
  

 

 

 

 

• Nieuw seizoen, nieuwe locatie • 
 

Wij hebben tijdens de lockdown niet stil gezeten, onze ideeën 

gebundeld en gebouwd aan een nieuwe locatie in hartje 

Rotterdam aan de Meent. 
 

Met trots nodigen wij iedereen uit want het is echt prachtig 

geworden; met 8 Spa baden en 6 Manicure plekken aan de 

bar kun je uit alle behandelingen kiezen, samen met een 

vriendin, partner of gewoon met vrienden die ook willen 

ontspannen. Heerlijk daarna een terrasje pakken of even 

winkelen in de buurt. 

 

• Biab Nagels (CND Plexigel, The GelBottle) • 
 

CND introduceerde vorige zomer PlexiGel, een Brush in a 

bottle (BIAB) met een spiegelglans zo transparant dat het 

glas doorzichtig is. 
 

 
 

Iedereen kan weer met dunne maar toch sterke nagels de 

zomer in en natuurlijk met, of zonder kleur. CND Plexigel is 

echt een product om van te genieten, niet verwonderlijk dat 

het inmiddels een trouwe schare fans heeft die heel erg blij 

zijn met deze innovatie. 
 

The GelBottle (TGB) is een Biab die snelle bekendheid heeft 

gekregen door Kylie Jenner en Kim Khardasian, het is een 

hele natuurlijk uitziende dunne gel die de nagels verstevigd, 

je kan er kleine imperfecties mee camoufleren, en met de 

zachte nude kleur hoef je er niets meer aan te doen. 
 

Voor onze Nail Art lovers gaat dit merk verder met 

uitzonderlijke felle kleuren die je zo kan dragen, of met een 

Nail Art zoals je die deze zomer overal terug gaat zien. 
 

Natuurlijk is ook dit product Vegan, Cruelty Free en 

heeft zelfs de Leaping Bunny, een certificering van 8 

dierenbeschermings groepen. 
 

Zoek je uitgebreide Nail Art boek dan op één van onze 

locaties en kies uit grafisch of handpainted nail-art. 
 

een hele fijne zomer gewenst! 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Trends • 
 

Als je net als wij heel blij wordt van kleur, dan hebben wij het 

voor je; van kikker groen tot zacht roze en alles wat daar 

tussen zit, met Nail Art of gewoon een prachtige kleur, 

simpel sheer of met een sparkle; Tutti Colori heeft ze 

allemaal. 
 

Dit is het seizoen dat jij je weer mag laten zien in knal roze, 

want hot pink is trending! 
 

Nog een beetje in de Corona blues, trakteer jezelf op ons 

verwen moment in de spa baden met een pedicure en 

natuurlijk kleur op je teennagels. Met onze Spa Pedicure 

wordt je ondergedompeld in een warm bad met zeezout en 

scrub en vanzelfsprekend alles wat nodig is voor de start van 

een seizoen met blote voeten. 
 

Ook is de jurk weer helemaal terug en vooral boho lang met 

leren slippertjes die je zeker aan wilt na onze Spa Pedicure. 
 

• CND Shellac Summer City Chic • 
 

Be Cosmopolitan cool in hot hues, ofwel felle kleuren die 

cool zijn om te dragen, dat typeert volgens CND de 

zomercollectie 2021 van haar CND™ Shellac™ Gel Polish.  
 

 
 

Namen als Sangria at Sunset, Beach Escape en Pop-Up 

Pool Party laten dan ook niets aan de verbeelding over, wat 

ons betreft kan de zomer beginnen! 
 

• Marc Inbane • 
 

Een veilige manier van bruinen zonder schadelijke stoffen, 

dat zijn de producten van Marc Inbane. Een verwen moment 

voor mannen en vrouwen die verlangen naar een 

zongebruinde huid. Voor een subtiele glow tot aan een 

sunkissed look. 
 

