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Eindelijk
Het jaar is al bijna vier maanden oud en nu pas
komt de eerste nieuwsbrief uit.
Mijn welgemeende excuses dat u zo lang
moest wachten maar er is nogal een en ander
gaande in de praktijk.
Mijn jaar begon, zo net na de tweede operatie
nog niet echt fit. Maar inmiddels loop ik weer
als een kievit. Twee operaties binnen 3
maanden is natuurlijk niet niks, dus hele dagen
aanwezig zijn dat lukt me nog niet. Ik ben, in de
periode dat ik ziek was, vaak verrast door uw
kaartjes en beterschapswensen via de
medewerkers. Hartelijk dank daarvoor, dat doet
je echt goed. Nu ben ik weer met heel veel
enthousiasme aan de slag gegaan.
Een aantal medewerkers heeft aangegeven
minder uren te willen
werken in onze praktijk en
samen met de komende
vakantie periode heeft dat
best veel consequenties.
De agenda staat vol met
afspraken en dat is voor u
en ook voor ons erg
vervelend. De dames aan de receptie kunnen
ook niet meer doen dan een plekje in die
overvolle agenda voor u zoeken. We zijn heel
hard op zoek naar meer collega’s, maar
makkelijk is dat niet nu de
werkloosheid zo gedaald is.
We hopen op uw begrip in
deze situatie.
In het stukje personeel kunt u
alles lezen over de mutaties.
Namens alle medewerkers fijne Paastijd
gewenst.
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Seminar en Beurs
Op 7 maart was er een seminar over de ingegroeide
nagel, hier in Nieuwegein in het NBC. De
vakinhoudelijke organisatie was in mijn handen De
organisatie qua inschrijving, zaal koffie en lunch etc
dat doet een ander bedrijf. Naar blijkt, voor veel
pedicures, zijn ingegroeide nagels een heel moeilijk
onderdeel van de
behandeling. Er
hadden zich 500
pedicures
ingeschreven.
Normaal is het
aantal voor zo’n
semimar ca. 300.
Chantal en ik
hebben hier in de
praktijk een film
laten maken en die daar getoond. De behandeling
hebben we zo stapje voor stapje in beeld gebracht in
de hoop dat de pedicures er verder mee kunnen. Twee
van onze clienten hebben model gezeten voor de film,
waarvoor nogmaals onze hartelijk dank.
Verder was er een podotherapeute die vertelde hoe zij
met dit probleem omgaat en een chirurge die de
operatie aan een ingegroeide nagel liet zien en
uitlegde. Een heel leerzame dag vonden wij. We
hebben heel veel positieve reacties gehad.
13 en 14 april was er weer een beurs in Expo Houten.
Dat was erg interessant en ik heb veel nieuwe dingen
gezien.
Te veel om hier allemaal te noemen. Daarom noem ik
alleen een paar producten die wij nu ook in de praktijk
hebben.

Nieuwe artikelen
Dadi oil
Veel clienten in onze praktijk gebruiken de HFL
solution spray voor de behandeling van
schimmel/kalknagels. Nu is er na onderzoek
gebleken dat de behandeling nog beter werkt
als die gecombineert wordt met dadi oil. De
spray werkt tegen de schimmel en de olie zorgt
dat het nagelbed zacht blijft waardoor een
nieuw uitgroeiende nagel zich beter aan het
nagelbed kan hechten. Beiden mooie
producten met tot nu toe mooie resultaten.
Een klein flesje Dadi oil kost € 5,95.
Een flesje HFL solution spray gaat per 1 mei
€ 12,50 kosten.
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Wandelwol
Wandelwol is een leuke naam, maar behalve
dat het voor wandelen gebruikt kan worden,
kan het ook prima gebruikt worden tegen druk
onder de voet. Maar ook om een likdoorn
tussen de tenen te ontlasten. Dus of u nu de
vierdaagse gaat lopen of niet, wandelwol kan u
helpen tegen voetklachten die door druk of
wrijving ontstaan. Vraag er eens naar bij de
pedicure.
Een zakje wandelwol van 10 gram kost € 6.95.

Aanbiedingen

Stagiaires

April tot en met Juni
Artikelen:
Handcreme van Akileine nu
met 20% korting.

Lisanne blijft ook als stagiaire via Amice
opleidingscentrum in Barneveld. Ze volgt vanaf
september namelijk de MBO opleiding medisch
pedicure.
Faith blijft ook als stagiaire via Rijn IJssel
college in Arnhem. Zij volgt daar straks ook de
MBO opleiding medisch pedicure.
Jolanda loopt een dag stage voor de opleiding
pedicure. 7 maart jl is haar opleiding pas
gestart.

Behandeling:
Scrub nu van € 6,50 voor
€ 2,50.
Personeel
Op 6 april jongstleden zijn we met zijn allen uit eten
geweest om alsnog te vieren dat Leonora al 12 ½ jaar
in dienst is.
Het was heel gezellig en Chantal was er deze keer ook
nog bij.
Kaylee is per 1 april 2 dagen gaan werken ipv 3
dagen.
Amanda werkt nu nog 3 dagen i.p.v. 4 dagen.
Hillary blijft tot eind juni 2019 bij ons werken. Zoveel
mogelijk op de vrijdag.
Leonora gaat af en toe ook op donderdag werken.
Lisanne komt per 1 juni twee dagen bij ons werken.
Ze heeft dan bijna alle examens gedaan en al veel
ervaring opgedaan bij Amanda.
Faith komt ook per 1 juni twee dagen bij ons werken.
Zij is ook bijna klaar met de opleiding en is door
Leonora al aardig ingewerkt.
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Sluitingsdagen
Wij zijn in 2019 zeker gesloten op:
22 april ivm Pasen
30 en 31 mei ivm Hemelvaartsdag
10 juni ivm Pinksteren
26 t/m 30 augustus ivm vakantie
24 december t/m 1 januari ivm Kerst en Oud
en Nieuw

