
Bio Sculpture Negletekniker 
- Modul Uddannelse



Bio Sculpture Negletekniker Modul Uddannelsen 

Med Modul Uddannelsen kan du bygge din 
negleteknikeruddannelse over tid. 

Modul Uddannelsen består af 4 kurser + 1 valgfrit 
5. kursus, som tilsammen udgør den samlede
Negleteknikeruddannelse.

Når alle 4 kurser er gennemført*, kan du gå til 
eksamen som Certificeret Bio Sculpture 
Negletekniker.   

Grundlagt i Sydafrika 1988. Verdens første opløselige, farvede 
gele. Minimal slibning, ingen priming/dehydrering. Fleksibel gel, 
som giver bedre holdbarhed og færre skader på naturlig negl.  
 

TILMELD DIG HER:  
http://biosculpture.dk/negleuddannelser/ * Uddannet

Kosmetolog?
Spring 

Modul 1 
over. 

Verdens første oxygenating base. Selvnivellerende , stærk og 
fleksibel gellak. Langtidsholdbar highshine gloss top. Fjernes let 
på 10-15 minutter uden skade på naturlig negl.  
 

Ny negleplejeserie fra Bio Sculpture. 8 unikke produkter i 
smukke flasker. Primær ingrediens ses som silhuet på flasken. 
Ingen animalske ingredienser. Ikke testet på dyr.  
 

Neglelak som matcher Bio Gel farver. Perfekte til 
manicurebehandling. Hurtigttørrende, langtidsholdbare og med 
high gloss. UV-filter og Vitaminer. 14 ml.  
 

For at deltage i vores kurser, skal du have et branche relevant cvr.nummer 
eller kunne dokumentere igangværende brancherelevant uddannelse eller 
ansættelse.



Bio Sculpture Manicure Kursus 

Ønsker du at kunne tilbyde dine kunder en plejende manicure, 
med mulighed for ekstra forkælelse i form af en SpaManicure? 

Med udgangspunkt i Bio Sculptures lækre plejeprodukter, ETHOS 
vil du kunne udføre en grundig og eksklusiv neglepleje. 

Til lakering med neglelak tilbyder Bio Sculpture den 
professionelle serie af hurtigtørrende, plejende og vitaminrige 
neglelakker GEMINI, som findes i ca. 150 smukke nuancer. 

Hvis behandlingen skal tages til det næste niveau, eksfolieres og 
næres huden med Bio Sculptures SPA produktserie, der med sit 
indhold af bl.a Shea Butter, tørrede rosenblade og skønne 

olieudtræk giver grundig og optimal pleje.  

Dette kursus kræver ingen forudsætninger. Du vil blive ført 
igennem neglens anatomi, forberedelse af neglepladen, den 
perfekte lakering med neglelak, samt pleje af huden og 
neglens omgivelser. 

Hvis du ikke er uddannet kosmetiker/kosmetolog, er dette 
kursus en nødvendighed for at kunne deltage i følgende Bio 
Sculpture modulkurser: 
 Permanent Lakering, Forstærkning & Reparationer 
samt  Forlængelse & Neglebider. 

I kursusprisen indgår en opstartspakke som anvendes på 
selve kursusdagen samt til efterfølgende behandlinger. 

Du skal til kurset medbringe: 
2 håndklæder 
Egen forplejning 

Du skal ikke medbringe model, da i øver på hinanden. det er 
derfor VIGTIGT at du IKKE har noget negleprodukt på til 
kursusdagen.  

Kursusadresse:  
Beauty Business Company ApS 
Kirke Værløsevej 26a 
3500 Værløse 

Antal timer: 6 timer 

Obs. Ved sygdom/afbud kan kursusgebyret ikke refunderes, men du vil 
have mulighed for at deltage på en efterfølgende dato. Ved udeblivelse 
uden afbud tilbydes dette ikke. 
Kontakt Beauty Business Company på Tlf. 40310315 

