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Voorjaar

Behandelingen

Terwijl ik dit schrijf schijnt de zon lekker naar
binnen. Buiten is het nog niet zo warm, maar dat
wordt het over een maandje vast wel.

Nagels lakken

De zomertijd is weer ingegaan en dat zorgt dat veel
dames de nagels weer gelakt willen hebben. Het
staat natuurlijk mooi in de open schoenen en aan
het strand/zwembad.
In deze nieuwsbrief vindt u wat meer informatie
over het lakken van nagels en eventueel kleurgel
op de nagels.
Behalve mooie nagels is het natuurlijk ook
belangrijk dat de huid van uw voeten mooi en glad
blijft. Het is verstandig om overtollig eelt, kloven en
likdoorns tijdig te laten verwijderen. Open
schoenen en dan zo’n dikke onverzorgde eeltrand
langs de hielen is ook niet echt fraai.
Ik wens u een gezellig en warm voorjaar.
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Het lakken van teennagels wordt door ons
zomers vaak gedaan. De lak wordt zo
aangebracht dat u er zeker 4 weken
plezier van heeft. Er zijn wel wat voorwaarden aan
verbonden.
•
U dient vooraf een afspraak te maken, want we
moeten extra tijd reserveren.
•
U dient slippers mee te nemen waar alle tenen vrij
in zijn. Zodat u niet heel lang hoeft te blijven
wachten bij ons in de wachtruimte.
•
U kunt zelf een kleurlak meenemen of u kunt bij
ons een lak aanschaffen.
Nail art
Het versieren van nagels van de tenen is zomers erg
in. We kunnen de nagels in
mooie kleuren lakken en met
figuren en steentjes verfraaien.
Dit blijft bij normaal gebruik
ongeveer 4 weken mooi zitten.
Ook hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als bij het
nagels lakken. (zie boven)

Biosculpture/
Biosculpture Soak off gel
Wilt u nog langer genieten van mooi gekleurde
nagels dan kunt u kiezen voor een van deze
systemen.
Biosculpture
Deze techniek hebben we vorig jaar al
geïntroduceerd. Het is een kleurgelsysteem die op
de nagels wordt aangebracht en vervolgens
uitgehard met een UV lamp. We hebben dezelfde
kleur lakken in de verkoop,
waarmee u eventueel uitgroei
kunt
bijwerken
jwerken thuis. U kunt de hele
zomer plezier hebben van deze
nagels.
Prijs € 20,50
Soak off gel
Dit is een nieuwe geltechniek die veel lijkt op de
biosculpture. Hij is van het merk OPI waar we ook
veel nagellakken van hebben staan.
U kunt hiermee ook kleur op de nagels laten
aanbrengen die veel langer blijft zitten dan nagellak.
Het voordeel van deze techniek is dat de gel goed
verwijderd kan worden zonder dat de natuurlijke
nagel beschadigd wordt.
U krijgt een flesje remover en instructie mee naar
huis waarmee
waa
u zelf thuis de gel af kunt weken.
Prijs € 23,50
Voor beide technieken dient u vooraf een afspraak te
maken.
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Vakantieperiode

Personeelsuitje

Alle pedicures en receptionistes gaan op andere
tijden met vakantie.
We gaan niet sluiten, maar de openingstijden
kunnen anders zijn. Belt u even vooraf en spreek
een boodschap in, dan bellen we u zo spoedig
mogelijk terug.

In januari zijn we weer uitgeweest, deels van de
fooienpot. Hartelijk dank daarvoor. Een aantal
medewerksters moest helaas door ziekte (griep)
verstek laten gaan.
We zijn gaan bowlen op onze eigen bowlingbaan hier
in Nieuwegein en daarna hebben we heerlijk gegeten
in het bowlingcentrum.

Bijscholing
In januari hebben we hier op het bedrijf een
scholing gehad voor de net gediplomeerde
pedicures over ingroeiende nagels. Voor de
gevorderde pedicures hebben we een scholing
gehad over ortheses. In maart is Mirjam van Doorn
hier geweest om ons een en ander te vertellen over
schoenen. Zij is van Richard van Doorn schoenen
in Overvecht. Folders van deze winkel staan in de
wachtruimte. Ook kunnen we u een kortingsbon
geven als u voor het eerst naar deze winkel gaat
om schoenen te kopen. Vraagt u daarnaar bij de
pedicures of bij de receptie.
In april en juni gaan we verder met de scholingen
zodat straks iedere pedicure alle behandelingen
kan doen.

Openingstijden
Met ingang van 1 april 2009:
Maandag:
08.30-17.00 uur
Dinsdag:
08.30-22.00 uur
Woensdag:
alleen op afspraak
Donderdag:
08.30-21.30 uur
Vrijdag:
08.30-17.00 uur
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Personeel
Per 15 april stopt Anne met haar
werkzaamheden bij ons. Zij gaat
in IJsselstein een
schoonheidssalon opzetten. We
wensen haar veel succes.

Stagiaires
Amy is er op donderdag en vrijdagmorgen. Ze zit op
school in Leusden en hoopt in juni haar diploma te
halen.
Maartje is voortijdig gestopt met de stage om privé
redenen.
Cleo werkt op donderdag en vrijdagmorgen als
stagiaire voor de opleiding Medisch pedicure.
Yvonne loopt stage op de dinsdag. Zij volgt de
opleiding bij Amice in Barneveld en doet in juni het
laatste examen.
Natasja loopt stage op de maandag. Zij volgt de
opleiding bij het NTI. Daar krijgt ze te weinig
praktijklessen en daarom heeft ze een stageplek
gezocht.

Chantal komt vanaf 21 april stage bij ons lopen op
de dinsdag. Zij volgt de opleiding bij ROC midden
Nederland. Vooralsnog komt ze voor 1 jaar.

Facturen
We kunnen op uw verzoek een factuur uitprinten
voor uw zorgverzekering. Raakt u deze onverhoopt
kwijt dan kunnen we hem wel opnieuw uitprinten.
De kosten daarvoor zijn € 1,00.
Een jaarfactuur maken kan op uw verzoek. De
kosten daarvoor zijn € 7,50. Niet alle
zorgverzekeringen gaan
akkoord met een jaarrekening.

Aanbiedingen
Voor de aanbiedingen van
behandelingen geldt dat u vooraf een afspraak
hiervoor moet maken.
April
voetmassage
€ 18,50 nu € 15,00
Mei
VIP 1
€ 59,50 nu € 52,50
Juni
nagels lakken
€ 8,75 nu € 7,50
Juli
nailart
€ 17,50 nu € 12,50
Aug.
gel deo
€ 9,30 nu € 8,00
Sept. scrub
€ 5,00 nu € 3,50
Okt.
handmasker
€ 15,50 nu € 9,00
Nov.
manicure
€ 28,00 nu € 20,00
Dec.
voetmasker
€ 21,50 nu € 17,00

