
  

 

 

 

 

• CND Shellac • 
 

Less is more zullen ze bij Creative Nail Design (CND) hebben 

gedacht, een simpele maar duidelijke boodschap die past in 

de tijdgeest. 
 

Dat doet CND met de prachtige nieuwe herfst- en 

wintercollecties Wild Romantics, typische rijke, wilde en 

romantische warme herfstkleuren  
 

 
 

en Party Ready in aanloop naar de winter met diepdonker 

nachtblauw, aangevuld met goud en brons als sterren aan de 

hemel en de alom favoriet een zacht romige wit. 
 

• Biab Nagels (CND Plexigel, The GelBottle) • 
 

Hip, hot en trending is de beste omschrijving van wat we op 

dit moment zien met Brush in a bottle (BIAB), de oplossing 

voor iedereen met dunne broze nagels die sterke en 

natuurlijke nagels wil, met of zonder kleur, want niet 

onbelangrijk Biab is Vegan en Cruelty Free. 
 

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. 
 

•  Kerst • 
 

Aan het einde van het jaar rond de feestdagen hebben wij 

traditiegetrouw weer een aantal 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! 
 

Alvast prettige kerstdagen en de beste wensen voor een 

gelukkig en voorspoedig nieuwjaar! 

 

 

 

 

• Trends • 
 

Als de dagen korter worden en het vroeg donker is daar 

weer die gezellige knusse tijd. De ton sur ton met roomwitte 

en nude kleuren zie je overal in terug; van kleding tot nagels 

en zelfs cosy met je woondeken op de bank. 
 

Voor de feestdagen wikkel je jezelf in oogverblindende luxe 

truitjes en jurken, we mogen weer uitpakken dit seizoen met 

dieprood en nachtblauw en een touch oranje of warm geel 

op je nagels. 
 

Alle nageltrends hebben het in hun collecties en vele van 

onze klanten hebben er al kennis mee gemaakt, het smaakt 

naar meer! 
 

• Cadeaus • 
 

De mogelijkheden met onze Lookgood.today software zijn 

uitgebreid, naast klantenkaarten waarmee je afspraken kunt 

boeken, kun je ook online digitale abonnementen en 

cadeaukaarten kopen voor een bedrag of voor een 

behandeling. Onze feestelijk verpakte cadeaukaarten zijn 

ook af te halen bij onze vestigingen. 
 

 
 

Maar voor cadeaus kun je ook denken aan de vegan en 

cruelty free producten van Marc Inbane, waarmee je Je 

zomertan kunt vasthouden in het najaarsseizoen. Je kunt de 

producten gewoon mengen met je dagcrème of lotion, en 

met de black exfoliator gemaakt van lava houd je de huid 

superzacht. 
 

Fantastisch zijn de super de luxe wimperproducten van Lash 

Extend  evenals de nagelverzorgingsproducten van CND; 

zoals de heerlijk geurende CND Scentsations lotions of 

crèmes waarmee je de huid kunt beschermen tegen kou of 

uitdrogen. En niet te vergeten de bijzondere CND Vinlyux 

nagellakken verkrijgbaar in meer dan honderd kleuren. 
 

• Nail Art • 
 

Zoek je uitgebreide Nail Art met het oog op de feest-

dagen, boek dan op één van onze locaties en kies uit 

grafisch of handpainted nail-art. 
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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 
 
 

 

CC  UU  RR  SS  UU  SS  SS  EE  NN  //  WW  OO  RR  KK  SS  HH  OO  PP  SS  PP  RR  IIJJ  ZZ  EE  NN        NN  AA  GG  EE  LL  SS  TT  UU  DD  II  OO  

 

