
  

 

 

 

 

• Gelish Spa Manicure & Pedicure • 
 

Gelish blijft haar assortiment uitbreiden en heeft onlangs een 

heuse Spa lijn voor handen en voeten uitgebracht onder de 

naam Bare Luxury by Morgan Taylor. 
 

We zijn het al geruime tijd aan het testen en er is maar één 

conclusie; dit is fantastisch! 

 
Alle producten zijn rijk aan oliën en met de heerlijke geur-

tonen die bij je stemming passen, verfrist en ontspant het 

hele lichaam tijdens de behandeling van je handen en voeten. 

4 luxe stappen die echt even een moment voor jezelf zijn. 
 

• Gelish Gel Polish • 
 

De The Color of Petals collectie voor het voorjaar bestaat 

voornamelijk uit botanische pasteltinten, voor de zomer gaat 

Gelish -zoals we gewend zijn- er weer helemaal voor met 

spetterende felle kleuren in de Rocketman collectie. 
 

• CND™ Shellac™ Gel Polish • 
 

CND verschuift het accent meer en meer naar CND Shellac 

Luxe door van deze Gellak meer kleuren uit te brengen dan 

van de gewone. 
 

Nou ja gewoon kan je CND Shellac natuurlijk niet noemen, ze 

is wereldwijd 10 jaar op rij verkozen tot beste Gel nagellak en 

wat ons betreft nog steeds de nummer 1; de behandeling 

wordt door onze klanten als meest prettig ervaren en het 

assortiment prachtige kleuren is onvergelijkbaar met alle 

andere gellakken. 
 

Voor het voorjaar zien we romantische kleuren in de Sweet 

Escape serie en klassieke kleurtonen voor als je 

trouwplannen hebt in de Yes I do collectie. De kleuren van 

beide collecties worden, zoals we gewend zijn van CND, door  

        iedereen met veel plezier gekozen, toppers zijn  

                    Forever Yours en Bouquet.  
 

Voor de zomer zien we stedelijke kleuren in 

   de Prismatic collectie met toepasselijke 

      namen als Psychedelic, Holographic en 

         Aura. 
 

een hele fijne zomer gewenst! 
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• Trends • 
 

Het is weer volop lente en hopelijk is de warme periode rond 

Pasen de voorbode voor een fantastische zomer. 
 

Dit jaargetijde nodigt ons uit om er op uit te trekken, heerlijk 

even buiten in de frisse natuur met alle bloesem en kleuren. 
 

Het twitteren en gezang van de vogels brengt ons het vrolijke 

gevoel en de heldere kleuren van de veren komen terug in 

onze kleding en nagels. Frisse heldere tonen zoals fuchsia, 

groen en geel. 
 

• The Eyelash Bar • 
 

Ja het kon natuurlijk niet uitblijven, Wimperverlenging met 

extensions en Lash Lifting zijn hot, volwassen en zo groot dat 

ze daardoor op eigen benen kan staan; dus begon het te 

kriebelen en hebben we The Eyelash Bar opgericht. 
 

De eerste Eyelash Bar is geopend op het Weena 95 naast 

onze befaamde Tutti Colori Nail Bar en de tweede Eyelash 

Bar is een shop in shop op onze locatie op de van 

Bearlestraat in Amsterdam. 
 

 
 

The Eyelash Bar heeft een ruime keuze aan 

Wimperextension behandelingen om je wimpers te 

verlengen en voller te laten lijken; one by one, 3D of de zeer 

volle variant Russian Volume.  
 

Naast Lash Lifting waarmee je de natuurlijke wimpers een 

permanente krul geeft, is er ook het Wimper-groeiserum, 

waarmee je eigen natuurlijke wimpers kunt laten groeien. 
 

In samenwerking met Lash Extend zullen er bij The Eyelash 

Bar Academy cursussen en opleidingen verzorgd gaan 

worden. 
 

Kijk voor meer informatie of het maken van een afspraak op 

eyelashbar.nl en volg ons voor het laatste nieuws op 

instagram.com/eyelashbar.nl 
 

• Zomertijden • 
 

In de zomermaanden juni, juli en augustus hebben wij 

weer ruimere openingstijden op maandag, donderdag 

en vrijdag. 
 

Tutti Colori Nail Bar in Amsterdam en Rotterdam 

zijn beide op maandag open en op donderdag 

en vrijdag van 10.00 tot 20.00 uur. 
 

