EKKEL

PÁSZTOR DÓRA
Kézápoló és Műkörömépítő, 

Lábápoló
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Dorka ezen a tanfolyamán a 3D díszítések világába repít el, megmutatja, hogyan alkothatsz 3D hatású, gyönyörű 
díszítéseket csipke zselével. A visszafogottabb vendégeid örömére, hétköznapra is tökéletes díszítés készíthető 
Lace Gel-ekből, melyeket Dorka különböző Art Gel festőzselékkel kombinál.

Elsajátítható ismeretek:
Lace Gel csipke zselé, minden, amit a 3D hatású díszítésekről tudni kell, Art Gel-ek használata, szórógyöngyök 
és Swarovski kövek tartós felhelyezése.

Modellt nem kell hoznod!

Hozd magaddal meglévő anyagaid, eszközeid!

Mi biztosítjuk: UV lámpa, papírtörlő, asztali lámpa.

A hiányzó anyagokat megvásárolhatod a helyszínen.

A továbbképzés időtartama: 9-16 óráig

Az egész napos képzés díja: 11.500 Ft

A tanfolyamra javasolt
anyagok és eszközök
pontos listáját, illetve

a képzés időpontjait itt találod:
www.mukorom-tanfolyam.com
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EXPRESSZ DIZÁJNOK 
SZALONKÖRMÖSÖKNEK - FESTÉS GÉL 

LAKKAL
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Népszerű, vendég- és körmös kedvenc minták festése maximum 2 lámpázással. Szezonális vagy időtálló min-
ták születnek látványos színkombinációban, gél lakk vagy esetleg színes zselé színekből. A kívánt hatás elérése 
érdekében megtanuljuk a színeket kikeverni, hígítani.

Elsajátítható ismeretek:
A tanfolyam elvégzése után képes leszel önálló virágokat, azok megerősítő kontúrjait megfesteni, akár többféle 
ecsettel is, színeket  elmosni és hígítani. Színvirtuóz vendégek és körmösök imádják!

A tananyagban napsütéses és borongós időszakra ajánlott dizájnok egyaránt szerepelnek.

Modellt nem kell hoznod!

Mi biztosítjuk: UV lámpa, papírtörlő, asztali lámpa. 

A hiányzó anyagokat megvásárolhatod a helyszínen.

A továbbképzés időtartama: 9-16 óráig

Az egész napos képzés díja: 11.500 Ft

BERKI ERIKA
Mesterleveles Szakoktató,
Nemzetközi Szakmai Zsűri,
Műkörmös

ÚJ! 
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Részt vettemJEGYZETEIM

A tanfolyamra javasolt
anyagok és eszközök
pontos listáját, illetve

a képzés időpontjait itt találod:
www.mukorom-tanfolyam.com

„WATERWAY” PROFI TECHNIKA – GYORS 
ÉS LÁTVÁNYOS SZALONDÍSZÍTÉSEK 
WATERPRO CRYSTALAC-KOKKAL ÉS 
GÉLLAKKOKKAL

MAJNIK MÓNIKA
Körömtábor mester,

Magyar Bajnoki Bronzérmes (2016),
Magyar Bajnok (2015), 

Mesterleveles Kézápoló és 
Műkörömépítő, Manikűr-

műkörömépítő szakoktató
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A „Waterway” profi technika egy rendkívül látványos, díszítési technika, mely a kevésbé gyakorlott szakemberek 
számára is könnyedén elsajátítható. Móni segítségével Te is mestere lehetsz ennek a gyors, géllakkos szalondí-
szítő technikának. A tanfolyamon mindent megtanulhatsz a WaterPro CrystaLac-okról, illetve arról, hogyan alkal-
mazd őket ONE STEP CrystaLac-okkal vagy 3 STEP CrystaLac-okkal. A fehér és fekete WaterPro CrystaLac 
színekkel az összes CrystaLac szín kombinálható; a gyönyörű mintáknak csupán a képzelet szab határt.

Elsajátítható ismeretek:
3 STEP és ONE STEP CrystaLac és Royal Gel anyagismeret, jellemzőik és tulajdonságaik, anyagvezetés tech-
nikája, vékony vonalak készítése, kontúrozás, színátmenet, márvány hatás, minta és kompozíció kialakítás, pár 
perces szalonminták készítése.

Modellt nem kell hoznod!

Mi biztosítjuk: UV lámpa, papírtörlő, asztali lámpa. 

A hiányzó anyagokat megvásárolhatod a helyszínen.

A továbbképzés időtartama: 9-16 óráig

Az egész napos képzés díja: 11.500 Ft



Részt vettemJEGYZETEIM

A tanfolyamra javasolt
anyagok és eszközök
pontos listáját, illetve

a képzés időpontjait itt találod:
www.mukorom-tanfolyam.com

FÜSTÖS HATÁS –
NEON PIGMENTPOROKKAL, CRYSTALAC

ÉS ROYAL GEL ALAPOKRA
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A füstös hatás (Color Vortex) elsajátításával könnyen és gyorsan készíthetsz a mostanság vendégek körében óriási slágernek 
örvendő „füstös” körmöket. A díszítés a Waterway-technikát ötvözi a neon pigmentporok és fixálásmentes zselék használatá-
val, így a tanfolyamon mindent megtanulhatsz a WaterPro CrystaLac-ok alkalmazásáról és neon pigmentporok felhasználási 
lehetőségeiről. Az alap technika után már csak a fantázia szabhat határt a különböző, bonyolultabb mintáknak, motívumoknak, 
figuráknak.

Elsajátítható ismeretek:
WaterPro CrystaLac és Royal Gel anyagismeret, pigment porok használata, színátmenetek (ombre) készítése, 
Waterway-technika fortélyai, füstös hatás kialakítása és minták elkészítése.

Modellt nem kell hoznod!

Mi biztosítjuk: UV lámpa, papírtörlő, asztali lámpa. 

A hiányzó anyagokat megvásárolhatod a helyszínen.

A továbbképzés időtartama: 9-16 óráig

Az egész napos képzés díja: 11.500 Ft

MAJNIK MÓNIKA
Körömtábor mester,
Magyar Bajnoki Bronzérmes (2016),
Magyar Bajnok (2015), 
Mesterleveles Kézápoló és 
Műkörömépítő, Manikűr-
műkörömépítő szakoktató
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Részt vettemJEGYZETEIM

A tanfolyamra javasolt
anyagok és eszközök
pontos listáját, illetve

a képzés időpontjait itt találod:
www.mukorom-tanfolyam.com

HALADÓ EGY MOZDULAT TANFOLYAM ONE 
MOVE AKRILFESTÉKEKKEL – LÁTVÁNYOS 
SZALONDÍSZÍTÉSEK EMELT SZINTEN

KESZTYŰS DÓRA
Olimpiai Aranyérmes 

(London, 2017),
Ötszörös Olimpiai 

Ezüstérmes (London),
Körömtábor Elite Mestere
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Ha szereted az egy mozdulat technikát és az egyszerű virágokon kívül szeretnél különlegesebb mintákat is készíteni vendégeid-
nek, akkor itt a helyed! Dórinak nagy kedvence az egy mozdulat technika, hiszen nagyon látványos és a szalonjában vendégei is 
imádják. A tanfolyamon neked is megtanítja, hogy hogyan lehet tovább fejleszteni az alap technikát és hogyan készülnek a profi 
virágok. A továbbképzésen való részvételhez szükséges az egy mozdulat technika alapjainak ismerete!

Elsajátítható ismeretek:
OneMove akrilfesték anyagismeret, egy mozdulat technika emelt szinten, színkeverés, hígítás, kompozíció al-
kotás.
A továbbképzést szakmabelieknek ajánljuk.

Modellt nem kell hoznod!

Mi biztosítjuk: UV lámpa, papírtörlő, asztali lámpa. 

A hiányzó anyagokat megvásárolhatod a helyszínen.

A továbbképzés időtartama: 9-16 óráig

Az egész napos képzés díja: 11.500 Ft
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Részt vettemJEGYZETEIM

A tanfolyamra javasolt
anyagok és eszközök
pontos listáját, illetve

a képzés időpontjait itt találod:
www.mukorom-tanfolyam.com

Részt vettemJEGYZETEIM

3D PORCELÁN DÍSZÍTŐ
TANFOLYAM –  „ALAPOZÓ” –

DÓRI VENDÉGEINEK
LEGKEDVELTEBB MINTÁIVAL

KESZTYŰS DÓRA
Olimpiai Aranyérmes 
(London, 2017),
Ötszörös Olimpiai 
Ezüstérmes (London),
Körömtábor Elite Mestere

TANULÓI
VÉLEMÉNY

„Nagyon hasznos tan-
folyam volt, az oktatónk 

igazi profi, a légkör pedig 
nagyon barátságos, én 
mindenkinek jó szívvel 

ajánlom.”
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Kacérkodsz a 3D porcelán díszítésekkel, de nem igazán tudod, hogyan állj neki? Esetleg már próbálkoztál, de a 
végeredmény nem úgy sikerült, ahogy szeretted volna?
Akkor ezt a tanfolyamot ne hagyd ki! Alapozz Dórival! Megismerheted a 3D-s díszítések elkészítését, a porcelán 
anyagok helyes használatát. Megtudhatod, hogyan készíts színátmenetes alapokat, szalonban jól alkalmazható 
és gyors, vendégkedvenc mintákat – az apróbb virágtól a masniig – és minden olyan trükköt, ami a tökéletes 
végeredményhez és az elégedett vendéghez szükséges.

