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DE KRACHT ACHTER
NAIL CARE MANON

Nail Care Manon
Faas Eliaslaan 30a

3742 AT Baarn

✆ 035 – 541 10 34
www.nailcaremanon.nl



DE KRACHT ACHTER
NAIL CARE MANON

ent u op zoek naar een opleiding tot allround nagelstyliste of wilt u zich 
als nagelstyliste, pedicure of schoonheidsspecialiste verder ontwikkelen of 
specialiseren? 

Dan heet ik u graag welkom bij Nail Care Manon!

Als eigenaar startte ik twintig jaar geleden een nagelstudio in Baarn. Al snel werd 
Nail Care Manon een begrip in de nagelbranche. 
In 2007 opende ik een groothandel en sinds 2011 is Nail Care Manon een succesvolle 
salon en groothandel in één pand, waar ook cursussen en trainingen worden 
gegeven.

Sinds enkele jaren ben ik de trotse eigenaar van de NCM Productlijn met 
zelfontwikkelde nagelproducten die inmiddels in binnen- en buitenland worden 
verkocht. 
Uiteraard is het doel dat er ook met deze producten wordt gewerkt, door 
nagelstylisten, manicures, pedicures etc. Daarom bied ik u graag een ruim aanbod 
van professionele opleidingen. 

Middels deze brochure wil ik u inspireren en laten kennismaken met ons aanbod. Ik 
hecht een grote waarde aan vakkundige opleidingen van hoog niveau, want deze 
moeten de basis vormen van uw succes!

Hopelijk tot gauw bij een van onze opleidingen of in onze groothandel!

Liefs,

Manon Barrau
Eigenaar Nail Care Manon





NAGELSTUDIO

n 1999 begon Manon Barrau haar nagelstudio. De naam Nail Care Manon 
is al sinds 2007 landelijk een begrip en heeft met de NCM productlijn ook 

in het buitenland goede bekendheid. Nail Care Manon is een groothandel, 
opleidingsinstituut en webshop op het gebied van nagelstyling. Daarnaast is 
Nail Care Manon een volwaardige beautysalon in de gemeente Baarn (Utrecht). 

Bij Nail Care Manon kunt u terecht voor een met zorg geselecteerd aanbod van 
opleidingen. Van manicure tot nagelstyliste en van lakgel tot nagelcorrectie. 
Opleidingen en trainingen worden uitsluitend gegeven in kleinere groepen. Hierdoor 
kan er beter worden ingespeeld op de individuele behoeften van deelnemers en wordt 
een hoger opleidingsniveau gegarandeerd. 

De groothandel verkoopt manicure- en pedicureproducten en verbruiksartikelen. 
Onze webshop en winkel staan bekend om de NCM productlijn, die ‘de conclusie 
van de beste producten op de markt’ wordt genoemd. Veel nagelstylistes laten zich 
opleiden of omscholen met deze unieke productlijn. Nail Care Manon heeft kwaliteit 
voor een goede prijs hoog in het vaandel staan. Daarbij staat Nail Care Manon voor 
een hoog serviceniveau en een goede sfeer. 

U kunt voor meer informatie terecht op www.nailcaremanon.nl of langskomen in 
de groothandel, Faas Eliaslaan 30a, 3742 AT Baarn. 
Deze is geopend op :

Maandag 9.00 tot 17.00 uur
Dinsdag 13.00 tot 17.00 uur
Woensdag 9.00 tot 17.00 uur
Donderdag 9.00 tot 17.00 uur
Vrijdag 9.00 tot 17.00 uur
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★ Opleidingsruimte
★ In Midden-Nederland 

★ Vlakbij de A1



NCM OPLEIDINGEN

Inhoud
NCM Productlijn 
Manicure
Lakgel deel 1
Lakgel deel 2
Smartgel
Sculpture Clear Gel Nagelcorrectie deel 1
Sculpture Clear Gel Nagelcorrectie deel 2 
Nabehandeling Sculpture Clear Gel 
Gel Nagelstyling
NCM Omscholing

Lesdagen
 
Alle langdurige opleidingen worden gegeven op een vaste dag in de week. Deze kunt 
u terugvinden op de website onder ‘cursusagenda’. De lesdagen beginnen om 10.00 
uur en eindigen om 16.00 uur. Dagdelen zijn van 10.00 uur tot 12.30 uur of van 13.30 
uur tot 16.00 uur. 

