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Voorjaar
Nog maar even en we zitten al weer volop in het
voorjaar. Een heerlijke tijd waarin we weer lekker
naar buiten kunnen. Kousen en dichte schoenen
verdwijnen straks weer in de kast en we lopen dan
weer lekker op sandalen of slippers.
Maar dan moeten die voeten er uiteraard wel
verzorgd uitzien! En daar zijn wij dan weer goed
voor. Neem eens een scrub voor uw voeten dat
haalt de dode huidcellen weg en de huid voelt
daarna weer superzacht aan.
Nagels lakken is ook iets wat in het voorjaar meer
wordt gedaan en echt als u het door ons laat doen,
dan blijft de lak ongeveer 6 weken zitten. Het enige
nadeel is dat
de nagels
gaan groeien
en dat u dan
een uitgroei
gaat zien.
Maar…… dan
komt u toch
gewoon weer
bij ons en
maken wij ze
weer helemaal mooi.
Ik wens u een plezierige tijd toe.
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Voet-beenanalyse en voetencheck
Woensdag 9 maart 2016 houden we een dag voor
gratis voet-beenanalyse, voetencheck en
zooladviezen. Dit doen wij in samenwerking met KMI
home care en InsolePlus.
Eventueel kunnen direct kousen of zolen worden
aangemeten.
Ook al is alle onderzoek en advies deze dag gratis
voor de goede orde dient u
wel een afspraak te maken.
Dat kan bij de receptie en
telefonisch.

Strippenkaarten
10 strippen 20 minutenbehandeling € 230,00
10 strippen 30 minutenbehandeling € 300,00
10 strippen 40 minutenbehandeling € 350,00
De 10 strippenkaart blijft 1 ½ jaar geldig.
De strippenkaarten kunnen niet worden
aangeschaft door cliënten die vergoeding krijgen
via de podotherapeut.

5 strippenkaart
1
Strippenkaarten
Nog een maal wil ik graag even de aandacht vestigen
op onze strippenkaarten. We hebben begrepen dat
niet iedere client dat meegekregen heeft.
Om vaste clienten meer voordeel te geven hebben we
vanaf januari ook strippenkaarten.
De prijzen daarvan zijn:
5 strippen 20 minutenbehandeling € 115,00
5 strippen 30 minutenbehandeling € 155,00
5 strippen 40 minutenbehandeling € 180,00
De 5 strippenkaart blijft 1 jaar geldig.

2
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Geldig tot 1 jaar na datum
1e behandeling.
Voetverzorging Tineke de Beer
Colijnpark 170 3437 JK
Nieuwegein. 030-6038816
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Personeel
Hillary is per eind 2015 niet meer bij ons
werkzaam. Er was helaas te weinig werk voor haar.
Chantal, Amanda en Tineke gaan deze maand
starten met de opleiding Sportpedicure. Deze
opleiding kun je alleen maar volgen met een
diploma medisch pedicure op zak.
Het is een nieuwe specialisatie in ons vakgebied.
Dit is tevens de reden dat we nu een enkele keer
op vrijdag gesloten zijn in verband met deze
scholing.
In juni hopen we allemaal ons diploma te hebben.

Personeelsuitje
30 april hebben we ons dagje uit met zijn allen
gepland. In de volgende nieuwsbrief zullen we
verslag doen.
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WIFI
U kunt gratis WIFI bij ons gebruiken.
Het netwerk is VTBR gasten. U hoeft niet in te loggen,
na sluitingstijd is het netwerk gesloten.

Aanbiedingen tot en met
augustus 2016:
Februari 2016 t/m maart 2016
Behandeling: schoonheidsbehandeling 10% korting
Artikel: cicaleine crème tegen kloven 10% korting
April 2016 t/m mei 2016
Behandeling: nagels lakken van de tenen nu € 9,00
Artikel:LCN lakken deze maanden € 5,50
Juni 2016 t/m juli 2016
Behandeling: gellak nu € 25,00
Artikel: vermoeide voetencreme nu € 8,50
Juli 2016 t/m augustus 2016
Behandeling: voetmassage nu € 10,00
Artikel: LCN handcreme nu gratis figuurvijl erbij

Vakanties:
Wij zijn ook in 2016 tussen Kerst en Nieuwjaar
gesloten. De rest van het jaar zijn we om beurten op
vakantie.

In het voorjaar kunnen wij op vrijdag gesloten
zijn in verband met bijscholingen.