De openingstijden van de The Eyelash Bar 

zijn hetzelfde als Tutti Colori Nail Bar. 
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https://www.kiki.nl/
https://www.kiki.nl/nagelstudio/wimperextensions.html
https://eyelashbar.nl/
https://www.instagram.com/eyelashbar.nl
https://www.kiki.nl/nagelstudio/nieuws/nagelstudio-kiki-nieuwsbrief-nr39.html


 

 

 

 

 
 

 

• 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,- 

 

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 
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• 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) 53,00 

   Acrylnagels Naturel (1 persoonlijke kleur) 60,00 

   Acrylnagels French Manicure of French Soft White (2 kleuren) 65,00 

   Acrylnagels tenen French Manicure (2 kleuren) 65,00 

   Glasnagels 65,00 

   Acrylnagel Glitter 65,00 

   Babyboom Nails 75,00 

   Nagelbijter Arrangement (kom binnen voor een gratis advies) 65,00 

   Gelnagels Naturel  (1 persoonlijke kleur) 65,00 

   Gelnagels French Manicure (2 kleuren) 67,50 

   Gelnagels Glitter 66,90 

   CND Brisa Gel Cover 53,00 

   CND Brisa Gel Gelnagels 65,00 

   PolyGel nagels vanaf 59,50 

   Nieuwe set Acryl of Gelnagels + Gellak  74,50 

   Vullen (na 3-4 weken, alle soorten gel- & acrylnagels) 40,95 

   Halve Vulling (na 2 weken, alle soorten gel- & acrylnagels) 25,95 

   Vullen + Gellak (main•Q Color, Gelish, Go Time Gel of CND Shellac) 53,95 

   Breuk / Nieuwe nagel 8,50 / 10,50 

   Vijlbeurt 10,95 

   Nagels Lakken (Caption, CND Vinylux of Louboutin nagellak) vanaf 11,50 

   Vijlbeurt + Nagels Lakken vanaf 18,50 

   Nail Art / Design Lakken  vanaf 17,50 

   Kunstnagels afweken (bij een nieuwe set gel- of acrylnagels) 10,95 

   Kunstnagels verwijderen (gel- of acrylnagels en geen nieuwe set) 21,50 

   Solar nagels (Solar Nails) verwijderen 29,50 

  
• Gellak & CND Shellac Nagellak  

       Gellak ~ main•Q, Gelish, Go Time Gel Polish (nagellak op gelbasis) 27,95 

   Gellak nagels tenen 29,50 

   Gellak nagels French Manicure 31,50 

   Gellak nagels tenen French Manicure 32,95 

   CND Shellac Nagellak (hybride kleurlak/nagellak) 27,95 

   CND Shellac nagels tenen 29,50 

   CND Shellac nagels French Manicure of French Soft White 31,50 

   CND Shellac nagels tenen French Manicure 32,95 

   CND Shellac nagels Nail Art / Design Lakken vanaf 38,95 

   Gellak verwijderen met / zonder nieuwe gellak 7,95 / 10,95 

   Gellak verwijderen ander merk 13,95 

    
• Manicure & Spa Manicure  

     Manicure (nagelriemverzorging scrub, vijlen/polijsten, handmassage) 26,95 

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

   Manicure + French Manicure Lakken 37,50 

   Manicure + Nail Art / Design Lakken vanaf 36,50 

   Manicure + Gellak (main•Q Color, Gelish, Go Time of CND Shellac) 44,95 

   Manicure + French Manicure Gellak 46,50 

   CND Spa Manicure Citrus, Almond, Gardenia, Citron, Vanilla 
     (spabad,masker, scrub, vijlen/polijsten) 

32,95 

   CND Spa Manicure + Lakken 35,95 

   CND Spa Manicure + Gellak 51,50 

   CND DLX Spa Manicure + Vinylux (Shellac optioneel) 59,95 

   Perfect Men’s Manicure (speciale manicure voor mannen)  26,95 

  
• Pedicure & Spa Pedicure  

     Pedicure (eelt, nagelriemverzorging, vijlen/polijsten, voetmassage) 33,50 

   Pedicure + Lakken (Caption of CND Vinylux nagellak) 41,50 

   Pedicure + French Lakken (French Pedicure) 43,50 

   Pedicure + Nail Art / Design Lakken vanaf 47,50 

   Pedicure + Gellak (main•Q Color, Gelish, Go Time of CND Shellac) 54,95 

   Pedicure + French Manicure Gellak 56,95 

   CND SpaPedicure Marine, Gardenia, Citron, Vanilla 

     (voetbad, masker & scrub, vijlen/polijsten) 
39,95 

   CND Spa Pedicure + Lakken 44,50 

   CND Spa Pedicure + Gellak 57,95 

   Medisch Pedicure (pijnplekken, ingegroeide teennagels, eelt) 40,95 

  
• Wimperextensions (Wimperverlenging)  

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

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

   Nieuwe Set 3D / Russian Volume 120,00 / 150,00 

   Lash Lifting (Wimperlifting) 60,00 
 

                  
• 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 
 

  

   Maandag 12.00 – 19.00 

   Dinsdag, woensdag 10:00 – 19:00 

   Donderdag, vrijdag 10.00 – 20.00     

   Zaterdag 10.00 – 19.00 
  

  

 

 

https://www.kiki.nl/nagelstudio/prijzen.html