STARTPAKKE 

Nail Cleanse 300ml 

Polish Remover 50ml 

Hygiejne Prep 100ml 

ETHOS Vitamin Dose  

ETHOS Almond Oil  

ETHOS Kiwi Scrub  

ETHOS Mirror Topcoat  

ETHOS Oxy Coat  

Gemini Nail Polish nr.19 Pillar Box 

Paper Roll - 500stk Nail Wipes 

Pink Teardrop File 220/240 

Thin Black Files (6 stk) 

Grey Square Buff 

Cuticle Pusher Spoon 

Side Blade Cutter 

Hand Cream 100ml 

Apricot Kernel Scrub 100ml

Mint Mask 100ml

Bio Sculpture Carry On Bag

Potpourri Aqua Soak 250ml

Quick Shiner Torquise

Pris kr. 2.995 
inkl. moms 

TILMELD DIG HER: 
http://biosculpture.dk/negleuddannelser/ 

http://biosculpture.dk/bio-sculpture-permanent-lakering-kursus/
http://biosculpture.dk/bio-gel-forstaerkning--reparations-kursus/
http://biosculpture.dk/bio-gel-forlaengelse--neglebider-kursus/


Bio Sculpture Permanent Lakering Kursus 
 

 

 

Vil du tilbyde en sundere løsning af gel lakeringer i din 
klinik? 
Med Bio Gel kan dine kunder få smukke negle i op til 3 
uger, uden skader på neglene. 
  
Bio Gel er en vegansk, opløselig og fleksibel gele der 
både giver styrke og holdbarhed. Den er fri for 
skadelige ingredienser som Formaldehyd, DBT og 
Toluene.  
 
Geleen er nem og hygiejnisk at påføre, med krukke og 
pensel.  

  

Dette kursus kræver at du har gennemført Bio Sculpture 
Manicure kursus, er uddannet Kosmetolog/kosmetiker eller 
har en certificeret uddannelse som negletekniker fra et 
andet brand. 
  
Kurset en nødvendighed for at kunne deltage i følgende Bio 
Sculpture modulkurser: 
 Forstærkning & Reparation samt Forlængelse & Neglebider. 
   
Manicure Pakke: 
Pris kr.1.675 inkl. moms 
  
Du skal til kurset medbringe: 
Egen forplejning 
 
Du skal medbringe den startpakke du har fået i forbindelse 
med vores Bio Sculpture Manicure kursus. Har du ikke 
deltaget i dette, skal du enten medbringe egne produkter 
og instrumenter til manicure eller du kan tilkøbe en Bio 
Sculpture manicure pakke. 
  
Du skal ikke medbringe model, da i øver på hinanden. det er 
derfor VIGTIGT at du IKKE har noget negleprodukt på til 
kursusdagen.  
  
Kursusadresse:  
Beauty Business Company ApS 
Kirke Værløsevej 26a 
3500 Værløse 
  
Antal timer: 6 timer 
 
  
Obs. Ved sygdom/afbud kan kursusgebyret ikke refunderes, men du vil 
have mulighed for at deltage på en efterfølgende dato. Ved udeblivelse 
uden afbud tilbydes dette ikke. 
Kontakt Beauty Business Company på Tlf. 40310315 

 
 

I kursusprisen indgår en opstartspakke som anvendes 
på selve kursusdagen samt til efterfølgende 
behandlinger.  
  
INDHOLD 
BaseLED All In, Base Gel 4g, Gloss Gel 4g 
Bio Sculpture Brush #6 round, Bio Sculpture Brush 
#4 French 
Remover Wraps 100stk, Gel Remover 300ml 
Gold File 100/100 grit, Metal Spatula 
Bio Sculpture Gel fuld Stix kæde 
EVO2/Bio Sculpture photo sheet 
Bio Sculpture Carry On Bag 
  
  
Dertil vælger du selv, hvor mange farver du ønsker 
skal indgå i startpakken, 5, 15, 35 eller 50 stk. Jo flere 
du vælger, des mere sparer du. Du vælger selv 
farverne i løbet af kursusdagen.  
  
