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1.BIO SCULPTURE KYNSITEKNIKON 
MODUULIKOULUTUS

Moduulikoulutus mahdollistaa kynsiteknikon koulutuksen suorittamisen osissa,
itselle parhaiten sopivan aikataulun mukaan.

Moduulikoulutuksemme sisältää 4 peruskoulutusosiota. Lisäksi tarjoamme mahdollisuuden 
osallistua vapaavalintaiseen jalkahoitokoulutukseen. Voit halutessasi täydentää

koulutustasi myös EVO geelilakkaus-, koristelu- ja Bi-olygelkoulutuksilla.

Lisäksi tarjoamme koulutuksia uusista tuotteista, kertauskoulutuksia,
tekniikkakoulutuksia sekä erikoiskoristelukoulutuksia sesongin mukaan.

Suoritettuasi kaikki neljä peruskoulutusosiota*,
voit suorittaa Bio Sculpture kynsiteknikon tutkinnon

(sisältää teoria- ja näyttöosuuden).

Perustettu Etelä-Afrikassa 1988. Lähestulkoon tuoksuton ja pölytön 
tuotesarja, joka sopii herkillekin käyttäjille. Joustava geeli tukee kynnen 
luonnollista kasvua ja geelaus pysyy kauniina usean viikon ajan.

Maailman ensimmäinen Oxygenating Base -pohjustustuote. Helposti 
levitettävä, kestävä ja joustava geelilakka. Kaunis ja kestävä kiilto. 
Poistetaan helposti ja nopeasti, luonnollista kynttä vahingoittamatta.

Uusi kynsien hoitosarja salonki- ja kotikäyttöön sisältää 10 tuotetta.

Kynsilakka lähes jokaiseen Bio Sculpture -geeliväriin. Sopii 
täydellisesti myös manikyyrin ja pedikyyrin kanssa. Korkeakiiltoinen 
lakka kestää hyvin, eikä kuivata luonnollista kynttä. UV-filtteri ja 
vitamiineja. Koko 14ml.

Bi-olygel mahdollistaa kovempien, pitkien ja napakoiden pidennyksien 
tekemisen. Biolygel on kattava lisä kynsiteknikon peruskoulutuksen 
käyneille tai pitkien kynsien tekemisestä pitäville. Bi-olygel on
tarkoitettu käytettäväksi yhdessä Biogeelien ja Evogeelilakkojen kanssa.

Bio Sculpturen hoitavilla Ethos-tuotteilla voimme 
tarjota tehokkaan ja kaikille sopivan käsihoidon.

Gemini kynsilakkamme sisältävät vitamiineja,
levittyvät helposti ja niissä on upea väripigmentti. 
Värejä valikoimassa on tällä hetkellä noin 150 kpl.

SPA-tuotteillamme voimme viedä käsihoitomme 
vielä seuraavalle ylellisemmälle tasolle. Iho voidaan 
kuoria hemmottelevalla ruusunterälehtikuorinnalla, 
joka samalla kosteuttaa ja ravitsee ihoa, antaen 
iholle terveen hehkun.

Manikyyrikoulutus on tarkoitettu aloittelijoille. 
Tutustumme kynnen anatomiaan, käytettäviin 
tuotteisiin sekä manikyyrin ja kauniin lakkauksen 
tekemiseen. Lopputuloksena kynnet ovat
huolitellut ja kädet näyttävät terveiltä.

Edellytämme manikyyrikoulutuksen suorittamista 
kaikilta (paitsi koulutetuilta kosmetologeilta) ennen 
seuraavaan moduuliin osallistumista. 

Kurssihinta sisältää aloituspakkauksen,
jota käytetään koulutuspäivänä.

Kaikki harjoitukset tehdään toinen toiselle tai
omiin kynsiin, joten tälle kurssille ei tarvita mallia.
On tärkeää, että tulet koulutuspäivänä puhtailla 
kynsillä (ei lakkaa, geelausta yms.).