Elsajátítható ismeretek:
Porcelán anyagismeret, megfelelő anyagfelvétel és tökéletes ecsethasználat, színátmenetes alapok elkészítése, 
kompozíció kialakítása, árnyékolás, 3D-s minták kialakítása, minták kiemelése akril festékkel.

Modellt nem kell hoznod!

Hozd magaddal meglévő anyagaid, eszközeid!

Mi biztosítjuk: UV lámpa, papírtörlő, asztali lámpa.

A hiányzó anyagokat megvásárolhatod a helyszínen. 

A továbbképzés időtartama: 9-16 óráig

Az egész napos képzés díja: 11.500 Ft



Részt vettemJEGYZETEIM

A tanfolyamra javasolt
anyagok és eszközök
pontos listáját, illetve

a képzés időpontjait itt találod:
www.mukorom-tanfolyam.com

ÉKSZERKÖRMÖK – ZSELÉS DÍSZÍTŐ 
TANFOLYAM ROYALCREAM GEL 
PASZTAZSELÉKKEL ÉS ÚJ CAMEA GEL 
ÉKSZERZSELÉKKEL

KESZTYŰS DÓRA
Olimpiai Aranyérmes 

(London, 2017),
Ötszörös Olimpiai 

Ezüstérmes (London),
Körömtábor Elite Mestere
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Vendéged imád ragyogni és igazi ékszer rajongó hírében áll? Szeretnéd meglepni azzal, hogy különleges, mégis 
gyors ékszerkörmöket készítesz neki? Akkor Dóri zselés díszítő tanfolyamán a helyed! Itt megismerkedhetsz a 
RoyalCream Gel és az új Camea Gel zselék különböző felhasználási módjaival. 
A tanfolyamon megtanulhatod, hogyan készíts ékszereket, valamint elegáns, alkalmibb díszítéseket is, melyek 
garantáltan feldobják a szürke hétköznapokat. Elsajátíthatod a színátmenetes körmök (ombre) elkészítésének 
módját is. Dóri elárulja, hogy a vendégsláger tükörfényes ChroMirror króm pigmentporral készülő körmök mitől 
lesznek igazán tartósak, hogy vendégeid sokáig gyönyörködhessenek ékszerként ragyogó körmeikben.

Elsajátítható ismeretek:
RoyalCream Gel pasztazselé és Camea Gel ékszerzselé anyagismeret, minden, amit a ONE STEP CrystaLac-ok-
ról és 3 STEP CrystaLac-okról tudni kell, színkeverés technikája, színátmenetes alapok (ombre) készítése, díszí-
tőanyagok beépítése, vékony vonalak festése zselével, 3D-s minták kialakítása, ChroMirror króm pigmentporok 
helyes használata, színező alap és teli virágos matricák helyes használata.

Modellt nem kell hoznod!

Hozd magaddal meglévő anyagaid, eszközeid!

Mi biztosítjuk: UV lámpa, papírtörlő, asztali lámpa. 

A hiányzó anyagokat megvásárolhatod a helyszínen.

A továbbképzés időtartama: 9-16 óráig

Az egész napos képzés díja: 11.500 Ft
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Részt vettemJEGYZETEIM

A tanfolyamra javasolt
anyagok és eszközök
pontos listáját, illetve

a képzés időpontjait itt találod:
www.mukorom-tanfolyam.com

KEZDŐ EGY MOZDULAT TANFOLYAM
ONE MOVE AKRILFESTÉKEKKEL – GYORS 

ÉS LÁTVÁNYOS SZALONDÍSZÍTÉSEK
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Dóri nagy kedvence az egy mozdulat technika, amit a szalonjában is nap mint nap alkalmaz, hiszen változatos 
és nagyon látványos. Ha kezdő vagy, esetleg régóta szemezel az egymozdulat virágokkal, akkor ezen a tanfo-
lyamon a helyed, hiszen a népszerű, igazán szalonra hangolt díszítési technikával ismerkedhetsz meg, illetve 
villámgyors „vendégkedvenc” mintákat sajátíthatsz el. A nap végére garantáltan téged is rabul ejt a sok-sok virág 
és a színek végtelen lehetősége. 

Elsajátítható ismeretek:
One Move akrilfesték anyagismeret, egy mozdulat technika alapjai, színkeverés, hígítás, kompozíció alkotás.

Modellt nem kell hoznod! 

Mi biztosítjuk: UV lámpa, papírtörlő, asztali lámpa. 

A hiányzó anyagokat megvásárolhatod a helyszínen.

A továbbképzés időtartama: 9-16 óráig

Az egész napos képzés díja: 11.500 Ft

KESZTYŰS DÓRA
Olimpiai Aranyérmes 
(London, 2017),
Ötszörös Olimpiai 
Ezüstérmes (London),
Körömtábor Elite Mestere



Részt vettemJEGYZETEIM

A tanfolyamra javasolt
anyagok és eszközök
pontos listáját, illetve

a képzés időpontjait itt találod:
www.mukorom-tanfolyam.com

AQUAINK TECHNIKA – 2019 LEGMENŐBB 
SZALONDÍSZÍTÉSEI
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Az „AquaInk” díszítés egy új, rendkívül látványos díszítési technika, mely a kevésbé gyakorlott szakemberek 
számára is könnyedén elsajátítható. A tanfolyamon mindent megtanulhatsz azAquaInk Crystal Drops használa-
táról, az egyszerű márványmintától, az összetettebb aquarell hatású virágokig. A gyönyörű mintáknak csupán a 
képzelet szab határt.

Elsajátítható ismeretek:
AquaInk Crystal Drops és Art Gel anyagismeret, anyagvezetés technikája, vékony vonalak készítése, kontúrozás, 
akvarell hatás, márvány hatás, színkeverés technikája, minta és kompozíció kialakítás, pár perces szalonminták 
készítése.

Modellt nem kell hoznod! 

Mi biztosítjuk: UV lámpa, papírtörlő, asztali lámpa. 

A hiányzó anyagokat megvásárolhatod a helyszínen.

A továbbképzés időtartama: 9-16 óráig

Az egész napos képzés díja: 11.500 Ft

KESZTYŰS DÓRA
Olimpiai Aranyérmes 
(London, 2017),
Ötszörös Olimpiai 
Ezüstérmes (London),
Körömtábor Elite Mestere

ÚJ! 



Részt vettemJEGYZETEIM

A tanfolyamra javasolt
anyagok és eszközök
pontos listáját, illetve

a képzés időpontjait itt találod:
www.mukorom-tanfolyam.com

„MANDALA-MINTÁK” – KÜLÖNLEGES
ÉS EGYEDI, SZUPERGYORS, 
KIDOMBORODÓ SZALONDÍSZÍTÉSEK
ROYAL GEL-EKKEL

MAGYAROSI BARBARA 
Díszítő Világbajnok
(München, 2015),

NailArt Magyar Kupa
Aranyérmes,

Díszítő Bajnok,
CN Elite Mester
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TANULÓI
VÉLEMÉNY

„Barbi nagyon kedves 
és segítőkész oktató. 
Nagyon szuper volt a 

képzés, imádom Barbi 
munkáit.”
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Ha vendéged imádja az élénk színeket, a különleges és egyedi neon díszítéseket, Te pedig imádsz Royal zselék-
kel festeni, nem kérdés, hogy ezt a tanfolyamot Neked találták ki. Barbi lenyűgöző precizitással alakítja ki a for-
mákat és komponálja egymás mellé a színeket és alkot lenyűgöző, kidomborodó díszítést, mely olyan lesz, mint 
egy Mandala. Tanuld meg díszítő Világbajnokunktól Te is, hogyan fess szupergyors mintákat akár pasztellesebb 
tavaszi, akár élénk-neon nyári Royal Gel-ekkel, és vedd fel díszítő repertoárodba. Vigyázz, vendégednek még a 
lélegzete is eláll majd, ha meglátja a végeredményt.

Elsajátítható ismeretek:
Minden, amit a Royal Gel-ekről tudni kell, zselés térhatások képzése felületen, minták kialakításának szabályai, 
színelmélet, kompozíció kialakítás.

Modellt nem kell hoznod!

Hozd magaddal meglévő anyagaid, eszközeid!

Mi biztosítjuk: UV lámpa, papírtörlő, asztali lámpa.

A hiányzó anyagokat megvásárolhatod a helyszínen.