  
 

 
TILMELD DIG HER:  
http://biosculpture.dk/negleuddannelser/ 

 

Ved opstartspakke inklusiv 5 valgfri farver gele  
SPAR 5% 
Pris inkl. moms kr. 5.313 
  
Ved opstartspakke inklusiv 15 farver gele  
 SPAR 10% 
Pris inkl. moms kr. 7.813 
  
Ved opstartspakke inklusiv 35 farver gele  
SPAR 15% 
Pris inkl. moms kr. 13.000 
  
Ved opstartspakke inklusiv 50 farver gele  
SPAR 20% 
Pris inkl. moms kr. 16.875 

 

http://biosculpture.dk/bio-gel-forstaerkning--reparations-kursus/
http://biosculpture.dk/bio-gel-forlaengelse--neglebider-kursus/


Bio Sculpture Forstærkning & Reparation Kursus 
 

 

 

Med et kursus i forstærkning og reparation har du 
mulighed for at hjælpe de kunder, der ikke får nok 
styrke ved en permanent lakering samt alle de mange 
kunder der med mellemrum knækker eller får en 
revne i en eller flere negle. 
 
Teknikken med anvendelse af silke kan med stor 
fordel også anvendes i arbejde med negle på 
fødderne. 

 

Dette kursus kræver at du har gennemført Bio Gel 
Permanent Lakering. 
 
Kurset en nødvendighed for at kunne deltage i følgende Bio 
Sculpture modulkursus: 
 
 Forlængelse & Neglebider. 
 
Du skal selv medbringe: 
Egen forplejning 
Du skal medbringe den startpakke du har fået i forbindelse 
med Bio Gel Permanent Lakering kursus. 
 
 
Du skal ikke medbringe model, da i øver på hinanden. Det er 
derfor VIGTIGT at du IKKE har noget negleprodukt på til 
kursusdagen. 
 
 
Kursusadresse: 
Beauty Business Company ApS 
Kirke Værløsevej 26a 
3500 Værløse 
 
 
Antal timer: 6 timer 
 
  
Obs. Ved sygdom/afbud kan kursusgebyret ikke refunderes, men 
du vil have mulighed for at deltage på en efterfølgende dato. Ved 
udeblivelse uden afbud tilbydes dette ikke. 
Kontakt Beauty Business Company på Tlf. 40310315 

 
 

I kursusprisen indgår en opstartspakke som 
anvendes på selve kursusdagen. 
 
 
INDHOLD 
Soft Gel 4g 
Silk Strip 
Bio Sculpture Upper Arch Brush 
Menda Pump 
Orange Spear Buff 
Black Teardrop File 100/180 
  
 

 
TILMELD DIG HER:  
http://biosculpture.dk/negleuddannelser/ 

 

Pris kr. 2.525 
Inkl. moms 



Bio Sculpture Forlængelse & Neglebider Kursus 
 

 

 

På kurset lærer du kunsten at forlænge neglene på 
skabelon. 
Dette giver et smukt og naturligt resultat med tynde, 
fleksible negle. 
 
Du vil desuden blive introduceret til metoden med 
anvendelse af silke til at skabe forlængelser på 
neglebidere. 
 

Dette kursus kræver at du har gennemført  
Bio Gel Permanent Lakering & Bio Sculpture Forstærkning & 
Reparations Kursus 
 
Du skal medbringe de startpakker du har fået i forbindelse 
de tidligere kurser. 
 
Du skal selv medbringe: 
Egen forplejning 
 
Du skal ikke medbringe model, da i øver på hinanden. det er 
derfor VIGTIGT at du IKKE har noget negleprodukt på til 
kursusdagen.  
 
Kursusadresse:  
Beauty Business Company ApS 
Kirke Værløsevej 26a 
3500 Værløse 
 
Antal timer: 12 timer 
 
 
Ved sygdom kan kursusgebyret ikke refunderes, men du vil have 
mulighed for at deltage på en efterfølgende dato. Ved udeblivelse 
uden afbud tilbydes dette ikke. Ved sygdom / afbud skal du 
kontakte Beauty Business Company på Tlf. 40310315 

 
 

 

I kursusprisen indgår en opstartspakke som 
anvendes på selve kursusdagen. 
 