De producten zijn Vegan en vooral veilig 

voor onze huid. Van tanning mousse tot 

tanning drops om te mengen in je 

dagcrème, met een heerlijke doucheschuim 

en scrub van lava om je huid goed voor te 

bereiden op een seizoen met blote benen. 
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• 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) 62,50 

   Acrylnagels French Manicure of French Soft White (2 kleuren) 67,50 

   Acrylnagels tenen French Manicure (2 kleuren) 67,50 

   Glasnagels 67,50 

   Acrylnagel Glitter 67,50 

   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 67,50 

   CND Brisa Gel Cover / Gelnagels 53,00 / 67,50 

   Biab nagels (CND Plexigel, The GelBottle) vanaf 39,95 

   PolyGel nagels vanaf 59,50 

   Nieuwe set Acryl of Gelnagels + Gellak  74,50 

   Vullen (na 3-4 weken, alle soorten gel- & acrylnagels) 42,95 

   Halve Vulling (na 2 weken, alle soorten gel- & acrylnagels) 26,70 

   Vullen + Gellak (Gelish of CND Shellac) 56,60 

   Breuk / Nieuwe nagel 8,75 / 10,80 

   Vijlbeurt 14,50 

   Nagels Lakken (Caption, CND Vinylux nagellak) vanaf 12,50 

   Vijlbeurt + Nagels Lakken vanaf 21,50 

   Kunstnagels afweken (bij een nieuwe set gel- of acrylnagels) 11,25 

   Kunstnagels verwijderen (gel- of acrylnagels en geen nieuwe set) 22,15 

   Solar nagels (Solar Nails) verwijderen 29,50 

  
• Gellak & CND Shellac nagellak  

       Gelish Gel Polish nagels (nagellak op gelbasis) 28,75 

   Gelish Gel Polish tenen 30,35 

   Gelish Gel Polish nagels French Manicure 32,45 

   Gelish Gel Polish tenen French Manicure 33,95 

   CND Shellac nagels (hybride kleurlak/nagellak) 28,75 

   CND Shellac tenen 30,35 

   CND Shellac nagels French Manicure Bright of Soft White 32,45 

   CND Shellac tenen French Manicure 33,95 

   Gellak Glitter / Folie nagel  3,50 

   Gellak Nail Art / Design nagelpp  5,00 

   Gellak verwijderen met / zonder nieuwe gellak 8,15 / 11,25 

   Gellak tenen verwijderen + Vijlbeurt zonder nwe gel 18,00 

   Gellak verwijderen ander merk met / zonder nwe gel 14,35 / 18,00 

    
• Manicure & Spa Manicure  

     Manicure (nagelriemverzorging scrub, vijlen/polijsten, 

     handmassage) 

27,75 

   Manicure + Lakken (Caption of CND Vinylux nagellak) 32,45 

   Manicure + French Manicure Lakken 38,65 

   Manicure + Gellak (Gelish of CND Shellac) 46,30 

   Manicure + French Manicure Gellak 47,90 

   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 53,00 

   Perfect Men’s Manicure (speciale manicure voor mannen)  27,75 

  
• Pedicure & Spa Pedicure  

     Pedicure (eelt, nagelriemverzorging, vijlen/polijsten, voetmassage) 34,50 

   Pedicure + Lakken (Caption of CND Vinylux nagellak) 42,75 

   Pedicure + French Lakken (French Pedicure) 44,80 

   Pedicure + Gellak (Gelish of CND Shellac) 56,60 

   Pedicure + French Manicure Gellak 58,65 

   CND SpaPedicure Marine, Gardenia, Citron, Vanilla 

     (voetbad, masker & scrub, vijlen/polijsten) 

41,15 

   CND Spa Pedicure + Lakken 45,85 

   CND Spa Pedicure + Gellak 59,65 

   Medisch Pedicure (pijnplekken, ingegroeide teennagels, eelt) 41,70 

  
• Wimperextensions (Wimperverlenging)  

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

   One by One Vullen (2 weken / 3 weken) 30,00/ 40,00 

   Nieuwe Set Volume Lashes (3D -6D, Russian Volume) 120,00 - 150,00 

   Volume Lashes Vullen (2 weken / 3 weken) 40,00/ 50,00 

 

• 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 
   kan per vestiging verschillen 

 

     Maandag 12.00 – 19.00 

   Dinsdag t/m donderdag 10:00 – 19:00 

   Vrijdag 10.00 – 20.00     

   Zaterdag 10.00 – 19.00 

   Zondag 12.00 – 17.00 

 

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

