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• Trends •
Capri, mint, turquoise, sea blue, papaya en de zachte
dove grey en naturel kleuren; voor iedere vrouw een
andere smaak.
Alles mag dit voorjaar, als het maar fris is. Naar de
zomer toe mogen we knallen.
Je ziet volop chino’s in kleuren; simpel wit t-shirt,
teenslippers en gelakte nagels in dezelfde kleur als
de broek, helemaal top in 2012!

• Scentsations •
Voor het voorjaar heeft CND de serie Spring
Scentsations onder de naam Blooming Meadows
(€ 23,50) uitgebracht. 3 heerlijke geuren in 59 ml
flacons en mooie cadeauverpakking.
De lotions zijn ook los verkrijgbaar in handzame
flacons vanaf 60 ml: Dark Bergamot, Magnolia &
Mandarin en Fresh Day Lily (vanaf € 8,25).

Van nagellak tot Gellak; kleur op je natuurlijke
nagels of kunstnagels is waar het om draait dit
voorjaar en deze zomer.
Voor een uitgebreide impressie van de looks en
trends voor het lente en zomer seizoen zie onze
website met een schitterende video uit het CND
lookbook.

• Shellac Nagels •
Onder de Gellakken en Gel Polishes behoeft Shellac
nagellak eigenlijk geen introductie meer. De Shellac
nagellakken slepen prijs na prijs binnen, worden door
professionele nagelstylisten geroemd. Maar het
belangrijkste: degene die Shellac nagels dragen,
willen niets anders meer!

De Scentsations bodylotions en washes zijn een absolute
sensatie sinds de introductie. Scentsations is ideaal voor de
routine van de dagelijkse huidverzorging, de geurende lotion
verwent en voedt de huid en laat deze glanzen.

Vandaar dat CND dit voorjaar tijdens de New York
Fashion Week zeer stellig durfde te zijn “het seizoen
van de power nail (lees Shellac nagel) is
aangebroken”.

Scentsations is een lichte hand- en bodylotion met een
harmonieuze geurbalans die de huid hydrateert en verzacht.
De lichte moisturizers geven de huid een schoon en zacht
gevoel. Ze zijn verrijkt met vitamine A+E en Aloë Vera.

Van de zes nieuwe Shellac
nagellak kleuren zijn de meest
opvallende Rubble en
Cityscape. Rubble heeft veel
weg van misschien wel één van
de mooiste kleuren nagellak die
ooit zijn uitgebracht door
Chanel, de Chanel 505.

• Workshop Soak off gel & Gellak •

Absolute topkleuren zijn verder
antraciet grijs (Asphalt) en levendig
groenblauw (Hotski to Tchotchke).

Tijd dus voor licht in de duisternis met een workshop
Soak off gel & Gellak.

Het succes van Shellac Nagels is inmiddels zo groot
dat CND op haar website waarschuwt voor imitatie.
Nagelstudio KiKi Nails is een officiële CND Shellac
Certified Salon.

• mani•Q Color •
Is het dan alleen maar Shellac dat de klok slaat?
Nee, mani•Q Color van Young Nails bijvoorbeeld is
een Gel Polish uit de top 3 in de wereld, met een
breed assortiment aan mooie en trendy kleuren.

• Spa Manicure & Spa Pedicure •
Onze nieuwe CND Spa Manicure en Spa Pedicure
onderdelen zijn een schot in de roos. Vooral de
rustgevende Spa Pedicure wordt heel erg
gewaardeerd, je kunt met één of twee vriendinnen
tegelijkertijd een behandeling ondergaan.
Omdat elk seizoen zijn eigen serie producten (scrubs
en maskers) heeft kun je nu het hele jaar door
genieten.

Gel Polish, Soak off gel en Gellak is helemaal hot,
maar het aanbod is zeer uiteenlopend en soms zelfs
verwarrend.
Ondanks dat de manier van werken steeds hetzelfde
is, hebben de verschillende producten toch allemaal
hun eigen specifieke punten die je moet weten.

• Nagellak •
En tot slot als we het dan nog niet genoeg hebben
gehad over kleur op je nagels of kunstnagels, mogen
we de superieure nagellakken van CND niet
vergeten.
Voor elke Shellac kleur is er ook een Color nagellak,
het assortiment is zeer breed met traditionele
kleuren maar ook heel veel bijzondere kleuren zoals
die uit The Look of de Jason Wu limited edition.
Behalve voor nagellak behandelingen zijn de meeste
kleuren ook los verkrijgbaar vanaf € 15,95.
Color & Effects is de revolutionaire nagellaklijn van CND. De
flesjes zijn ergonomisch gevormd, het kwastje is opgebouwd
uit speciale platte driehoekige haartjes voor optimale
lakcontrole. Het zijn volle pigmenten voor superkleuren en
bovendien 3-Free (vrij van Formaldehyde, Tolueen en DBP).

