
Met deze nieuwsbrief wil ik je op de hoogte brengen 

van allerlei nieuwtjes en weetjes  van mijn pedicure-

praktijk. De nieuwsbrief verschijnt 2 tot 3 keer per 

jaar en wordt verstuurd per email.  

In deze eerste nieuwsbrief vind je informatie over 

nieuwe producten, acties, tips over voetverzorging 

en leuke weetjes. Ik wens je veel leesplezier. 

In de winter zitten je voeten vaak dik ingepakt tegen de kou en de nattigheid. 

Veel mensen dragen laarzen of hoge schoenen om hun voeten te beschermen. Om-

dat de temperatuurverschillen groot zijn wanneer je van binnen naar buiten gaat 

heeft ons lichaam en ook onze voeten veel te verduren. Onze voeten en ook han-

den hebben een andere huidstructuur dan het gezicht. Ze bevatten minder vet en 

er wordt in de winter  over het algemeen wat minder naar omgekeken . Tips voor 

de winter: 

Smeer de voeten regelmatig in met een verzorgende voetencrème 

Draag leren schoenen of laarzen: deze houden je voeten warm en absorberen het 

voetvocht. 

Gun je voeten eens een verzorgend voetbadje of voetmasker. Of kom eens langs 

voor een lekkere verwenbehandeling bij de pedicure. 
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In dit nummer: 

Tips voor je voeten in de winter 

LLE VOLLE KAART KORTING!  

Behandelingen worden door mij 

op uw afsprakenkaart genoteerd. 

Heeft u  een volle kaart? Dan 

krijgt u € 2,50 korting op de 

eerstvolgende behandeling! 

         

                     WINTERAANBIEDING! 

30% korting op peclavus producten voor 

de voetverzorging. 

Peclavus verwarmend, sensitiv, 

eeltbalsem, voetgel cool, beenbalsem, 

voetbadconcentraat of voetspray 75 ml 

  NU VOOR 

€ 5,25 i.p.v. € 7,50 

 



Wist u dat……. 

Sinds 2009 kunt u in mijn pedicurepraktijk terecht voor pe-

dicurebehandelingen. De praktijk is gevestigd op de begane 

grond zodat ook mensen die slecht ter been zijn deze makke-

lijk kunnen bereiken. Onlangs heb ik mijn praktijk uitgebreid. 

Voortaan komt u binnen in de wachtkamer waar u tijdens het 

wachten eventueel een kop koffie of thee kunt nemen. De 

praktijkruimte is wat ruimer en lichter geworden met frisse 

kleuren. Zo kan ik u nog beter van dienst zijn.  

U kunt bij mij terecht voor een normale pedicurebehandeling. 

Daarbij knip en vijl ik de nagels en verwijder ik eelt en lik-

doorns. Ook ingroeiende nagels leg ik druk vrij. 

Daarnaast  behandel ik ook mensen met diabetes en reuma. 

Zij krijgen namelijk vaak complicaties aan hun voeten door 

deze aandoening. Vaak wordt de behandeling voor de diabeti-

sche en reumatische voet vergoed door de zorgverzekeraar. 

           Warme WINTER!  

        Geniet van een lekkere wandeling                 

         door de sneeuw. 

  Aandacht voor voeten 

Pedicure Karin Visser 

Nieuw in assortiment!  
Perfeet Sokken: speciaal ontwikkeld 

voor de diabetische voet. Verkrijg-

baar in zwart, grijs en donkerbruin 

in de maten 36 t/m 45. Perfecte 

pasvorm, vlakke teen naad,  optimale 

vochtbalans.              

 Prijs: € 17,50  

     Bezoek mij op het web 

www.pedicurekarinvisser.nl 

 

Alberdingk Thijmstraat 3 

5251WN Vlijmen 

Telefoon: 06-33109258 

Email: info@pedicurekarinvisser.nl 

NU OOK BIJ UW PEDICURE 

Falke sokken, ook grote maten 

Huidvriendelijk, 98% zachte 

katoen, perfecte pasvorm. 

Verkrijgbaar in verschillende 

kleuren in de maten 36 t/m 50. 

 Prijs: € 15,00  

• U bij mij kadobonnen kunt verkrijgen? 

• Deze verkrijgbaar zijn vanaf € 12,50 ? 

• Kadobonnen leuk zijn om te geven maar ook om te krijgen? 

• Sinds kort ook de wellnessbon bij mij verkrijgbaar is? 

• U op www.wellness-kadobon.nl meer informatie vindt? 

• U deze wellness kadobon ook bij mij kunt besteden? 

• Leden van de ANBO bij mij 10% korting krijgen? 

• U vanaf heden bij het aanbrengen van een nieuwe vaste 

klant een gratis pedicurebehandeling krijgt? 


