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Winter
Het heeft even geduurd, maar hier is dan weer
een nieuwsbrief ! Het was bijzonder druk de
laatste periode en dan schiet het maken van
een nieuwsbrief er bij in, helaas.
Per 1 januari vinden er een aantal wijzigingen
plaats in het personeelsbestand. Verderop in de
nieuwsbrief vindt u de details.
Wat een sneeuw al in
december zeg. Dat is lang
geleden dat het zo erg was.
Wij hebben zelfs cliënten
gebeld om afspraken af te
zeggen. We willen niet dat
mensen door de gladheid
vallen en iets breken alleen
maar omdat ze naar ons
moeten komen voor de
pedicurebehandeling. Ook
wil ik niet dat mijn collega’s
door sneeuwstormen uren in de file staan.
Hoewel de agenda helemaal vol staat gaan we
de afspraken op een andere dag erbij plannen.
Dit was even overmacht.
Namens alle
collega’s wil ik u
fijne Kerstdagen
wensen en een
heel goed en
gezond 2018!
Tineke de Beer
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Nieuwe producten
Hallux zolen
Sinds oktober verkopen wij deze inlegzolen. We
hebben daarvoor eerst een bijscholing gevolgd. De
zolen zijn gemaakt door podotherapeuten, maar het
zijn wel confectiezolen. Voor beginnende
voetproblemen zijn dit perfecte zolen.

HFL producten
Na de lezingen die we gevolgd hebben op 4
november hebben we besloten een aantal van
de producten van HFL in ons assortiment op te
nemen.



We hebben sportzolen en zolen voor dagelijks gebruik.
De sportzolen zijn zachter en soepeler. Bij sporten is
dat ook nodig want ze moeten meegeven met de
loopbeweging en ze moeten veren vooral als je
springt.
De zolen voor dagelijks gebruik zijn harder en stugger.
Deze zolen kunt u de hele dag in uw schoenen houden
en er alles mee doen.
Beide varianten zijn te koop in laag en hoog.
De pedicure kan u advies geven over deze zolen en
aangeven of ze voor u geschikt zijn.
De prijs van de zolen is € 34,95



Fungi Check
Een nieuwe test om te kijken of uw nagel
of huid nu wel of geen schimmelinfectie
heeft. Deze test wordt gedaan tijdens de
behandeling en u heeft binnen 20 minuten
de uitslag. Het is belangrijk om zeker te
weten wat er met uw nagel of huid is
voordat u een behandeling op uw nagel
gaat toepassen.
De kosten voor deze test zijn € 35,00. Als
we de test door een laboratorium moeten
laten doen zijn de kosten 2 maal zo veel.
HFL solution spray
Deze spray is heel handig bij
de behandeling van
schimmelnagels. U kunt de
spray gebruiken voor de
nagels maar ook om uw
schoenen te behandelen. De
pedicure geeft u uitleg hoe u
dit dient te gebruiken.
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Aanbiedingen

Charlotte heeft besloten om toch meer voor de
schoonheidsbehandelingen te
gaan en gaat daarom meer
werken bij de salon waar ze nu
ook al in deeltijd werkt. Daarom
gaat ze ons (niet helemaal)
verlaten. Ze is vanaf januari alleen op
oproepbasis, soms op de maandag nog
aanwezig om bij ons behandelingen te doen.

Januari tot en met maart 2018
Artikel: Akileine 24 uurs hydra creme 10%
korting

Deniece gaat ons vanaf 4 januari verlaten. Het
receptiewerk is toch niet haar ding.
Ze is nu gestart met de opleiding
voor pedicure en hoopt daar later
werk in te vinden. We wensen haar
veel succes in haar nieuwe vak.
Hillary In een tijd van zoveel mutaties in het
personeelsbestand ben ik blij dat
ik zo af en toe nog een beroep kan
doen op Hillary. U zult haar dus
kunnen treffen bij een
behandeling.
Miriam komt per 8 januari bij ons werken als
receptioniste op de maandag en de donderdag.
We zijn nog bezig met een receptioniste voor
de dinsdag woensdag en vrijdag. Wellicht kan
ik daar in de volgende nieuwsbrief meer over
vertellen.
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April tot en met juni 2018
Behandeling: nagels lakken
nu
€ 7,50 ipv € 10,50
Artikel: LCN lak flesje 10% korting

Schoenwarmer
In deze koude matte periode is het fijn als tijdens uw
behandeling de schoenen gedroogd en verwarmd
worden. Vraag er aan het begin van de behandeling
naar bij uw pedicure

Sluitingsdagen
Wij zijn in 2018 zeker gesloten op:
2 april Pasen
27 april Koningsdag
10 mei Hemelvaartdag
21 mei Pinksteren
24 december tot 2 januari 2019 Kerstvakantie
In de zomerperiode kan het zijn dat we in
verband met vakanties ook af en toe gesloten
zijn. Dit wordt vermeld in een van de volgende
nieuwsbrieven. Ook wordt het vermeld op de
website en de facebookpagina.
En u zult het horen als u ons belt
op dat moment.

Zijn we telefonisch niet bereikbaar, afspraken
boeken via internet kan uiteraard wel altijd.
www.voetenbeer.nl

