
In deze nieuwsbrief leest u alles wat er 

in de afgelopen periode bij Pedicure 

Rozenburg is gepasseerd. 

 

Bijscholing 

In juli en september heb ik bijscholing 

in nagelbeugeltechnieken en ortheses 

gevolgd. Tevens heb ik inmiddels 

nieuwe tangen en  materialen kunnen 

aanschaffen waarmee nog betere 

resultaten behaald kunnen worden.  

 

Collega op bezoek 

In september heeft mijn collega Joke 

een dag in de praktijk meegelopen, zij 

is in Zuidland gestart met een 

pedicurepraktijk en volgt de opleiding 

tot Medisch Pedicure. Het was erg leuk 

om haar een praktijkdag van de 

Medisch Pedicure te laten zien en de 

reacties van u als cliënt waren 

bijzonder fijn. 

 

Advies bij wintervoeten  

Deze klachten treden op tijdens koude 

en vochtige periodes, dus vooral in het 

najaar en de winter. De winterkou 

maakt dat de bloedvaten vernauwen 

en de voeten minder goed doorbloed 

worden. Wisselbaden (afwisselend 

warm en koud) kunnen helpen, omdat 

ze de bloedsomloop stimuleren.  

U houdt uw voeten twee tot drie 

minuten in een warm voetbad, daarna 

twee tot drie seconden in koud water, 

vervolgens weer in warm, enz. Dit kunt 

u zo'n zes tot acht keer herhalen. 

 

 

Nieuw: Hypogeen voet- en beencrème 

 

Voor een droge en kwetsbare huid heb 

ik het assortiment uitgebreid met de 

voet-been crème van Hypogeen. Deze 

voet-been crème maakt de huid zacht en 

soepel door de combinatie van de 

actieve ingrediënten 5% Urea, Papaya 

en Vitamine E. 

 

Veel cliënten dragen steunkousen en 

zijn hierdoor beperkt in de keuze van 

voetcrèmes. Hypogeen voet- en been 

crème kan ook bij steunkousen gebruikt 

worden. Hypogeen producten zijn vrij 

van parfum, kleurstoffen en geurende 

grondstoffen, maar ook vrij van paraffine 

en vaseline.  

 

Diabetische Voetzorg 

Het ligt in de verwachting dat ik de 

samenwerking met podotherapie 

Rondom en Hallux voor de medische 

voetzorg in het nieuwe jaar voortzet.  

 

Tarieven 

Per 1 januari 2017 zullen de tarieven 

met 1,5 % verhoogd worden. 

 

Zoek u nog een origineel cadeau voor 

de feestdagen? 

Geef een cadeaubon van de pedicure, 

altijd leuk ingepakt en een feestje om te 

geven!  

 

Fijne feestdagen alvast! 
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