Look by Linns
Grundutbildning i volymfransar
Den ultimata utbildningen för dig som har förkunskaper i
singelfransar och vill utvecklas som fransstylist.
En utbildning i volym och underfransar inkl. härdplastutbildning.

Behörighetskrav: Grundutbildning i singelfransar
Kurslängd: 3 dagar 09:00-17:00
Startkit: Eleven får ett startpaket och teorihäfte (värde ca 3.500kr)
Kursplan: 2 + 1 dagar
Anmälningsavgift: 3.500kr inkl. moms (ingår i beloppet)
Anmälningsavgift återbetalas ej vid avbokad kurs

Kursavgift: 9.500kr inkl. moms

Dag 1
09:00-12:00

Teori, lash designs, lagerbyggnationer och härdplast

12:00-13:00

Lunch

13:00-17:00

Läraren visar plocktekniker, övning på volymvippor &
applicering av underfransar

Dag 2
09:00-12:00

Övning på modell nr 1.

12:00-13:00

Lunch

13:00-16:30

Modell nr 2 alt fortsättning på modell nr 1

16:30-17:00

Sammanfattning av dagen. Coachning inför elevens praktik och
slutprov. Utdelning av Trainee intyg som gäller 1 år.

Efter 2 dagars utbildning har eleven egen praktik. Egen praktik innebär att eleven får ta
emot kunder hemma alt i sin salong. Efter varje arbete skickar eleven in bilder på
resultatet till läraren för feedback. Look by Linn är mycket stolta över sin coachning och
använder sig av ett professionellt betygsystem.

Dag 3
Slutprov
Slutprov i praktiskt arbete under 3h. Eleven har med sig egen modell och produkter att
arbeta med.
När eleven blivit godkänd i sitt slutprov, erhåller eleven internationellt certifikat i
volymfransar hos Look by Linn.

Viktig info:
Eleven ordnar själv modell till alla delar i kursen. Kursdag 2 samt till slutprov. Modellen
ska inte ha fransförlängning sen tidigare, inte vara känslig mot makeup eller akrylater
samt inte ha känsliga ögon som tåras lätt.
Eleven bör ha med sig sin favorit pincetter. Alltid tryggt att arbeta med samma
separeringspincett.
Att arbeta som stylist kräver bra syn. Ta med glasögon vid behov.
Eleven får ett startkit i utbildningen om har ett värde på 3.500kr. Produkterna räcker till
ca 20 behandlingar.
Prisexempel: 750kr/ behandling x 20 kunder = 15.000kr.
För att säkra sin plats skall eleven betala en anmälningsavgift på 3.500kr. Resterande
belopp erbjuder vi avbetalning på.
När anmälningsavgiften är betalad får du bekräftelse via mail att du är antagen.
Anmälningsavgiften måste vara inbetalad senast 2 veckor innan kursstart.
Anmälningsavgiften betalas ej tillbaka ifall kursen avbokas.
Efter avslutad och godkänd kurs erhåller eleven ett internationellt certifikat och äran att
bära Look by Linns guld skylt som visar att eleven är en certifierad fransstylist.
Eleven kan direkt ta kunder efter avslutad utbildning.
Som elev hos Look by Linn har man alltid 10% rabatt i vår webshop.
Då vi vill fokusera på våra elever arbetar vi med mindre grupper, begränsat med antal
platser.

Look by Linn grundades av Linn Jeppsson 2013 och har idag sin huvudsalong och skola i Halmstad.
Linns stora passion för skönhet och perfektionism ligger till grunden för Look by Linn. Hon har en
bred kunskap inom skönhetsbranschen som både nagelterapeut, makeupartist, hårstylist,
brynstylist och fransstylist och har med stilsäkerhet visat att skapande och lärande är hennes stora
styrka. Linn debuterade som internationell domare i fransförlängning 2016 och är numera både
föreläsare och domare i Sverige och internationellt.
Linn driver idag Sveriges största skönhetsskola inom fransförlängning och har prisbelönta lärare
och ett gediget kursmaterial till sina kurser.
Look by Linns skolor har 17 st lärare både i Sverige och internationellt som alla brinner för yrket
och gör allt för att deras elever ska lyckas. Look by Linns lärare uppmärksammas även
internationellt och är ofta inbjudna som både domare och föreläsare runt om i världen.
Look by Linn erbjuder en god sammanhållning mellan lärare och elev och har en aktiv elevgrupp
med över 1000 elever. Vi använder alltid kvalitativa och beprövade produkter och har fokus på
support och feedback på varje elev. Vi tar vår uppgift att leda eleverna rätt inom
skönhetsbranschen på stort allvar och vi brinner för att sprida vår kunskap vidare och ge våra
elever självkänsla i sitt arbete.
Visionen var att skapa en ordentlig grundutbildning för den som ville starta sitt nya yrke som en
professionell fransstylist. Erbjuda en bra support för eleverna både under och efter sin utbildning
och få dem att känna sig trygga som fransstylister.
Look by Linn vill uppmärksamma och hylla sina duktiga elever och därför anordnas årligen den
populära Look by Linn Awards. Dagen fylls med föreläsningar och workshop och avslutas med en
galamiddag och prisutdelning där bla. Teacher of the Year, Student of the Year, Lash Design of the
Year och hederspriset Sofies Stjärna delas ut. Så glöm inte att efter din utbildning, lägga ut dina
jobb på Instagram och tagga din lärare och #lookbylinn så vi ser din utveckling, det kan bli just du
som hyllas och blir Student of the Year.
Som elev har du även tillgång till vår ständigt växande elevgrupp på Facebook, där samtliga Look
by Linns lärare och elever finns samlade för att dagligen bolla idéer och stötta varandra i gruppen.
Vi har en av Sveriges populäraste webshoppar där vi säljer vårt eget märke Look by Linn, med en
komplett produktserie i bästa kvalité för din dagliga verksamhet som skönhetsstylist. Alla elever
får 10% rabatt på sina priser i vår webshop.
Look by Linn arbetar ständigt fram nya produkter, för att Sveriges stylister ska veta att de har
bästa förutsättningen att kunna leverera ett professionellt jobb.
Hjärtligt välkommen till oss på Look by Linn
Med vänlig hälsning,
Linn Jeppsson