A továbbképzés időtartama: 9-16 óráig

Az egész napos képzés díja: 11.500 Ft



Részt vettemJEGYZETEIM

A tanfolyamra javasolt
anyagok és eszközök
pontos listáját, illetve

a képzés időpontjait itt találod:
www.mukorom-tanfolyam.com

TRENDI CSIPKE MINTÁK 
ÉS 3D HATÁSÚ DÍSZÍTÉSEK –

AZ ÚJ LACE GEL CSIPKE ZSELÉVEL 
ÉS 3D SŰRŰ ZSELÉVEL

MAGYAROSI BARBARA 
Díszítő Világbajnok
(München, 2015),
NailArt Magyar Kupa
Aranyérmes,
Díszítő Bajnok,
CN Elite Mester

TANULÓI
VÉLEMÉNY

„Teljes mértékben elége-
dett vagyok, úgy érzem, 

oktatónk  mindent 
megtett, hogy a tovább-
képzés keretein belül a  
legtöbb tudást átadja, a 
gyakorlati feladatok pe-
dig változatosak voltak.”
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Barbi ezen a tanfolyamán a 3D díszítések világába kalauzol el: megmutatja, hogyan készíthetsz 3D hatású díszí-
téseket az új Lace Gel csipke zselével és 3D sűrű zselékkel.
A csipke minta hatalmas divat a szalonban, a vendégek – és nemcsak a menyasszonyok – teljesen elolvadnak a 
gyönyörű, hétköznapra is tökéletes díszítés láttán, melyet Barbi különböző virágokkal kombinál.

Elsajátítható ismeretek:
Lace Gel csipke zselé, 3D sűrű zselé anyagismeret, Szilikonfejű ecsetek használatának lehetőségei, minden, amit 
a 3D hatású díszítésekről tudni kell, színelmélet, kontúrozás.

Modellt nem kell hoznod!

Hozd magaddal meglévő anyagaid, eszközeid!

Mi biztosítjuk: UV lámpa, papírtörlő, asztali lámpa.

A hiányzó anyagokat megvásárolhatod a helyszínen.

A továbbképzés időtartama: 9-16 óráig

Az egész napos képzés díja: 11.500 Ft



Részt vettemJEGYZETEIM

A tanfolyamra javasolt
anyagok és eszközök
pontos listáját, illetve

a képzés időpontjait itt találod:
www.mukorom-tanfolyam.com

„ESKÜVŐRE HANGOLVA” – KIFINOMULT,
ELEGÁNS ÉS KÜLÖNLEGES DÍSZÍTÉSEK,
NEMCSAK MENYASSZONYOKNAK
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TANULÓI
VÉLEMÉNY

„Kiváló tanfolyam, Barbi 
nagyon jó oktató. Sok 

szép díszítést tanultam. 
Most már nem esem 

kétségbe, ha menyasz-
szonyi körmöket kell 

készítenem vendége-
imnek.”
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MAGYAROSI BARBARA 
Díszítő Világbajnok
(München, 2015),

NailArt Magyar Kupa
Aranyérmes,

Díszítő Bajnok,
CN Elite Mester

A menyasszonyok körmét nem egyszerű feladat elkészíteni, hiszen élete legszebb és legboldogabb napjára 
egyedi és különleges díszítéseket szeretne. Pontosan, olyat, amilyen ő maga is. Gondoskodnod kell róla, hogy 
az oltár előtt, amikor a gyűrű az ujjára kerül, ne csak a pillanat legyen tökéletes és gyönyörű, hanem a körmei 
is. Barbi tanfolyamán kifinomult, elegáns és különleges díszítéseket sajátíthatsz el Royal Gel-lel, Art Gel-lel a leg-
trendibb technikákat kombinálva. Lenyűgöző, ugyanakkor gyorsan elkészíthető mintákat és virágokat tanulhatsz 
meg zseléből.

Elsajátítható ismeretek:
Az anyagok alapos ismerete, vékony vonalak készítése, színek használata, kiválasztása és harmóniája, kontúro-
zás technika, különböző anyagok kombinálása, körömnyomda lemezek használata, nyomdázás technikájának 
elsajátítása.

Modellt nem kell hoznod!

Hozd magaddal meglévő anyagaid, eszközeid!

Mi biztosítjuk: UV lámpa, papírtörlő, asztali lámpa.

A hiányzó anyagokat megvásárolhatod a helyszínen. 

A továbbképzés időtartama: 9-16 óráig

Az egész napos képzés díja: 11.500 Ft



Részt vettemJEGYZETEIM

A tanfolyamra javasolt
anyagok és eszközök
pontos listáját, illetve

a képzés időpontjait itt találod:
www.mukorom-tanfolyam.com

STÍLUS ÉS ELEGANCIA –
ÉLETHŰ ÉS MESESZÉP VIRÁGOK ART GEL
FESTŐZSELÉKKEL ÉS ROYAL GEL-EKKEL

KOMBINÁLVA

TANULÓI
VÉLEMÉNY

„Voltam már Barbinak 
több továbbképzésén és 
ismerve, hogy mennyire 
jól át tudja adni a tudását, 

tudtam, hogy erre is 
el kell mennem. Nem 

bántam meg. Végre én 
is tudok olyan gyönyörű 

virágokat festeni! J”
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MAGYAROSI BARBARA 
Díszítő Világbajnok
(München, 2015),
NailArt Magyar Kupa
Aranyérmes,
Díszítő Bajnok,
CN Elite Mester

Elegáns stílusú, finoman kidolgozott, látványosabb virágokat tanulhatsz Barbi legújabb, díszítő továbbképzésén. 
Díszítő Világbajnokunk megosztja veled, mitől lesz igazán élethű és meseszép egy virág.
Tanuld meg a megfelelő anyagfelvételt, az ecsethasználatot, az árnyékolás fortélyait. Megmutatja, hogyan kom-
bináld az új Art Gel festőzseléket és a fixálásmentes Royal Gel-eket, ha lenyűgözően élethű virágokat készítenél.
Készülj, hiszen ha még nem próbáltad ki az új Art Gel festőzseléket, most biztosan „szerelmes leszel”.

Elsajátítható ismeretek:
Royal Gel és Art Gel anyagismeret, színhasználat és -keverés, minták kombinálása, kompozíció alkotás, megfe-
lelő anyagfelvétel és ecsethasználat, árnyékolás technika.

Modellt nem kell hoznod!

Hozd magaddal meglévő anyagaid, eszközeid!

Mi biztosítjuk: UV lámpa, papírtörlő, asztali lámpa.

A hiányzó anyagokat megvásárolhatod a helyszínen.

A továbbképzés időtartama: 9-16 óráig

Az egész napos képzés díja: 11.500 Ft



Részt vettemJEGYZETEIM

A tanfolyamra javasolt
anyagok és eszközök
pontos listáját, illetve

a képzés időpontjait itt találod:
www.mukorom-tanfolyam.com

„VINTAGE” MINTÁK ÉS MOTÍVUMOK 
A KÖRMÖKÖN – CSIPKE, RÓZSÁK, 
PILLANGÓK, KULCSOK KÖZKEDVELT, 
MANAPSÁG DIVATOS STÍLUSBAN

NEHÉZSÉGI
SZINT

1

2

3

TANULÓI
VÉLEMÉNY

„Meseszép, új díszítése-
ket tanultam. Már most 

izgulok, mit fognak szólni 
a vendégeim, ha meg-
mutatom nekik. De tuti 
leesik az álluk. Biztosan 
elmegyek még a többi 

képzésére is.”
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MAGYAROSI BARBARA 
Díszítő Világbajnok
(München, 2015),

NailArt Magyar Kupa
Aranyérmes,

Díszítő Bajnok,
CN Elite Mester

Ha valaki, akkor Barbi igazán tudja, mi az a Vintage, hiszen ez volt a téma az egyik legrangosabb hazai díszítő 
versenyen, a NailArt Magyar Kupán, melyet megnyert és képviselte Magyarországot a müncheni Világbajnoksá-
gon. (Amit szintén megnyert és ezáltal Díszítő Világbajnok lett.) 
A még mindig töretlen népszerűségnek örvendő Vintage stílus nemcsak a divatban, a lakberendezés és a művé-
szetek világában hódít, hanem a körmökön is. Gyere és ismerd meg alaposabban a stílust, valamint sajátítsd el 
Barbi trendi és bájos, szalonhosszra hangolt Vintage mintáit és motívumait Royal Gel-ekkel, melyekkel bővítheted 
díszítő repertoárod.

Elsajátítható ismeretek: 
Royal Gel anyagismeret, színek használata és keverése, kompozíció összeállítása és kialakítása,  motívumok 
elhelyezése, az aquarellel kontúrozás technikája, vékony vonalak technikája.

Modellt nem kell hoznod!

Hozd magaddal meglévő anyagaid, eszközeid!

Mi biztosítjuk: UV lámpa, papírtörlő, asztali lámpa.

A hiányzó anyagokat megvásárolhatod a helyszínen!

