
  

 

 

 

 

• CND Shellac vs Gelish • 
 

De naam van de herfstcollectie Shellac van Creative Nail 

Design (CND), de makers van de beste Gellak (Gel Polish) in 

de wereld, verklapt het al… In Fall Bloom; bloeiende tinten 

en kleuren die je gaan bekoren met diepe paars rode tonen 

en daarbovenuit het warme geel oranje; de kleur die alleen in 

de herfst zo prachtig kan zijn. 
 

 
 

De CND  Shellac wintercollectie Colorworld bestaat uit maar 

liefst 14 kleuren… en allemaal even prachtig, alleen CND kan 

dit voor elkaar krijgen. 
 

De kleurkeuze bij Gelish is eindeloos en de subtitel A color 

for every star voor haar nieuwste wintercollectie is dan ook 

zeker terecht. De collectie staat in het teken van de film I 

wanna dance with somebody over het leven van Witney 

Houston die in december uitkomt. De kleuren sluiten 

duidelijk aan bij de trends voor dit seizoen. 
 

• Biab & Nail Art • 
 

Blijft een ijzersterke combinatie, zowel The GelBottle 

(TGB) als CND PlexiGel blijven uitbreiden met 

fantastische kleuren. Zoek je uitgebreide Nail Art met het 

oog op de feestdagen, boek dan op één van onze locaties 

en kies uit swirls of handpainted nail-art. 
 

•  Kerst • 
 

Het ziet er naar uit dat het dit jaar eindelijk gaat lukken om 

samen met familie en vrienden heerlijk te kunnen tafelen met 

een kerstlunch of diner. Eindelijk weer met alle rode kleuren 

op onze nagels naast een prachtig opgetuigde kerstboom, en 

niet te vergeten gezelligheid, ja we hebben er behoefte aan. 
 

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 • 
 

Een knipoog naar de roarin’ 20s waar alles letterlijk losging 

door te feesten onder andere in de alom geprezen little 

black dress van Chanel; toen met hakken en nu met 

veelkleurige sneakers. 
 

Natuurlijk heb je alle vrijheid met veel kleur maar in dit 

seizoen zijn iconische kleuren de trend en ligt de nadruk op 

paars, oker en cognac tinten op je nagels. Paars staat voor 

onafhankelijkheid, mysterie en magie. Moeder natuur laat 

zich gelden met oker dat verwarmend werkt en creativiteit 

en vreugde stimuleert. 
 

• Nieuwe CND Spa Manicure en Pedicure lijn  • 
 

De lat lag hoog, maar CND haalt het ruim; haar nieuwe lijn 

Spa Manicure en Spa Pedicure producten met de naam 

CND Pro Skincare is fantastisch, een absolute voltreffer, wat 

ons betreft op naar de volgende 20 jaar met prijzen. 

 
Het is een complete lijn van prebiotisch verrijkte spa-

producten voor een gezonder uitziende huid; zoals de Callus 

Smoother, Mineral Bath, Exfoliating Sea Salt Scrub, Intensive 

Hydration Treatment, allemaal producten die zijn 

uitgebalanceerd voor handen & voeten. 
 

Kortom een zeer uitgebreide lijn waar wij u graag over willen 

informeren in onze salons. 
 

• Cadeaus • 
 

En als we tijdens de feestdagen samenkomen geven we 

elkaar ook weer cadeautjes… 
 

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. 
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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, biab, 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 Biab 
1 dag, workshopgeld + gm € 375,- / pakket € 265,- 

 

