
In deze nieuwsbrief leest u alle 

nieuwsfeiten van Pedicure Rozenburg  

 

Zomervoeten 

Verwen uw voeten met een 

voetenscrub om de zomer tegemoet te 

gaan. Met een voetscrub verwijdert u 

zachtjes dode huidcellen. Een goede 

voetenscrub kunt u gemakkelijk zelf 

maken. Onderstaand voorbeeld zorgt 

ervoor dat uw voeten na een lange dag 

lopen weer helemaal ontspannen en 

relaxed aanvoelen. 

 

Voetenscrub zelf maken 

✓ 2 eetlepels amandelolie 

✓ 2 eetlepels grove suiker 

✓ 1 eetlepel honing 

✓ 1 theelepel citroensap 

✓ eventueel een paar druppels 

etherische olie in een geur die 

u lekker vindt 

 

Om deze voetscrub te maken mengt u 

eerst de amandelolie met de honing en 

het citroensap. Vervolgens roert u de 

suiker er doorheen. 

 

Eerst de voeten goed natmaken. 

Gebruik daarna de scrub om de voeten 

te masseren. Scrub de hele voeten, tot 

aan de enkels. Geef wat extra 

aandacht aan de hielen en de 

onderkant van de voeten, want hier zit 

het meeste eelt. Spoel de voeten 

daarna goed af zonder zeep. 

 

Sixtus Fuss Balsam Hornhaut 

Indien u snel last heeft van eelt en 

kloven, is het raadzaam om dagelijks na 

het douchen de voeten in te smeren met 

Sixtus Fuss Balsem. De alpenkruiden en 

de verzorgende ingrediënten zorgen 

ervoor dat de huid soepel en zacht blijft. 

Hierdoor vermindert u effectief de kans 

op kloven en vermindert de eeltgroei. 

 

Vernieuwde cadeaubon verkrijgbaar! 

Geef een cadeaubon van de pedicure, 

altijd een feestje om te geven! De 

bekende cadeaubon is nu compleet 

vernieuwd en heeft een feestelijke 

verpakking.  

 

Vakantie 

Wegens de zomervakantie is de praktijk 

gesloten van 14/07/2017 tot en met 

12/08/2017 

 

Indien er onverhoopt een probleem 

voordoet, zijn mijn collega’s Esther ( 06 - 

4147 0960) of Patricia (0181- 770 220) 

te bereiken. 

 

Ik wens u een fijne zomer !!! 
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