Betaling
Alle opleidingen dienen vooraf te worden betaald. 
U krijgt hierover ruim van tevoren een bericht en 
een betaalverzoek (iDEAL). U kunt voor alle 
trainingen online inschrijven via de webshop 
(www.nailcaremanon.nl) en betalen via ideal. 
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NCM PRODUCTLIJN

a meer dan 15 jaar ervaring in de nagelbranche lanceerde Manon Barrau in 
januari 2013 haar eigen NCM Gellijn. De producten uit deze lijn bevatten 

de allerbeste ingrediënten, zijn milieu- en diervriendelijk en uitvoerig getest. De 
productlijn staat dan ook niet voor niets internationaal bekend als een betrouwbaar, 
hoog kwalitatief product met een goede verpakking en mooie, krachtige uitstraling.

De productlijn van NCM bestaat uit: lakgel, bouwgel, colorgel, sculpture 
gel, vloeistoffen, vijlen, penselen en LED-lampen. In de groothandel zijn ook 
verbruiksartikelen als mondkapjes, handschoenen, wipes, dental towels etc. 
verkrijgbaar. 

Voor pedicures is er een groot assortiment beschikbaar aan mesjes, frezen, 
vloeistoffen, cosmetische voetproducten, anti-druk materialen, anti-mycose producten 
en diverse verzorgingsproducten voor voeten en probleemvoeten.
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Duur
1 dag

Kosten
€ 199,- 

Inclusief
Lunch én een uitgebreid 
werkpakket 
(t.w.v. € 85,- excl. btw).
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MANICURE

aak in één dag stap voor stap kennis met alle elementen om een goede 
manicure te geven. Deze training is de perfecte basis voor elke nagelstyliste. 

Daarnaast is de opleidingsdag ideaal voor pedicures en schoonheidsspecialisten die 
hun praktijkaanbod willen uitbreiden met een manicurebehandeling.

De cursus omvat alle aspecten van een manicure behandeling. Het reinigen en 
verzachten van de handen d.m.v. een scrubbehandeling en uitgebreide onderarm- 
en handmassage. 

Stap voor stap wordt er uitgelegd hoe u de nagels in de juiste vorm kunt vijlen en 
hoe u na afloop de nagels kunt polijsten.

Passend bij Nail Care Manon wordt er tijdens de manicure-opleiding extra aandacht 
besteed aan het lakken van de nagels. U heeft geen model nodig voor deze lesdag. 
De cursisten oefenen op elkaars handen.

• Skin truth startersset (hygiëne spray, 

 hand soak, scrub, handlotion)

• Skin truth cuticle remover

• Manicure bowl (2x)

• Armsteun

• Bokkenpoot

• Vellentang

• Nagelborstel

• Wipes

• NCM nagelriemolie

• NCM boomerang vijl 280/280

• NCM emery board vijl 240/240

• NCM buffervijl 100/180

• Polijstvijl groen/wit

• TCI base coat

• TCI rode lak

• TCI top coat

• Nagellakcorrectiepen

Inhoud werkpakket manicure





LAK GEL

Duur
1 dagdeel
  

Kosten
€ 50,-

Inclusief
Volledige productomschrijving, 
oefenmateriaal tijdens de les en 
een certificaat.

LAKGEL DEEL 1

13

ijdens deze training leert u hoe u NCM lakgel op de juiste manier kunt 
opbrengen. Deze lakgel zorgt voor een verzorgd en langdurig resultaat. 

