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De laatste nieuwsbrief in 2016.
Bijna is het
Sinterklaas en ook
alweer bijna Kerst.
Een heerlijke maand
staat voor de deur,
met hopelijk voor u
allen een fijne
warme tijd met
familie en vrienden.
Namens alle
medewerkers wens
ik u prachtige feestdagen toe.

Nieuwe producten
Prachtig mooie kleur
nagellak.
Nu kunt u er nog
feestelijker uitzien
tijdens het kerstdiner.
De kleur heet “dark
black cherry”.

Handcrème
Er zijn verschillende handcrèmes van LCN bij ons te
koop. Een fijn merk met goede producten.
De Hand & Nailcrème bevat
bijenwas en vitamine E. Zowel
de handen als de nagels twee
maal daags goed insmeren.
Deze crème geeft een minder
droge huid en minder droge
nagels.
De Rose handcrème bevat vitamine
E en rozenblaadjes extract. Deze
crème trekt snel in en maakt uw huid
fluweelachtig zacht.

Product informatie

Koude voetencrème
Nu de koude maanden er weer
aankomen is het misschien
voor sommigen van u fijn om
een verwarmende voetcrème te
gebruiken. De crème van
Akileïne dient u 2 maal per dag
dun aan te brengen. Na het
aanbrengen is het verstandig
om uw handen goed te wassen.
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De Anti Age crème is voor ouder
wordende handen.
Deze creme bevat glycerine. De
crème voelt wat vetter aan en gaat
ook ouderdomsvlekken tegen.

Vakanties
Wij zijn in 2016 tussen Kerst en Nieuwjaar gesloten.
2 januari zijn we ook nog gesloten, maar vanaf 3
januari 9.00 uur zijn we weer bereikbaar.
Afspraken boeken via internet kan uiteraard wel
altijd.
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Diabetische voetzorg 2017
Vanuit de podotherapie hebben we nog geen
berichten ontvangen over de vergoedingen voor
mensen met een zorgprofiel 2 of hoger. We nemen
aan dat het ongeveer hetzelfde zal zijn als dit jaar,
maar waarschijnlijk weten we dit pas eind
december zeker.
Personeel
Etentje Op 9 december gaan we na werktijd even
gezellig met het team uit eten. De fooienpot is nu
zover dat dat kan, dus gaan we voor de Kerst nog
lekker genieten. Dank u wel hiervoor!
Amy:
Op 6 oktober 2016 is de
dochter van Amy geboren.
Ze heet Jill en met het hele
gezin is alles goed. We
hopen dat Amy in Januari
weer kan komen werken.
Charlotte:
Velen van u hebben Charlotte al gezien. Charlotte
is sinds april 2016 gediplomeerd pedicure. Ze
werkt sinds die tijd al bij ons. Als pedicure werkt ze
op de dinsdagavond en nu ook op de maandag,
indien nodig, ter vervanging van Amy. Volgend jaar
gaat Charlotte starten met de opleiding Medisch
Pedicure. Naast pedicure is Charlotte ook
schoonheidsspecialiste.
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Het kan dus zijn dat zij ook, op afspraak,
schoonheidsbehandelingen uitvoert.
Verder ziet u haar op dinsdagmorgen en de woensdag
aan de receptie.
U merkt het al, ze is de zoveelste duizendpoot binnen
ons team. Wij zijn blij met haar!

November t/m December 2016
Behandeling:
In december kan iedere vrouwelijke cliënt een gratis
handmasker tijdens haar voetbehandeling krjgen.
Is dat nog eens een leuke meevaller!
Artikel: Akileine wintercréme nu € 11,00

Bijscholing

Januari tot en met Maart 2017
Behandeling: Deze maanden kunt u
een “proef” gelaatsbehandeling
boeken voor maar € 29,00.
De behandeling duurt 30 minuten
en dan wordt uw huid gereinigd. U
kunt vervolgens kiezen uit een korte massage of een
dieptereiniging. Verder krijgt u een masker en wordt
er een dagcrème aangebracht.
Artikel:Om uw proef gelaatsbehandeling af te maken
kunt u deze maanden de producten van het merk
Monteil, die ook in de salon gebruikt worden,
aanschaffen, met 15% korting.

Op 4 Januari ’s morgens hebben
we bijscholing. Eerst gaan we de
behandeling weer helemaal
doornemen en goed gelijk
afstemmen. Later op de ochtend komt er een docente
die ons leert om een speciale
kleurgeltechniek op teennagels
aan te brengen. We zijn zeer
benieuwd hoe en of dat werkt.
Behandeltarief in 2017
Een aantal tarieven gaan per 1 Januari omhoog, maar
niet alle tarieven.
De nieuwe prijslijst staat op de balie
en op de website.Aanbiedingen tot
en met December 2016:
Sockwell kniekousen, steunkousen
Een paar kousen kost € 27,50, koopt
u echter deze maanden 2 paar dan
betaalt u € 39,95. Deze aanbieding
geldt op de aanwezige voorraad.

April tot en met Juni 2017
Behandeling: gellak aanbrengen nu voor € 22,00
i.pv. € 27,00.
Artikel: op de rode lijn van Akileïne krijgt u deze
maanden 15% korting. De rode lijn bevat
voornamelijk verkoelende gels en crèmes.

