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Tijd
Bijna iedere keer dat u hier terug komt voor
een vervolgbehandeling, verbazen we ons
weer dat de tijd zo snel gaat. Wat hebben we
een prachtige zomer gehad met veel mooi
weer. Ik hoop dat iedereen
er van genoten heeft.
Nu staat de herfst weer
voor de deur. Ik
persoonlijk, vind dat
overigens het mooiste
seizoen met al die kleuren
in de natuur. Helaas heeft het vocht en de
koudere temperatuur veel invloed op onze
huid. De handen worden sneller schraal, ons
gezicht wordt droger en als we onze voeten
niet warm zouden inpakken, dan zouden die
ook veel droger worden.
Dat warme inpakken heeft wel wat nadelen.
Schoenen en sokken kunnen knellen en
ingroeiende nagels of likdoorns veroorzaken.
Maar gelukkig kunt u dan weer bij ons terecht
om die problemen op te laten lossen. Een
korte behandeling duurt maar 10 minuten en
is er om één probleem op te lossen, bv 1
likdoorn.
De tijd die voor een standaardbehandeling
wordt ingepland is 30 minuten. Dit lijkt kort,
maar voor een standaardbehandeling is dat
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echt genoeg. Wilt u nu iets extra’s zoals
bijvoorbeeld een scrub of pakking, dan is het
handig om dat bij het afspreken te melden, want
dan wordt daar ook extra tijd voor gereserveerd.
Tineke de Beer

Nieuwe behandelingen
Cryopen
Vanaf heden kunt u bij
ons terecht voor
wratbehandeling met de
Cryopen.
Cryotherapie wordt al
heel lang gebruikt voor
het bevriezen van niet
gewenst weefsel zoals wratten.
De huisartsen hebben bijna allemaal een
wrattenspreekuur. U kunt op dat moment komen
en de wrat wordt dan aangestipt met een
wattenstaafje met vloeibare stikstof. Nadeel
hiervan is dat dit maar eens per 14 dagen kan.
De wattenstaaf is meestal te groot en bevriest
daardoor ook de huid rondom de wrat. Dat geeft
behoorlijk veel pijn. Ook gebeurt het nogal eens
dat er een dikke laag eelt om en over de wrat zit.
Daardoor kan de bevriezing niet diep genoeg
plaats vinden en moet u herhaalde malen
terugkomen.

Als u bij ons komt voor een wratbehandeling
beginnen we met het verwijderen van het eelt.
Daarna gaan we met de cryopen een dunne
straal vloeibaar gas onder hoge druk op de wrat
aanbrengen. Door die dunne straal wordt het
omliggende weefsel niet of nauwelijks geraakt.
De pijn die men zou kunnen ervaren is nihil. De
straal kan veel dieper in het wratweefsel
doordringen. Tijdens iedere behandeling wordt
de wrat 3 à 4 maal bevroren. Daarnaast kan
het, indien nodig, wekelijks herhaald worden.
Diepe wratten vragen toch wel 3 à 4
behandelingen.
De prijs van een behandeling is € 20,00. Deze
wordt niet vergoed door de zorgverzekering

Nailart
Wij zijn op dit moment druk
bezig om te bezien of we nailart
ook op de handen kunnen gaan
toepassen. Rebecca en Amy
zijn daarvoor naar een cursus
geweest en kwamen zeer
enthousiast terug. U hoort of
ziet hier binnenkort meer van.

Nieuwsbrief 9e jaargang nr. 4, oktober 2009

Garantieregeling

Openingstijden

Aanbiedingen

We merken dat niet iedere cliënt op de hoogte
is van onze garantieregeling. U hoort als u
voor de 1e maal bij ons komt daarover
geïnformeerd te worden. Ook hoort u een
folder mee te krijgen. Heeft u deze folder niet
gehad dan kunt u deze alsnog vragen bij de
receptie of aan de pedicure.

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

Voor de aanbiedingen van
behandelingen geldt dat u vooraf
een afspraak hiervoor moet
maken.

Als u problemen heeft aan uw voeten en ze
zijn niet voldoende verholpen, dan heeft u het
recht om binnen een week na die behandeling
terug te komen. Uiteraard moet u daar wel
even een afspraak voor maken.
Ook als u andere klachten heeft, dan horen
wij dat graag. We kunnen dan namelijk kijken
of we iets aan uw klacht kunnen doen.
Ergens in een tijdschrift heb ik een spreuk
gelezen die ik erg toepasselijk vind. Deze luidt
als volgt:
We hebben liever dat u boos terugkomt,
dan dat u kwaad weg
blijft!!

Personeel
Mireille is per 1 oktober begonnen in een andere
baan. Helaas hebben we nu tijdelijk niemand vast
aan de receptie.

handmasker
manicure
voetmasker
VIP 1
voetmassage
handscrub

€ 15,50 nu € 9,00
€ 28,00 nu € 20,00
€ 21,50 nu € 17,00
nu 10% korting
€ 20,50 nu € 17,50
€ 7,50 nu € 5,00

Stagiaires
Cleo heeft in juli het diploma Medisch pedicure
behaald.
Natasja heeft haar diploma in
september behaald.
Beiden van harte gefeliciteerd met
jullie diploma.

Chantal loopt stage bij ons op de dinsdag. Zij
volgt de opleiding bij ROC Midden Nederland.
Vooralsnog komt ze voor 1 jaar.
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Okt.
Nov.
Dec.
Jan.
Feb.
Maart

Prijswijzigingen
Per 1 januari worden de prijzen van
behandelingen verhoogd.
De prijzen van artikelen worden iedere keer
aangepast als wij ze
duurder moeten inkopen.

