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Vakantieperiode
Hopelijk heeft u een fijne vakantie gehad en bent u
weer veilig terug gekomen.
Voor de eerste keer hebben we deze zomer de
hele vakantie doorgewerkt. Iedere medewerker is
op een ander moment op vakantie gegaan,
waardoor de praktijk geopend kon blijven.
Voor ons, en ik hoop ook voor u, was dat een goed
idee. We waren nu beschikbaar voor mensen die
nog last hadden en voor eventuele nieuwe cliënten.
Maar toch…. De
agenda was erg
vol. Op een
gegeven
moment was het
zo erg, dat we
eind juli moesten
zeggen dat de
eerstvolgende
mogelijkheid voor een behandeling pas begin
september was. Vervelend als u daarvan de dupe
was, maar we hebben ons best gedaan om
iedereen van dienst te zijn.
We gaan eerst evalueren hoe deze zomerperiode
was voor de medewerkers en kijken dan of we
volgend jaar op dezelfde manier de
vakantieperiode in gaan.
In september gaan we iets nieuws aanbieden. Bij
“Schoonheidsbehandelingen” leest u daar meer
over.
Ik wens u veel leesplezier met deze nieuwsbrief.
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Scholing
Om u goed te kunnen adviseren voor wat betreft de
schoonheidsproducten zijn Chantal, Amanda en ik op
donderdag 21 augustus naar een scholing geweest in
Limburg. We hebben heel veel informatie gekregen en
kunnen u dus prima van dienst zijn. Ook hebben we
alle producten gekocht en meegenomen. U kunt ze
zien op de kast in de receptie.
Schoonheidsbehandelingen
Amanda is de
schoonheidsspecialiste die als
eerste gaat starten met
behandelingen op 1 september
a.s.
Gaat er meer vraag komen naar
schoonheidsbehandelingen dan
gaat Chantal ook behandelen.
We hebben leuke aanbiedingen via Facebook gedaan,
maar deze kunt u ook vinden op het bord in de
wachtruimte.
Monteil
Over de producten die we gebruiken is veel informatie
te geven. De belangrijkste informatie is toch wel dat
deze producten absoluut dierproefvrij zijn gemaakt.
Ook zijn alle producten hypo-allergeen.
We gaan in eerste instantie werken met de lijnen
Hydro Cell en Acti-Vita. Iedere nieuwsbrief zal ik over
een van de producten wat meer vertellen.

Hydro Cell
Dit zijn
verzorgingsproducten
voor de huid die veel
vocht nodig heeft.
De Pro Active
Cleanser is een
geweldig product. Het
is op veel manieren te gebruiken. Voor het reinigen
van uw gelaat doet u een klein beetje van dit
product in een kommetje. Vervolgens voegt u iets
water toe en met een make-up kwast klopt u het wat
op. U brengt het nu aan op uw gezicht met de kwast
als een soort scheerschuim. Daarna kunt u het met
een vochtig watje verwijderen. Het grote voordeel is
dat uw huid nu goed schoon is en niet meer met een
tonic behandeld hoeft te worden.
Ook is dit product heel handig om mee te nemen op
vakantie. U kunt het namelijk ook gebruiken als
shampoo of douchegel.
Punten complimentscard
Met de complimentscard spaart u punten voor
korting op artikelen. 500 punten geeft €
5,- korting. U kunt maximaal 1000
punten per keer inleveren.
Kortingen
Bij kortingen op behandelingen of
producten is één korting per keer
mogelijk. Op een afgeprijsd artikel kan niet nóg een
korting worden gegeven.
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Cadeaubonnen
We hebben al heel lang eigen cadeaubonnen.
Misschien een
leuk idee voor de
komende
feestdagen. Ook
kunnen we leuke
presentjes maken
van een artikel dat
u cadeau wilt
doen.
Facebook
De facebooksite groeit
langzaam maar zeker met
het aantal likes.
We zouden graag meer likes willen, dus als u ons
nog niet geliked heeft, kunt u dat alsnog doen. (als
u dat zou willen uiteraard)
U kunt ons vinden onder “Voetverzorging Tineke
de Beer”. Juist via facebook kunnen we korte
acties en aanbiedingen bekend maken, zodat u
daarvan kunt profiteren.
Artikelen
Op de balie staat een nieuwe
handcrème: Bali relax chapped skin
balm.
Deze handcrème is iets duurder dan
de gewone crème, maar hij is speciaal
bedoeld voor de handen waar kloven
en scheurtjes in komen.
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Personeel
Amy is op 8 juli moeder geworden van haar zoon Ian.
Het is een mooi mannetje en hij groeit goed.
Sylvia is nog steeds ziek. Wanneer ze weer terug
komt, weten we nog niet.
Rebecca is per 1 augustus gestopt met werken in
onze salon.
Stagiaires
Amber en Audrey zijn beiden ook geslaagd en
hebben inmiddels hun pedicurediploma ontvangen.
In september komen er weer nieuwe stagiaires.
Aanbiedingen tot en met september 2015:
Voor alle aanbiedingen van behandelingen geldt dat u
vooraf een afspraak moet boeken, zodat we er tijd voor
kunnen inplannen.
September t/m November 2014
Behandeling: Voetmassage nu € 10,00 ipv € 24.00
Artikel: 20% korting op de OPI lak.
December 2014 t/m Januari 2015
Behandeling:Paraffinebad voor uw handen,
nu weer € 4,00 i.p.v. € 8,00
Artikel:10% Korting op de
wintercreme van Akileïne.
Deze creme beschermt tegen de
gevolgen van koude. U kunt het
gebruiken op uw voeten, uw
handen en zelfs in uw gezicht.

Februari t/m Maart 2015
Behandeling:Voetmasker nu € 10,00 i.p.v. € 23.00.
Artikel:10% korting op gezichtscreme.
April t/m Mei 2015
Behandeling:Uitgebreide gezichtsbehandeling nu
met 20% korting.
Artikel:Het 2e flesje nagellak voor de helft van de
prijs.
Dit geldt niet als u met korting een lak aanschaft.
Juni t/m Juli 2015
Behandeling:Gellak laten aanbrengen nu met 20%
korting.
Artikel:10% korting op de Akildia, créme speciaal
voor clienten met diabetes.
Augustus t/m September 2015
Behandeling: epileren van de
wenkbrauwen
nu € 9,00 i.p.v. € 16,00.
Artikel:Gratis figuurvijl bij de
aanschaf van een nagellak.
Dit geldt niet als u met korting
een lak aanschaft.
Vakanties.
Uiteraard zijn we gesloten op 25 en 26 december en
op 31 december en 1 januari.

