
 
 

 

 

• CND Grote winnaar Nails Awards • 
 

Eind 2012 kreeg CND van professionele nagelstylisten 
van de 20 te winnen prijzen maar liefst 11x een nummer 
1 notering en onderstreepte daarmee haar leidende rol 
in de nagelbranche. Shellac Nagellak werd voor het 3e 
jaar oprij verkozen tot beste gellak. SolarOil 
(nagelriemolie) en Scentsations (bodylotion) werden 
zelfs voor het 9e jaar oprij als beste aangewezen.  
 
Andere nummer 1 noteringen waren er 
voor Retention+ liquid (vloeistof om 
Acrylnagels mee te maken), Brisa Gel en 
de nieuwste Additives (kleur en effect 
toevoegingen voor Gel- en Acrylnagels), 
Spa Manicure Almond, Spa Pedicure Marine 
en ScrubFresh (nagelontvetter). 
 

• Brisa Lite Gelnagels • 
 

"The cutting edge just got moved... again" ofwel CND 
verlegd weer een grens met de introductie van de eerste 
afweekbare gelnagels in de wereld. Brisa Lite is een 
combinatie van CND Brisa gel en afweekbare CND 
Shellac, tien keer sterker dan welke gelnagel ook. 
 

 

 
Brisa Gel is al jaren het beste gelnagel systeem in de 
wereld. Brisa gelnagels zijn sterk maar toch flexibel en 
geven bij het uitharden onder de UV-lamp niet de 
onprettige warmte af zoals bij andere gelnagel systemen 
het geval is. Maar alle gelnagel systemen hadden tot 
vandaag een gemeenschappelijk nadeel, ze zijn niet 
afweekbaar en dus was vijlen de enige manier om 
Gelnagels te verwijderen. Met de introductie van de 
zogenaamde soak off gel of gellak systemen was het 
vijlprobleem bijna verleden tijd, bijna omdat bij al deze 
systemen voor het afweken eerst de zogenaamde seal 
met een vijl moet worden doorbroken. Alleen CND 
Shellac en GelColor by OPI zijn 100% afweekbaar 
waardoor er niet eerst moet worden gevijld. 
 

Door het beste van Brisa Gel en Shellac te combineren 
in CND Brisa Lite afweekbare gelnagels zorgt Creative 
Nail Design wederom voor een revolutionaire innovatie 
en het ultieme gelnagel systeem. 
 
 
 
 

Nagelstudio KiKi Nails 
 

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

Studio KiKi® • Noordsingel 199b • 3035 ER Rotterdam • T 010 – 466 03 56 • F 010 – 477 62 55 
 

www.kiki.nl • info@kiki.nl • facebook.com/nagelstudio.kiki • twitter.com/nagelstudiokiki 
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• Trends • 
 

Waarschijnlijk is het verlangen naar de lente en zomer 
nog nooit zo groot geweest, het verlangen naar heerlijke 
voorjaarskleuren, naar het groen van de bomen en het 
gras. 
 
Dat verlangen wordt snel werkelijkheid, zeker als we 
kijken naar de mode en nagel trends; van subtiele 
softtone pastels tot heel veel lentegroen tinten. Nail Art 
is weer terug van weggeweest alleen nu met subtiele 
kleur combinaties. 
 

• 15 Jaar Nagelstudio KiKi Nails • 
 

Op 13 juni 2013 bestaat nagelstudio kiki nails maar 
liefst 15 jaar! En dat gaan wij uitbundig vieren met al 
onze klanten. Houd onze website, facebook en twitter 
pagina’s in de gaten voor de speciale kortingen en 
feestaanbiedingen. 
 
Op Facebook hebben wij een foto album geopend met 
een overzicht van 15 fantastische jaren.  Kijk hiervoor 
op facebook.com/nagelstudio.kiki 
 

• Shellac Nagels • 
 

Droom mee op een wolk van lentekleuren met de 
nieuwe Shellac Sweet Dreams Collectie. 
 
De nieuwe kleuren CND Shellac nagellak doen deze 
winter snel vergeten, kijk ze eens stralen in de zon. 
Prachtige soft tone kleuren met creatieve namen: Cake 
Pop, Azure Wish, limeade, Lilac Longing en 
Grapefruit Sparkle. 
 

 
 

 

• Spa Manicure en 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. 
 
