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Hudpleieakademiet er
Skandinavias største og eldste
hud- og kroppsterapiskole

Start karrieren din hos oss
Hudpleieakademiet er Skandinavias største og eldste hud- og kroppsterapiskole.
Siden 1996 har vi utdannet dyktige terapeuter.
Ved Hudpleieakademiet får du en omfattende utdannelse som hud- og kroppsterapeut. Etter endt
studie vil du ha dyptgående kunnskaper om hud, kropp og ulike behandlinger, som gir deg svært
gode yrkesmessige forutsetninger.
Vi utdanner ca. 120 studenter i året, både fulltid og deltid.
Undervisningen er lærerstyrt av faglærere som alle er hudterapeuter med ulike ekstrautdanninger og
lang erfaring. Dette er et praktisk yrke, så vi legger vekt på erfaring og kunnskap innen de ulike fagene.
Hudpleieakademiet har sentral beliggenhet i Oslo med kort vei til offentlig transport. Undervisningen
finner sted i store, lyse og moderne lokaler som er tilrettelagt for praksistrening og teori.

Hos oss kan du følge to utdanningsforløp:
• 1 år på heltid: dagtid, mandag - fredag
• 2 år på deltid: kveldstid, mandag - onsdag

Visste du at...
... utdanningen er lånekassegodkjent
... vi følger høye internasjonale standarder med
Cidescos fagplan
... vi har 18 års aldersgrense og studenter i alle aldre
... våre studenter har høyt faglig nivå i bransjen,
både i Norge og utlandet
... vi ikke har opptakskrav
... du har mange ulike karrieremuligheter etter endt utdannelse

Visste du at...
GoZee-appen gjør brosjyren levende
... utdanningen er lånekassegodkjent

GoZee: Hvordan komme i gang i

... vi følger høye internasjonale
løpet av 30 standarder
sekunder med
1. Skriv «GoZee» i søkefeltet i App Store eller
Google Play, og last ned appen til smarttelefon
eller nettbrett.
aldersgrense
og studenter
i alle
aldre med
2. Åpne appen
og bruk den
på sidene
GoZee-ikonet.

Cidescos fagplan
... vi har 18 års

Mer än bara arbetskläder

... våre studenter har høyt faglig nivå i bransjen,
både i Norge og utlandet
... vi ikke har opptakskrav
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www.workandclothes.com

Skolevalg og kvalitet er avgjørende
For å bli den beste hudterapeuten er riktig skolevalg avgjørende. Som student ved Hudpleieakademiet vil
du få opplæring i flere av de ledende og mest anerkjente merkevarene og apparatene på markedet.
Riktige apparater og produkter er viktig for et godt resultat. Hudpleieakademiet legger derfor vekt på å
benytte kjente merkevarer i undervisningen. Flere av produktseriene er utviklet på bakgrunn av betydelig
forskning, og vi sikrer derfor at du som terapeut kan gi kundene den behandlingen de har behov for
– som virker.
Hos oss får du produktkurs i alle våre merker og diplom som du kan ta med deg videre.
Dette gjør deg enda mer attraktiv når du skal ut i arbeidslivet.

G.E.L. Lashes Keratin Vippeløft
• Løfter, gir volum og farger dine naturlige vipper
• Økologisk kur som øker vekst og styrker vippene
• Enkel behandling og god inntjening
• Resultatet varer i opptil 12 uker

Beauty AS - leverandør av produkter og kurs
www.gellashes.no • info@gellashes.no

Vi gir deg solid praktisk erfaring
Hos oss får du mye praktisk trening. Vi legger stor vekt på at studentene våre skal ha mulighet for å
øve seg praktisk under kyndig veiledning i trygge omgivelser.
Halvparten av studiet er praktisk trening i våre flotte og moderne undervisningslokaler.
For å bli en god terapeut trenger du mye trening i å ha kontakt med kunden, ta på huden og virkelig
se hudtypene og hudtilstandene. Først øver vi på hverandre, og etterhvert også på kunder utenifra.
Det er viktig at du som terapeut blir trygg på behandlingene og på å behandle andre mennesker.
Våre dyktige faglærere følger deg gjennom hele forløpet med de grunnleggende teknikkene. Alle
fagene lærer du gradvis til du er trygg og kan gi en fullverdig behandling.
Hudpleieakademiet sikrer mye repetisjon og gjennomgang for at nettopp du skal få det beste
grunnlaget for å bli en god terapeut.