A továbbképzés időtartama: 9-16 óráig

Az egész napos képzés díja: 11.500 Ft



Részt vettemJEGYZETEIM

A tanfolyamra javasolt
anyagok és eszközök
pontos listáját, illetve

a képzés időpontjait itt találod:
www.mukorom-tanfolyam.com

GEL PAINTING START I.

BALÁZSI SZILVIA
Szabolcs Kupa Aranyérmes, 
épített zselé;
Magyar Bajnokság Aranyérmes,
Soak Off manikűr kategória
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Ha frissen végezted el az OKJ tanulmányaid, vagy még nem dolgoztál zselés díszítő anyagokkal, akkor gyere és 
tanulj Szilvitől! Ez a tanfolyam abszolút alapszintű, könnyedén és gyorsan elsajátíthatod a legegyszerűbb mintákat 
is, vendégeid legnagyobb örömére. 

Elsajátítható ismeretek:
Vékony vonalak, indák, ChroMirror porok helyes használata, Swarovski kövek tartós felhelyezése, beépített díszí-
tés készítése, matrica felhelyezése, ombre készítése, szinátmenet készítése a mintában.

Modellt nem kell hoznod!

Hozd magaddal meglévő anyagaid, eszközeid!

Mi biztosítjuk: UV lámpa, papírtörlő, asztali lámpa.

A hiányzó anyagokat megvásárolhatod a helyszínen.

A továbbképzés időtartama: 9-16 óráig

Az egész napos képzés díja: 11.500 Ft



Részt vettemJEGYZETEIM

A tanfolyamra javasolt
anyagok és eszközök
pontos listáját, illetve

a képzés időpontjait itt találod:
www.mukorom-tanfolyam.com

GEL PAINTING START II.
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BALÁZSI SZILVIA
Szabolcs Kupa Aranyérmes, 

épített zselé;
Magyar Bajnokság Aranyérmes,

Soak Off manikűr kategória

A képzésen Szilvi hat különböző zselés díszítő technikát mutat be, eltérő zselés anyagokat használva, így a 
kezdő, újrakezdő és a fejlődni vágyó körmösök is egyaránt hasznos tananyaggal bővíthetik tudásukat. A minták 
egyszerűbb, de mégis finom és kidolgozott összhatást keltenek, melyek a vendégek körében igencsak népsze-
rűek lesznek!

Elsajátítható ismeretek:
Ombre átmenet, Sugar effect technika, vékony vonalak festése, egymozdulat technika, kontúrozás, csipkezselé 
3D virágok, árnyékolt virágok, dimenzionált ábrázolás, Swarovski kövek és szórógyöngyök tartós felhelyezése.

Modellt nem kell hoznod!

Hozd magaddal meglévő anyagaid, eszközeid!

Mi biztosítjuk: UV lámpa, papírtörlő, asztali lámpa. 

A hiányzó anyagokat megvásárolhatod a helyszínen.

A továbbképzés időtartama: 9-16 óráig

Az egész napos képzés díja: 11.500 Ft
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Részt vettemJEGYZETEIM

A tanfolyamra javasolt
anyagok és eszközök
pontos listáját, illetve

a képzés időpontjait itt találod:
www.mukorom-tanfolyam.com

PARTYPINK –
CSAJOS-PINK DÍSZÍTÉSEK

CRYSTALAC-KAL, ROYAL GEL-LEL
ÉS ART GEL-LEL,

MELYEKET IMÁDNAK A VENDÉGEK 

BALÁZSI SZILVIA
Szabolcs Kupa Aranyérmes, 
épített zselé;
Magyar Bajnokság Aranyérmes,
Soak Off manikűr kategória
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Ezen a tanfolyamon igazi csajos-pink díszítéseket tanulhatsz CrystaLac-kal, Royal Gel-lel és Art Gel-lel, az 
alapmintáktól kezdve a bonyolultabb, összetettebbekig. Elsajátíthatod a Sugar effekt technikát, a színátmenet 
készítésének technikáját, a manapság trendi Waterway-technikát, és azt is megtudhatod, hogyan készíthetsz 
beépített díszítéseket. Abban biztos lehetsz, hogy ezek mindegyikét imádni fogják vendégeid. Ráadásul ezek a 
szalonban kiválóan alkalmazható technikák, melyek mintáit kombinálva garantált sikered lesz! Ha nem hiszed, 
járj utána! J

Elsajátítható ismeretek:
3 STEP CrystaLac-ok hivatalos technikája, RoyaCream Gel pasztazselé, Art Gel festőzselé és Royal Gel 
anyagismeret, díszítési lehetőségeik, matricák tartós felhelyezése, Waterway-technika, Sugar effekt techni-
ka, beépíthető díszítések technikája, színátmenetek készítése.

Modellt nem kell hoznod!

Hozd magaddal meglévő anyagaid, eszközeid!

Mi biztosítjuk: UV lámpa, papírtörlő, asztali lámpa.

A hiányzó anyagokat megvásárolhatod a helyszínen.

A továbbképzés időtartama: 9-16 óráig

Az egész napos képzés díja: 11.500 Ft
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A tanfolyamra javasolt
anyagok és eszközök
pontos listáját, illetve

a képzés időpontjait itt találod:
www.mukorom-tanfolyam.com

5 PERCES CUKISÁGOK 
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BALÁZSI SZILVIA
Szabolcs Kupa Aranyérmes, 

épített zselé;
Magyar Bajnokság Aranyérmes,

Soak Off manikűr kategória

Szalonkörülmények között gyakran kérnek a vendégek kézzel festett mesefigurákat, jópofa, ötletes mintákat, 
amivel büszkélkedhetnek az ismerőseiknek. Szilvi kifejezetten gyors, 5 perces mintákkal készült nektek, amivel a 
vendégeket el lehet kápráztatni. A mintákat kezdők is könnyedén elkészíthetik, mivel a minták egyszerű, könnyű 
festési technikát igényel.

Elsajátítható ismeretek:
Árnyékolás technika, Royal Gel anyagismeret, Sugar-effect technika, vékony vonalak festése, hagyományos 
zselés festés technikája.

Modellt nem kell hoznod!

Hozd magaddal meglévő anyagaid, eszközeid!

Mi biztosítjuk: UV lámpa, papírtörlő, asztali lámpa. 

A hiányzó anyagokat megvásárolhatod a helyszínen.

A továbbképzés időtartama: 9-16 óráig

Az egész napos képzés díja: 11.500 Ft
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Részt vettemJEGYZETEIM

A tanfolyamra javasolt
anyagok és eszközök
pontos listáját, illetve

a képzés időpontjait itt találod:
www.mukorom-tanfolyam.com

CSILLOGÁS MINDEN MENNYISÉGBEN, 
AVAGY LEGTRENDIBB SZALONKEDVENC 

DÍSZÍTŐ TECHNIKÁK CHROMIRROR 
POROKKAL, CRYSTAL FLAKE PEHELLYEL, 

NAILFETTIVEL, MATRICÁKKAL
ÉS ÜVEGFÓLIÁVAL

BALÁZSI SZILVIA
Szabolcs Kupa Aranyérmes, 
épített zselé;
Magyar Bajnokság Aranyérmes,
Soak Off manikűr kategória

D
ÍS

Z
ÍT

Ő
T

O
V

Á
B

B
K

É
P

Z
É

S
E

K

NEHÉZSÉGI
SZINT

1

2

3

65

Elveszel a díszítő anyagok sokaságában? Tanácstalan vagy, melyiket hogyan helyezd fel úgy, hogy az tartós is 
legyen? Ne aggódj! Szilvi megmutatja a különböző beépített díszítések – például ChroMirror króm pigmentpo-
rok, Nailfetti, vizes matricák, üvegfóliák, Crystal Flake díszítő pelyhek – technikáját, és azt is, hogyan használd 
őket műköröm és géllakk esetén. Megtanulhatod azt is, hogyan alkalmazd a jelenleg trendőrületnek számító 
ChroMirror króm pigmentporokat helyesen úgy, hogy vendéged sokáig gyönyörködhessen körmeiben, valamint 
elsajátíthatod a tökéletes színátmenet (ombre) készítésének technikáját. Emellett Szilvi a zselés díszítések titkaiba 
is beavat: megmutatja, hogyan gyorsítsd szalonmunkád RoyalCream Gel pasztazselékkel.

Elsajátítható ismeretek:
ChroMirror króm pigmentporok helyes és tartós használata, beépített díszítések (Nailfetti, üvegfólia, Crystal 
Flake) készítése, színátmenet (ombre) géllakkozás készítése Szivacs fejű ombre ecsettel, Színező alap és 
Fólia hatású matricák alkalmazása, „Unikornis” hatású körömdíszítés, zselés díszítések RoyalCream Gel 
pasztazselékkel.

Modellt nem kell hoznod!

Hozd magaddal meglévő anyagaid, eszközeid!

Mi biztosítjuk: UV lámpa, papírtörlő, asztali lámpa.

A hiányzó anyagokat megvásárolhatod a helyszínen.

