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• Trends • 
 

Barok en fonkelend fluweel, alles draait deze herfst om 
het creëren van warmte met een kleine aanloop naar de 
heerlijke decembermaand. 
 

Vooral donkere kleuren groen en paars voeren de 
boventoon in onze kleding, nagels en kunstnagels. Op 
het gebied van nagelvormen mag alles weer als het 
maar gecombineerd wordt met kleur. 
 

De nieuwste trends uit Amerika bereiken nu echt 
Nederland. Leco zei onlangs “Nagels zijn dit seizoen 
het ultieme accessoire. De vorm, de lengte, de 
kleur.”, Een bijna letterlijk overgenomen uitspraak van 
Jan Arnold van creative Nail Design (CND) tijdens de 
New York Fashion Week eind 2011. 
 

• Shellac Nagels • 
 

Van nagellak tot gellak; kleur op je 
natuurlijke nagels of kunstnagels is 
waar het ook dit najaar en de 
winter om draait. Want ook al zijn 
de kleuren donker, het blijven 
kleuren! 
 

Niet voor niets hebben de zes 
nieuwe nagellak kleuren van 
Shellac de naam Dark Delights 
gekregen. Zes prachtige rijke en 
decadente kleuren zoals Faux Fur 
(warm kastanje bruin), Overtly 
Onyx (donker antraciet), Vexed 
Violette (donkerpaars). 
 

Shellac Nail Art is helemaal in, naast 
fraaie dessins is de klassieke French 
Manicure Shellac een hot item. 
 

Onder de gellakken en gel polishes behoeft Shellac 
nagellak eigenlijk geen introductie meer. Shellac is 
onomstotelijk nummer 1 onder de gellakken. Shellac 
blijft prijs na prijs binnen slepen, wordt door 
professionele nagelstylisten geroemd. Maar het 
belangrijkste: degene die Shellac nagels dragen, willen 
niets anders meer! 
 

• Spa Manicure en Spa Pedicure • 
 

Bijna niets is zo vrouwelijk en sierlijk als mooi verzorgde 
handen en voeten. Wij zijn er nog niet zo aan gewend 
maar in het winter seizoen is het goed verzorgen van 
onze handen en voeten eigenlijk veel belangrijker dan in 
het voorjaar en de zomer. 
 

Voor het herfst en winter seizoen heeft CND dan ook 
een speciale Spa Manicure en Spa Pedicure Escape lijn. 
En Escape is precies het juiste woord 
voor deze lijn, heerlijk even 
ontsnappen aan de dagelijkse sleur 
en ultiem ontspannen met Almond 
Spa Manicure en Earth Spa Pedicure. 
 

Onze nieuwe CND Spa Manicure en 
Spa Pedicure onderdelen blijven 
onverminderd een schot in de roos. 
Vooral de rustgevende Spa Pedicure 
wordt heel erg gewaardeerd, je kunt 
met één of twee vriendinnen 
tegelijkertijd een behandeling 
ondergaan. 

 

• De ultieme Kunstnagel • 
 

Door de enorme hype van Shellac en andere gellak 
systemen, zou je bijna de acrylnagel of gelnagel 
vergeten. Een gellak of Shellac nagel is geen gelnagel, 
de nagels kunnen met Shellac niet worden verlengd 
zoals vaak wenselijk is.  
 

Ook op het gebied van de 
kunstnagels staat de 
innovatie niet stil. Het 
stadium van de standaard 
Pink & White acryl- of 
gelnagels zijn wij duidelijk 
voorbij. Dat wil niet zeggen 
dat dat niet meer kan 
maar er is meer... Soft 
White acrylnagels zijn 
een duidelijk voorbeeld van 
deze innovatie en 
langzamerhand ook in 
Nederland een trend aan 
het worden. 
 

Soft White acrylnagels zijn natuurlijk ogende niet van 
natuurlijke nagels te onderscheiden kunstnagels. Met 
andere woorden de ultieme kunstnagel. 
 

• Cadeau tips • 
 

Naast onze luxe feestelijke cadeaubon en Shellac 
cheque bieden wij voor de feestdagen een uitgebreid 
assortiment aan zeer speciaal verpakte producten die 
naadloos aansluiten bij de trends en kleuren van nu: 
Colour & Effects nagellakken, Scensations lotions en 
crèmes, Spa Manicure en Spa Pedicure producten, vijlen 
en top coats. 
 