Het is een gel in de vorm van een nagellak, die u moet uitharden onder een LED-lamp 
of een UV-lamp. NCM lakgel blijft op de handen 2 tot 3 weken prachtig zitten zonder 
beschadigingen of loslatingen, op de voeten heeft u zelfs 6 tot 8 weken blijvend 
resultaat. U krijgt ook een duidelijke uitleg over het verwijderen van het product.

U krijgt producten ter beschikking gesteld om mee te oefenen en u heeft voor deze 
training een model nodig. 

De NCM lakgel is geschikt voor elke natuurlijke nagel. De gel is zo dun als nagellak en 
zeer eenvoudig aan te brengen. Deze soak off gel is zowel onder UV- als LED-licht uit 
te harden. Binnen 15 minuten is de gel afweekbaar met een productremover.





LAKGEL DEEL 2
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Duur
1 dagdeel
  

Kosten
€ 50,-

Inclusief
Volledige productomschrijving, 
oefenmateriaal tijdens de les en 
een certificaat.

ijdens deze training leert u hoe u een natuurlijke nagel kunt verlengen met de 
NCM builder lakgel.

Het probleem van 8 nagels met een mooie natuurlijke lengte en 2 afgebroken nagels is 
na deze training verleden tijd!

Door de NCM builder lakgel aan te brengen met de sjabloontechniek, heeft u binnen 
een handomdraai 10 gelijke lengtes! De NCM builder lakgel is tevens afweekbaar, dus 
ideaal om de gellak er na 2/3 weken weer volledig af te weken.

Kortom deze training is een absolute must voor ieder salon die gellak behandelingen 
aanbiedt.

U krijgt producten ter beschikking gesteld om mee te oefenen en u heeft voor deze 
training een model nodig. 





SMARTGEL
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e Smartgel is een nieuw systeem op het gebied van kunstnageltechnieken.
Het is een product waarmee u snel en gemakkelijk een versteviging of 

verlenging kan toepassen op de natuurlijke nagels van de handen.

Het combineert de eigenschappen van acryl en gel in een alles in 1 systeem.

De smartgel is een substantie die je moet bewerken met een gelpenseel en een beetje 
alcohol. De alcohol zorgt ervoor dat het geurloos is en dat je de smartgel makkelijk 
kunt bewerken.

Er is geen verwerkingstijd, dus u heeft alle tijd om de nagel mooi te modelleren.
Vervolgens moet dit product worden uitgehard onder de UV lamp of een LED-lamp.

Dit systeem is alleen geschikt voor de natuurlijke nagels van de handen. Aangezien dit 
geen flexibel product is, is dit te hard om een teennagel mee te modelleren.
Dit systeem kunt u zeer goed combineren met de NCM lakgel!

U krijgt producten ter beschikking gesteld om mee te oefenen en u heeft voor deze 
training een model nodig. 

Duur
1 dag
  

Kosten
€ 99,-

Inclusief
Lunch (ook voor uw model), een 
volledige productomschrijving, 
oefenmateriaal tijdens de 
les en een certificaat.
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SCULPTURE CLEAR GEL 
NAGELCORRECTIE DEEL 1



DE KRACHT ACHTER
NAIL CARE MANON

Duur
1 dagdeel

Kosten
€ 65,- 

Inclusief
Volledige productomschrijving, 
oefenmateriaal tijdens 
de les, een certificaat en 
accreditatiepunten.

eer voorheen uitzichtloze nagelproblemen op te lossen in een handomdraai. 
De sculpture clear gel is uitzonderlijk geschikt voor het repareren van 

bijvoorbeeld mycosenagels, traumanagels en ingroeiende nagels, tunnelnagels, 
stootnagels en afgebroken nagels op de voeten. U leert door middel van deze gel 
een nieuwe nagel te creëren en met de behandeling de problemen op te lossen. 
Uw klanten zullen verbaasd staan van het resultaat!

Pedicures en huisartsen komen steeds vaker 
mycosenagels tegen. Na deze training kunt u velen 
verblijden met een blijvende oplossing. Door de 
transparantie van de sculpture clear gel kan de 
schimmel gecontroleerd blijven en deze kan met 
de cover pink of een colorgel ook onzichtbaar 
worden gemaakt.

