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Velkommen til

Tone Lise Akademiet!
Tone Lise Akademiet har påvirket og utviklet
skjønnhetsbransjen i over 25 år.
Våre fagskoletilbud er godkjent av NOKUT,- noe
som betyr at vi møter de strenge krav som
Kunnskapsdepartementet stiller til fagskoler og flere er støttet av Lånekassen. Tone Lise
Akademiet har f. eks landets eneste godkjente
Negleteknikerstudie.
Hos oss kan du være trygg på å få den sikreste
utdannelsen. Vi tilbyr de mest oppdaterte og anerkjente studiene innen skjønnhetsbransjen. Våre
høyt kvalifiserte lærere sørger for at du innen kort
tid kan skape og utvikle en spennende karriere . Vi
vil hjelpe deg på din vei mot suksess i en bransje
full av muligheter.

Studietid: 30. august 2018 –10. februar 2019
Dette studiet er godkjent av lånekassen og koster 72.900,-

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål om våre utdanningstilbud
kontakt vår leder for utdanningsavdelingen, Tine Spillberg
tine@tonelise.com
Tlf: 23 00 29 29
E-post: post@tonelise.com

Besøk oss

Dersom du har lyst til å besøke oss,
er vi i Haslevangen 15, 0579 Oslo.

Hudterapeut
Deltid - annenhver helg ½ år

Tone Lise Akademiets nyskapende undervisningsprogram innen avansert
hudterapi er utviklet for å effektivt trene våre studenter i de mest profesjonelle
og oppdaterte teknikker innenfor moderne hudterapi og skjønnhetspleie.
Vårt studie er meget godt tilrettelagt for fremtidens krav til hudterapeuter
Vi tilbyr en unik kvalitetsutdanning bygget opp i moduler som gjennomføres
annenhver helg i løpet av et halvt år.
Teoriundervisningen er nettbasert og gjennomføres hjemme.
Vi samarbeider tett med bransjens fremste klinikker og salonger,- både
nasjonalt og internasjonalt for å sikre at all opplæring følger de nyeste
behandlingstrendene.
Våre leverandører av apparater, utstyr og produkter er av høyeste kvalitet
innen moderne hudpleie. Våre trenere og faglærere er alle sertifiserte og har
lang bransjeerfaring.
På Tone Lise Akademiet får studentene all opplæring i klasserom som
er spesielt konstruert og tilrettelagt for å gjennomføre undervisningen
og treningen på den mest praktiske og effektive måten. Vi tilbyr den
mest komplette utdanningen som sørger for at våre studenter har alle
forutsetninger for å bli en vellykket sertifisert hudterapeut. Etter endt
utdanning kan du gå rett i lønnsomt arbeid ved bransjens mest prestisjefylte
spa, salonger, klinikker og andre hudmedisinske sentre.

Hygiene l Grunnleggende hudpleie l Damp Vapozon l Hudanalyse l Vipper Bryn l makeup l Pensling
l Syrebehandling l Vippeextension l Eye treatments l Behovsanalyser l Voks l Apparater l Vippeløft l
Microneedling l DNA Hudanalyse
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Hudterapi
Samling 1
Uke 35
30 aug-2. sept

Samling 2
Uke 37
13-16. sept

Samling 3
Uke 39
27-30. sept

Praksis & teori

Praksis & teori

Praksis & teori

Torsdag:
Hygiene
Fredag:
Trene grunnleggende hudpleie
Lørdag:
Thorsen/Heliabrine
Trene grunnleggende hudpleie
Trene grunnleggende teknikker
Søndag:
Thorsen/Heliabrine
Trene grunnleggende hudpleie

Torsdag:
Klassisk hudpleie
Hudanalyse
Børster/Vapozoon
Fredag:
Klassisk Hudpleie/ ansiktsmassasje
Hudanalyse
Lørdag:
Hudpleieprosedyre
Søndag:
Hudpleieprosedyre

Torsdag:
Farg av vipper/bryn
Eyetreatments
Brow Rehab
Fredag:
Farg av vipper/bryn
Brynsdesign
(voks)
Eyetreatments
Lørdag:
Farg/form vipper og bryn
Eyetreatments
Søndag:
Vipper/bryn design
Vippeløft
Prosedyrer

Samling 4
11-14. okt
Uke 41

Samling 5
Uke 43
25-28. okt

Samling 6
8-11. nov
Uke 45

Praksis & teori

Praksis & teori

Praksis & teori

Torsdag:
Microneedling
Fredag:
Microneedling
Lørdag:
Pensling
Roller
Microneedling

Søndag:
Prosedyre med kunder

Torsdag:
Klassisk hudterapi
Apparater
Fredag:
Klassisk hudterapi
Apparater
Voks
Lørdag:
Klassisk hudterapi
Apparater
Voks
Søndag:
Full prosedyre med kunder

Torsdag:
Fotpleie
Fredag:
Fotpleie
Lørdag:
Manikyr
Gelish
Søndag:
Manikyr
Gelish Dip
Full prosedyrer
Fotpleie

