
 

 

 
TROSANI - STANDARDNÍ VZDĚLÁVACÍ KURZ 
 
Tento kurz je určen pro absolventy, kteří se modelaci nehtů chtějí věnovat profesionálně (laické veřejnosti k domácí aplikaci nabízíme zájmový seminář 
– více informací na další straně). Bližší informace k rekvalifikačním kurzům naleznete na samostatném letáku. 

Během našeho Standardního vzdělávacího kurzu budete mít k dispozici veškeré pracovní materiály. K praktickým částem budete potřebovat jeden 
vlastní model. Na začátku a na konci každého kurzu budete mít možnost získat slíbený pracovní materiál na nutná cvičení pro start Vašeho nového 
povolání. Proto Vám nabízíme také různá základní vybavení (dbejte prosím přiložených návodů!). Každý účastník má k dispozici své vlastní plně 
vybavené profesionální pracoviště a barevná skripta vycházející z konceptu výuky vytvořeného předními světovými osobnostmi z oboru. Individuální 
přístup při praktické části umožňuje i úplným laikům  zvládnutí technologie a snadný start v podnikání, odborníkům rozšíření vzdělání. Součástí je 
odborná přednáška lékařky. Nezanedbatelnou výhodou pro vzdálenější účastníky je poloha 5 min chůze od nádraží a blízkost ubytování. 
  
Délka: 3 ½ dne v TROSANI vzdělávacím centru + 4-týdenní domácí samostatná návrhářská praxe 
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* Při účasti na kontrolním dni musí být během Vašeho praktického cvičení zpracovány nejméně 3 modely. 
 Poslední den školení přichází v úvahu tehdy, když dohromady bude zpracováno alespoň 6 modelů. 
 
 
Poplatek: cena závisí na odebraném startovacím kompletu – viz. následující tabulka (vždy je uvedena bez 19% DPH) 
 

Odebraný komplet MAXI MIDI MINI bez odběru kompletu 

Cena kurzu ZDARMA 2 999,-Kč 3 999,-Kč 4 999,-Kč 
 
 
 
DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ: Absolvování standardního kurzu opravňuje k účasti na TROSANI Modelovacích dnech a Workshopech. 



 

 

TROSANI - NABÍDKA DALŠÍCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ 

NÁSTAVBOVÝ SEMINÁŘ 
 (Pouze pro absolventy jiných kurzu modelace nehtů UV-gely!)  
  

Délka: 1 den v TROSANI vzdělávacím centru  
  
 Cíl:  Rozšíření a kontrola Vašich praktických a teoretických 

dovedností a znalostí. (Bude se pracovat pod vedením a 
dohledem odborníků s vlastním modelem a naším 
materiálem.) Vhodné pro absolventy jiných kurzů, kteří 
odebírají naše produkty a mají zájem o rozšíření svých 
znalostí. 

 
 Cena: 1 999,-Kč (+ 19 % DPH) – v ceně Multi gel 15g zdarma! 

 
MODELOVACÍ ½ DEN 
(Pouze pro absolventy Standardního vzdělávacího školení nebo Nástavbového kurzu!) 
Délka: ½ dne v TROSANI vzdělávacím centru 
 

 Cíl:  Zlepšení a kontrola Vašich praktických dovedností. (Bude se 
pracovat pod vedením a dohledem odborníků s vlastním 
modelem a naším materiálem.) 

 
Cena: 999,- Kč (+ 19 % DPH) 
 
ODBORNÝ SEMINÁŘ 

 
 Cíl: Intenzívní následné vzdělání nejen v oboru moderní nehtové 

kosmetiky – parafínové zábaly, oceán manikúra a další, ale i 
v obchodní a marketingové strategii. 

 
 Cena: 1 999,- Kč (+ 19 % DPH) / den 
 
 
 

 
Barevné gely + základy Nail-Artu 
 
Délka: 1 den v TROSANI vzdělávacím centru 
 
Cíl: Jednodenní seminář se zaměřením na aplikaci barevných UV- 

gelů v praxi včetně zvládnutí permanentní francouzské 
manikúry a základního Nail-Artu. Naučíte se míšení nejen 
primárních barev, namícháte si vlastní paletu barev a ztvárníte 
jednoduché podmalby na nehtech, jako dokonalý podklad 
k další práci s 3D motivy, štrasy a flitry. Jednoduchá technika 
mokré do mokrého vás učaruje a inspiruje vás k další vlastní 
tvorbě. 

Cena: 2 499,-Kč (+ 19 % DPH) 
 
ZPEVNĚNÍ PŘÍRODNÍCH NEHTŮ  
(Pouze pro absolventy Standardního vzdělávacího školení nebo Nástavbového kurzu!) 
Délka: 1den v TROSANI vzdělávacím centru 
 
Cíl: Řešení problémů přírodních nehtů nejen výživnými pečujícími 

přípravky, ale i pomocí UV-gelů a především neviditelného 
zpevnění s důrazem na následnou domácí péči. Od teoretických 
základů k hmatatelným výsledkům.  

 
Cena: 2 499,-Kč (+ 19 % DPH) 
 
ZÁJMOVÝ SEMINÁŘ MODELACE NEHTŮ  
 
Délka: 8 vyučovacích hodin v TROSANI vzdělávacím centru 
  
Cíl: Zvládnutí práce s UV-gely k domácí aplikaci určený laické 

veřejnosti. Neexperimentujte a naučte se modelovat 
s profesionály! Není určen ke vstupu do profesionální praxe. 

Cena: 1 999,-Kč (+ 19 % DPH) - při odběru Startovací sady v kufříku 01-
ESE sleva 20 % z kurzovného. 

 