MUKAAN: 2 käsipyyhettä

KOULUTUKSEN KESTO:  6h

BIO SCULPTURE
MANIKYYRI-
KOULUTUS

Nail Cleanser 300ml
Polish Remover 50ml
Hygiene Prep 100ml
ETHOS Vitamin Dose 14ml
ETHOS Almond Oil 14ml
ETHOS Kiwi Scrub 14ml
ETHOS Mirror Top Coat 14ml
ETHOS OxyCoat 14ml
Gemini Nail Polish nro 19 Pillar Box 14ml
Paper Roll - paperilappu 500kpl
Pink Teardrop File 220/240
Thin Black File 6kpl
Grey Square Buff
Cuticle Pusher
Side Blade Cutter
Hand Cream 100ml
Hand Wash 500ml
Nail Brush

HINTA 349,-
(sis.alv.24%)

Suosittelemme suorittamaan
koulutusosiot 1-2 tai 1-3 peräkkäin.

Huom! Sairastapauksessa kurssimaksua ei palauteta, mutta voit hyödyntää sen ja osallistua seuraavana sopivana 
ajankohtana. Ilmoitathan esteestäsi mahdollisimman ajoissa numeroon 0400 218028 / Bio Sculpture Finland Ky.
Koulutushinta sisältää tuotepaketin, jonka tuotteita käytetään koulutuspäivän harjoituksiin.

Haluaisitko tarjota asiakkaillesi 
perinteisen manikyyrin tai kenties 
hemmottelevan spamanikyyrin?

*Jos olet
koulutettu
kosmetologi, voit
hypätä suoraan mukaan 
kynsiteknikkokoulutuksen
2. koulutusosioon tai 
osallistua vain
EVO-geelilakkaus-
koulutukseen.

100 €:n
LAHJAKORTIN

Lunastaessasi 
kaikki koulutus-
osiot 1-4 samalla 

kertaa, saat

Lahjakortin voi käyttää oman 
valinnan mukaan joko tuote-
ostoihin tai näyttömaksuun.

Lahjakortti annetaan
ensimmäisessä koulutusosiossa.

KAUPAN PÄÄLLE

ILMOITTAUDU 
MUKAAN

http://biosculpture.fi/koulutus


Bio Sculpture geelivahvistus ei vahingoita asiakkaan 
luonnollista kynttä. Geelaus tukee kynnen luonnollista 
kasvua ja kynnet näyttävät huolitelluilta noin 3-4 viikkoa. 
Biogeeli on vegaaninen. Värivaihtoehtoja runsaasti.

Tämä kurssi edellyttää, että olet osallistunut
Bio Sculpture manikyyrikurssille. Kurssia ei edellytetä,
jos olet koulutettu kosmetologi tai toisen sarjan kynsi-
teknikko tai -muotoilija (todistus edellytetään).

Tämän koulutuksen jälkeen voit osallistua osiohin
3 Geelivahvistus & korjaukset ja 4.Pidennykset.

MUKAAN:
Tuotteet, jotka kuuluvat manikyyrikoulutuspakettiin.

Mikäli et ole osallistunut manikyyrikoulutukseemme,
voit ostaa Bio Sculpture manikyyripaketin tai tuoda
omat tuotteet ja välineet manikyyria varten.

MANIKYYRITUOTEPAKETTI: € 179,- (sis.alv.24%)

Kaikki harjoitukset tehdään toinen toiselle tai omiin
kynsiin, joten tälle kurssille ei tarvita mallia. On tärkeää, 
että tulet koulutuspäivänä puhtailla kynsillä
(ei lakkaa, geelausta yms.).

KOULUTUKSEN KESTO: 6h

Tämä koulutus antaa mahdollisuuden 
tehdä kestäviä geelauksia myös niille 
asiakkaille, joiden kynsi vaatii enemmän 
tukea kuin mitä pelkkä perusgeelaus 
antaisi.

Lisäksi koulutuksessa opetetaan kynnen
korjaaminen ja tukeminen silkin avulla.
Tämä kurssi edellyttää, että olet osallistunut 
Bio Sculpture geelauskoulutukseen.

MUKAAN:
Aiemmissa koulutuksissa käytetyt tuotteet
Kaikki harjoitukset tehdään toinen toiselle tai
omiin kynsiin, joten tälle kurssille ei tarvita
mallia. On tärkeää, että tulet koulutuspäivänä
puhtailla kynsillä (ei lakkaa, geelausta yms.).

KOULUTUKSEN KESTO:  6h

BIO SCULPTURE 
OMAN KYNNEN 
GEELAUS

BIO SCULPTURE
GEELIVAHVISTUKSET 
JA KORJAUKSET

2.
3.