In deel 1 van de cursus sculpture clear gel 
nagelcorrectie staat de mycosenagel centraal. 
U leert hoe u een mycosenagel tot op de huid moet 
affrezen en vervolgens moet opbouwen met de 
speciale gel. Door vervolgens deze gelnagel glad te 
vijlen en cover pink gel aan te brengen, krijgt de nieuwe 
nagel een egale en dekkende kleur. Voor deze cursus heeft u 
een model nodig met een mycosenagel.

SCULPTURE CLEAR GEL 
NAGELCORRECTIE DEEL 1
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Na 1 behandeling met 
sculpture clear gel.

DE KRACHT ACHTER
NAIL CARE MANON

SCULPTURE CLEAR GEL 
NAGELCORRECTIE DEEL 2

Tunnel met mycosenagel 
voor behandeling.

Na 2 behandelingen met sculpture clear gel.



DE KRACHT ACHTER
NAIL CARE MANON

e sculpture clear gel is de oplossing voor het repareren van onder meer 
tunnelnagels, stootnagels, ingroeiende nagels, mycosenagels en afgebroken 

nagels op de voeten. In deel 1 van de cursus staat de mycosenagel centraal, in deel 2 
richt u zich op andere veelvoorkomende problemen. U leert met onze gel een nieuwe 
nagel te creëren en ongewenste nagelproblemen mooi en vakkundig op te lossen.

Tegen schimmelnagels kunnen huisartsen en pedicures weinig 
blijvende oplossingen bieden, zo ook bij ingroeiende nagels 
en tunnelnagels. Onze sculpture clear gel nagelcorrectie 
heeft in de afgelopen jaren veel mensen een consistente, 
pijnloze en mooie oplossing geboden. Eindelijk blijvend 
resultaat! In één dagdeel leert u hoe u de sculpture 
clear gel kan inzetten om het probleem van ingroeiende 
nagels (in de volksmond “ingegroeide nagel”) en 
tunnelnagels kunt verhelpen. 

In deel 2 van deze cursus leert u de nagel juist niet af te 
frezen, maar de gel op een andere manier te gebruiken. 
In combinatie met gebruik van de cover pink of colorgel kan 
het probleem onzichtbaar worden gemaakt. Bij deze cursus 
vragen wij u een model met een ingroeiende- of tunnelnagel mee 
te nemen.

SCULPTURE CLEAR GEL 
NAGELCORRECTIE DEEL 2

Duur
1 dagdeel

Kosten
€ 65,- 

Inclusief
Volledige productomschrijving, 
oefenmateriaal tijdens 
de les, een certificaat en 
accreditatiepunten.
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NABEHANDELING
SCULPTURE CLEAR GEL 



DE KRACHT ACHTER
NAIL CARE MANON

Duur
1 dagdeel
  

Kosten
€ 50,- 

Inclusief
Complete werkbeschrijving, 
oefenmateriaal tijdens de les 
en een certificaat.

a de basistraining voor de behandeling van een mycose- of traumanagel kunt u 
zich verdiepen in de nabehandeling van deze nagels. In één dagdeel leert u een 

nabehandeling te geven met de sculpture clear gel. Dit is een vervolg op de opleiding 
‘sculpture clear gel nagelcorrectie’.

Maak de behandelde nagel weer één met de rest van de teennagels. Nadat de nagel 
is gecorrigeerd en de schimmel is gedood door de anti-mycose spray moet de 
nagel goed worden verzorgd. U leert de gelnagel mooi te verwijderen, de nagel te 
vijlen en een prachtig resultaat af te leveren. 

U leert de gel voor 80% af te frezen en vervolgens weer op de juiste manier aan 
te brengen. Uw cliënt heeft namelijk meerdere behandelingen nodig om van de 
problemen af te komen. Afhankelijk van de ernst van de situatie kunt u adviseren 
hoeveel behandelingen de cliënt nodig heeft. Op deze cursusdag heeft u het model 
nodig dat u heeft behandeld op de basistraining.