A továbbképzés időtartama: 9-16 óráig

Az egész napos képzés díja: 11.500 Ft
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A tanfolyamra javasolt
anyagok és eszközök
pontos listáját, illetve

a képzés időpontjait itt találod:
www.mukorom-tanfolyam.com

MODERN GÉL-LAKK TECHNIKÁK
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BALÁZSI SZILVIA
Szabolcs Kupa Aranyérmes, 

épített zselé;
Magyar Bajnokság Aranyérmes,

Soak Off manikűr kategória

A gél-lakkozás könnyűnek tűnhet, de mégsem annyira egyszerű azt tökéletesen elkészíteni. A köröm felszí-
ne könnyen egyenetlen lesz, lepattoghat a gél-lakk, a pasztell színek foltosak lehetnek és még számtalan 
másik probléma akadhat a munkánk során.  Szilvi tanfolyamán elsajátíthatod a gél-lakkozás minden fontos 
részletét!

Elsajátítható ismeretek:
Modern manikűr a gél-lakkozás előtt, avagy hogyan lehet gyorsan, de mégis szépen és alaposan ma-
nikűrözni. Egyszínű sötét gél-lakkozás, amely tökéletesen illeszkedik a hátsó és oldalsó bőrredőhöz, 
nincs úgynevezett lenövés hatása. Egyszínű pasztell gél-lakkozás, hogy megtanuljuk a helyes ecset-
használatot, hogy a szín ne legyen foltos és két rétegben is gyönyörűen fedjen. Francia gél-lakk készí-
tése egy egyszerűbb és egy nehezebb, de természetesebb hatással. Babyboomer gél-lakk készítése, 
a tökéletes foltmentes átmenetért. Erősített gél-lakk készítése Compact Base-ekkel, annak egyenletes 
eldolgozása. Ha az idő engedi, akkor egy hosszanti ombre készítése két gél-lakk színből. Az elkészített 
gél-lakk valamelyikét cseréljük, mely során megmutatom a csiszológépes anyagelvékonyítást.

Modellt nem kell hoznod!

Hozd magaddal meglévő anyagaid, eszközeid!

Mi biztosítjuk: UV lámpa, papírtörlő, asztali lámpa. 

A hiányzó anyagokat megvásárolhatod a helyszínen.

A továbbképzés időtartama: 9-16 óráig

Az egész napos képzés díja: 11.500 Ft
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Részt vettemJEGYZETEIM

A tanfolyamra javasolt
anyagok és eszközök
pontos listáját, illetve

a képzés időpontjait itt találod:
www.mukorom-tanfolyam.com

MÓKÁS MACKÓK ÉS VIDÁM TEXTÚRÁK 
– KOMBINÁLT ZSELÉS FESTÉS ART GEL 
FESTŐZSELÉKKEL, 3 STEP ÉS ONE STEP 
CRYSTALAC-OKKAL ÉS ROYAL GEL-LEL

RIDEG ANETT
Kézápoló és Műkörömépítő, 

Lábápoló
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Korábban próbálkoztál már fa erezet vagy rusztikus téglafal festésével? Tetszik a márvány minta, de a „kockás te-
rítő” is nagyon bejön? Ha igen, akkor ezt a képzést Anett neked találta ki. Miután elsajátítottad a különböző vidám 
textúrák, dekoratív minták festését Art Gel festőzselékkel és kedvenc 3 STEP vagy ONE STEP CrystaLac-jaiddal, 
oktatónk megmutatja, hogyan fess a cukiságokért rajongó vendégeidnek mókás mackókat. 

Elsajátítható ismeretek:
Megtanuljuk az Art Gel használatát, a színkeverést, ecsethasználatot, és annak kombinálását más anyagokkal.  
A festést és árnyékolást kombinált technikával ötvözve, és egyéb anyagok felhasználásával készítünk különböző 
dekoratív mintákat, egyéb motívumokat.

Modellt nem kell hoznod!

Hozd magaddal meglévő anyagaid, eszközeid!

Mi biztosítjuk: UV lámpa, papírtörlő, asztali lámpa.

A hiányzó anyagokat megvásárolhatod a helyszínen.

A továbbképzés időtartama: 9-16 óráig

Az egész napos képzés díja: 11.500 Ft
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CANDY BALL KÖRMÖK KREATÍV, 
KOMBINÁLT ZSELÉS FESTÉSSEL 

KIEGÉSZÍTVE –
NEMCSAK MENYASSZONYOKNAK

RIDEG ANETT
Kézápoló és Műkörömépítő, 
Lábápoló
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Új őrület terjed a közösségi oldalakon, videómegosztó portálokon: hódít a Candy Ball! Ez a cuki kis viráglabda 
bonyolultnak tűnik, de mégsem az. Anett be fogja bizonyítani Neked, hogy Te is meg tudod csinálni. Vendége-
id legnagyobb örömére. Emellett a képzésen megtanulhatod az Art Gel festőzselék és Lace Gel csipkezselék 
használatát, a színkeverést és az ecsethasználatot.  A festést és árnyékolást kombinált technikával ötvözve, és 
egyéb anyagok felhasználásával készítünk különböző díszítő motívumokkal, kiegészítő mintákat – az „üvegbe” 
zárt virágok mellett.

Elsajátítható ismeretek:
Candy Ball virágok készítésének technikája, Art Gel, Lace Gel anyagismeret, színkeverés technikája, ecsetek és 
azok használata, festés és árnyékolás kombinált technikákkal ötvözve.

Modellt nem kell hoznod!

Hozd magaddal meglévő anyagaid, eszközeid!

Mi biztosítjuk: UV lámpa, papírtörlő, asztali lámpa.

A hiányzó anyagokat megvásárolhatod a helyszínen.

A továbbképzés időtartama: 9-16 óráig

Az egész napos képzés díja: 11.500 Ft
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ONE MOVE VIRÁGOK ART GEL-LEL,
TIGER EYE CRSTALAC ALAPRA
TRANSZFERFÓLIÁVAL 

RIDEG ANETT
Kézápoló és Műkörömépítő, 

Lábápoló
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Vegyél részt Rideg Anett tanfolyamán, és garantáltan az egy mozdulat technika szerelmese leszel! Egy nap, 
ahol elsajátíthatod, hogyan készíthetsz változatos és látványos díszítéseket, amelyeket szalonodban is nap mint 
nap alkalmazhatsz. A tanfolyamon megtanulhatod, hogyan készíthetsz Tiger Eye Crystalac alapra mesébe illő, 
virágos díszítéseket a One Move technika segítségével, amelyeket vendégeid is imádni fognak. Ismerd meg az 
anyagokat, keverj gyönyörű színeket, tanuld meg az árnyékolást, a hajlítást, a térbe helyezést és egyéb technikák 
kivitelezését!

Elsajátítható ismeretek:
One move, Art Gel, TigerEye CrystaLac, Transzferfólia anyagismeret

Modellt nem kell hoznod!

Hozd magaddal meglévő anyagaid, eszközeid!

Mi biztosítjuk: UV lámpa, papírtörlő, asztali lámpa.

A hiányzó anyagokat megvásárolhatod a helyszínen.

A továbbképzés időtartama: 9-16 óráig

Az egész napos képzés díja: 11.500 Ft
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PINK PARÁDÉ - SZALONDÍSZÍTÉSEK

RIDEG ANETT
Kézápoló és Műkörömépítő, 
Lábápoló
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Gyors, látványos díszítések kedvenc színes és díszítő alapanyagainkkal. Anett tanfolyamán az alapoktól a szalon-
díszítésekig mindent elsajátíthatsz, hogy vendégeidet felkészülten, profin várhasd a szalonban!

Elsajátítható ismeretek:
Szalon mix, abszolút kezdőknek, OKJ után. Anyagokkal való ismerkedés, helyes technikák, eszközhasználat, 
színek, kompozíciók, és ezek kombinációi. Hogyan építsünk be a szalonmunkába, gyors, látványos, egyszerű 
díszítéseket.

Modellt nem kell hoznod!

Hozd magaddal meglévő anyagaid, eszközeid!

Mi biztosítjuk: UV lámpa, papírtörlő, asztali lámpa.

A hiányzó anyagokat megvásárolhatod a helyszínen.

A továbbképzés időtartama: 9-16 óráig

Az egész napos képzés díja: 11.500 Ft

71

ÚJ! 



Részt vettemJEGYZETEIM

A tanfolyamra javasolt
anyagok és eszközök
pontos listáját, illetve

a képzés időpontjait itt találod:
www.mukorom-tanfolyam.com

Részt vettemJEGYZETEIM

TAVASZI VIRÁGOK, KOMBINÁLT ZSELÉS 
FESTÉS ART GEL FESTŐZSELÉKKEL
ÉS LACE GEL MOTÍVUMOKKAL,
POLYGON-OMBRE ALAPOKRA

RIDEG ANETT
Kézápoló és Műkörömépítő, 

Lábápoló
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Anett képzésén először az anyagokkal – Art Gel festőzselék és Lace Gel csipkezselék – ismerkedhetsz meg. Majd ha már min-
dent tudsz róluk, megmutatja, hogyan készülnek a vidám Polygon-ombre alapok, melyek biztosan minden vendég kedvencei 
lesznek. Elsajátíthatod a színkeverés technikáját és az ecsethasználatot.  A festést és árnyékolást kombinált technikával ötvözve, 
egyéb anyagok felhasználásával készíthetsz különböző virágokat, kiegészítő mintákat.