Hva lærer du i praksis?
VIPPER OG BRYN
Farging av øyevipper og bryn. Forming av bryn.

ANSIKTSBEHANDLING
Hudanalyse, rens av huden, peeling, ansiktsmassasje,
elektriske apparater og masketeknikker.
Spesialbehandlinger og kjemisk peeling.

HÅRFJERNING
Depilasjon – midlertidig hårfjerning med ulike
voksmetoder.

KROPPSBEHANDLING
Kroppsanalyse, kroppsmassasje, elektriske apparater,
selvbruning og spesialbehandlinger for kropp.

APPARATLÆRE
Ansikt: Vapozon, frimator, infrarød varmelampe,
ultrasonic peel, vakuumbehandling, høyfrekvens,
iontoforese, desinkrustasjon, accura, skinlight og
lifting-muskelstimulering.
Kropp: Galvansik, faradisk, G5 og vakuum.

MANIKYR
Forming av neglen, pleie av hånd og neglebånd,
massasje og lakkteknikker.
PEDIKYR
Effektiv fotpleie med bruk av skalpell og moderne
slipeapparater. Velværepedikyr med fileteknikker,
peeling, massasje, innpakking og lakking.

SPA
Håndkleteknikker, eksfolieringsteknikker, innpakning,
spesialbehandlinger, steinmassasje, aromaterapi og
hodebunnsmassasje.

MAKEUP
Dag- og kvelds makeup, fargevalg og teknikker.
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START DIN NYE KARRIERE I DAG!
NEGLAKADEMIET DIN LEVERANDØR AV KURS

Med 30 års erfaring som kursleverandør og grossist for skjønnhetsbransjen gir NeglAkademiet deg en trygg start på din karriere.
Sammen med vårt team av internasjonalt utdannede instruktører
i Oslo, Bergen, Sola og Trondheim, gir vi deg et stort utvalg av kurs
innen fagfeltene:

NEGLEDESIGN, HÅND- OG FOTPLEIE

C

PERMANENT MAKEUP OG MICROBLADING

M

VIPPEEXTENTION OG VIPPELØFT
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VOKS - HÅRFJERNING
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Vi jobber kun med internasjonalt anerkjente og kvalitetssikrede
varemerker som sikrer deg oppdatert undervisning innen de nyeste
teknikkene og faglig utvikling. Du får spesialisert fagkunnskap, veiledet
praktisk erfaring samt oppfølging som gir deg det beste utgangspunktet
til å jobbe med de raskest voksende fagområdene i skjønnhetsbransjen.
Ta kontakt med oss for kurs, faglig påfyll eller produkter til den
profesjonelle bransjen. Fullstendig oversikt over alle kurs i de ulike
utdanningsprogrammene ﬁnner du på vår hjemmeside eller be om
veiledning og råd fra våre fagansvarlige.
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kurs@neglakademiet.no

Kvalifisert kunnskap
Dette er en fagutdanning, så i tillegg til praksisundervisningen legger vi vekt på teori og
fagkunnskap. Det er viktig å ha solide teoretisk grunnkunnskaper bak det man gjør og vite
hvorfor man gjør de ulike behandlingene.
Som hudterapeut skal du kunne analysere hudtype og hudtilstanden, velge riktig behandling,
og du skal kunne henvise videre når det er nødvendig. Det er avgjørende å vite hva man kan
hjelpe med.
Ved Hudpleieakademiet ønsker vi å øke kunnskapen og gi hudterapeutene faglig trygghet.
Dermed skaper vi økt trygghet for kundene.
I tillegg til teoretisk viten om hud, kropp og behandlinger, kommer du til å lære om
kommunikasjon, salg, kundebehandling for ulike kundetyper, så du er best mulig forberedt
på yrkeshverdagen. Gjør deg klar for en solid utdanning med pensum og tester, både faglige
og praktiske.