• Scentsations • 
 

Voor het najaar en de Kerst heeft 
CND de Holiday Christmas 
Scentsations gift set (€ 23,50) 
uitgebracht. 3 heerlijke geuren in 
59 ml flacons en mooie 
cadeauverpakking. 
 

De lotions zijn ook los verkrijgbaar 
in handzame flacons vanaf 60 ml: 
Celebrate, Enchant en Delight 
(vanaf € 8,25). 

 

•  Kerst • 
 

Aan het einde van het jaar rond de feestdagen hebben 
wij traditiegetrouw weer een aantal koopavonden en 
verlengde openingstijden. 
 

Boek tijdig een favoriete plek voor of rond de Kerst om 
er zeker van te zijn verzorgd de feestdagen in te gaan. 
Reserveer op tijd en maak nu al een afspraak! 
 
 
 
 

Alvast prettige kerstdagen en de beste wensen voor een 
gelukkig en voorspoedig nieuwjaar. 
 
 

Nagelstudio KiKi Nails 
 
 

P.S. Op www.kiki.nl kunt u altijd het laatste nieuws en 
informatie vinden! 



 
 
 
 

• Opfris Cursus Nagelstyling 
 

Deze cursus is bedoeld voor nagelstylistes die hun techniek 
willen bijschaven en/of versnellen. Iedere gewenste 
techniek kan worden doorgenomen. 
 

1 dagdeel, cursusgeld € 165,- (gebruik eigen materialen) 
 

• Cursus Acrylnagels (praktijk opleiding nagelstyliste) 
 

Tijdens de praktijk opleiding nagelstyliste leer je het 
styleren van acrylnagels in french manicure. dit is de 
moeilijkste maar ook meest gevraagde techniek. 
 

Als je deze techniek beheerst kun je vrijwel ieder ander 
systeem leren of zelf aanleren. Wil je een eigen zaak 
beginnen of gaan solliciteren in de nagelbranche dan is 
onze cursus de aangewezen cursus om te volgen. 
 

De cursus is zeer praktijkgericht en wordt om die reden 
dan ook gegeven door instructeurs met een enorme 
praktijkervaring. De cursus acrylnagels vormt de basis 
voor de workshops waar dieper op de zaken wordt 
ingegaan. Mogelijkheden voor deze cursus zijn het 
versneld volgen, in het Engels, interne stage en gespreide 
betaling. 
 

10 dagdelen, cursusgeld + examens + pakket € 1489,- 
 

• Cursus Gelnagels (praktijk opleiding nagelstyliste) 
 

Inhoudelijk is de cursus Gelnagels gelijk aan de cursus 
Acrylnagels. De cursus Gelnagels kan alleen niet als basis 
dienen voor de opleiding Allround Nagelstyliste. 
 

10 dagdelen, cursusgeld + examens + diverse pakketten 
vanaf € 1489,- 
 

• Praktijk Opleiding Allround Nagelstyliste 
 

De praktijk opleiding allround nagelstyliste is een zeer 
uitgebreide praktijkgerichte opleiding waar alle technieken 
en alle aspecten van het vak nagelstyliste aanbod komen. 
 

De basis van deze opleiding is de cursus Acrylnagels 
aangevuld met diverse workshops. Mogelijkheden voor 
deze opleiding zijn het versneld volgen, in het Engels, 
interne stage (garantie) en gespreide betaling. 
 

20 dagdelen, cursusgeld + diverse pakketten + examens + 
stage garantie, prijs op aanvraag. 
 

• Workshops 
 

Kies een of meerdere workshop(s) ter aanvulling op de 
cursus acrylnagels. Je kunt kiezen uit gelnagels, 
teennagels, glasnagels, nagelbijters, manicure, nail art en 
soak off gel & gellak. Alleen voor de workshops manicure, 
nail art en soak off gel & gellak is geen vooropleiding 
vereist. De pakketten zijn optioneel verkrijgbaar 
(gm=gebruik materialen) 
 

Workshop Glasnagels 
1 dag, workshopgeld + gm € 245,- / pakket € 275,50 

 

Workshop Teennagels 
1 dag, workshopgeld + gm € 245,- / pakket € 197,50 

 

