
Så gøy at du har vist din interesse for å gå kurs hos oss! 

Tannsmykking har- som mange sikkert har fått med seg, fått et realt oppsving det siste året her i Norge. 
Det er en fantastisk mulighet til å bruke sin kreativitet, og samtidig tjene penger!

Tidligere har det kun vært tannleger her i Norge som har tilbudt denne behandlingen, 
men det er absolutt ikke bare tannleger som kan gjøre dette, så lenge dere lærer grundig og 
riktig framgangsmåte.

Tannsmykking kan være så mye mer enn en krystall på tannen, det ligger i ordet, vi smykker tennene, 
og dèt er farlig avhengighetsdannende! <3 

Etter påmelding og betalt kurs, sender vi deg en pakke, som inneholder alt du trenger til å øve og 
utføre tannsmykke behandlinger. 

VANOSLO
S T U D I O

TANNSMYKKEKURS HOS VANOSLO STUDIO!

Er en grunnpakke som inneholder alt du 

trenger til å øve, og jobbe inn pengene for 

verdien av pakken raskt. 

 

VI TILBYR 2 PAKKER:

BASIC BABE

Inneholder det samme som pakke én, 

og i tillegg får du større antall, 

flere størrelser og assorterte farger på

krystallene. Du får også ett utvalgt 

gullsmykke til tenner, og opplæring i å 

feste smykket. Noe annet utstyr som er 

praktisk å ha for tannsmykke behandlinger 

følger også med.

 

EXTRA BABE

PRIS: 6250,- PRIS: 8250,-



VANOSLO
S T U D I O

Basic Babe 
pakken inneholder: 

Extra Babe 
pakken inneholder:

1 Professjonell UV lampe

15 Blanke krystaller i str 5

Etch, bonder og kompositt

Rull med vattpinner til munn

20 Mikropensler

Øvelsels munn

1 Mini elektronisk vifte

10 Engangsunderlag

UV beskyttende briller
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1 Profesjonell UV lampe

100 Assorterte krystaller

1 stk 22k gullsmykke

Etch, bonder og kompositt

Rull med vattpinner til munn

100 Mikropensler

Øvelses munn

1 Mini elektronisk vifte

50 Engangsunderlag

UV beskyttende briller

Pinsett for å plukke opp krystaller

Samtykkeskjema

Etterbehandlings ark

Opplæring i påsetting av gullsmykke

Håndholdt speil

Munnbind

Små kopper til munnskyll

Munnskyllevann
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