Elsajátítható ismeretek:
Art Gel, Lace Gel anyagismeret és minden, amit a használatukról tudni kell, Polygon-ombre színátmenet készítésének techniká-
ját, színkeverés, anyag és eszközhasználatát, festés és árnyékolás technikája, virágok készítésének technikája.

Modellt nem kell hoznod!

Hozd magaddal meglévő anyagaid, eszközeid!

Mi biztosítjuk: UV lámpa, papírtörlő, asztali lámpa.

A hiányzó anyagokat megvásárolhatod a helyszínen.

A továbbképzés időtartama: 9-16 óráig

Az egész napos képzés díja: 11.500 Ft

72

A tanfolyamra javasolt
anyagok és eszközök
pontos listáját, illetve

a képzés időpontjait itt találod:
www.mukorom-tanfolyam.com



VERSENYFELKÉSZÍTŐ
TOVÁBBKÉPZÉS
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VERSENYFELKÉSZÍTŐ
AZ OLIMPIAI- ÉS EURÓPA-BAJNOKKAL
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FEKETE ZSUZSANNA
Olimpiai Bajnok divízió 3 

(London, 2010), kétszeres 
Európa Bajnok,

hétszeres Magyar Bajnok,
Aranykoszorús Mester

Zsuzsi versenyfelkészítő képzésén zselével és porcelánnal is megmutatja, hogyan kell egy tökéletes verseny-
körmöt elkészíteni. Számtalanszor zsűrizett különböző versenyeken, számos Magyar Bajnokot készített fel pá-
lyafutása során. Ismeri a nemzetközi megmérettetéseken induló körmösök legtitkosabb versenyzési praktikáit, 
legféltettebb titkait, amit tanfolyamán természetesen megoszt Veled is. 

Elsajátítható ismeretek:
Versenytechnika, zsűrizés a versenyző és a zsűri szempontjából.
Versenymunkára való tréningezés.
Versenytechnika elsajátítása, versenytitkok.

Az egész napos képzés díja: bruttó 25.000 Ft
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ALAPZÓ

TANULÓI
VÉLEMÉNY

„Azért jöttem el, mert a legjobbaktól szeretnék 
tanulni. Olimpiai Bajnokoktól, Világbajnokoktól 
és így nagyon remélem, hogy én is a legjobb 

lehetek a szakmámban. Szalonformákat 
tanultunk, szalondíszítéseket. Mindent, amit a 

szalonomban mindennap tudok hasznosítani.”
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SZALONRA SZABOTT OKTATÁSSAL
  
Az Alapozó Körömtáborba várunk Téged, ha...
…úgy érzed, az alapképzésen keveset tanultál meg a szakmáról
…ha szeretnél sokrétű és magabiztos lenni.
…ha gyorsítani, pontosítani szeretnéd a szalonmunkád.
…ha szalonhosszban építenél extrém, de a hétköznapi munkában jól alkalmazható formákat (kocka, Marilyn, 
orosz mandula, gótikus mandula, pipe).
…ha szeretnél szalonban gyorsan és egyszerűen elkészíthető, de látványos díszítéseket tanulni. Rajztudás nélkül!
…ha a helyes ecset- és anyaghasználatot szeretnéd elsajátítani.
…ha megtanulnád a csiszológép helyes használatát, a töltés technikáját és azt, hogy miként gyorsíthatod a 
szalonmunkádat.
…ha szeretnéd elsajátítani a tökéletes körömágyhosszabbítást.
…ha megtanulnád a tiszta és éles mosolyvonal kialakításának titkát.
…ha a hétköznapi munkád során felmerülő összes problémádra választ szeretnél kapni.

Vizsga: CSAK EGYSZER! A tábor végén. De nem kötelező! Ha úgy érzed, hogy tanulni, fejlődni szeretnél és már 
a vizsga gondolatától is lámpalázas leszel, választhatod a vizsgamentességet!
 
Elérhető szintek: Részvételi, Szalon Technikus, Top Szalon Designer

További információ: 
06 70 774-2611, 06 1 323-0258; 
iskola@elitecosmetix.com; 
www.mukorom.hu; 
www.mukorom-tanfolyam.com; 
www.crystalnails.hu



Részt vettemJEGYZETEIM

EMELT
SZINTŰ

MÉG TÖBB TUDÁS: PROFI-EXTRÉM FORMÁK ÉS DÍSZÍTÉSEK

Az Emelt szintű Körömtáborba várunk Téged, ha...
…úgy érzed, egyedivé és különlegessé szeretnél válni a szakmában.
…ha még tovább tökéletesítenéd tudásod – ha meg sem állnál a csúcsig!
…ha az extrém formákat extrémebb hosszban és kivitelben is megtanulnád (orosz mandula, Stiletto, pipe, gó-
tikus mandula, Marilyn).
…ha szeretnél több egyedi, bonyolultabb díszítést tanulni.
…ha érdekel a művészi porcelán festés.
…ha elsajátítanád a bonyolultabb zselés festési technikákat.
…ha szeretnél még jobban elmélyülni a háromdimenziós, illetve az egymozdulat festés rejtelmeiben.
…ha megtanulnád a művészi, fátyolos aquarell festés technikáját.
…ha érdekel az arc megfestésének technikája vagy az ékszerkészítés.

Részvételi feltétel: korábban elvégzett Körmös diploma VAGY elvégzett bármely, Crystal Nails által szervezett 
2 technikai és 2 díszítő továbbképzés VAGY egy ekorábbi Körömtáborban elért Technikusi szint.

Vizsga: Mindennap, DE nem kötelező! Ha úgy érzed, hogy már a vizsga gondolatától is lámpalázas leszel, 
választhatod a vizsgamentességet.

Elérhető szintek: Részvételi, Alap, Technikus, Mester, Elite Mester

További információ:
06 70 774-2611, 06 1 323-0258;
iskola@elitecosmetix.com;
www.mukorom.hu; 
www.mukorom-tanfolyam.com; 
www.crystalnails.hu

TANULÓI
VÉLEMÉNY

„Azért jöttem el, mert a legjobbaktól szeretnék 
tanulni. Olimpiai Bajnokoktól, Világbajnokoktól 
és így nagyon remélem, hogy én is a legjobb 

lehetek a szakmámban. Szalonformákat 
tanultunk, szalondíszítéseket. Mindent, amit a 

szalonomban mindennap tudok hasznosítani.”
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Részt vettemJEGYZETEIM

KÖRÖMSZABÁLYOZÁS TECHNIKÁI – 
KOMBINÁLT MÓDSZER

ÉS RAGASZTÁSOS TECHNIKA
A BENŐTT KÖRMÖK SZABÁLYOZÁSÁRA
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DR. VERESNÉ SZUDA KATICA
Többszörös Magyar Pedikűr  
Bajnok,
Állami diplomás szakoktató

A tanfolyamon a tanulók kétféle körömszabályozó technikát sajátíthatnak el; a Combipedet (kombinált technika) 
és a Podofix-aktívot (feszítőszálas spange).
Megtanulják a kombinált módszert, amiben jelen van a ragasztásos technika, illetve egy rugós drót beakasztásá-
nak technikája a körömlemez alá. Ezenkívül elsajátítják a ragasztásos technikát, melynél egy feszítőszálat helyez-
nek a körömlemezre. Ezzel a kétféle módszerrel a benőtt, deformálódott lábkörmöket szabályozzuk, amelynek 
segítségével lehetőséget adunk a sebészeti beavatkozás elkerülésére.
Az anatómiai ismeretek és elméleti oktatás után gyakorlás egymáson. Megjelenés natúr lábkörmökkel.

Hozd magaddal pedikűrös eszközeidet!

Modellt nem kell hoznod!

Mi biztosítjuk: UV lámpa, papírtörlő, asztali lámpa. 

A hiányzó anyagokat megvásárolhatod a helyszínen.

A továbbképzés időtartama: 9-16 óráig

Az egész napos képzés díja: 11.500 Ft

A tanfolyamra javasolt
anyagok és eszközök
pontos listáját, illetve

a képzés időpontjait itt találod:
www.mukorom-tanfolyam.com



A tanfolyamra javasolt
anyagok és eszközök
pontos listáját, illetve

a képzés időpontjait itt találod:
www.mukorom-tanfolyam.com

Részt vettemJEGYZETEIM

GYORSABB, PONTOSABB, HATÉKONYABB: 
A KÉSES PEDIKŰR

KOLMAN ERIKA
Magyar Pedikűr Bajnok,

Állami diplomás egészségügyi 
szakoktató, Lábápoló Mester
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A pedikűreszközök bemutatása, jellemzőik és gyakorlati felhasználásuk lehetőségeinek ismertetése. A késes 
pedikűr tudnivalói mellett Erikától megtudhatod, hogyan lesz a fém eszközös pedikűrözéssel munkád gyorsabb, 
pontosabb és hatékonyabb. A tanfolyamon kitérünk az egyszer használatos szikepengék biztonságos alkalma-
zására, azok tárolására, sterilizálására és karbantartására. 

