
  

 

 

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

Tutti Colori Nail Bar® • Weena 97  3013 CH Rotterdam • T 010 – 477 51 95 

• van Baerlestraat 87  1071 AT Amsterdam • T 020 – 737 23 22 
 

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

NN  II  EE  UU  WW  SS  BB  RR  II  EE  FF  
Voorjaar / Zomer 2016, nummer 34 

 

 

• Trends • 
 

Shirts met bloemen en stippen zijn weer helemaal terug! Een 
zomer pur sang. Eindelijk weer kleur, zelfs de zomercocktails 
zijn kleuriger dan ooit zoals de “Pink Bellini” gemaakt door een 
Italiaanse Cocktail Bar in Venice vernoemd naar een kleurig 
schilderij van Giovanni Bellini.   
 

In Spa producten zien we kleur met bloemen en fruit tonen. 
De nieuwe lijnen van Creative Nail Design (CND) en Gelish 
sluiten perfect aan bij de lente en zomer. 
 
Met kleuren als Honey Darlin, Pink Pursuit en Aqua Intance is 
er voor iedere kleurtoon één die passend is bij elke outfit. 
 
Aanvullend is er de nieuwe serie PLAY van CND, een jonge 
hippe nagellak lijn zonder poespas. 
 

• CND Shellac Flirten met de zomer • 
 

Flirtation is de zomer collectie 2016 van CND™ SHELLAC™ 
brand 14+ day nail color; zachte blozende kleuren die de 
fantasie strelen. 
 

En natuurlijk denk je bij Flirtation gelijk aan Good Vibrations 
van de Beach Boys, de zomer en met de kleur Aqua-intance 
(zie foto) aan het strand en de zee! 
 

 

 
 

Maak bij Nagelstudio KiKi en onze Tutti Colori Nail Bars kennis 
met Lavender Lace, Sparks Fly, Be Demure, Aqua-intance, 
Pink Pursuit, Honey Darlin'. 
 

• Tutti Stori • 
 

De naam zegt het al “Tutti Colori” is Italiaans voor alle 
kleuren, een naam waar menigeen inmiddels mee bekend is. 
 

En kleuren zijn er te over; een muur met keuze uit meer dan 
300 nagellak / gellak kleuren is voor iedere vrouw een 
snoepwinkel. Sommige zeggen al oh zo’n muur wil ik thuis, al 

zal mijn man daar anders over denken. 
 

Van onze specialsten kunt u een uitgebreid advies krijgen en 
een heerlijke spa behandeling van handen en voeten.  
 

Natuurlijk zijn wij allround als het gaat om zowel gel als 
arylsystemen en thuis in meerdere merken gellak. Bij Tutti 
Colori Nail Bar staat de natuurlijke nagel op nummer 1 en is 
verzorgen en pamperen vanzelfsprekend. 

 

• Een schepje water CND SPA • 
 

Met het succes van Shellac wordt weleens vergeten dat de Spa 
Manicure en Spa Pedicure series van Creative Nail Design 
(CND) al jaren achtereen onovertroffen zijn. 
 

De nieuwe Botanische Spa serie kreeg de korte en krachtige 
naam "CND SPA" mee en is ook nu weer een ontsnapping en 
een reis van ontspanning. 

 
De CND Spa lijnen zijn op basis van plantaardige producten die 
doeltreffend de huid preppen, zuiveren, perfectioneren en 
herstellen. 
 

CND SPA is er in de geuren Bright Citron, Gardenia Woods 
en speciaal voor intensieve verzorging van droge en ruwe eelt 
op de hielen is er de Cucumber Heel Therapy. 
 

• Acrylnagels dé trend van 2016! • 
 

Volgens Vogue.com’s Beauty Assistant Jenna Rennert zijn 
Acrylnagels de trend van 2016. 
 

Geïnspireerd door Kim Kardashian West en Rihanna deelt zij 
haar ervaringen met de Acrylnagel van vandaag die verfijnd is, 
puntig van vorm en niet te vergeten voorzien van kleur door 
nagellak of Gellak/CND Shellac (de zogenaamde extra-long, 
monochromatic look). 
 

• Young Nails Caption (na)gellak • 
 

Nieuwe producten volgen elkaar weer razendsnel op; met 
Conversion kun je Caption nagellak van Young Nails 
versterken en verstevigen waardoor ze de  
eigenschappen van een gellak krijgt. 
 

Voordeel is dat er bij het verwijderen geen 
aceton meer aan te pas komt, ook hoeft 
er niet gevijld te worden waardoor de 
natuurlijke nagels niet meer 
kunnen beschadigen. 
 

