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Zomer
Heerlijk de vakantietijd breekt weer aan.
De warmte is na een koud voorjaar nu toch
eindelijk gekomen en niet zo’n klein beetje ook!
Gelijk de eerste week van juli
worden temperaturen van boven de
30˚ voorspeld. We proberen het
koel te houden binnen, dus de
airco moet overuren maken.
De collega’s gaan om beurten op
vakantie. Een collega is even uit de running i.v.m.
een beschadigde knie. Haar afspraken moeten we
allemaal bij een andere collega plannen. Veel
cliënten worden gebeld om de afspraak om te
zetten. De collega’s die nu wel aanwezig zijn
moeten dus ook flink overuren maken. We doen
ons uiterste best om iedereen op tijd te
behandelen, maar soms lukt dat niet. Ik hoop op
uw begrip hiervoor.
Gaat U ook kijken naar de Tour de France in
Utrecht? Ik denk dat het
voor de meeste mensen
fijner is om thuis televisie
te kijken, maar een
spektakel is het wel!

Als u op vakantie gaat wens ik u een heel goede
reis en veel plezier.
Ik wens iedereen in ieder geval een fijne zomer
toe.
Tineke de Beer
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Nagels lakken van de tenen
Wilt u dat door ons laten doen dan kan dat uiteraard.
Meldt u dit dan wel bij het maken van de afspraak. Wij
moeten er extra tijd voor inplannen.
Wij hebben niet allerlei kleuren nagellak open staan
voor de cliënten.
De regel is:
1. U neemt zelf een kleurlak mee.
2. U koopt bij ons een flesje kleurlak.
Het merk LCN dat wij gebruiken is een
fantastisch mooie lak die goed dekt en
goed blijft zitten.
De basislak en topcoat die nodig is voor
het lakken hebben we wel in gebruik. Die
hoeft u niet zelf mee te nemen.
Wat we nog wel van u
vragen als u bij ons wilt
laten lakken is om
teenslippers mee te
nemen.
U gaat met droge lak
naar huis, maar de lak
moet nog goed
uitharden anders
beschadigt het alsnog
als u schoenen aan trekt.

Gellak
In de maand juli kunt u ook nog met korting gellak
laten aanbrengen op de nagels van de tenen.
Deze lak wordt uitgehard onder een lamp en is dan
zo hard dat de schoen direct aangetrokken kan
worden.
Hiervan hebben we een
aantal mooie kleuren. U hoeft
dus geen kleur zelf mee te
nemen. Ook de teenslippers
zijn niet nodig bij gellak. De
prijs is wel wat hoger dan
normaal lakken.
Nu in juli nog € 21,60 in
plaats van € 27,50
Monteil gelaatsproducten
Er is een heel handig
vakantietoilettasje van Acti
Vita in de verkoop. Daarin
zitten kleine flesjes
reinigingsproducten en een
klein potje dag/ nachtcrème.
Niet al te duur en handig in de koffer.
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Monteil gelaatsproducten
Binnenkort bij ons verkrijgbaar de nieuwe lijn van
Monteil: Ice Super sensitive.
Deze lijn voor de overgevoelige huid is heerlijk en
bestaat uit 3 producten.
1. Crème te gebruiken als dag en nachtcrème.
2. Oogcrème zonder parfum en prima voor de
dagelijkse verzorging van de oogcontouren.
3. SOS crème kalmeert snel de branderige
overgevoelige huid. Ook rode plekken worden snel
gekalmeerd.
Bij Marieke kunt u
meer informatie
vragen.

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.
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.
Oktober t/m november 2015
Behandeling: een heerlijk handmasker tijdens de
voetbehandeling voor € 3,00.
Artikel: 10% korting op de Hydra actief balsem van
Akileïne.

Kortingen
Bij kortingen op behandelingen of producten is één
korting per keer mogelijk. Op een afgeprijsd artikel
kan niet nóg een korting worden gegeven.
Vakanties Tijdens de vakantieperiode kan het zijn
dat we op woensdagen soms dicht zijn.

Voetverzorging Tineke de Beer
Colijnpark 170 3437 JK Nieuwegein. 030-6038816
KvK 30065593 ProVoet nr: 007403 KRP nr: 1809
Email: info@voetenbeer.nl website: www.voetenbeer.nl
Praktijk AGB code: 9601810 AGB code: 96 001802

SMS herinnering
Zoals u weet kunt u via sms een dag voor uw afspraak
een herinnering krijgen. Denkt u
dan: “help ik kan helemaal niet!”
dan kunt u niet terug sms’en. De
sms gaat namelijk automatisch bij
ons uit het systeem via internet.
Wel kunt u dan even bellen of
mailen om de afspraak te verzetten.

Telefoon
Per 17 juni is onze
telefoonaansluiting veranderd
en hebben we ook andere
telefoons. Het is voor ons nog
even puzzelen hoe alles werkt.
Vandaar dat het
antwoordapparaat nog niet is
ingesteld. Onze welgemeende excuses daarvoor.
Telefonisch zijn we bereikbaar:
Maandag 8.15 uur tot 16.45 uur
Dinsdag 8.15 uur tot 21.15 uur
Woensdag t/m vrijdag van 8.15 uur tot 16.45 uur.
Zaterdag en zondag zijn we telefonisch niet
bereikbaar.
Uiteraard kunt wel altijd een mail sturen naar
info@voetenbeer.nl
Ook is het mogelijk zelf via de website
www.voetenbeer.nl een afspraak te boeken in onze
agenda. U kunt de afspraak niet annuleren of
wijzigen via de site. Dat kan alleen direct via een
mail of telefonisch.
Facebook
U kunt ons vinden onder de naam
“Voetverzorging Tineke de Beer”.
Personeel
Amanda is helaas even uitgeschakeld. Ze heeft haar
knie geblesseerd en kan niet lopen. Haar huisarts
had het over een herstel van 6 tot 8 weken. We
hopen voor Amanda dat het korter duurt en wensen
haar veel beterschap.