Voor het lente en zomer seizoen heeft CND een speciale 
Spa Manicure en Spa Pedicure Excite lijn; heerlijk 
verfrissend en ultiem ontspannen met Citrus Spa 
Manicure en Marine Spa Pedicure. 



 
 
 
 

• 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, de 
afkorting gm staat voor gebruik van 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 + gm € 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 + gm € 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 
 
 

 

• Kunstnagels 
De prijzen van een nieuwe set zijn inclusief een gratis controle binnen 7 dagen, 

kleine onvolkomenheden worden gratis hersteld 

     Cover (versteviging op de eigen nagel) 51,50 

   Acrylnagels Naturel (1 persoonlijke kleur) 57,50 
   Acrylnagels French Manicure of French Soft White (2 kleuren) 59,95 

   Acrylnagels tenen French Manicure (2 kleuren) 59,95 
   Glasnagels 62,50 
   Acrylnagel Glitter 65,90 

   Acrylnagels 3D nagels 84,95 
   Nagelbijter Arrangement (kom binnen voor een gratis advies) 62,50 

   Gelnagels Naturel  (1 persoonlijke kleur) 62,50 
   Gelnagels French Manicure (2 kleuren) 62,50 

   Gelnagels Glitter 65,90 
   Vullen (na 3-4 weken, alle soorten gel- & acrylnagels) 39,95 

   Halve Vulling (na 2 weken, alle soorten gel- & acrylnagels) 23,50 
   Breuk 6,95 
   Nieuwe nagel 8,95 

   Vijlbeurt 8,25 
   Nagels Lakken (merk & kleur naar keuze,  incl. high gloss topcoat) 8,95 

   Vijlbeurt + Nagels Lakken 15,95 
   Nail Art / Design Lakken 17,50 

   Kunstnagels afweken (bij een nieuwe set gel- of acrylnagels) 8,95 
   Kunstnagels verwijderen (gel- of acrylnagels en geen nieuwe set) 19,50 
   Solar nagels (Solar Nails) verwijderen 19,50 

  
• Gellak & CND Shellac Nagellak  

     Gellak ~ mani•Q Color, GelColor by OPI (nagellak op gelbasis) 24,95 

   Gellak nagels tenen 24,95 
   Gellak nagels French Manicure 27,95 

   Gellak nagels tenen French Manicure 27,95 
   CND Shellac Nagellak (hybride kleurlak/nagellak op gelbasis) 25,95 

   CND Shellac nagels tenen 25,95 
   CND Shellac nagels French Manicure of French Soft White 28,95 
   CND Shellac nagels tenen French Manicure 28,95 

   CND Shellac nagels Nail Art / Design Lakken 35,95 
   Gellak verwijderen (mani•Q Color, GelColor by OPI of CND Shellac) 6,95 

  
• Manicure & Spa Manicure  

     Manicure (handbadje, nagelriemverzorging, scrub, vijlen/polijsten, 
     handmassage) 

21,50 

   Manicure + Lakken (nagellak merk & kleur naar keuze) 27,50 
   Manicure + French Manicure Lakken 29,50 

   Manicure + Nail Art / Design Lakken 32,50 
   Manicure + Gellak (mani•Q Color, GelColor by OPI of CND Shellac) 39,95 
   Manicure + French Manicure Gellak 42,50 

   CND SpaManicure Citrus of Almond (spabad, CND masker & scrub, 
     vijlen, lakken) 

29,95 

   Perfect Men’s Manicure (speciale manicure voor mannen) 21,50 

  
• Pedicure & Spa Pedicure  

     Pedicure (eelt, pijnplekken & nagelriemverzorging, vijlen/polijsten, 
     voetmassage) 

31,50 

   Pedicure + Lakken (nagellak merk & kleur naar keuze) 37,95 
   Pedicure + French Lakken (French Pedicure) 39,95 

   Pedicure + Nail Art / Design Lakken 42,50 
   Pedicure + Gellak (mani•Q Color, GelColor by OPI of CND Shellac) 49,95 

   Pedicure + French Manicure Gellak 52,50 
   CND SpaPedicure Marine (voetbad, CND masker & scrub, 
     vijlen/polijsten, lakken) 

39,95 

   Pedicure, Medisch, Diabetes 39,95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
• Openingstijden  

     Maandag (cursusdag, open voor het mken van afspraken, 
     niet voor behandelingen) 

9.00 – 14.30 

   Dinsdag 9.00 – 17.00 

   Woensdag 9.00 – 13.00 
   Donderdag t/m 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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