Nagelstudio KiKi Nails
P.S. Op www.kiki.nl kunt u altijd het laatste nieuws
en informatie vinden!
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CURSUSSEN/WORKSHOPS

P R IJ Z E N

NAGELSTUDIO

• Opfris Cursus Nagelstyling

Nagelstyling, Manicure, Pedicure

Deze cursus is bedoeld voor nagelstylistes die hun techniek
willen bijschaven en/of versnellen. Iedere gewenste
techniek kan worden doorgenomen.

(De prijzen van een nieuwe set zijn inclusief een gratis controle binnen 7 dagen,
kleine onvolkomenheden worden gratis hersteld)

1 dagdeel, cursusgeld € 165,- (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 € 1489,• 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.

Acrylnagels French Manicure (2 kleuren)
59,95
Acrylnagels tenen French Manicure (2 kleuren)
59,95
Acrylnagels French Manicure Soft White (2 kleuren)
59,95
Acrylnagels Naturel (1 persoonlijke kleur)
59,95
Acrylnagels Glitter
65,90
Acrylnagels 3D set
84,95
Gelnagels, alle soorten behalve Soft White
59,95
Gelnagels Glitter
65,90
Nagelbijter Arrangement (vraag om gratis advies)
Vanaf 59,95
Gelacquer, mani•Q Color (kleurlak op gelbasis)
21,90
CND Shellac (hybride kleurlak op gelbasis, incl. mini manicure)
24,95
Glasnagels
59,95
Cover (versteviging op de eigen nagel)
53,95
Vullen (na 3-4 weken, alle soorten)
39,50
Halve vulling (na 2 weken, alle soorten)
22,50
Breuk
5,95
Nieuwe nagel
8,50
Nagels lakken (inclusief high gloss topcoat)
8,95
Nail Art
vanaf 15,95
Kunstnagels afweken (bij een nieuwe set)
7,95
Kunstnagels verwijderen (geen nieuwe set)
17,45
Gellak verwijderen (Gelacquer, mani•Q Color, CND Shellac)
5,95
Manicure Basis
17,45
Manicure Basis + Lakken
23,00
Manicure Basis + French Lakken
27,70
Manicure Basis + Design Lakken
31,50
Manicure Basis + Gellak (Gelacquer, mani•Q Color, Shellac)
36,50
CND SpaManicure Citrus of Almond NIEUW!
24,95
(masker en scrub)

Perfect Men's Manicure (speciale manicure voor mannen)
Pedicure
Pedicure, Medisch, Diabetes
Pedicure + French Lakken
Pedicure + Gellak (Gelacquer, mani•Q Color of CND Shellac)
CND SpaPedicure Marine of Earth NIEUW!

17,45
28,50
32,50
36,50
49,00
39,50

(masker, scrub, voetbad en lakken)

• 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
(gm=gebruik materialen)
Workshop Glasnagels
1 dag, workshopgeld + gm € 245,- / pakket € 275,50
Workshop Teennagels
1 dag, workshopgeld + gm € 245,- / pakket € 197,50

Permanente Make-up
(Prijzen zijn inclusief één nabehandeling)

Intake gesprek & advies

25,00

(wordt verrekend met de uiteindelijke behandeling)

Wenkbrauwen
Eyeliner boven
Eyeliner onder
Eyeliner onder en boven
Lipliner
Bijwerken bestaande permanente make-up per
uur

264,95
154,95
134,95
259,95
294,95
154,95

Workshop Gelnagels
1 dag, workshopgeld + gm € 245,- / diverse pakketten
Workshop Nagelbijters
1 dag, workshopgeld + gebruik van materialen € 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 + gebruik van materialen € 375,-

Uiteraard zijn wij GGD vergunninghouder
voor Permanente Make-up

OPENINGSTIJDEN
Maandag (cursusdag, open voor afspraken)
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00

–
–
–
–
–
–

14.30
17.00
15.00
17.00
17.00
17.00

Voor meer informatie zie onze website www.kiki.nl

Voordeelkaarten

Tijdens uw bezoek aan nagelstudio KiKi kunt u
gratis internetten en inchecken op onze facebook
pagina facebook.com/nagelstudio.kiki

De voordeelkaarten hebben wij afgeschaft en vervangen door een
spaarsysteem waar alle klanten naar wens gebruik van kunnen
maken.

