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• Trends •

• CND™ SHELLAC™ XPRESS5 •

Gelish is een goede tweede maar de trend is en blijft CND™
SHELLAC™ brand 14+ day nail color, en Gellak in combinatie
met ovaalvormige nagels is nu definitief doorgebroken.

Gellak uitharden onder een LED lamp gaat sneller dan onder
een UV lamp. Maar voor een optimaal resultaat is CND Shellac
sterk afhankelijk van het gebruikte licht, dus moest CND de
Top Coat van Shellac aanpassen voor gebruik in haar LED
lamp.

Pasteltinten blijven ieder voorjaar terugkomen, zodra het
zonnetje schijnt worden ze uit de kast getrokken. Zacht blauw
en nude kleuren zoals Creek Side of Field Fox voeren
daarom de boventoon in de Flora & Fauna collectie van CND
Shellac.
Alles draait om kleur! Kleur is optimistisch, kleur stemt vrolijk
en laat de zomerkriebels al opkomen. Voor het zomer seizoen
zijn het de felle vrolijke en inspirerende kleuren uit de Garden
Muse collectie van CND Shellac waarin twee bekende kleuren
(Hot Pop Pink, Water Park) opnieuw zijn uitgebracht.

Resultaat is de ultra snelle CND XPRESS5 Top Coat waarmee
niet alleen tijdswinst wordt behaald maar waardoor ook de
shiny weerspiegeling, het 14+ aantal chipvrije dagen en het
eenvoudige verwijderen zonder de natuurlijke nagels te
beschadigen, kan worden gegarandeerd.

• Caption vs CND™ VINYLUX™ •
De strijd is in alle hevigheid losgebarsten tussen de twee semi
langdurig draagbare nagellakken Caption van Young Nails
en Vinylux van CND; Ze zijn niet te missen want ze staan in
allerlei glossy magazines van de Beau Monde, Elle tot aan de
Vogue. Begin dit jaar sleept Caption direct zijn eerste 1e prijs
binnen; een Beauty Astir Award in de categorie Best Beauty
Discovery Luxe.
De nagellakken houden het midden tussen gewone nagellak en
gellak, in beide gevallen heb je geen UV lamp nodig (ideaal
voor op vakantie) en je bent dagen chipvrij.

Al deze kleuren series zijn weer een uitnodiging om Nail Art
Shellac te dragen. Laat je voor de zomer inspireren door het
kleurenspel van onze Color Pop ringen met tientallen
voorbeelden van Gellak en CND Shellac Nail Art.

• CND™ RESCUE RXX™ •
Speciaal voor verzwakte of beschadigde nagels ontwikkelde
Creative Nail Design (CND) een revolutionair product;
"Rescue RXX" Deze nieuwe nagelreparatie behandeling is op
basis van keratine proteïne, hydraterende jojoba-olie en zoete
amandelolie.

Caption is sterk als gel en
maakt de natuurlijke nagels
harder door de bijpassende
base en top coat voorzien van
LacQ3 technologie.
CND Vinylux is de aanvulling
op al onze beroemde Shellac
kleuren. Met ingebouwde
base coat en een aparte top
coat die door zonlicht steeds
harder wordt ben je
verzekerd van hoogglans
kleuren die perfect matchen
met Shellac.
Wat CND Vinylux heel
bijzonder maakt zijn de
speciale pigmenten die
absoluut geen kleur afgeven
aan de natuurlijke nagel.
De hele collectie van beide nagellakken is bij ons verkrijgbaar

• Spa Pedicure •
Het Pedicure seizoen is weer begonnen en de ultieme
behandeling is natuurlijk een Spa Power Pedicure op één
van onze loungebanken onder het genot van een cappuccino of
een koel wit wijntje. Een ervaring die je op zijn minst één keer
moet hebben gehad.
Deze ontspannende en rustgevende Spa Pedicure wordt heel
erg gewaardeerd, je kunt met één of meerdere vriendinnen
tegelijkertijd een behandeling ondergaan.
De behandeling van circa 4 weken versterkt de natuurlijke
nagel en herstelt de vochtbalans. Het vermindert ook peeling,
witte vlekken en het maakt de nagels gezonder, sterker en
mooier.
Het zit in een handig potje en kan zo mee op vakantie.

De SpaPedicure™ lijnen van Creative Nail Design (CND)
worden jaar na jaar verkozen tot beste in de wereld.
Nagelstudio KiKi Nails
Tutti Colori Nail Bar
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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,• 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 € 1539,• 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

51,50
57,50

Acrylnagels Naturel (1 persoonlijke kleur)

62,50
62,50

Acrylnagels tenen French Manicure (2 kleuren)

63,95
63,95

Acrylnagels 3D nagels

84,95
62,50

Nagelbijter Arrangement (kom binnen voor een gratis advies)
Gelnagels Naturel (1 persoonlijke kleur)

62,50
62,50

Gelnagels French Manicure (2 kleuren)
Gelnagels Glitter

65,90
39,95

CND Brisa Lite Gel Cover
CND Brisa Lite Gel Gelnagels

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

9,75

vanaf 17,50
17,50

Nail Art / Design Lakken
Kunstnagels afweken (bij een nieuwe set gel- of acrylnagels)
Kunstnagels verwijderen (gel- of acrylnagels en geen nieuwe set)

9,50
19,50

Solar nagels (Solar Nails) verwijderen

19,50

• 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)

23,50
29,50

Manicure + Lakken (nagellak merk & kleur naar keuze)
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
CND Tangerine Tango Spa Manicure + Vinylux (Shellac optioneel)

49,50
59,95

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

52,95
53,95

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

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 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 t/m zaterdag

10.00 – 18.00

