
  

 

• it’s Go Time • 
 

Op het gebied van Gellak is Young Nails is al geruime tijd 
bezig met een inhaalslag op CND en Gelish en nu lijkt het er 
op dat er een hele grote stap is gezet met Go Time! 
 

Go Time is de gellak versie van Caption nagellak met het 
grote verschil dat er slechts één -je leest het goed- (kleur)laag 
wordt aangebracht (one step gel polish). 
 
We mochten het als één van de eersten testen in Nederland en 
de conclusie is dat het een pracht product is! 
 

 
 

Go Time heeft dezelfde diepe pigmentatie, hoogglans en 
duurzaamheid als CND Shellac. 
 
Naast 30 basiskleuren komen ook de kleuren uit de prachtige 
Caption Every Day collectie uit. Kleuren die je ongeacht het 
seizoen elke dag kunt dragen; je wordt snel verliefd op 
Welcome to my life, Hug it out of Good Enough. 
 

• Spa Pedicure & Manicure • 
 

Eindelijk weer onze voeten uit die dikke wintersokken en 
schoenen. Zo’n eerste keer verwennen wij ze graag met onze 
uitgebreide Spa Pedicure. 
 
Pure weldaad voor uw voeten met vooraf een dompel in ons 
natuurstenen spabad gevuld met CND Marine Mineral Bath 
en een heerlijke scrub met de CND SPA Gardenia Woods 
serie of de frisse Bright Citron. 
 

Aanvullend een frisse kleur in Vinylux. Caption of Shellac met 
heel veel keuze uit meer dan 200 kleuren! Zo weer het 
voorjaar in. Met Spa Citron Lotion, Scentsations Tangerine 
& Lemon Grass pamperen we de huid en met rijk 
verzorgende Solar Oil voegen we een extra voeding toe aan 
onze nagelriemen. 
 

En om dit  alles extra te voeden sluiten we de Spa Manicure 
af met een heerlijk masker en keratine voor de nagels. 
 

• Zomerschema • 
 

Tutti Colori Nail Bar Amsterdam is tijdens de 
     zomermaanden 7 dagen per week open! 
       Tutti Colori Nail Bar Rotterdam is op 
          donderdag en vrijdag open tot 19:00 uur. 
 
 

Nagelstudio KiKi Nails 
Tutti Colori Nail Bar 
 

P.S. kijk voor het laatste nieuws 
altijd op www.kiki.nl 

Studio KiKi® • Noordsingel 199b  3035 ER Rotterdam • T 010 – 466 03 56 
 

Tutti Colori Nail Bar® • Weena 97  3013 CH Rotterdam • T 010 – 477 51 95 

• van Baerlestraat 87  1071 AT Amsterdam • T 020 – 737 23 22 
 

www.kiki.nl • info@kiki.nl • facebook.com/nagelstudio.kiki • twitter.com/nagelstudiokiki 
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• Trends • 
 

Met de lentedagen komen er ook weer heerlijke lange avonden 
met veel licht en frisse groene bomen. 
 

De sprankeling van de zon zien we terug in de weerkaatsing 
van het zonlicht op onze nagels. Met een prachtige Mermaid 
poeder is het een lichtval van duizenden kleuren zoals de 
schubben van een vis. Alles is fris, sprankelend en luchtig. 
 

We zien een duidelijke tendens naar een goede verzorging van 
huid en nagels. Gezond is ook de trend voor nagels. 
 

• Gelish PolyGel • 
 

Oost-Indisch doof zijn wij als de superlatieven je weer om de 
oren vliegen bij de introductie van een nieuw nagelproduct; 
maar... er zijn uitzonderingen! 
 
Gelish introduceert PolyGel, een nieuw gelnagel systeem 
dat geurloos, hypoallergeen, super sterk en flexibel is. 

Wij hebben het getest en zijn overtuigd van deze vernieuwing, 
binnenkort zijn PolyGel nagels van Gelish verkrijgbaar bij al 
onze vestigingen. 
 

• Wimperextensions • 
 

Onze wimperstylisten zijn weer helemaal up to date getraind 
voor de verfijnde technieken zoals 3D en Russian Volume. Nog 
dunnere haartjes en het draagt zo licht alsof het onze eigen 
wimpers zijn. 
 

Blink & Lash Extend zijn de topmerken waar wij mee werken 
in onze salons. De mogelijkheden van deze kwaliteitsmerken 
zijn groot; van een ultra zachte wimperlook tot 3D wimpers. 
 

Voor de vrouw van nu met een overvolle agenda is dit de 
uitkomst. Geen tijdsverlies meer in de ochtenden en altijd 
frisse en verzorgde look. Om je extensions optimaal te kunnen 
beschermen bieden wij speciale after care serums, brushes, 
eyeliners en foams. 
 