 
INDHOLD 
Sculpting Gel 4g 
Medium Gel 4g 
Free Edge Gel 4g 
Nail Forms - retangulære 500stk 
Cuticle Nipper 
Multi File Handle 
File Patch White - 180 grit  
File Patch Blue - 100 grit  
File Patch Black - 240 grit 50stk 
File Patch Lilac - 120 gr 
File Patch Orange Buff – 100 grit 
  
 

 
TILMELD DIG HER:  
http://biosculpture.dk/negleuddannelser/ 

 

Pris kr. 4.381 
Inkl. moms 

http://biosculpture.dk/bio-sculpture-permanent-lakerings-kursus/
http://biosculpture.dk/bio-gel-forstaerkning--reparations-kursus/
http://biosculpture.dk/bio-gel-forstaerkning--reparations-kursus/


Bio Sculpture Pedicure Kursus 

 
 

 

Skal dine kunder forkæles med en eksklusiv Spa Pedicure? 

Med Bio Sculptures SPA serie vil du kunne tilbyde dine kunder en 
grundig og langvarig pleje af deres fødder. 

Neglepladen præpareres og huden exfolieres, fugtes og næres af 
produkternes plejende ingredienser såsom, Shea Butter, tørrede 
rosenblade og skønne olieudtræk. 
 
Til lakering med neglelak tilbyder Bio Sculpture den 
professionelle serie af hurtigtørrende, plejende og vitaminrige 
neglelakker GEMINI, som findes i ca. 150 smukke nuancer. 

Dette kursus kræver at du har gennemført Bio Sculptures 
manicure kursus. 
   
I kursusprisen indgår en opstartspakke som anvendes på 
selve kursusdagen samt til efterfølgende behandlinger. 
 
  
Du skal til kurset medbringe: 
3 håndklæder 
Egen forplejning 
Du skal medbringe den opstartspakke du modtog på Bio 
Sculpture manicure kurset. 
  
Du skal ikke medbringe model, da i øver på hinanden. det er 
derfor VIGTIGT at du IKKE har noget negleprodukt på til 
kursusdagen.  
  
Kursusadresse:  
Beauty Business Company ApS 
Kirke Værløsevej 26a 
3500 Værløse 
  
Antal timer: 6 timer 
  
Obs. Ved sygdom/afbud kan kursusgebyret ikke refunderes, men du vil 
have mulighed for at deltage på en efterfølgende dato. Ved udeblivelse 
uden afbud tilbydes dette ikke. 
Kontakt Beauty Business Company på Tlf. 40310315 

 
 

STARTPAKKE 

Potpurri Salt Scrub 250 ml 
Heel Balm 250 ml 
Hand and Body Butter 250 ml 
Cuticle Pusher/Claw 
File Gold 100/100 grit 
Foot File Green 
Small Pedi-Paddle 
Bio Sculpture Neglelak nr. 1 French White 
Bio Sculpture Neglelak 68 French Rose 
Orange Spear Buff 
Bio Toetzees 
Cuticle Nipper 
Spa Spatula 
ETHOS Seaweed Calcium Base 

Pris kr. 2.795    
inkl. moms 

 

TILMELD DIG HER: 
http://biosculpture.dk/negleuddannelser/ 

 



Bio Sculpture Negletekniker Modul-uddannelse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bio Sculpture Negletekniker Modul Uddannelsen 
giver dig mulighed for at tage en fuld 
negletekniker uddannelse i moduler, når du har 
tid.  
 
Når du har taget de påkrævede kurser, kan du gå 
til eksamen og blive Certificeret Bio Sculpture 
Negletekniker.  
 
Er du allerede kosmetolog? Så spring Manicure 
Kursus/Modul 1 over og kom hurtigere frem!   

 
Kursusadresse: 

 
Beauty Business Company ApS 

Kirke Værløsevej 26a 
3500 Værløse 

 
  

Ved sygdom/afbud kan kursusgebyret ikke refunderes, men du vil have mulighed for at deltage på en 
efterfølgende dato. Ved udeblivelse uden afbud tilbydes erstatningsdato ikke. 

 
Kontakt Beauty Business Company på Tlf. 40310315 

 
 

 
TILMELD DIG HER: 

http://biosculpture.dk/negleuddannelser/ 
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