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Voorjaar
De lente is volop bezig
veel jonge dieren
lopen in de natuur.
Schattig om te zien
toch?
Bloembollen zijn volop
in bloei en alle bomen
lopen weer uit.
Heerlijk!
Voor ons is het voorjaar de tijd van beurzen en
congressen. Erg leuk om te kijken wat voor nieuws
er in ons vak bedacht is. Zo zult u af en toe onze
pedicures of de schoonheidsspecialiste met een
futuristisch hoofddeksel
zien. Dat is een loepbril
met licht die ze kunnen
gebruiken als iets met
het blote oog moeilijk
zichtbaar is.
Schrik er niet van, het is
voor u beter als de
medewerkers iets heel
goed kunnen zien.
Ook zijn er weer nieuwe
producten van de
gezichtscrème en nagellakken binnengekomen.
Altijd leuk om even naar te kijken.
Ik wens u een fijn voorjaar toe.
Tineke de Beer
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Voeten en verzorging
In deze tijd is het altijd veel drukker bij ons dan
normaal. Het lijkt alsof iedereen de voeten voordat de
open schoenen aan gaan nog even netjes wil hebben.
Uiteraard doen we dat graag. Maar er zijn ook genoeg
dingen die u zelf zou kunnen doen.
Wassen
Dat u de voeten regelmatig moet wassen hoeven we u
niet te vertellen. Tegenwoordig stapt bijna iedereen
dagelijks onder de douche. De voeten hoeven niet
perse met zeep
gewassen te
worden. Zeep
ontvet de huid en
dat is niet altijd
goed. De
bescherming
tegen
bijvoorbeeld
schimmelinfecties
gaat dan weg.
Afdrogen
Helaas drogen niet alle mensen hun voeten goed af.
Ze lopen even rond en denken dan hup kousen en
schoenen aan en klaar zijn we weer.
Maar goed afdrogen is wel belangrijk. Als de huid
vochtig blijft is ook dat weer heerlijk voor schimmels en
kunnen ze goed groeien.
Dep de voeten droog, vooral tussen de tenen niet te
ruw afdrogen. En kunt u er niet goed bij, dan is een
koude föhn erop laten blazen wellicht een oplossing.

Incrèmen
Veel mensen vinden het overdreven om de voeten in
te smeren, maar ook de voethuid kan erg droog
worden en zelfs kloven krijgen in de huid.
Smeer ze
daarom in met
een goede
voetcrème.
Nagels lakken van de tenen
Dat doen wij met plezier voor u, maar als u het zelf
wilt doen dan hebben we wel wat tips:
De nagels moeten goed droog zijn, dus is het niet
verstandig om te lakken direct na het douchen.
Wacht liever een uurtje. Ontvet ze dan goed met een
tissue remover. Vlecht een tissue tussen uw tenen
dan komen de nagels niet tegen elkaar, of tegen de
andere tenen aan.
Gebruik altijd een basislak. Doet u dat niet dan kan
de kleurstof in de nagel trekken en heeft u na de
zomer lelijke gele nagels.
Lak dan twee maal een dun laagje kleur op de
nagels. Eindig met een laagje top coat. Laat ze goed
drogen voordat u kousen of schoenen aantrekt. Ook
direct naar bed gaan is niet zo verstandig. Een
afdruk van het beddengoed in de lak is jammer van
al uw werk!
Wij verkopen van het merk
LCN: base coat, top coat
en vele kleuren lak. Kijk
eens rond bij de receptie.
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Schoonheidsbehandelingen
In april worden we bijgeschoold om de
behandelingen nog beter te kunnen doen. Een dag
komt er een vertegenwoordigster hier en zal
Amanda informeren. Een andere dag gaan Chantal
en ik naar Puth om daar de laatste nieuwtjes te
horen.
Monteil
Er komt een heel handig
vakantietoilettasje van Acti
Vita in de verkoop. Daarin
zitten kleine flesjes
reinigingsproduct en een
klein potje dag/
nachtcrème. Niet al te duur en handig in de koffer.
Meer informatie kunt u krijgen van onze
schoonheidsspecialistes
Van de lijn Hydro Cell is er een
Pro Active cleansing lotion die
multifunctioneel is. Je kunt het uiteraard
gebruiken om het gelaat mee te
reinigen. Een lotion daarna hoeft niet
meer, de huid is gelijk klaar voor de
crème.
Met deze cleansing lotion kun je ook
douchen en je haar wassen. Dus zeker
een handig product om mee te nemen
op vakantie.
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Kortingen
Bij kortingen op behandelingen of producten is één
korting per keer mogelijk. Op een afgeprijsd artikel kan
niet nóg een korting worden gegeven.
Facebook
U kunt ons vinden onder de
naam “Voetverzorging
Tineke de Beer”.
Personeel
Sylvia heeft besloten om niet terug te komen.
Stagiaires
Elvira loopt stage op de dinsdag tot eind maart, dan
gaat ze examen doen en haalt ze hopelijk haar
pedicure diploma.
Yvonne is gestopt met haar stage. De afstand van
Noord-Holland naar Nieuwegein werd toch wat teveel.

Grabbelmand
Per 1 februari hebben
we een grabbelmand
staan. Iedereen die een
behandeling + een
artikel zonder korting
afrekent mag er een
cadeautje uit pakken.

Vakanties Wij zijn alleen gesloten tijdens de officiele
feestdagen.
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.
Bij artikelen geldt één korting, dus of de aanbieding
of de puntenkorting.
April t/m Mei 2015
Behandeling:Uitgebreide gezichtsbehandeling nu
met 20% korting.
Artikel: Het 2e flesje nagellak voor de helft van de
prijs.
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: Voetmassage nu voor €
10,00 ipv € 15,00.
Artikel:Gratis figuurvijl bij de aanschaf
van een nagellak.

