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Zomer
Lekker warm en zonnig weer is alles wat we
willen in de zomer. Het duurde even, maar nu
is het dan toch echt lekker zomer. Dat
zomerse weer zorgt wel dat we last hebben
van zeer warme werkomstandigheden. We
zitten vaak met handschoenen, mondmasker
en plastic schort aan en dat kan erg benauwd
zijn. Toevallig heb ik,vlak voordat de warmte
begon, in alle behandelruimtes airco laten
installeren en daar is iedereen nu erg blij mee.
23 graden wordt nu soms als te koud ervaren!

Namens alle medewerkers wens ik u een fijne
warme zomer toe. En als u nog op vakantie
gaat, een goede reis.
Tineke de Beer

Commercial
In juni heb ik namens ProVoet mijn
medewerking verleend aan het maken van
een TV commercial. Ik kom niet in beeld maar
ben heel druk geweest met controleren of de
pedicures, die in beeld komen, voldeden aan
de eisen van onze branche. Het was heel leuk
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om mee te maken. Wat een
apparatuur en mensen zijn er nodig
voor zo’n opname zeg. Daar had ik
geen idee van. Voor een
commercial van 20 seconden is er
een hele dag van 8.00 uur ’s
morgens tot 20.30 uur ’s avonds
gefilmd. Zeer vermoeiend, maar het resultaat
vind ik leuk. De commercial komt vanaf 1 juli
verschillende malen per dag bij alle RTL zenders
( 4, 5, 7 en 8). Dat gaat dagelijks door tot en met
15 juli. Daarna komt hij van 22 t/m 29 juli weer
terug en in september nogmaals een periode.
Wilt u de commercial via internet bekijken dan
kan dat ook. Op www.provoet.nl staat het filmpje
op de startpagina.

Boek
Sinds april ben ik zeer druk met het maken van
een boek. Niet mijn memoires of zo, maar een
boek dat handig kan zijn voor pedicures. De tekst
heb ik al begin mei opgeleverd en
eind mei zijn er 2 dagen lang foto’s
gemaakt. Het boek gaat
Instrumentenwijzer heten en komt
w.s. begin november uit.

Artikelen
Ons vakblad Podopost wil vaak praktijkgerichte
artikelen maken. Het blad ligt altijd op of in de
tafel in onze wachtruimte. Nu is het niet zo
makkelijk om pedicures en cliënten te vinden
die hun medewerking willen verlenen. Eind mei
zijn we met een verslaggeefster een hele
middag bezig geweest. 4 Cliënten verleenden
hun medewerking en in de komende tijd komt
er 4 maal een artikel in het vakblad. Nogmaals
dank aan de cliënten die meegewerkt hebben.

Nieuwe behandelingen
Ontspanningsmassage
In de loop van dit voorjaar is de
ontspanningsmassage voet geïntroduceerd.
Sylvia heeft afgelopen jaar een opleiding
gevolgd en kan deze massage nu prima
uitvoeren.
Voetreflexzonemassage
In juni heeft Sylvia met succes het examen
gedaan voor voetreflexzonemassage. Vanaf
augustus gaat ze behandelingen doen op de
woensdagen. Heeft u belangstelling voor
voetreflexzonemassage vraag dan naar de
folder. Daarin vindt u alle informatie.
Sylvia gaat komend jaar een tweede jaar
volgen en zich nog meer verdiepen in de
voetreflexzonemassage.
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Weer de bel

Stagiaires

Vakanties

De bel blijft onderwerp van gesprek. Als de
deur op slot zit, hebben we de mogelijkheid
om de deur van binnenuit te openen, nadat u
heeft aangebeld. Het is de bedoeling dat
overdag van 8.30 uur tot 17.00 uur de deur
gewoon open blijft. Tijdens de lunchpauze
gaat de deur wel even op slot zodat wij rustig
onze boterham kunnen eten. Als u dan te
vroeg bent en toch naar binnen wilt, zult u
even moeten aanbellen.
Na 17.00 uur moet u altijd
aanbellen. De deur gaat dan op
slot, in verband met de veiligheid
van onze medewerkers.

Hier vindt u weer informatie over onze stagiaires
Chantal is gelukkig gebleven om nog langer
stage te lopen. Ze heeft
inmiddels haar diploma
schoonheidsspecialiste
behaald. En ik verwacht dat ze
maandag 5 juli a.s. ook gewoon
haar diploma pedicure behaalt.
Daarna komt ze hier werken.
Sabine stopt met haar stage en gaat bij een
ander bedrijf verder.
Banoe heeft haar stage afgerond en examen
basispedicure behaald.
Mignon is geslaagd voor haar opleiding en gaat
nu voor zichzelf beginnen.
Chantal Naafs heeft alle examens gedaan en
moet nog 1 theorie examen overdoen. Haar
stage is afgerond.

In 2010 zijn we een aantal periodes gesloten.
Heeft u al afspraken gemaakt voor heel 2010
kijk dan alstublieft even na of er niet toevallig
een afspraak in die periodes staat. Die afspraak
moeten we dan gaan verzetten.
We zijn in 2010 gesloten van:
26 juli
t/m
11 augustus
27 december t/m
31 december

Garantieregeling
U heeft altijd recht om te reclameren binnen 1
week. Wij zullen dan alsnog trachten uw
klacht te verhelpen.
Belt u na 1 week dan valt zo’n behandeling
niet meer onder de garantie en zult u
daarvoor moeten betalen.
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Prijswijzigingen
De prijzen van artikelen worden
aangepast als wij ze duurder
moeten inkopen.

Aanbiedingen
Voor de aanbiedingen van behandelingen geldt
dat u vooraf een afspraak hiervoor moet
maken.
Juli axxium soak off
5% korting
Augustus menthol scrub € 4,50 ipv € 5,50
September Voet en onderbeenmassage
€ 22,00 ipv € 25,00
Oktober
Hotstone massage
€ 24,50 ipv € 27,50
November Ontspanningsmassage
€ 30,00 ipv € 35,00
December Nailart handen 10% korting
Rebecca heeft inmiddels echte “Kerstnagels”
gemaakt. Deze liggen bij de nagellak in de
receptie.