Haluaisitko tarjota asiakkaillesi 
terveellisemmän vaihtoehdon?

Huom! Sairastapauksessa kurssimaksua ei palauteta, mutta voit hyödyntää sen ja osallistua seuraavana sopivana 
ajankohtana. Ilmoitathan esteestäsi mahdollisimman ajoissa numeroon 0400 218028 / Bio Sculpture Finland Ky.

Hinta sis.alv.24%.

Suosittelemme suorittamaan 
koulutusosiot 1-2 tai
1-3 peräkkäin.

LED-lamppu valinnan mukaan
Base gel 4,5g
Gloss gel 4,5g
Sivellin #6 pyöreä
Sivellin #4 Ranskalainen

Black Teardrop 2kpl
Gel Remover 300ml
Menda pump
Bio Sculpture -väritikkusetti

TUOTEPAKETTI + 5 VÄRIÄ 
 ALENNUS -5%
sis. peruslamppu  747,-
sis. ammattilaislamppu  885,-

TUOTEPAKETTI + 15 VÄRIÄ
 ALENNUS -10%
sis. peruslamppu  1099,-
sis. ammattilaislamppu  1220,-

TUOTEPAKETTI + 35 VÄRIÄ
 ALENNUS -15%
sis. peruslamppu  1684,-
sis. ammattilaislamppu  1829,-

TUOTEPAKETTI + 50 VÄRIÄ
 ALENNUS -20%
sis. peruslamppu  2065,-
sis. ammattilaislamppu  2200,-

Koulutushinta sisältää tuotepaketin, jonka tuotteita 
käytetään koulutuspäivän harjoituksiin.

Koulutushinta sisältää tuote-
paketin, jonka tuotteita käytetään 
koulutuspäivän harjoituksiin.

Soft gel 4,5g
Silk Strip
Upper Arch Brush
Orange Spear
Gold File
Menda Pump

HINTA 270,-
(Sis.alv.24%)

Suosittelemme suorittamaan
koulutusosiot 1-2 tai 1-3 peräkkäin.

100 €:n
LAHJAKORTIN

Lunastaessasi 
kaikki koulutus-
osiot 1-4 samalla 

kertaa, saat

Lahjakortin voi käyttää oman 
valinnan mukaan joko tuote-
ostoihin tai näyttömaksuun.

Lahjakortti annetaan
ensimmäisessä koulutusosiossa.

KAUPAN PÄÄLLE

100 €:n
LAHJAKORTIN

Lunastaessasi 
kaikki koulutus-
osiot 1-4 samalla 

kertaa, saat

Lahjakortin voi käyttää oman 
valinnan mukaan joko tuote-
ostoihin tai näyttömaksuun.

Lahjakortti annetaan
ensimmäisessä koulutusosiossa.

KAUPAN PÄÄLLE
ILMOITTAUDU 

MUKAAN ILMOITTAUDU 
MUKAAN

http://biosculpture.fi/koulutus
http://biosculpture.fi/koulutus


Koulutuksessa opitaan erilaiset
pidennystekniikat. 

Pidennykset mukailevat kauniisti ja luonnollisesti 
oman kynnen kaarta. Pystymme tekemään
kauniita pidennyksiä myös kynnenpurijoille. 

Koulutukseen osallistuminen edellyttää,
että olet osallistunut Bio Sculpture geelaus- 
sekä Bio Sculpture geelivahvistus & korjaukset 
-koulutuksiin. 

Suosittelemme osallistumaan pidennyskoulu-
tukseen noin 3-6 viikon kuluttua 3. osion
suorittamisen jälkeen. Suoritettuasi kaikki 
neljä peruskoulutusosiota*, voit suorittaa
Bio Sculpture kynsiteknikon tutkinnon 
(sisältää teoria- ja näyttöosuuden).

MUKAAN:
Aiemmissa koulutuksissa käytetyt tuotteet.
Kaikki harjoitukset tehdään toinen toiselle tai 
omiin kynsiin, joten tälle kurssille ei tarvita
mallia. On tärkeää, että tulet koulutuspäivänä 
puhtailla kynsillä (ei lakkaa, geelausta yms.).

KOULUTUKSEN KESTO: 12h (2 päivää)

PIDENNYS-
TEKNIIKAT

4.

