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Digitale tijdperk

Het was een zeer drukke start na de vakantie. Het
aantal behandelingen is nu weer op de normale
aantallen teruggekomen. Iedereen is weer terug en
is weer in het gewone ritme gekomen. Wel zo
prettig voor u en voor ons.
Wat we nu merken is dat er tijdens de drukte voor
de vakantie wel eens een foutje gemaakt is met
afspraken maken door onze medewerkers. Opeens
stonden er dan cliënten binnen waarvan de
afspraak wel op het kaartje gezet was, maar niet in
de computer. Ook gebeurde het dat de tijd op het
kaartje anders was dan de tijd in de computer. Om
dit soort vervelende zaken te voorkomen kunt u
gebruik maken van onze
SMS service. U geeft ons
uw mobiele nummer en wij
zetten in het systeem de
SMS herinnering aan. Een
dag voor uw afspraak krijgt
u dan de herinnerings SMS met de goede tijd van
uw afspraak. Omdat de SMS uit de computer wordt
verstuurd is de tijd in uw bericht dan altijd de juiste
tijd. U kunt geen bericht terug sturen, want de
computer kan dat niet ontvangen. Wilt u de
afspraak dan nog verzetten dan is het handig om
ons te bellen.
Overigens over digitale tijdperk gesproken: de
nieuwsbrief kunt u altijd ook vinden op onze
website. Ieder kwartaal staat de brief er weer op.
U hoeft dus niet te wachten tot de geprinte versie
op de balie ligt.
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Betalen

Het is mogelijk bij ons met contant geld te betalen,
maar regelmatig komt het voor dat we geen wisselgeld
hebben. U kunt dan natuurlijk pinnen.
Onze pinautomaat is al aangepast aan de nieuwe
veiligheidsnormen die per 1-1-2012 in gaan.
De pas dient u bij onze
automaat aan de voorkant
in te steken. Ook dient u de
pas te laten zitten totdat de
automaat het aangeeft dat
de pas verwijderd kan
worden. Onze pinautomaat
gaat erg hard piepen als u
de pas er dan niet uit haalt.
Voor uw en onze veiligheid vragen we u zo veel
mogelijk per pin te betalen.

Nieuwe artikelen

U heeft ze vast al zien staan. Op de balie en de kast
tegen de wand. We hebben een nieuw merk nagellak
in huis. LCN is een merk dat heel veel producten
maakt voor nagelstylistes. Ze maken ook een
prachtige nagellak in vele kleuren. Bij alle kleuren is
een tester aanwezig. U kunt nu dus ook zien hoe de
kleur bij uw eigen huidskleur staat. Ook is het fijn dat
de nagellak in flesjes van maar 8 ml verkocht wordt.
De lak krijgt geen nu tijd om in te drogen in het flesje.
Naast de gewone kleuren zijn er ook lakken voor
bepaalde seizoenen of met speciale effecten.
Fall in Love zijn 4 kleuren lak speciaal voor de herfst.
Daarbij kunt u een lipgloss of lipstick aanschaffen.

In Style zijn 4 kleuren speciaal voor
de feestdagen. Ook hierbij is het
mogelijk een lipgloss of lipstick aan
te schaffen.
The Crackles is een serie van
e
lakjes waarbij de 2 laag
openbreekt. U dient eerst een
basislak aan te brengen, daarna
een willekeurige kleurlak, als deze goed droog is
een dun laagje crackle top. Deze top droogt en
breekt dan open zodat u de kleur eronder weer ziet.
Afwerken met een glanzende topcoat.
Croco fever werkt hetzelfde als the crackles, maar
breekt in een fijnere structuur open.
Magnetic power dit is een lak die u na de basislak in
een dikke laag aanbrengt. Dan houdt u er een
magneetje boven. Dat magneetje zorgt voor een
streepjes- of sterretjespatroon in de lak. Als de lak
droog is afwerken met topcoat.

Behandelingen

Naast onze standaard pedicurebehandeling hebben
we natuurlijk nog veel meer in huis.
Iedere nieuwsbrief zullen we een behandelingsgroep
wat meer toelichten.
Nagelbeugeltechnieken
Deze techniek helpt heel goed bij steeds weer
ingroeiende nagels. Als de nagel vrijgemaakt is bij de
behandeling en er geen ontsteking aanwezig is, dan
kunnen we met een beugel de nagel wat liften zodat
de nagel niet meer zo hard in de huid kan drukken.
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De onyclip is een plakbeugel die gemaakt is van
metaal. Het is een plat
strookje, ca. 2mm breed en
0,10 mm dik, waar een witte
coating op is aangebracht. De
beugel wordt op lengte
gemaakt van nagelwal naar
nagelwal. Het plakken gebeurt
rechts en links op de
nagelplaat. Het midden van de
nagelplaat blijft lijmvrij. Omdat het metaal recht is
en op een kromming op de nagel wordt geplakt
gaat de beugel trekken aan de zijkanten van de
nagelplaat. Daardoor komt er minder druk in de
nagelplooien.
Een andere vorm van beugel is het veertje. Dat is
een plat chirurgisch stalen strookje. Aan een zijde
wordt een oogje gemaakt dat om de nagelhoek
past. Dan wordt de beugel op maat gemaakt van
de nagel en wordt er ook aan de andere zijde een
oogje gemaakt.
Het veertje wordt dan om
de nagelplaat geschoven
en als het goed zit wordt
deze op het midden van
de nagelplaat vastgezet
met gel of acryl. Zo’n
veertje wil ook graag
weer in een rechte stand
en gaat daarom trekken aan de nagelranden. Bij
een erg dunne en breekbare nagel kunnen we dit
uiteraard niet toepassen.
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Personeel

Hillary heeft haar basis pedicure diploma behaald en
komt ons bijstaan op de dinsdagavond.
Anouk is op dinsdagavond aanwezig aan de receptie.

Stagiaires

Stagiaires die stage lopen voor Medisch Pedicure zijn
dus al gediplomeerde pedicures en kunnen een
behandeling prima uitvoeren.
Hind loopt stage voor Medisch Pedicure op de dinsdag
en de vrijdag
Suzik loopt stage voor basispedicure vanaf april op de
maandag. Ze volgt de opleiding in Barneveld bij Amice
en hoopt in februari/maart het laatste examen te doen.
Margot loopt stage voor Medisch Pedicure.
Atie loopt stage voor Medisch Pedicure.
Angelique loopt stage voor Medisch Pedicure.
Amanda loopt stage voor Medisch Pedicure vanaf 6
0ktober.

Garantieregeling

Heeft U klachten over de behandeling of het
resultaat, dan heeft U altijd recht om te reclameren
binnen 1 week. Wij zullen dan alsnog trachten uw
klacht te verhelpen. Garantie is een éénmalige
behandeling en géén complete behandeling. U dient
wel een afspraak te maken voor een garantie. Belt u
na 1 week dan valt zo’n behandeling niet meer onder
de garantie en zult u daarvoor moeten betalen.
Als een klacht al een aantal jaren bestaat, is het voor
ons niet mogelijk om deze binnen één behandeling
te verhelpen. De pedicure maakt dan met u
vervolgafspraken om tot een goed resultaat te
komen.

Vakanties.

In 2011 zijn we gesloten van:
26 december t/m 1 januari 2012 Kerstvakantie

Aanbiedingen

Oktober/november
Voetmasker van € 22,- voor € 17.50
November/December
Voetmassage van € 21,- voor € 18, December/Januari
Wintercreme van Akileine 10% korting