Din

totalleverandør
til fot, hud, spa
og frisør

tlf. 64 97 40 60 l 64 97 40 70 I www.biovital.no

Hva lærer du i teori?
DERMATOLOGI
Læren om:
• Hudens oppbygging og funksjon
• Hudens farge og ulike folkegrupper
• Hudens aldringsprosess
• Akne
• Inflammasjon, sårheling og arr
• Rosacea og Rhinofyma
• Infeksjoner, allergi og eksem
• Pigmentforandringer (hyper og hypo)
• Blodkarforandringer
• Psoriasis
• Forstyrrelser i svettekjertlene
• Benigne svulster og cyster i huden
• Sol, solbeskyttelse, akutte og kroniske solskader
• Hudkreft

HYGIENE OG MIKROBIOLOGI
Mikrobiologi, smittespredning, sterilisering, desinfisering,
hygienetiltak i salong og personlig hygiene.

ANATOMI OG FYSIOLOGI
Læren om kroppens oppbygging og funksjon.

ØKONOMI
Bedriftslære med kunnskap om start og drift av egen
virksomhet, salgsteknikk, service og etikk, markedsføring og
økonomistyring. Bruk av kundekartotek, produktveiledning,
bransjeforståelse jobbsøking og arbeidsmuligheter.

KOSMETISK KJEMI
Grunnleggende kjemi og kosmetisk kjemi med fokus på
læren om kosmetiske produkter, deres ingredienser, og
hvordan disse virker.
ERNÆRING
Undervisning med vekt på forholdene mellom mat, næringsstoffer og helse og skjønnhet. Generelle prinsipper om
næringsemnene, vitaminer, mineraler og vektkontroll.

PRAKSISRELATERT TEORI
Hudanalyse, rens av huden, peeling, masketerapi, makeup,
massasje, treningsveiledning,
Manikyr og pedikyr; neglens anatomi, forandringer og
sykdommer.
Hår, hårfjerning og hårsykdommer.
ELEKTRISITET
Generell elektrisitetslære og elektriske apparater i hudpleie.
KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING
Kommunikasjon, salg, markedsføring og oppstart av bedrift.

KURS
• Førstehjelpskurs
• Produktkurs
• Spesialbehandlingskurs

Hudterapeut – et framtidsyrke!
Hud- og skjønnhetsbransjen vokser for hvert år og det er gode arbeidsmuligheter for deg som
utdanner deg til hud- og kroppsterapeut. 80 % av våre elever går rett ut i jobb etterpå.
Som hudterapeut utdannet hos oss har du den viktigste kunnskapen om huden, hvordan man pleier,
behandler og bevarer den. Hudpleieyrket er variert, spennende og givende, og det er et yrke med
mange karrieremuligheter. Utdanningen gir deg mulighet til å jobbe som ansatt på salong og spa både
i Norge og resten av verden. Mange velger også å starte egen salong.

Søk via våre nettsider

Telefon

Studieavgiften inkluderer undervisning,
undervisningsmateriell, eksamensavgift for skole- og cidescoeksamen,
en arbeidsuniform og grunnpakke med
noe personlig utstyr til bruk i
undervisningen.

+47 22 99 29 80

Studieavgiften deles opp i ett
påmeldingsgebyr og to semesteravgifter

Epost:
kontakt@hudpleieakademiet.no

Adresse
Fredensborgveien 24, bygg P
0177 Oslo

• 108402 • www.jsnorge.no

Det blir mer og mer vanlig at ulike aktører etterspør utdannede og godt kvalifiserte hudterapeuter.
Deres kompetanse ønskes hos for eksempel apotek, hudleger, parfymerier og produktleverandører.

