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Introductie Shinings B.V.
Wat leuk dat jij 1 van onze trainingen gaat volgen! We gaan er samen hard voor werken
dat jij na afloop van deze training met een voldaan gevoel en certificaat huiswaarts kunt
keren.
Allereerst, wij zijn Helene Horvest en Ilona van den Berg. Beiden zijn wij ruim 12,5 jaar
in de nagelbranche actief met onze eigen salon. Daarnaast werken we nu ruim 4 jaar met
Cuccio. Voorheen als distributeur van meerdere gebieden en nu als Master Distributor
voor Cuccio in Nederland & Belgie. Sinds januari 2017 is ons bedrijf Shinings BV daarom
opgericht. Naast het verkopen van producten aan salons en verdeelpunten, adviseren wij
ook salons om hun behandelingen naar een hoger niveau te tillen volgens de laatste
trends en geven wij trainingen, workshops en volledige opleidingen aan professionals en
mensen die graag een professional willen worden! Daarnaast trainen wij ook onze eigen
verdeelpunten tot Cuccio Educators, zodat we de beste trainingen voor je neer kunnen
zetten door goede docenten.
Jouw benodigde Cuccio producten, promotiemateriaal en trainingen vind je in onze
vernieuwde webshop: http://webshop.cuccio-shop.nl
Daarnaast vind je op onze website www.cuccio-shop.nl een overzicht van onze
verdeelpunten in Nederland & Belgie.
Ook vind je hier heel veel nieuws (http://webshop.cuccio-shop.nl/news) en uiteraard ons
blog (http://webshop.cuccio-shop.nl/blog)
Uiteraard zijn wij ook via Social Media te volgen:
Facebook
https://www.facebook.com/shinings.cuccio/
Instagram
shinings.cuccio_official
Twitter
@shinings.cuccio
Heel veel plezier tijdens onze trainingen & Let’s Shine Together!
Groetjes,
Helene & Ilona
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Uitleg Training
Cuccio Spa Manicure - Pro
Wat ga je leren tijdens deze training?
Tijdens deze training gaan we je leren hoe je een perfecte SPA Manicure kunt geven aan
jouw klanten. Dit doen we door gebruik te maken van de producten uit de Cuccio
Naturale & Cuccio Manicure productlijnen. Deze professionele producten zijn vervaardigd
uit natuurlijke fruit- & kruidenextracten en werken 24 uur hydraterend. Uiteraard zijn
onze producten dierproefvrij!
Daarnaast kom je alles te weten over de werking van de Cuccio producten waar we mee
werken tijdens deze training en zullen we je alles uitleggen over de Cuccio producten uit
ons assortiment welke uitermate geschikt zijn voor thuisgebruik en dus voor doorverkoop
aan jouw klanten. Dat levert direct meer omzet op zonder er extra tijd voor
behandelingen te investeren.
Zoals elke training van ons, zal ook deze training starten met een stukje theorie. Omdat
deze training bedoeld is voor reeds gecertificeerde professionals zal het een beknopte
theorie zijn als basis voor een Spa Manicure behandeling en de Cuccio producten
waarmee we tijdens de training werken.
Omdat je een reeds gecertificeerde professional bent, zullen we in een vlot tempo door
de stappen lopen. Hierdoor heb je voldoende tijd om ook daadwerkelijk zelf te trainen
tijdens deze les. De training duurt een halve dag en je dient een model zonder
kunstnagels mee te nemen. We werken uiteraard op de natuurlijke nagel.

Ben je nog geen gecertificeerde professional?
Schrijf je dan in voor de Cuccio Spa Manicure – Level 1 training. Tijdens deze 2-daagse
training leer je alle theoretische ins-en-outs die nodig zijn om als professional te kunnen
werken en sluiten we dit ook af met een theorietoets. Daarnaast gaan we veel verder op
de praktijk in van deze behandeling, aangezien er nog niet voldoende voorkennis is.

Wil je deze training combineren met een andere training?
Meld je dan even via ons emailadres info@cuccio-shop.nl zodat we een maatwerk
training voor je kunnen samenstellen uit alle losse modules die we aanbieden! Zit daar
nog net niet helemaal bij wat je zoekt? Vraag het ons gerust! We doen ons best om jou
alles te kunnen bieden wat je wenst.
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Inhoud Lespakket
Wat zit er allemaal in het lespakket?
Het lespakket bestaat uit een halve dag les, zowel theorie als praktijk. Daarnaast bevat
de training een uitgebreid productpakket:
-

Scentual Soak
Daily Skin Polisher
Apple Cuticle Remover
180 grit vijl
Yellow Softie bloc
Sanispray 120ml
Deep Dermal Wrap
Deep Dermal Brush for wrap
Non Acetone Remover
Basecoat 13ml
Dehydrator 13ml
Topcoat 13ml
2x Cuccio Colour 3,5ml
Cuticle Revitalizing Complex Oil 15ml
Baby Butterblend
10 Nailwipes