• 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) 55,65 

   Acrylnagels Naturel (1 persoonlijke kleur) 65,65 

   Acrylnagels French Manicure of French Soft White (2 kleuren) 70,90 

   Acrylnagels tenen French Manicure (2 kleuren) 70,90 

   Glasnagels 70,90 

   Acrylnagel Glitter 70,90 

   Babyboom Nails 78,75 

   Nagelbijter Arrangement (kom binnen voor een gratis advies) 68,25 

   Gelnagels Naturel  (1 persoonlijke kleur) 68,25 

   Gelnagels French Manicure (2 kleuren) 70,90 

   Gelnagels Glitter 70,90 

   CND Brisa Gel Cover / Gelnagels 55,65 / 70,90 

   Biab nagels (CND Plexigel, The GelBottle) vanaf 46,95 

   PolyGel nagels vanaf 62,50 

   Nieuwe set Acryl of Gelnagels + Gellak  78,25 

   Vullen (na 3-4 weken, alle soorten gel- & acrylnagels) 45,10 

   Halve Vulling (na 2 weken, alle soorten gel- & acrylnagels) 28,05 

   Vullen + Gellak (Gelish of CND Shellac) 59,45 

   Breuk / Nieuwe nagel 9,20 / 11,35 

   Vijlbeurt 15,25 

   Nagels Lakken (Caption, CND Vinylux nagellak) vanaf 14,50 

   Vijlbeurt + Nagels Lakken vanaf 24,00 

   Kunstnagels afweken (bij een nieuwe set gel- of acrylnagels) 14,50 

   Kunstnagels verwijderen (gel- of acrylnagels en geen nieuwe set) 23,25 

   Solar nagels (Solar Nails) verwijderen 34,00 

  
• Gellak & CND Shellac nagellak  

       Gelish Gel Polish nagels (nagellak op gelbasis) 30,20 

   Gelish Gel Polish tenen 32,50 

   Gelish Gel Polish nagels French Manicure 34,10 

   Gelish Gel Polish tenen French Manicure 35,65 

   CND Shellac nagels (hybride kleurlak/nagellak) 30,20 

   CND Shellac tenen 32,50 

   CND Shellac nagels French Manicure Bright of Soft White 34,10 

   CND Shellac tenen French Manicure 35,65 

   Gellak Glitter / Folie nagel  3,70 

   Gellak Nail Art / Design nagel  5,25 

   Gellak verwijderen met / zonder nieuwe gellak 8,60 / 13,00 

   Gellak tenen verwijderen + Vijlbeurt zonder nwe gel 21,00 

   Gellak verwijderen ander merk met / zonder nwe gel 15,10 / 21,00 

    
• Manicure & Spa Manicure  

     Manicure (nagelriemverzorging, scrub, vijlen/polijsten, massage) 29,15 

   Manicure + Lakken (Caption of CND Vinylux nagellak) 34,10 

   Manicure + French Manicure Lakken 40,60 

   Manicure + Gellak (Gelish of CND Shellac) 48,60 

   Manicure + French Manicure Gellak 50,30 

   CND Spa Manicure Citrus, Almond, Gardenia, Citron, Vanilla 

     (spabad,masker, scrub, vijlen/polijsten) 

34,60 

   CND Spa Manicure + Lakken 37,75 

   CND Spa Manicure + Gellak 55,65 

   Perfect Men’s Manicure (speciale manicure voor mannen)  29,15 

  
• Pedicure & Spa Pedicure  

     Pedicure (eelt, nagelriemverzorging, vijlen/polijsten, voetmassage) 36,25 

   Pedicure + Lakken (Caption of CND Vinylux nagellak) 44,90 

   Pedicure + French Lakken (French Pedicure) 47,05 

   Pedicure + Gellak (Gelish of CND Shellac) 59,45 

   Pedicure + French Manicure Gellak 61,60 

   CND SpaPedicure Marine, Gardenia, Citron, Vanilla 

     (voetbad, masker & scrub, vijlen/polijsten) 

43,20 

   CND Spa Pedicure + Lakken 49,50 

   CND Spa Pedicure + Gellak 62,65 

   Medisch Pedicure (pijnplekken, ingegroeide teennagels, eelt) 43,80 

  
• Wimperextensions (Wimperverlenging)  

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

   One by One Vullen (2 weken / 3 weken) 35,00/ 42,00 

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

   Volume Lashes Vullen (2 weken / 3 weken) 42,00/ 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