NABEHANDELING
SCULPTURE CLEAR GEL 
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Duur
6 dagen
1x per week op een 
vaste dag

Kosten
€ 1.195,- (excl. btw)

Inclusief
Werkkoffer, examen, lunch 
(ook voor uw model) én een 
uitgebreid werkpakket (t.w.v. 
€ 575,- excl. btw).

• Koffer

• UV-Tunnellamp

• Armsteun

• Manicure bowl (2x)

• Handschoenen

• Mondkapjes

• Wipes

• NCM tipsdoos 500 stuks

• NCM brush on glue

• Tipknipper

• Bokkenpoot

• Vellentang

• Nagelborstel

• Skin truth startersset

• Skin truth cuticle remover

• TCI base coat

• TCI Rode lak

• TCI top coat

• Nagellakremover 500 ml

• Alcohol 500 ml

• Aceton 500 ml

• NCM nagelriemolie

• NCM lakgel basis

• NCM lakgel kleur fluweel

• NCM lakgel top

• NCM nagelontvetter 250 ml

• NCM naturel gel 15 gr

• NCM cover pink gel 15 gr

• NCM soft white gel 15 gr

• NCM french white gel 15 gr

• NCM UV clear gel 15 gr

• NCM gelpenseel

• NCM designer penseel

• NCM designer gel (2x)

• NCM boomerang vijl 100/180 (10x)

• NCM boomerang vijl 280/280 (5x)

• NCM buffervijl 100/180 (5x)

• NCM emery board 240/240 (5x)

agelstyling is één van de snelst groeiende beroepen binnen de uiterlijke 
verzorging. Tijdens de opleiding tot gel nagelstylist(e) leert u alles over 

gelnagels. Er wordt gewerkt aan de hand van de methode ‘theorie en manicure’, 
u leert gelnagels zetten, u oefent met lakgel en maakt kennis met nail art.

U begint met het leren voorbereiden van een natuurlijke nagel, dan leert u de basis 
voor het modelleren van een kunstnagel en de beginselen van het vijlen. Vervolgens 
komt alles aan bod dat u dient te kennen om een goede gel nagelstylist te zijn. U 
heeft voor deze training 3 verschillende modellen nodig. 

Drie maanden na afloop van de opleiding kunt u deelnemen aan het examen. 
Uiteraard wordt er gewerkt met de NCM productlijn.

Manon Barrau:
“Mooie nagels zijn de ‘finishing touch’ van persoonlijke verzorging. De vraag naar 
mooie nagels neemt toe, zowel voor natuurlijke nagels als voor kunstnagels. Zo stijgt 
ook de behoefte aan professionele nagelstylisten. Met de opleiding gel nagelstyling 
werkt u dus aan een kansrijke toekomst!”

Inhoud werkpakket gel nagelstyling

GEL NAGELSTYLING
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NCM OMSCHOLING



Duur
1 dag
   

Kosten
€ 99,- (excl. btw)

Inclusief
Uitgebreide 
productomschrijvingen, 
oefenmateriaal tijdens de les 
en lunch (ook voor uw model).

ijdens deze omscholingsdag maakt u kennis met alle voordelen van het 
NCM gelsysteem: geen bounder, builder, geen vijlwerk en geen lifting, maar 

wel een mooie hoogglans! Na deze training kunt u in zeer korte tijd een prachtige set 
kunstnagels maken!

Als ervaren nagelstylist(e) leert u de eenvoud en de snelheid van NCM gels. Een must 
voor uw salon! U werkt met de unieke NCM bouwgel, waarna u nooit meer anders wilt. 
Aan de hand van producten die u ter beschikking worden gesteld, kunt u oefenen op 
een model die u zelf dient mee te nemen.

NCM OMSCHOLING
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Graag tot ziens bij 
Nail Care Manon!

Nail Care Manon
Faas Eliaslaan 30a
3742 AT Baarn
✆ 035 – 541 10 34
www.nailcaremanon.nl