Koulutushinta sisältää tuote-
paketin, jonka tuotteita käytetään 
koulutuspäivän harjoituksiin.

Sculpting gel 4,5g
Medium gel 4,5g
Free Edge gel 4,5g
Nail Form 50pcs
Extension Clipper
Hygiene File handle 2pcs
File Patch mix 50pcs
File Patch puff lilac 10pcs
File Patch puff grey 10pcs

HINTA 549,-
(Sis.alv.24%)

Tarjoa asiakkaillesi ylellinen
SPA-pedikyyri.

Bio Sculpture SPA-pedikyyrillä huolitellaan jalat 
kevyiksi ja raikkaiksi. Kuorinnan, kosteutuksen 
ja hieronnan jälkeen käsittelyn voi viimeistellä 
joko lakkauksella tai geelauksella. Koulutuksessa 
käymme läpi varpaan kynsien geelauksen.

Koulutukseen osallistuminen edellyttää, että
olet osallistunut Bio Sculpture manikyyri- ja
geelauskoulutuksiin.

MUKAAN:
3 käsipyyhettä
Manikyyri- ja geelauskoulutuspakettien tuotteet
Kaikki harjoitukset tehdään toinen toiselle tai 
omiin kynsiin, joten tälle kurssille ei tarvita
mallia. On tärkeää, että tulet koulutuspäivänä 
puhtailla kynsillä (ei lakkaa, geelausta yms.).

KOULUTUKSEN KESTO:  6h

BIO SCULPTURE 
SPA-PEDIKYYRI

5.

Koulutushinta sisältää tuote-
paketin, jonka tuotteita käytetään 
koulutuspäivän harjoituksiin.

Potpourri Salt Scrub 250ml
Heel Balm 250ml
Hand & Body Butter 250ml
Cuticle Pusher
Gold File 100/100gr
Foot File
Orange Spear
Bio Toetzees
Small Multi Clipper
Spa Spatula
Sivellin #4

HINTA 290,-
(Sis.alv.24)

Huom! Sairastapauksessa kurssimaksua ei palauteta, mutta voit hyödyntää sen ja osallistua seuraavana sopivana 
ajankohtana. Ilmoitathan esteestäsi mahdollisimman ajoissa numeroon 0400 218028 / Bio Sculpture Finland Ky.

100 €:n
LAHJAKORTIN

Lunastaessasi 
kaikki koulutus-
osiot 1-4 samalla 

kertaa, saat

Lahjakortin voi käyttää oman 
valinnan mukaan joko tuote-
ostoihin tai näyttömaksuun.

Lahjakortti annetaan
ensimmäisessä koulutusosiossa.

KAUPAN PÄÄLLE

ILMOITTAUDU 
MUKAAN

ILMOITTAUDU 
MUKAAN

http://biosculpture.fi/koulutus
http://biosculpture.fi/koulutus


BI-OLYGEL7.
Biolygeeliä on vahvistettu akryylitahnalla ja tämä
yhdistelmä tarjoaa yhdessä geelin sekä akryylin 
parhaat ominaisuudet. Bi-olygeelilla voimme tehdä 
lähes akryylitasoisia pitkiä pidennyksiä. Pohjustus
tehdään kuitenkin hellävaraisesti Biogeelillä tai 
EVO-geelilakalla, joten asiakkaan kynttä ei
vahingoiteta missään työvaiheessa.

Tämä kurssi edellyttää, että olet osallistunut Bio 
Sculpture manikyyrikurssille sekä Biogeelaus- tai 
Evo-geelilakkauskoulutukseen.

Manikyyrikoulutusta ei edellytetä, jos olet koulutettu 
kosmetologi tai toisen sarjan kynsiteknikko tai 
-muotoilija.

MUKAAN:
Geelaus- tai evokoulutuspaketin tuotteet. Kaikki
harjoitukset tehdään toinen toiselle tai omiin kynsiin, 
joten tälle kurssille ei tarvita mallia. On tärkeää, että 
tulet koulutuspäivänä puhtailla kynsillä
(ei lakkaa, geelausta yms.).

KOULUTUKSEN KESTO: 12h (2 päivää)

BI-OLYGEL on täydellinen ratkaisu, kun haluat 
tehdä pidempiä ja kovempia kynsiä. 

Koulutushinta sisältää tuote-
paketin, jonka tuotteita
käytetään koulutuspäivän
harjoituksiin.