Workshop Gelnagels 
1 dag, workshopgeld + gm € 245,- / diverse pakketten 

 

Workshop Nagelbijters 
1 dag, workshopgeld + gebruik van materialen € 245,- 

 

Workshop Manicure 
1 dagdeel, workshopgeld + gm € 125,- / pakket € 97,50 

 

Workshop Nail Art 
1 dagdeel, workshopgeld + gm € 125,- / pakket € 85,75 

 

Workshop Soak off gel & Gellak 
1 dag, workshopgeld + gebruik van materialen € 375,- 

 

Voor meer informatie zie onze website www.kiki.nl 
 

Tijdens uw bezoek aan nagelstudio KiKi kunt u 
gratis internetten en inchecken op onze facebook 
pagina facebook.com/nagelstudio.kiki 
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Nagelstyling, Manicure, Pedicure  
  (De prijzen van een nieuwe set zijn inclusief een gratis controle binnen 7 dagen, 
kleine onvolkomenheden worden gratis hersteld) 
    Acrylnagels French Manicure (2 kleuren) 59,95 
Acrylnagels tenen French Manicure (2 kleuren) 59,95 
Acrylnagels French Manicure Soft White (2 kleuren) 59,95 
Acrylnagels Naturel (1 persoonlijke kleur) 59,95 
Acrylnagels Glitter 65,90 
Acrylnagels 3D set 84,95 
Gelnagels, alle soorten behalve Soft White 59,95 
Gelnagels Glitter 65,90 
Nagelbijter Arrangement (vraag om gratis advies) Vanaf 59,95 
Gelacquer, mani•Q Color (kleurlak op gelbasis) 21,90 
CND Shellac (hybride kleurlak op gelbasis, incl. mini manicure) 24,95 
Glasnagels 59,95 
Cover (versteviging op de eigen nagel) 53,95 
Vullen (na 3-4 weken, alle soorten) 39,50 
Halve vulling (na 2 weken, alle soorten) 22,50 
Breuk 5,95 
Nieuwe nagel 8,50 
Nagels lakken (inclusief high gloss topcoat) 8,95 
Nail Art  vanaf 15,95 
Kunstnagels afweken (bij een nieuwe set) 7,95 
Kunstnagels verwijderen (geen nieuwe set) 17,45 
Gellak verwijderen (Gelacquer, mani•Q Color, CND Shellac) 5,95 
Manicure Basis 17,45 
Manicure Basis + Lakken 23,00 
Manicure Basis + French Lakken 27,70 
Manicure Basis + Design Lakken 31,50 
Manicure Basis + Gellak (Gelacquer, mani•Q Color, Shellac) 36,50 
CND SpaManicure Citrus of Almond NIEUW! 

(masker en scrub) 
24,95 

Perfect Men's Manicure (speciale manicure voor mannen) 17,45 
Pedicure 28,50 
Pedicure, Medisch, Diabetes 32,50 
Pedicure + French Lakken 36,50 
Pedicure + Gellak (Gelacquer, mani•Q Color of CND Shellac) 49,00 
CND SpaPedicure Marine of Earth NIEUW! 

(masker, scrub, voetbad en lakken) 
39,50 

                  
Permanente Make-up 
(Prijzen zijn inclusief één nabehandeling) 

 

  Intake gesprek & advies 
(wordt verrekend met de  uiteindelijke behandeling) 

25,00 

Wenkbrauwen 264,95 
Eyeliner boven 154,95 
Eyeliner onder 134,95 
Eyeliner onder en boven 259,95 
Lipliner 294,95 
Bijwerken bestaande permanente make-up per 
uur 

154,95 

          Uiteraard zijn wij GGD vergunninghouder 
voor Permanente Make-up 

 

 
OPENINGSTIJDEN  
  Maandag (cursusdag, open voor afspraken) 9.00 – 14.30 
Dinsdag 9.00 – 17.00 
Woensdag 9.00 – 15.00 
Donderdag 9.00 – 17.00 
Vrijdag 9.00 – 17.00 
Zaterdag 9.00 – 17.00 

 

Voordeelkaarten 
 

De voordeelkaarten hebben wij afgeschaft en vervangen door een 
spaarsysteem waar alle klanten naar wens gebruik van kunnen 
maken. 
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