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• Trends •

• CND Tangerine Tango Spa Manicure •

Maak je klaar voor een winterseizoen met sprankeling en luxe
zachte tonen. Oogverblindende glitters verwerkt in Gellak of
als Top Coat over Acryl- of Gelnagels.
Ovale of Amandelvormige nagels blijven ook dit seizoen
een must in combinatie met een luxueuze uitstraling.

Met trots kunnen wij melden dat de 6,5 meter lange unieke
Spa Manicure nagelbar bij Tutti Colori Nail Bar nu volledig
operationeel is. De nail bar heeft 3 natuurstenen Spa Manicure
bakken waardoor iedere klant kan genieten van de ultieme
Spa Manicure ervaring.
De SpaManicure™ lijnen van Creative Nail Design (CND)
worden jaar na jaar verkozen tot beste in de wereld. Bij
Nagelstudio KiKi zijn deze behandelingen al geruime tijd
mogelijk maar toch hadden we het idee dat het Spa gedeelte
dichter bij de klant moest komen om de ervaring nog rijker te
maken.
CND bedacht 3 zeer speciale Spa Manicure behandelingen
waaronder de Tangerine Tango die zij omschrijft als een
ritmisch verleidelijke manicure die is ontworpen om de huid te
verzachten, glad te maken en de zintuigen te verlichten met
mandarijn, limoen en sinaasappel oliën. En... er zijn geen
danslessen nodig!
Deze zeer speciale manicure is een heerlijke voorbereiding van
de huid voor de aankomende herfst en winter. De behandeling
duurt circa 60 minuten en is inclusief CND Vinylux™ nagellak
of optioneel met CND Shellac.

Met de kleur Indigo Frock (diep donker grijs blauw) als
voorlopige koploper zijn de Modern Folklore en Gilded
Dreams kleurenseries van CND™ Shellac™ brand 14+ day
nail color, voor dit seizoen in één woord weer onovertroffen"!
Vooral de Gilded Dreams kleuren zijn een uitnodiging om Nail
Art Shellac te dragen. Laat je voor de feestdagen inspireren
door onze Color Pop ringen met tientallen voorbeelden van
Gellak en CND Shellac Nail Art.

• Gellak/Shellac Kortingsmaand November •
November is bij Studio KiKi de Gellak/Shellac kortingsmaand,
een mooie gelegenheid om voordelig kennis met de nieuwste
kleuren Gellak of CND Shellac in combinatie met een Manicure,
Pedicure of kunstnagels.

• Caption Nagellak •
Is de nieuwste innovatie op
het gebied van langdurig
draagbare nagellak
“Caption” een tegenhanger
CND Vinylux nagellak, of is
het een "game changer" zoals
Greg Salo van Young Nails
het zelf typeerde.
Na langdurig testen lijkt het
er op dat we in het midden
tussen Vinylux en
Gellak/Shellac uitkomen.

• Louboutin nagellak •

Caption is aan te brengen
zonder UV-lamp maar hard
als Gellak, spiegelende
hoogglans, tot tien dagen
chipvrij en zonder vijlen te
verwijderen.

Opzienbarend is het zeker de ode van Christian Louboutin
aan de nagels;

Alle 60 kleuren en 18 topeffecten zijn nu beschikbaar voor
behandelingen en verkoop bij Tutti Colori Nail Bar.

Hou onze website en social media pagina’s in de gaten voor
alle Gellak en CND Shellac aanbiedingen in November!

volgens het verhaal van Christian zelf is de
kenmerkende rode zool van zijn schoeisel te
danken aan de nagels.Vlak voor zijn
allereerste catwalk show had hij toch het
idee dat er nog iets ontbrak aan zijn door
Andy Warhol geinspireerde schoen, pakte
vervolgens impulsief de rode nagellak van
een dame ter plaatse en begon er de zool
van zijn ontwerp mee te verven.

• Kerst •

Ruim twee decennia na dato geeft hij terug
aan de nagels wat de schoen de nagels
heeft afgenomen; uiteraard in die bekende
kleur rood maar ook in drie prachtige
series nagellak.

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

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!
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CURSUSSEN/WORKSHOPS
• Opfris Cursus Nagelstyling
Deze cursus is bedoeld voor nagelstylistes die hun techniek
willen bijschaven en/of versnellen. Iedere gewenste
techniek kan worden doorgenomen.

