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• Cadeau idee • 
 

Onze luxe feestelijke cadeaubon is een uitkomst als 
je op zoek bent naar een cadeau dat altijd in de 
smaak valt. 
 

 
 
De cadeaubon wordt ingepakt in een zilver doosje 
met lint, heel sierlijk voor elke speciale gelegenheid. 
 

•  Ik ga op reis, wat neem ik mee... • 
 

Een vraag die wij veel krijgen is wat moet ik allemaal 
meenemen op reis om mijn nagels te onderhouden. 
 

Naast zonnebrand dit jaar een hele grote zonnebril, 
One Minute Manicure Scrub voor handen en benen, 
mede bekend geworden door Oprah Winfrey, een 
zeer weldadige scrub op oliebasis te gebruiken voor 
en na het zonnen. 
 
Ice lak voor in de zon, wat een uitstekende UV 
beschermer is voor de nagels. Een vijlen setje om 
tijdens de luie uurtjes lekker mee te fröbelen en 
Solar Oil voor de verzorging van je nagelriemen. 
 

•  Allround Nagelstyliste • 
 

De praktijk opleiding allround nagelstyliste is een 
zeer uitgebreide praktijkgerichte cursus waar alle 
technieken en alle aspecten van het vak nagelstyliste 
aanbod komen. De opleiding kan worden 
gecombineerd met een interne stage bij Studio KiKi. 
 
Voor alle onderdelen worden apart certificaten 
afgegeven en aan het eind van de opleiding wordt 
een examen afgenomen voor het diploma allround 
nagelstyliste. 
 
Studio KiKi 

 
N.B. Het kan natuurlijk zijn dat u geen nieuwsbrief wenst te ontvangen. 

Als dit het geval is kunt u dat telefonisch of bij uw volgende bezoek 
kenbaar maken. 
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• Trends • 
 

Dit seizoen gaat alles terug naar de basis, vormen 
zijn verfijnd en ingetogen. De vrouw van nu draagt 
haar nagels met een perfect verzorgde soft tone 
french manicure of korte ronde bubblegum roze 
gelakte nagels. Verder is de kleur groen weer 
helemaal terug. Ook de handen en voeten zijn weer 
verschillend van kleur; de teennagels aardbeien rood 
en de nagels op de hand bubblegum roze. 
 
Na een drukke periode is het altijd lekker om een 
moment te ontspannen. Met onze nieuwe Spa lijn 
voor handen en voeten kun je de ultieme 
verwenbehandeling ondergaan die voelt als een 
warme douche op de huid. 
 

• Voordeelkaarten • 
 

Met onze voordeelkaarten bespaar je direct en heb je 
geen pin of contant geld meer nodig, je loopt gewoon 
binnen en de behandeling wordt afgestreept op je 
persoonlijke voordeelkaart. 
 
Een jaarkaart geeft recht op 4 nieuwe sets, 12 
vullingen en 20 breuken of nieuwe nagels. De 
besparing is 15% wat neer komt op 130,- euro. 
 
Meest populair is de 10 vullingenkaart waamee een 
vulling minder dan euro 35,- wordt, maar uit ervaring 
weten wij dat je met een jaarkaart ruim een jaar uit 
de voeten kan. Er is geen afloopdatum dus je kunt de 
kaart altijd blijven gebruiken. 
 
Op verzoek is het mogelijk om andere combinaties te 
maken die aansluiten bij de persoonlijke behoefte. 
Bijvoorbeeld afwisselend twee vullingen en een 
nieuwe set. 
 

• Permanente Make-Up • 
 

Ben je het ook zo zat om iedere ochtend weer een 
ooglijntje of wenkbrauwen te tekenen? Dan is 
permanente make-up (PMU) een fantastische manier 
om je hier drie tot vijf jaar geen zorgen meer over te 
maken. 
 
Een waar genot om iedere ochtend weer op te staan 
en de eyeliners en wenkbrauwen al goed zitten, 
alleen even een gloss over de lippen en je gaat 
verzorgd de deur uit. 
 
Wij werken met het absolute topmerk Nouveau 
Contour voor zowel de pigmenten als de meest 
geavanceerde hightech apparatuur op het gebied van 
permanente make-up. Uiteraard zijn wij in het bezit 
van een verplichte GGD vergunning voor permanente 
make-up. 
 

•  Hyves pagina nagelstudio KiKi • 
 

Op veler verzoek van klanten heeft nagelstudio KiKi 
haar eigen Hyves pagina geopend. Wij zullen de 
aankomende tijd zoveel mogelijk foto's en filmpjes 
plaatsen en nodigen bij deze iedereen, klanten en 
niet klanten, uit om vrienden te worden en/of 
reacties achter te laten. 