Caption is verkrijg- 
baar in meer dan 
200 kleuren. 
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P.S. kijk voor het laatste nieuws altijd op www.kiki.nl 



 

 

 

 

 

• 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 € 245,- (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 € 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 

 

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) 62,50 

   Acrylnagels tenen French Manicure (2 kleuren) 62,50 
   Glasnagels 63,95 
   Acrylnagel Glitter 63,95 

   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 
   CND Brisa Lite Gel Cover 39,95 

   CND Brisa Lite Gel Gelnagels 62,50 
   Vullen (na 3-4 weken, alle soorten gel- & acrylnagels) 39,95 
   Nieuwe set Acryl of Gelnagels + Gellak 72,50 

   Halve Vulling (na 2 weken, alle soorten gel- & acrylnagels) 24,95 
   Vullen + Gellak (mani•Q Color, Gelish, Essie Gel of CND Shellac) 51,50 

   Breuk / Nieuwe nagel 7,50 / 9,50 
   Vijlbeurt 9,25 

   Nagels Lakken (Caption, CND Vinylux of Louboutin nagellak) vanaf   9,75 
   Vijlbeurt + Nagels Lakken vanaf 18,50 
   Nail Art / Design Lakken 17,50 

   Kunstnagels afweken (bij een nieuwe set gel- of acrylnagels) 9,50 
   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, Essie Gel of Gelish (nagellak op gelbasis) 25,95 

   Gellak nagels tenen 27,95 
   Gellak nagels French Manicure 28,95 

   Gellak nagels tenen French Manicure 29,50 
   CND Shellac Nagellak (hybride kleurlak/nagellak) 26,95 

   CND Shellac nagels tenen 28,50 
   CND Shellac nagels French Manicure of French Soft White 29,50 
   CND Shellac nagels tenen French Manicure 29,95 

   CND Shellac nagels Nail Art / Design Lakken 38,95 
   Gellak verwijderen met / zonder nieuwe gellak 6,95 / 8,95 

  
• Manicure & Spa Manicure  

     Manicure (nagelriemverzorging scrub, vijlen/polijsten, handmassage) 23,50 

   Manicure + Lakken (Caption of CND Vinylux nagellak) 31,50 
   Manicure + French Manicure Lakken 31,50 

   Manicure + Nail Art / Design Lakken 32,50 
   Manicure + Gellak (mani•Q Color, Gelish, Essie Gel of CND Shellac) 41,50 
   Manicure + French Manicure Gellak 43,50 

   CND SpaManicure Citrus of Almond (spabad,masker, scrub, lakken) 31,95 
   CND Spa Manicure + Lakken 34,50 

   CND Spa Manicure + Gellak 49,50 
   CND Tangerine Tango Spa Manicure + Vinylux (Shellac optioneel) 59,95 

   Perfect Men’s Manicure (speciale manicure voor mannen)  23,50 
  
• Pedicure & Spa Pedicure  

     Pedicure (eelt, nagelriemverzorging, vijlen/polijsten, voetmassage) 32,50 
   Pedicure + Lakken (Caption of CND Vinylux nagellak) 39,95 
   Pedicure + French Lakken (French Pedicure) 41,50 

   Pedicure + Nail Art / Design Lakken 44,95 
   Pedicure + Gellak (mani•Q Color, Gelish, Essie Gel of CND Shellac) 52,95 

   Pedicure + French Manicure Gellak 53,95 
   CND SpaPedicure Marine (voetbad, masker & scrub, vijlen/polijsten) 39,95 

   CND Spa Pedicure Marine + Lakken 43,50 
   CND Spa Pedicure Marine + Gellak 55,95 
   Medisch Pedicure (pijnplekken, ingegroeide teennagels, eelt) 39,95 

  
• Wimperextensions (Blink Lash Wimperverlening)  

     Nieuwe Set (Eén voor één 'Signature Mink' extensions) 90,00 

   Halve vulling (2 weken) / Vullen (4 weken) 25,00/40,00 

                 

  
• Openingstijden Nagelstudio KiKi Nails  
  

   Maandag (cursusdag, geen behandelingen) 9.00 – 14.30 

   Dinsdag t/m zaterdag (woensdag tot 13:00) 9.00 – 17.00 
 

• Openingstijden Tutti Colori Nail Bar 
 

  

   Rotterdam dinsdag t/m zaterdag 10.00 – 18.00 

   Amsterdam dinsdag t/m vrijdag 11.00 – 19.00     

   Amsterdam zaterdag 10.00 – 18.00 
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