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) 62,50 

   Acrylnagels Naturel (1 persoonlijke kleur) 70,00 

   Acrylnagels French Manicure of French Soft White (2 kleuren) 72,50 

   Glasnagels 72,50 

   Acrylnagel Glitter 72,50 

   Babyboom Nails 78,75 

   Nagelbijter Arrangement (kom binnen voor een gratis advies) 70,00 

   Gelnagels Naturel  (1 persoonlijke kleur) 70,00 

   Gelnagels French Manicure (2 kleuren) 78,25 

   Gelnagels Glitter 72,50 

   CND Brisa Gel Cover / Gelnagels 60,00 / 72,50 

   Biab nagels (CND Plexigel, The GelBottle) vanaf 55,30 

   PolyGel nagels vanaf 62,50 

   Nieuwe set Acryl of Gelnagels + Gellak  78,25 

   Vullen (na 3-4 weken, alle soorten gel- & acrylnagels) 49,50 

   Halve Vulling (binnen 2 weken, alle soorten gel- & acrylnagels) 31,00 

   Vullen + Gellak (Gelish of CND Shellac) 62,40 

   Breuk / Nieuwe nagel 9,75 / 11,35 

   Vijlbeurt 15,25 

   Vijlbeurt + Nagels Lakken vanaf 24,00 

   Kunstnagels afweken (bij een nieuwe set gel- of acrylnagels) 19,00 

   Kunstnagels verwijderen (gel- of acrylnagels en geen nieuwe set) 30,00 

   Solar nagels (Solar Nails) verwijderen 45,00 

  

• Gellak & CND Shellac nagellak  

     Gelish Gel Polish nagels (nagellak op gelbasis) 32,75 

   Gelish Gel Polish tenen 35,75 

   Gelish Gel Polish nagels French Manicure 37,40 

   CND Shellac nagels (hybride kleurlak/nagellak) 32,75 

   CND Shellac tenen 35,75 

   CND Shellac nagels French Manicure Bright of Soft White 37,40 

   CND Shellac tenen French Manicure 38,40 

   Gellak Glitter / Folie nagel  4,00 

   Gellak Nail Art / Design nagel  6,00 

   Gellak verwijderen met / zonder nieuwe gellak 9,45 / 14,30 

   Gellak tenen verwijderen + Vijlbeurt zonder nwe gel 21,00 

   Gellak verwijderen ander merk met / zonder nwe gel 15,10 / 21,50 

  

• Manicure & Spa Manicure  

     Manicure (nagelriemverzorging, scrub, vijlen/polijsten, massage) 32,50 

   Manicure + Lakken (Caption of CND Vinylux nagellak) 41,50 

   Manicure + Gellak (Gelish of CND Shellac) 51,00 

   Manicure + French Manicure Gellak 52,75 

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

     (spabad,masker, scrub, vijlen/polijsten) 

36,50 

   CND Spa Manicure + Lakken 47,50 

   CND Spa Manicure + Gellak 58,50 

   Perfect Men’s Manicure (speciale manicure voor mannen)  32,50 

  

• Pedicure & Spa Pedicure  

     Pedicure (eelt, nagelriemverzorging, vijlen/polijsten, voetmassage) 42,50 

   Pedicure + Lakken (Caption of CND Vinylux nagellak) 53,95 

   Pedicure + Gellak (Gelish of CND Shellac) 65,00 

   Pedicure + French Manicure Gellak 66,00 

   CND SpaPedicure Marine, Gardenia, Citron, Vanilla 

     (voetbad, masker & scrub, vijlen/polijsten) 

47,00 

   CND Spa Pedicure + Lakken 57,00 

   CND Spa Pedicure + Gellak 67,00 

   Medisch Pedicure (pijnplekken, ingegroeide teennagels, eelt) 49,50 

  

• Wimperextensions (Wimperverlenging)  

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

   One by One Vullen (2 weken / 3 weken) 38,00/ 42,00 

   Nieuwe Set Volume Lashes (3D) 120,00 

   Volume Lashes Vullen (2 weken / 3 weken) 42,00/ 50,00 
 

 

 

 

 

• Openingstijden 
   kan per vestiging verschillen 

 

     Maandag 11.00 – 18.00 

   Dinsdag t/m donderdag 9.00 – 18.00 

   Vrijdag 9.00 – 19.30     

   Zaterdag 9.00 – 18.00 

   Zondag 12.00 – 18.00 

 

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

