Pedicure
Voor uw gezondheid en ook mijn gezondheid, heb ik, maar ook de overheid en de
branche organisatie, besloten dat mijn salon vanwege de Corona crisis gesloten is.
Helaas betekend dit dat ik uw voeten niet meer fysiek kan verzorgen.
Hierin maak ik, en de overheid, de uitzondering voor medische noodzaak. Indien dit
zich voordoet, graag telefonisch overleg hierover.
Zoals we inmiddels van de overheid hebben vernomen gaat deze crisis een lange
tijd (bijna zeker tot 1 juni) duren. Om jullie voeten in goede gezondheid te houden
zullen jullie zelf hard aan het werk moeten.
Uiteraard help ik jullie hierbij met een paar tips.
Eelt:
Verwijder zelf met een voetvijl het overtollige eelt.
Indien dit voor u moeilijk is, laat uw
partner/huisgenoot dit doen.
Dit is toch weer een gezellige bezigheid nu we
zoveel mogelijk thuis moeten blijven.

Kalknagels
Eventuele kalknagels vragen wat meer arbeid, maar ook
dit kunt u zelf aanpakken.
Ruw met een vijl uw nagel zoveel mogelijk op, zodat het
nagelblad poreus wordt. Daarna een wattenschijfje
doordrenkt met schoonmaakazijn circa een minuut op
de nagel leggen. Na een minuut de nagel in de lucht
laten drogen. Dit kan helpen de nagel dunner te maken.
Ingroeien nagels.
Wanneer een nagel dreigt in te gaan groeien, deze ingroeiing zo soepel mogelijk
houden middels het insmeren met een olie (sla of olijf olie).
Wanneer deze ingroeiing al begint te ontsteken, de voet 2 keer per dag 5 a 10
minuten in een badje van zeeppoeder (geen soda) weken.
Is de ontsteking weg dan telefonisch overleg.
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Andere klachten
Helaas heb ik niet op alles op afstand een tip, maar als u vragen heeft bel mij
gerust, ook in deze vreemde tijd sta ik voor u klaar.

Als laatste is het heerlijk om de voeten te behandelen met een goede speciale
voeten crème.
Deze crème verzacht de harde eelt delen en kan zelfs de aanmaak van eelt
vertragen.
Ik heb gelukkig een goede voeten crème voor u beschikbaar in mijn salon.
Daar naast heb ik ook een product tegen huid en nagel schimmels.
Vraag mij naar informatie.
Helaas kunt u echter deze producten niet komen halen.
Als oplossing kan ik deze komen langsbrengen. Woont u in de buurt kan ik een
tasje aan uw deur hangen. Woont u verder weg kan ik deze naar u toesturen.
Dit verzenden en bezorgen gebeurd uiteraard kosteloos.
Om dit verzenden en bezorgen binnen de perken te houden vraag ik u de eventuele
bestellingen zo veel mogelijk te bundelen. Als dank hiervoor start ik de bekende
(helaas beperkte) stapel korting.
2 producten 5% korting
3 producten 10% korting
4 producten of meer 15% korting.
Spaarpunten kunnen niet ingeleverd worden, maar de gekochte producten tellen wel mee voor het
verzamelen van spaarpunten.

Als u vragen heeft ben ik uiteraard altijd bereikbaar voor advies. Bel of mail mij en
ik zal u proberen te helpen. Spreek eventueel mijn voicemail in en ik bel terug.
Groeten van uw Pedicure
Riky de Jong
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