P R IJ Z E N

NAGELSTUDIO

• 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)

1 dagdeel, cursusgeld € 245,- (gebruik eigen materialen)

Acrylnagels French Manicure of French Soft White (2 kleuren)

• Cursus Acrylnagels (praktijk opleiding nagelstyliste)

Glasnagels

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

Acrylnagel Glitter

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,-

63,95
63,95

Acrylnagels 3D nagels
Gelnagels Naturel (1 persoonlijke kleur)
Gelnagels Glitter

65,90
39,95

CND Brisa Lite Gel Cover
CND Brisa Lite Gel Gelnagels

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

62,50
39,95

Vullen (na 3-4 weken, alle soorten gel- & acrylnagels)
Nieuwe set Acryl of Gelnagels + Gellak

72,50
24,95

Halve Vulling (na 2 weken, alle soorten gel- & acrylnagels)
Vullen + Gellak (mani•Q Color, Gelish, Essie Gel of CND Shellac)

51,50
7,50 / 9,50
9,25

Breuk / Nieuwe nagel
Vijlbeurt
Nagels Lakken (kleur naar keuze, incl. high gloss topcoat,
of met Vinylux, Caption of Louboutin nagellak)
Vijlbeurt + Nagels Lakken

vanaf

9,50
19,50
19,50

Kunstnagels verwijderen (gel- of acrylnagels en geen nieuwe set)

• Gellak & CND Shellac Nagellak
Gellak ~ mani•Q Color, Essie Gel of Gelish (nagellak op gelbasis)

25,95
27,95

Gellak nagels tenen
Gellak nagels French Manicure

28,95
29,50

Gellak nagels tenen French Manicure
CND Shellac Nagellak (hybride kleurlak/nagellak)

26,50
28,50

CND Shellac nagels tenen
CND Shellac nagels French Manicure of French Soft White

29,50
29,95

CND Shellac nagels tenen French Manicure
CND Shellac nagels Nail Art / Design Lakken

38,95
6,95 / 8,95

Gellak verwijderen met / zonder nieuwe gellak

• Manicure & Spa Manicure
Manicure (nagelriemverzorging scrub, vijlen/polijsten, handmassage)
Manicure + French Manicure Lakken

29,50
31,50

Manicure + Nail Art / Design Lakken
Manicure + Gellak (mani•Q Color, Gelish, Essie Gel of CND Shellac)

41,50
43,50

Manicure + French Manicure Gellak
CND SpaManicure Citrus of Almond (spabad,masker, scrub, lakken)

31,95
34,50

CND Spa Manicure + Lakken
CND Spa Manicure + Gellak

49,50
59,95

CND Tangerine Tango Spa Manicure + Vinylux (Shellac optioneel)
Perfect Men’s Manicure (speciale manicure voor mannen)

23,50

• Pedicure & Spa Pedicure
Pedicure (eelt, nagelriemverzorging, vijlen/polijsten, voetmassage)

32,50
39,95

Pedicure + Lakken (nagellak merk & kleur naar keuze)
Pedicure + French Lakken (French Pedicure)

41,50
44,95

Pedicure + Nail Art / Design Lakken

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

CND SpaPedicure Marine (voetbad, masker & scrub, vijlen/polijsten)

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

23,50
29,50

Manicure + Lakken (nagellak merk & kleur naar keuze)

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

Workshop Nagelbijters
1 dag, workshopgeld + gm € 245,-

9,75

vanaf 17,50
17,50

Nail Art / Design Lakken

Solar nagels (Solar Nails) verwijderen

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.

62,50
62,50

Gelnagels French Manicure (2 kleuren)

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

84,95
62,50

Nagelbijter Arrangement (kom binnen voor een gratis advies)

Kunstnagels afweken (bij een nieuwe set gel- of acrylnagels)

• Praktijk Opleiding Allround Nagelstyliste

62,50
62,50

Acrylnagels tenen French Manicure (2 kleuren)

• Cursus Gelnagels (praktijk opleiding nagelstyliste)

10 dagdelen, cursusgeld + examens + diverse pakketten
vanaf € 1539,-

51,50
57,50

Acrylnagels Naturel (1 persoonlijke kleur)

Pedicure + Gellak (mani•Q Color, Gelish, Essie Gel of CND Shellac)

52,95
53,95

Pedicure + French Manicure Gellak

39,95
43,50

CND Spa Pedicure Marine + Lakken
CND Spa Pedicure Marine + Gellak

55,95
39,95

Medisch Pedicure (pijnplekken, ingegroeide teennagels, eelt)

• Wimperextensions

(Blink Lash Wimperverlening)

Nieuwe Set (Eén voor één 'Signature Mink' extensions)
Halve vulling (2 weken) / Vullen (4 weken)

90,00
25,00/40,00

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

• Openingstijden Nagelstudio KiKi Nails
Maandag (cursusdag, geen behandelingen)
Dinsdag
Woensdag
Donderdag t/m Zaterdag

9.00
9.00
9.00
9.00

–
–
–
–

14.30
17.00
13.00
17.00

• Openingstijden Tutti Colori Nail Bar
Dinsdag en woensdag
Donderdag t/m vrijdag
Zaterdag

11.00 – 18.00
11.00 – 20.00
10.00 – 18.00