Bi-Olygel 10g Frost
Bi-Olygel 10g Glow
Bi-Olygel Slide Solution 50ml
Cup for Slide Solution
Pigment Applicator
Revolution tips 100pcs
Purple Puff
Bi-Olygel Brush

HINTA 640,-
(Sis.alv.24%)

EVO-GEELILAKKAUS

6.

MUKAAN:
Manikyyrikoulutuspaketin tuotteet
Kaikki harjoitukset tehdään toinen toiselle tai
omiin kynsiin, joten tälle kurssille ei tarvita mallia.
On tärkeää, että tulet koulutuspäivänä puhtailla 
kynsillä (ei lakkaa, geelausta yms.).

KOULUTUKSEN KESTO:  6h*

Koulutushinta sisältää tuotepaketin, jonka tuotteita 
käytetään koulutuspäivän harjoituksiin.

Evo Oxygenating Base
Evo Gloss Top
Thin Black File 6kpl
Gel Remover Sachettes 100kpl
Nail Cleanser Sachettes 100kpl
Hygiene File Handle
Grey Puff 10kpl
Lilac Puff 10kpl

Tämä kurssi edellyttää, että
olet osallistunut Bio Sculpture
manikyyrikoulutukseen.

HUOM! Manikyyrikoulutusta ei
edellytetä, jos olet koulutettu
kosmetologi tai toisen
sarjan kynsiammattilainen.

Lisäksi valitset itse, montako
värigeeliä haluat omaan pakettiisi.
Värit valitset paikan päällä kurssi-
päivänä ja saat joko samantien 
mukaasi tai muutaman päivän
sisällä postilla.

 ALENNUS -5%
+ 5 väriä  484,-
+peruslamppu  594,-
+ammattilaislamppu  756,-

 ALENNUS -10%
+ 15 väriä  761,-
+peruslamppu  865,-
+ammattilaislamppu  1089,-

 ALENNUS -15%
+ 35 väriä  1281,-
+peruslamppu  1381,-
+ammattilaislamppu  1526,-

 ALENNUS -20%
+ 50 väriä  1608,-
+peruslamppu  1701,-
+ammattilaislamppu  1837,-

Hinnat sis.alv.24%.

*Mikäli olet käynyt Bio Sculpture -geelauskoulutuksen, 
on koulutuksen kesto 3h.

ILMOITTAUDU 
MUKAAN

ILMOITTAUDU 
MUKAAN

http://biosculpture.fi/koulutus
http://biosculpture.fi/koulutus


Huom! Sairastapauksessa kurssimaksua ei palauteta, mutta
voit hyödyntää sen ja osallistua seuraavana sopivana ajankohtana.

Ilmoitathan esteestäsi mahdollisimman ajoissa numeroon
0400 218028 / Bio Sculpture Finland Ky tai suoraan omalle kouluttajallesi.

Lisäämme ammattimaisesti työskentelevien Bio Sculpture -kynsiteknikoiden sekä 
Evo-geelakkauksia tekevien salonkien yhteystiedot verkkosivuillemme. Kaikki

koulutukseemme osallistuneet liitetään postituslistallemme ja heillä on mahdollisuus 
liittyä mukaan kynsiammattilaisillemme tarkoitettuun FB-ryhmäämme.

Vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiinne!

Bio Sculpture Finland Ky
Lönnrotinkatu 30
00180 Helsinki

Puh 0400 218 028
info@biosculpture.fi

Koulutuspaikkakuntiamme ovat
Helsinki, Jyväskylä, Kuopio, Oulu, Pori,

Rovaniemi, Tampere ja Turku.

Katso koulutuskalenterimme tästä!

Seuraa meitä

100 €:n
LAHJAKORTIN

Lunastaessasi 
kaikki koulutus-
osiot 1-4 samalla 

kertaa, saat

Lahjakortin voi käyttää oman 
valinnan mukaan joko tuote-
ostoihin tai näyttömaksuun.

Lahjakortti annetaan
ensimmäisessä koulutusosiossa.

KAUPAN PÄÄLLE ILMOITTAUDU 
MUKAAN

http://biosculpture.fi/koulutus
http://instagram.com/biosculpturefi/
http://facebook.com/BioSculptureFinland
http://biosculpture.fi/koulutus