Modellt hozz magaddal!

Hozd magaddal pedikűrös eszközeidet!

Mi biztosítjuk: papírtörlő, asztali lámpa, fertőtlenítő szer.

A Crystal SPA termékeket és a pedikűr eszközöket megvásárolhatod a helyszínen.

A hiányzó anyagokat megvásárolhatod a helyszínen.

A továbbképzés időtartama: 9-16 óráig

Az egész napos képzés díja: 11.500 Ft



Részt vettemJEGYZETEIM

PROFESSZIONÁLIS
GÉPI PEDIKŰR
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A pedikűrös feladata az esztétikai ápoláson túl a láb speciális elváltozásainak kezelése.
Kézi szerszámokkal sok munkafolyamat elvégezhető, de a kezeléseket hatékonyabbá, tartóssá gépi vagy kom-
binált kezeléssel tehetjük. 
A képzésen elsajátítjuk a gépek biztonságos megválasztását, alkalmazását, használatát, karbantartását.  Az 
esetleges hibalehetőségek elkerülését. A forgó csiszolófejek kiválasztását, tisztítását, fertőtlenítését, illetve azt, 
hogy mikor, milyen munkaterületen, mit használjunk.
A pedikűr gépek típusaival is megismerkedünk, megtudjuk, hogyan válasszuk meg az igényeinknek legmegfele-
lőbbet, mellyel forradalmasíthatjuk a munkavégzésünket. 
 
Modellt nem kell hozni. Egymáson gyakorolunk!
 
Hozd magaddal pedikűrös eszközeid, illetve a következőket: textília; elsősegély doboz; munkakötény vagy mun-
karuházat; védőszemüveg; gumikesztyű.

Mi biztosítjuk: pedikűr gépek, illetve papírtörlő, asztali lámpa, fertőtlenítő szer.
 
A továbbképzés időtartama: 9-16 óráig

Az egész napos képzés díja: 11.500 Ft
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KOLMAN ERIKA
Magyar Pedikűr Bajnok,
Állami diplomás egészségügyi 
szakoktató, Lábápoló Mester

A tanfolyamra javasolt
anyagok és eszközök
pontos listáját, illetve

a képzés időpontjait itt találod:
www.mukorom-tanfolyam.com



A tanfolyamra javasolt
anyagok és eszközök
pontos listáját, illetve

a képzés időpontjait itt találod:
www.mukorom-tanfolyam.com

Részt vettemJEGYZETEIM

DIABÉTESZES LÁBÁPOLÁS
CRYSTAL SPA ANYAGOKKAL
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A diabéteszes láb szindrómája sok pedikűrösben kelt félelmet. A tanfolyamon megtanulod, hogyan ismerheted 
fel a kezdetleges bőrtüneteket és elváltozásokat, illetve a későbbi szövődményeket. Hogyan egészíthető ki a cu-
korbetegek esetében az esztétikai pedikűr. Segítséget nyújtunk az anyaghasználatban is, valamint abban, hogy 
orvossal együttműködve hogyan kezeljük a diabétesz okozta problémákat.

Ha vannak fotóid, hozd magaddal!

Modellt nem kell hoznod!

Mi biztosítjuk: papírtörlő, fertőtlenítő szer.

A továbbképzés időtartama: 9-16 óráig

Az egész napos képzés díja: 11.500 Ft
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KOLMAN ERIKA
Magyar Pedikűr Bajnok,

Állami diplomás egészségügyi 
szakoktató, Lábápoló Mester



A tanfolyamra javasolt
anyagok és eszközök
pontos listáját, illetve

a képzés időpontjait itt találod:
www.mukorom-tanfolyam.com

Részt vettemJEGYZETEIM

PROBLÉMÁS KÖRÖMELVÁLTOZÁSOK
KEZELÉSE A GYAKORLATBAN: 

A FELISMERÉSTŐL A MEGOLDÁSIG
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Szakmai gyakorlati ismeretek helyes alkalmazása, a problémás ortopédiai elváltozások bőrgyógyászati tünete-
inek felismerése lépésről lépésre. Az oktatás elméleti részét követően a modellen fellelhető elváltozásokat ele-
mezzük, kezeljük. 

Ha vannak fotóid, hozd magaddal! 

Modellt nem kell hoznod!

Hozd magaddal pedikűrös eszközeid.

Mi biztosítjuk: papírtörlő, asztali lámpa, fertőtlenítő szer.

A Crystal SPA termékeket megvásárolhatod a helyszínen.

A továbbképzés időtartama: 9-16óráig

Az egész napos képzés díja: 11.500 Ft
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KOLMAN ERIKA
Magyar Pedikűr Bajnok,
Állami diplomás egészségügyi 
szakoktató, Lábápoló Mester



A tanfolyamra javasolt
anyagok és eszközök
pontos listáját, illetve

a képzés időpontjait itt találod:
www.mukorom-tanfolyam.com
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Részt vettemJEGYZETEIM

ISMERKEDÉS
A TALPREFLEXOLÓGIÁVAL

Reflexológiával a lábfej felső – belső – külső oldalán továbbá a talpon lévő reflexzónákra hatunk. Célja a szervezet 
ellazulása, a közérzet javítása.

Elméleti és gyakorlati oktatás keretében megismerjük a talpreflexológia alapjait, a reflexológia és a relaxáció ősi 
művészetét; a láb szerepét a különböző kultúrákban: alap masszázsfogások, azok sorrendje, erőssége, irá-
nya, a láb reflexzónáinak feltérképezése. Csont és ízületi elváltozások felismerése a lábon. Az egészséges láb 
szolgálatában, a lábujj körmök problémáinak felismerése, a lábtorna fontossága. Helyes lábhigiénia: lábfürdők, 
speciális cipők, zoknik, harisnyák, valamint segédeszközök használata. A láb problémáinak orvosolása Crystal 
SPA hatóanyagos krémekkel és olajokkal.

Hozz magaddal jegyzetfüzetet, tollat, kéztámaszt, terítőt, a láb melegen tartásához zoknit és papucsot,  töröl-
közőket (1 db nagyméretű, 1 db kisméretű), Crystal SPA Skin Butter bőrápoló luxusvajat, babaolajat, hintőport

Modellt nem kell hoznod!

A hiányzó anyagokat megvásárolhatod a helyszínen.

Figyelem! A masszőr kezén fokozott körültekintést igényel a köröm hossza. Kérünk, hogy rövid, 
kerekített körmökkel érkezz a tanfolyamra!
Kényelmes ruházatban érkezz (bő szárú nadrág, mely könnyen felhajtható)!

A továbbképzés időtartama: 9-16 óráig

Az egész napos képzés díja: 11.500 Ft

KOLMAN MÁRIA
Állami diplomás egészségtan tanár,

Lábterapeuta





Részt vettemJEGYZETEIM

LUXLASH SZÁLANKÉNTI
SZEMPILLAHOSSZABBÍTÁS 
ALAPTANFOLYAM

LAMANDA KITTI
vezető LuXLash oktató
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Jelentkezz megújult, professzionális alaptanfolyamunkra, és válaszd a szépségipar egyik legkere-
settebb szolgáltatását!

A kis létszámú, gyakorlatorientált, egynapos képzésen elsajátíthatod:
-  Applikációs technika 
- Styling-ismeretek
- Szakmai elméletanyag 
- Segítség az üzlet sikeres elindításához
-  ...és sok gyakorlás
   
A tanfolyamhoz LuXLash Starter készlet szükséges. 

A továbbképzés időtartama: 9.00-16.00 óráig

Az egész napos képzés díja: nettó 19.050 Ft
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A tanfolyamra javasolt
anyagok és eszközök
pontos listáját, illetve

a képzés időpontjait itt találod:
www.mukorom-tanfolyam.com



Részt vettemJEGYZETEIM

HALADÓ TANFOLYAM
+ 4D VOLUME KÉPZÉS
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A haladó tanfolyamot olyan LuXLash alapképzést végzett stylistoknak ajánljuk, akik szeretnének 
igazán profivá válni.

HALADÓ
- Applikációs technika tökéletesítése 
- Haladó styling-ismeretek: 

különböző styling különböző szemformák esetén, hogy vendégeid a hozzájuk leginkább illő, egyéni LuXLash 
pillákat kapjanak.