Samling 7
Uke 47
22-25. nov

Samling 8
Uke 49
6 -9. des

Samling 9
Uke 1
3-6. jan

Praksis & teori

Praksis & teori

Praksis & teori

Torsdag:
Vippeextension
Fredag:
Vippeextension
Lørdag:
Vippeextension
Makeup
Søndag:
Vippeextension
Makeup

Torsdag:
Behovsanalyser/DNA analyser
Fredag:
Behovsanalyser/DNA analyser
Hudbehandlinger/
skreddersy behandlinger
Lørdag:
Behovsanalyser med avanserte
hudpleiebehandlinger
Søndag:
Ansiktsprosedyrer
Pensling/syrebehandling
Apparater

Torsdag:
Voks
Fredag:

Voks
Lørdag:
Metabehandling
Søndag:
Metabehandling
Prosedyrer med kunder

Samling 10
17-20. januar
Uke 3

Samling 11
31. jan-3. feb
Uke 5

Samling 12
7-10. feb
Uke 6

Praksis & teori

Praksis & teori

Praksis & teori

Torsdag:
Hudpleieprosedyrer
Fredag:
Hudpleieprosedyrer
Lørdag:
Hudpleieprosedyrer
Praksis
Søndag:
Åpen praksis
Tilpasset veiledning

Torsdag:
Prosedyrer
Fredag:
Prosedyrer
Lørdag:
Prosedyrer
Praksis

Søndag:
Åpen samling
Repetisjon

Torsdag:
Prosedyrer
Fredag:
Prosedyrer
Lørdag:
Prosedyrer
Eksamen
Praksis

Søndag:
Eksamen teori
Avslutning
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Spa Pedikyr

Behovet for dyktige pedikyrister er stort. Tone
Lise Akademiet tilbyr våre hudterapistudenter
et grundig og oppdatert pedikyrkurs.
Pedikyr er en etterspurt behandlingsform i
skjønnhetsbransjen. Velstelte føtter er både
vakkert og behagelig. For å få gode resultater er det viktig å lære gode teknikker, benytte
rett utstyr og inneha god kunnskap innenfor
hygiene så fremt som moter, trender og dekor.
I hudterapistudiet lærer du å gi effektive profesjonelle pedikyrbehandlinger.

Teori og praksis

- Pedikyr & Spa pedikyr
- Pedikyr for menn
- Hygiene/Bakteriologi
- Pleie og filing av naturlige negler
- Peeling for føtter
- Parafinvoksbehandling
- Fotmassasje
- Lakkering
- Riktig vedlikehold og stell av neglene

Spa Manikyr

Manikyr er en skjønnhetsbehandling av
hender og naturlige negler.
For å oppnå gode resultater er det viktig å
kunne grunnleggende behandlingsformer
og teknikker innen håndpleie og lakkering/
dekor. Samt benytte og håndtere rett utstyr
og produkter.
Det er stor etterspørsel etter manikyr i salonger, klinikker, spa og helsesentre.

Teori og praksis

- Spamanikyr
- Manikyr for menn
- Neglens historie
- Bakteriologi/hygiene
- Pleie og stell av naturlige negler
- Peeling for hender
- Parafinvoksbehandling
- Håndmassasje
- Lakkering
- Fransk manikyr behandling

Hygiene l Grunnleggende hudpleie l Damp Vapozon l Hudanalyse l Vipper Bryn l makeup l Pensling
l Syrebehandling l Vippeextension l Eye treatments l Behovsanalyser l Voks l Apparater l Vippeløft l
Microneedling l DNA Hudanalyse
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Gelish DIP

Gelish Dip er en enkel og rask teknikk.
Lett å lære, raskt å legge og sitter godt!
En effektiv teknikk for våre hudterapistudenter, hvor de får nyttig opplæring i en
enkel negleteknikk.

Teori og praksis
- Påsetting av negletipper
- Fileteknikk; fasongfiling
- Forsterkning av naturlige negler
- Etterbehandling/etterfyll
- Den naturlige neglen
- Produktlære
- Hygiene
- Bakteriologi

Vippeextension

Vippeextensions er en skjønnhetstrend som
har vært populær lenge og har etablert seg
som en av de mest utbredte skjønnhetsbehandlingene på markedet. Vi tilbyr våre
hudterapistudenter det mest komplette vippestylist kurset.

Teori og praksis
- Hygiene
- Sikkerhet
- Øyesykdommer
- Produktkunnskap
- Forberedelser
- Singel vippeteknikk
- Fjerning av vipper
- Etterfyll av vipper

Hygiene l Grunnleggende hudpleie l Damp Vapozon l Hudanalyse l Vipper Bryn l makeup l Pensling
l Syrebehandling l Vippeextension l Eye treatments l Behovsanalyser l Voks l Apparater l Vippeløft l
Microneedling l DNA Hudanalyse

Tone Lise Akademiet - der din yrkeskarriere starter
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