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Herfst
Voor U ligt nr.5 van de
nieuwsbrief van 2014.
Nog niet eerder is er 5 maal per
jaar een nieuwsbrief uitgekomen,
maar er is nu weer zo veel te
melden, dat het nodig is een 5e
editie te brengen.
We hebben overleg gehad over
de afgelopen zomerperiode. Alle medewerkers
vonden het veel beter en rustiger werken nu we
gewoon open zijn gebleven. Dus hebben we
besloten om volgend jaar zomer ook niet te sluiten.
Voor u fijn en voor ons rustiger.
We zijn iets meer dan een maand bezig met de
schoonheidsverzorging en gestaag komen er meer
cliënten die een afspraak maken voor een
schoonheidsbehandeling.
Sinds oktober
hebben we ook veel
nieuwe producten in
huis. In deze
nieuwsbrief komen
ze allemaal aan bod.
Wellichtzitten er voor
u ideeën bij om iets
cadeau te geven met de komende feestdagen.
Ik wens u een warme, gezellige tijd toe de
komende maanden.
Tineke de Beer
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Schoonheidsbehandelingen
Steeds meer cliënten maken een afspraak voor een
ontspannende behandeling. Inmiddels hebben we
geleerd dat voor sommige behandelingen minder tijd
nodig is en konden we de prijs daarvan verlagen. De
nieuwe prijslijst hangt in de wachtruimte.
Monteil
CC cream is een crème die zich aanpast aan de
huidskleur van uw gelaat en mooi alle oneffenheden
en kleurverschillen vermindert.
Hydro Cell
Deze keer even aandacht
voor de 24 uurs crème.
Zijdezachte gelaatsverzorging
die u zowel ’s morgens als ’s
avonds na de reiniging kunt
aanbrengen. Geeft een glad
en zijdeachtig gevoel en is
geschikt voor alle huidtypes.
De crème is dermatologisch getest.
Nieuwe artikelen
Shoefresh
Een nieuw apparaat in onze salons is de shoefresh.
Deze apparaten desinfecteren uw schoenen 5 minuten
door middel van ozon.
Daarna drogen ze de
schoenen 25 minuten.
Als u wilt kunt u tijdens de
behandeling uw schoenen
op de shoefresh laten zetten. Na de behandeling heeft
u dan droge, warme schoenen.

LCN
Rich Velvet feestelijke kleuren
nagellak voor najaar en herfst. Er
staan testers dus u kunt ze echt
even op een nagel proberen.
Manicare is een
beschermende
basislak voor de
handnagels.
Pedicare is een beschermende
basislak voor teennagels, waar
dan ook nog een schimmelwerend
product in zit. Wel heel belangrijk voor voeten en
nagels die gevoelig zijn voor schimmelinfecties.
Polish seal is een toplaag over de nagellak die door
daglicht harder wordt. Daardoor
blijft uw nagellak langer mooi.
Nail Care force
Nagelolie is een voedende
versterkende nagelolie. U kunt
meerdere malen per dag de
nagels insmeren en
inmasseren.
Wellness gel is een voedende
gel die na aanbrengen en
inmasseren snel ingetrokken is
zodat u daarna direct nagels
kunt lakken.
Briljant power nude is een voedende
beschermende basislak voor zwakke nagels
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Sockwell steunkousen
Vanaf heden hebben we
naast de vertrouwde OFA
steunkousen nu ook kousen
van het merk Sockwell.
Dit is een Amerikaans
product gemaakt van
merinowol en bamboe. Dit
materiaal geeft geen
allergische reacties en
kriebelt beslist niet. De
kousen zijn goed steunend
en kunnen prima
helpen als u lang moet staan of zitten.
Het leuke van deze kousen is dat ze in
moderne kleuren en motieven te
verkrijgen zijn. Ze zien er uit als normale
kniekousen. We hebben nu twee soorten
in huis genomen, maar uiteraard kunnen we alle
kleuren en motieven bestellen.
Kortingen
Bij kortingen op behandelingen of producten is één
korting per keer mogelijk. Op een afgeprijsd artikel
kan niet nóg een korting worden gegeven.
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.
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Facebook
Bij een actie op onze pagina
heeft een cliënte een
cadeaubon van € 10,00 gewonnen. Leuk toch?
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”.
Personeel
Amy gaat binnenkort proberen of ze weer een
behandeling kan gaan doen. Ze heeft nog steeds erg
last van haar bekken, dus lang zitten is een probleem.
Sylvia is nog steeds ziek. Wanneer ze weer terug
komt, weten we nog niet.
Stagiaires
Elvira loopt stage op de dinsdag en de donderdag. Ze
is in september gestart met de basisopleiding pedicure
in Utrecht.
Carin loopt stage op de vrijdag. Ze is al pedicure maar
nu in opleiding voor medisch pedicure in Barneveld.
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. € 10,00.
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.