4D VOLUME
A luxus minőségű szolgáltatás bevezetéséhez  elengedhetetlen új „Multi Pick-up” pilla technika elsajátítása

A képzésre azok jelentkezhetnek, akik a LuXLash alapképzést már sikeresen elvégezték. A technika elsa-
játításához az új LuXLash 0.10-es és 0.07-es pillára (B, C vagy D íveltség), a megújult Strong Black ragasztó 
– továbbfejlesztett pilla ragasztó –, az új LuXLash csipesz szükséges.
- Színes pillák alkalmazása  
- Tapasztalatcsere 
- Üzleti kérdések, árképzés; hogy ne csak szépen dolgozz, de sikeres üzletasszony is legyél!
- … és sok gyakorlás

A továbbképzés időtartama: 9.00-16.00 óráig

Az egész napos képzés díja: 37.973.-
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LAMANDA KITTI
vezető LuXLash oktató

A tanfolyamra javasolt
anyagok és eszközök
pontos listáját, illetve

a képzés időpontjait itt találod:
www.mukorom-tanfolyam.com



O
K

J-
S

 K
É

Z
Á

P
O

LÓ
- 

É
S

 M
Ű

K
Ö

R
Ö

M
É

P
ÍT

Ő
 

K
É

P
Z

É
S

, IL
LE

TV
E

 L
Á

B
Á

P
O

LÓ
 K

É
P

Z
É

S

88

OKJ-S KÉZÁPOLÓ- ÉS
MŰKÖRÖMÉPÍTŐ KÉPZÉS,
ILLETVE LÁBÁPOLÓ KÉPZÉS

Crystal Nails Kft. Budapest, 1085 József krt. 38. 
Felnőttképzési engedély száma: E-000504/2014 
Kézápoló és műkörömépítő OKJ szám: 32 815 01;
Nyt.: E-000504/2014/A001
Lábápoló tanfolyam OKJ szám: 32 815 02;
Nyt.: E-000504/2014/A002 és vizsgaközpont

Budapesti ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:
Érdeklődés/jelentkezés: 

Személyesen:
Crystal Nails Kft. 
1085 Budapest, József krt. 38. 
Hétköznap 8.30-17.00

Telefonon (Budapesti képzés): 
(1) 323 0258;  (30) 374 4184;
(70) 774 2611
Faxon: (1) 323 0259

E-mailben:
kepzes@elitecosmetix.com;
iskola@crystalnails.hu

Folyamatosan induló 
képzéseink ütemezését,
további részleteket 
megtalálod:
www.mukorom-tanfolyam.com;
www.mukorom.hu;
www.crystalnails.hu

TANULJ SIKERSZAKMÁT!
- ha a legjobbat szeretnéd
- kötetlen munkaidőben
- munka mellett is
- akár 9 hét alatt hétköznap (szuperintenzív)
- jól jövedelmező szépségszakmában dolgozhatsz

A Kézápoló és műkörömépítő tanfolyam, illetve a Lábápoló tanfolyam állami 
OKJ-s szakmunkás bizonyítványt ad, ami előfeltétele a műkörmös vagy pedikűrös 
szakma folytatásának, illetve a vállalkozói igazolvány kiváltásának. 
 
MIÉRT NÁLUNK VÉGEZD EL A KÉPZÉST?
- Felnőttképzési engedéllyel rendelkező intézmény E-000504/2014
- Saját vizsgaközpont Nyt.: BFKH-131/2014
- Sikeres vizsga után államilag elismert, munkavégzésre jogosító OKJ-s 
szakmunkás bizonyítvány
- Féláron EUROPASS bizonyítvány igényelhető
(Európai Unióban elfogadott bizonyítvány)
- RÉSZLETFIZETÉS kérhető
- Legmagasabb szintű képzés, csúcsminőségű alapanyagokkal
- Mester, Olimpiai és Világbajnok oktatók
- Képzésünk gyakorlat- és sikerorientált
- Rugalmas munkaidőben, munka mellett is elvégezhető 

AKI MŰKÖRMÖSSÉ VAGY PEDIKŰRÖSSÉ VÁLIK, BIZTOSAN EGY SIKERSZAKMA 
BIRTOKOSA LESZ, MERT:
- Kreativitását munkájában élheti ki több száz színes anyagból és mintából alkotva 
egy-egy apró műremeket
- Több mint 50 folyamatosan megújuló, aktuális divatot követő továbbképzésen 
tarthatja mindig frissen tudását 
- Akit mi készítünk fel a Crystal Nails-szel, a szakma világversenyein kiemelkedő 
esélyekkel indulhat 
- Jól jövedelmező szépségszakmában dolgozhat

A jelentkezés feltételei:
- 18. betöltött életév
- alapképzettség 8 osztály
- szakmai orvosi alkalmasság
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KÉZÁPOLÓ- ÉS MŰKÖRÖMÉPÍTŐ;
LÁBÁPOLÓ SZAKOKTATÓ KÉPZÉS

KÉZÁPOLÓ- ÉS MŰKÖRÖMÉPÍTŐ;
LÁBÁPOLÓ SZAKOKTATÓ KÉPZÉS
- QES minősítés 
- Képzés a leendő műköröm és manikűr, pedikűr tanfolyam gyakorlati oktatói számára
- Munka mellett is végezhető időbeosztás
- RÉSZLETFIZETÉSi lehetőség
- A Kézápoló és műkörömépítő;  lábápoló szakoktatói képzés EGYÜTT IS elvégezhető
Oktatók: Világbajnok, Olimpiai bajnok, Nemzetközi Mester-, és  állami diplomás szakoktatók, elismert pedagógusok.

A JELENTKEZÉS FELTÉTELEI
- előzetes tudásszint felmérés (gyakorlat és szóbeli)
- 3 év igazolt szakmai gyakorlat (a szakmában valóban eltöltött gyakorlat alapján)
- Kézápoló és műkörömépítő Okj szakmunkás bizonyítvány legalább 3 évnél régebbi

ELSAJÁTÍTHATÓ ISMERETEK
Elméleti és gyakorlati képzés + hospitálás + vizsgatanítás
- Pedagógia, Módszertan
- Etika és kommunikáció, konfliktuskezelés; munka-,baleset-,környezetvédelem
- Szakmai elmélet
- Orvosi ismeretek
- Szakmai gyakorlat oktatásának módszertana (elmélet + gyakorlat)
- Oktatástechnológia
- Anyag- és eszközismeret
- OKJ komplex vizsgakövetelmény rendszere
További részletek megtalálod: mukorom-tanfolyam.com; mukorom.hu; crystalnails.hu

ÉRDEKLŐDÉS:

Személyesen: 
Crystal Nails Kft.
1085 Budapest,
József krt. 38.

Hétköznap
8.30-17.00 

Telefonon
(Budapesti képzés): 
(70) 774 2611

e-mailben:
iskola@crystalnails.hu 

Faxon: 
(1) 323 0259
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OKJ SZAKOKTATÓI CSAPAT

MARNITZNÉ GÁL ENIKŐ

OKJ Szakágvezető, 
Állami Diplomás szakoktató, 
Mesterokleveles manikűr-
műköröm-pedikűr szakoktató

HALÁSZ VIRÁG

Világbajnoki Bronzérmes 
Porcelánépítés
(Düsseldorf 2014),
Műkörömépítő szakoktató

DR. VERESNÉ SZUDA KATICA

Többszörös Magyar
Pedikűr  Bajnok,
Állami diplomás szakoktató

GUTI NICOLETTA

Sminkes, Stylist,
Manikűr-műkörömépítő  
szakoktató

SZIRÁKI ÁGNES

Lábápoló Mester
Mesterokleveles manikűr-
pedikűr-műkörömépítő 
szakoktató

KOMJÁTI BARBARA

Négyszeres
Körömtábor mester,
Manikűr-műkörömépítő 
szakoktató

KONCSIK-KIRÁLY MÁRIA

Körömtábor mester,
Budapesti Bajnokság 
aranyérmese, épített zselé; 
Manikűr-műkörömépítő 
szakoktató

SIKARI EDINA

Négyszeres Körömtábor mester,
Kárpát Kupa Aranyérmese, 
Mesterleveles Kézápoló-
és Műkörömépítő

EIGNER ROXÁNA

Manikűr-műkörömépítő 
szakoktató

MAJNIK MÓNIKA

Körömtábor mester,
Magyar Bajnoki
Bronzérmes (2016),
Manikűr-műkörömépítő 
szakoktató

KOLMAN ERIKA

Magyar Pedikűr Bajnok, 
Lábápoló Mester,
Állami Diplomás Egészségügyi 
szakoktató, Manikűr-pedikűr 
szakoktató

KOLMAN MÁRIA

Állami Diplomás Egészségtan Tanár, 
Manikűr-pedikűr szakoktató

DROZDIK MELINDA

Világbajnok Zselés építés (Düsseldorf, 
2014), Olimpiai Bajnok (London, 
2014), Olimpiai Bajnoki Ezüst- és 
Bronzérmes (Madrid, 2014), Magyar 
Bajnok, Mesterleveles Kézápoló és 
Műkörömépítő, Lábápoló

VIRÁGNÉ ERDŐS CSILLA

Manikűr-műkörömépítő 
szakoktató
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