Wat neem je zelf mee?
Onderstaande producten dien je zelf mee te brengen voor de training. Mocht je (één van)
deze producten niet hebben, kun je deze via ons aanschaffen. Geef dit vooraf even door,
zodat wij de producten voor je klaar hebben staan voor de training.
-

Manicure Bowl
Cuticle Pusher
Nagelborstel
Nitrile Handschoenen
1 washand
2 handdoeken
model met natuurlijke nagels
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Agenda
Hoe ziet de training er eigenlijk uit?
13.00
13.15
13.30
14.00
14.15
14.45
14.55
15.15
15.25
15.45
15.55
16.15

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

13.15
13.30
14.00
14.15
14.45
14.55
15.15
15.25
15.45
15.55
16.15
17.00

welkom en introductie
beknopte theorie voor Manicure
productuitleg
vragen over producten
pauze
demo deel 1 – nagelriemen en nagels voorbereiden
hands-on
demo deel 2 – spa gedeelte
hands-on
demo deel 3 – lakken en aftercare
hands-on
afsluiting en uitreiking certificaten

Kosten
Wat zijn de kosten van deze training?
De totale kosten van deze 4 uur durende training zijn € 125,- ex BTW. Dit bedrag is
inclusief het lesgeld, productpakket, certificaat, koffie / thee en wat lekkers.

Inschrijven
Hoe kun je aan deze training deelnemen?
Indien je een account hebt op onze webshop http://webshop.cuccio-shop.nl kun je dit
product bestellen door het in je winkelwagentje te stoppen. Let hierbij op dat je kiest
voor de training Cuccio Spa Manicure – level 2
Heb je nog geen account op onze webshop, maar ben je wel een gecertificeerde
professional? Maak dan een account aan via http://webshop.cuccio-shop.nl
Ben je nog geen gecertificeerde professional en wil je wel deelnemen aan (1 van) onze
trainingen? Mail ons dan even via info@cuccio-shop.nl om een en ander verder af te
stemmen.
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Algemene Voorwaarden
Artikel 1 – Materialen
Shinings BV bepaald welke materialen, uitrusting en boeken tijdens de training /
opleiding gebruikt dienen te worden en welke materialen tijdens de les beschikbaar
worden gesteld. Oefenmaterialen, uitrustingen en boeken worden door Shinings BV
geleverd.
Artikel 2 – Aansprakelijkheid
Shinings BV is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging en/of diefstal van, aan
cursist toebehorende, voorwerpen en materialen. Alle schade welkde door de cursist aan
het gebouw, meubilair etc wordt toegebracht, dienen door de cursist vergoed te worden.
De cursist is tevens aansprakelijk voor het beschadigen van materialen van derden.
Artikel 3 – Auteursrechten
De auteursrechten op het door Shinings BV verstrekte lesmateriaal zijn beschermd. Het
materiaal mag derhalve niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden,
zonder voorafgaande toestemming van Shinings BV.
Artikel 4 - Betaling
Om te kunnen deelnemen aan de training / opleiding, dient het te totaal te betalen
bedrag voorafgaand aan de training / opleiding voldaan te zijn. Voor een training geldt
een termijn van minimaal 3 dagen voor aanvang van de training en voor een opleiding
geldt minimaal 2 weken voor aanvang van de 1 e lesdag. Bij het ingebreke blijven hiervan
is Shinings BV genoodzaakt de training / opleiding te staken voor betreffende cursist.
Artikel 5 - Modellen
Modellen die meegenomen worden naar de training zijn mee op risico en verantwoording
van de cursist. Het is modellen niet toegestaan na afloop van een training / opleiding
deze behandelingen zelf in haar salon te doen.
Artikel 6 – Huisregels
Het is toegestaan om tijdens de lessen koffie/thee/water te drinken, uiteraard wordt dit
door Shinings BV aangeboden. Het is echter niet toegestaan om etenswaren te nuttigen
en te roken in het leslokaal. Hiervoor zijn de pauzes bedoeld.
Artikel 7 – Afmelding
Mocht de cursist voorafgaand aan de training / opleiding besluiten het in zijn geheel niet
te willen laten doorgaan, dient dit minimaal 2 weken voorafgaand aan de 1 e lesdag
medegedeeld te worden. Indien dit niet het geval is, zal Shinings BV 50% van het
verschuldigde totaalbedrag in rekening brengen.
Artikel 8 – Afwezigheid
Wanneer een cursist gedurende een opleiding niet aanwezig kan zijn bij 1 van de lessen,
dient dit uiterlijk 12 uur vooraf te worden doorgegeven, tenzij er sprake is van
overmacht. Een les kan dan op een later moment in overleg worden ingehaald.
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