• Tel kwijt, CND Shellac • 
 

Als je voor het zesde -of zevende?- jaar op rij bent verkozen 
tot de nummer 1 Gellak in de wereld!, dan is de verwachting 
hoog. Die verwachting wordt weer waargemaakt met de 
nieuwe Rhythm & Heat collectie; met  kleurnamen als 
Ripe Guava, Shells in the sand, en Mambo Beat is de 
toon alweer gezet voor een heerlijk seizoen. 
 

Maar ook uit de vaste collecties is het een feestje 
om een voorjaars of zomerkleur te kiezen. 
 



 

 

 

 

 

• 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 
 
 

 

• 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) 51,50 

   Acrylnagels Naturel (1 persoonlijke kleur) 57,50 

   Acrylnagels French Manicure of French Soft White (2 kleuren) 62,50 

   Acrylnagels tenen French Manicure (2 kleuren) 62,50 

   Glasnagels 63,95 

   Acrylnagel Glitter 63,95 

   Acrylnagels 3D nagels 84,95 

   Nagelbijter Arrangement (kom binnen voor een gratis advies) 62,50 

   Gelnagels Naturel  (1 persoonlijke kleur) 62,50 

   Gelnagels French Manicure (2 kleuren) 62,50 

   Gelnagels Glitter 65,90 

   CND Brisa Lite Gel Cover 39,95 

   CND Brisa Lite Gel Gelnagels 62,50 

   Vullen (na 3-4 weken, alle soorten gel- & acrylnagels) 39,95 

   Nieuwe set Acryl of Gelnagels + Gellak 72,50 

   Halve Vulling (na 2 weken, alle soorten gel- & acrylnagels) 24,95 

   Vullen + Gellak (Go Time, Gelish, Essie Gel of CND Shellac) 51,50 

   Breuk / Nieuwe nagel 7,50 / 9,50 

   Vijlbeurt 9,25 

   Nagels Lakken (Caption, CND Vinylux of Louboutin nagellak) vanaf   9,75 

   Vijlbeurt + Nagels Lakken vanaf 18,50 

   Nail Art / Design Lakken 17,50 

   Kunstnagels afweken (bij een nieuwe set gel- of acrylnagels) 9,50 

   Kunstnagels verwijderen (gel- of acrylnagels en geen nieuwe set) 19,50 

  
   Solar nagels (Solar Nails) verwijderen 29,50 

  
• Gellak & CND Shellac Nagellak  

       Gellak ~ Go Time Gel, Essie Gel of Gelish (nagellak op gelbasis) 25,95 

   Gellak nagels tenen 27,95 

   Gellak nagels French Manicure 28,95 

   Gellak nagels tenen French Manicure 29,50 

   CND Shellac Nagellak (hybride kleurlak/nagellak) 26,95 

   CND Shellac nagels tenen 28,50 

   CND Shellac nagels French Manicure of French Soft White 29,50 

   CND Shellac nagels tenen French Manicure 29,95 

   CND Shellac nagels Nail Art / Design Lakken 38,95 

   Gellak verwijderen met / zonder nieuwe gellak 6,95 / 8,95 

  
• Manicure & Spa Manicure  

     Manicure (nagelriemverzorging scrub, vijlen/polijsten, handmassage) 23,50 

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

   Manicure + French Manicure Lakken 31,50 

   Manicure + Nail Art / Design Lakken 32,50 

   Manicure + Gellak (Go Time, Gelish, Essie Gel of CND Shellac) 41,50 

   Manicure + French Manicure Gellak 43,50 

   CND SpaManicure Citrus of Almond (spabad,masker, scrub, lakken) 31,95 

   CND Spa Manicure + Lakken 34,50 

   CND Spa Manicure + Gellak 49,50 

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

   Perfect Men’s Manicure (speciale manicure voor mannen)  23,50 

  
• Pedicure & Spa Pedicure  

     Pedicure (eelt, nagelriemverzorging, vijlen/polijsten, voetmassage) 32,50 

   Pedicure + Lakken (Caption of CND Vinylux nagellak) 39,95 

   Pedicure + French Lakken (French Pedicure) 41,50 

   Pedicure + Nail Art / Design Lakken 44,95 

   Pedicure + Gellak (Go Time, Gelish, Essie Gel of CND Shellac) 52,95 

   Pedicure + French Manicure Gellak 53,95 

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

   CND Spa Pedicure Marine + Lakken 43,50 

   CND Spa Pedicure Marine + Gellak 55,95 

   Medisch Pedicure (pijnplekken, ingegroeide teennagels, eelt) 39,95 

  
• Wimperextensions (Blink Lash Wimperverlening)  

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

   Nieuwe Set 3D 120,00 

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

  
• 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 
 

  

   Rotterdam dinsdag, woensdag, zaterdag 10.00 – 18.00 
   Rotterdam donderdag, vrijdag 10.00 – 19.00 

   Amsterdam maandag 12.00 – 19.00     

   Amsterdam dinsdag t/m vrijdag 11.00 – 19.00 

   Amsterdam zaterdag 10.00 – 18.00 

   Amsterdam zondag 11.30 – 17.30 
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