
 

 

TEČAJ MANIKIRE S PRIPRAVO NA NPK IZPIT 

 

Lokacija tečaja: Grosuplje 

 

Termin:   1. modul -2 dni 

               2. modul -3 dni 

               3.modul-  4dni 

 

Cena tečaja: Prvi modul:     200 € 

                     Drugi modul:   270 € 

                     Tretji modul:    390 € 

Tečaj je razdeljen na 3 module, možna je udeležba na posameznem modulu ali vseh 

treh. 

Kandidati potrebujejo 1 model za drugi modul in 3 modela za tretji modul. 

 

 

Program tečaja 

1. modul: 

Anatomija nohta, terminologija nohta, dezinfekcija in higiena, delovni prostor in 

pripomočki, spremembe na nohtih, naravna in klasična nega, specialna manikira. 

2.modul  

Nega rok, masaža, parafinske obloge, SPA manikira, lakiranje, trajno lakiranje. 

3.modul  

Oprema delovnega prostora, sistemi modeliranja, podaljševanje nohtov s 

šablonami in s konico, poslikava nohtov. 



 

 

 

INŠTRUKTOR TEČAJA 

Izobraževala vas bo mojstrica kozmetične nege Janja Jeršin ing. farmacije s      30 letno prakso dela 

v salonu in izobraževanja v različnih strokovnih šolah ter prejemnica mednarodne licence 

nemškega podjetja LCN. Je cenjena članica CIDESCO sekcije Slovenije in aktivno sodeluje pri 

pripravi katalogov znanj in spretnosti pri CPI-ju za NPK manikerja in pedikerja. Je tudi članica 

komisije za preverjanje znanja pri NPK ter mojstrskih izpitih in dolgoletna članica upravnega 

odbora sekcije kozmetikov pri Obrtni zbornici Slovenije.  

INFORMACIJE IN PRIJAVA 

- Trajanje tečaja je 9 dni 

- Na tečaju dobite interno gradivo, pisalo ter mini darilo 

- Ves potreben material za izvedbo tečaja zagotovimo mi 

- Zadnji dan tečaja na internem izpitu preverimo vaše znanje 

- Poskrbimo tudi za kavico in prigrizke 

- Po opravljenem tečaju smo vam na voljo za brezplačno svetovanje 

- Po uspešnem opravljenem tečaju prejmete mednarodni LCN certifikat 

- Na dan tečaja vam podarimo 10% popust pri nakupu izdelkov  

- Cena tečaja je 860 € (plačilo kotizacije 200€ ob prijavi, preostali znesek prosim 

poravnajte do začetka tečaja na TTR: SI56 0202 2001 3321 746 odprt pri NLB banki) 

- Možna je udeležba le na posameznem modulu. 

 

Za dodatne informacije in prijavo na tečaj pokličite na tel. št.: 01 78 65 705 ali napišite 

elektronsko sporočilo na ticcopi@siol.net. 

 

 

 

 

 

 



 

 

TEČAJ DEPILACIJE 
 
Tečaj traja 1 dan. 

Poteka v prostorih podjetja Ticcopi d.o.o.  

Zaradi lažjega dela tečaj poteka v majhnih skupinah do 3 tečajnice. 

Predhodno znanje ni potrebno, na tečaju boste pridobili celovito znanje za samostojno delo 
depilacije. 

 
 
Tečaj je namenjen: 

 
- kozmetičarkam 
- vsem, ki se želijo depilirati sami 
 
S seboj morate pripeljati primeren model, za material poskrbimo mi.  
Na tečaju se naučite depilacije celotnega telesa: pazduhe, roke, brčice, noge, brazilsko 
depilacijo. 
Naučite se uporabljati vosek s trakovi, vosek brez trakov ter roll on voske. 
 
 
Za nadaljnjo delo ponujamo začetni set v vrednosti 110€. 
Set vsebuje:  
Vosek v granulah bela čokolada 500g, vosek v granulah gentelman 500g, 5krat patron za 
depilacijo 100ml, krpice za depilacijo 100kom, lesene spatule 15cm 100kom., losion pred 
depilacijo aloe vera 250ml, losion po depilaciji arganovo olje 250ml, anti hair growth 
emulzija. 
 
 

V času šolanja vam je brezplačno na voljo ves material. Prejeli boste učno gradivo, v katerem 
je zajeto vso teoretično znanje. 

Ob vašem prvem nakupu vam priznamo 10% popust na ves material in pripomočke.  

Ob zaključku šolanja prejmete diplomo o uspešno opravljenem tečaju.  

Po opravljenem tečaju vam nudimo pomoč v obliki mentorstva, kar pomeni, da vam 
pomagamo in svetujemo kadarkoli po opravljenem tečaju ter vam brezplačno nudimo dodatne 
individualne delavnice, če se pri samostojnem delu pojavijo težave. 

 
 
Cena tečaja z začetnim setom:160€ (set v vrednosti 110€) 
Cena tečaja brez začetnega seta: 100 € 
 
Več informacij na: ticcopi@siol.net, 01 7865 705 


