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FOOTWORKS GESLOTEN VANWEGE HET CORONA VIRUS

Zoals je misschien al hebt gemerkt is FootWorks afgelopen week niet open geweest

en helaas zal dat, tot nader order, ook wel zo blijven. Ik volg hiermee de richtlijnen

van onze brancheorganisatie ProVoet. Het is voor ons pedicures onmogelijk om 1,5

meter bij je vandaan te blijven…of je moet hele lange benen hebben :)? 

 

Ik begrijp dat dit ook voor jou vervelend is dus mijn welgemeende excuses voor dit

ongemak. Ik zal je, zodra de praktijk weer open mag, gelijk op de hoogte

brengen. Heb je in de tussentijd erge pijn aan je voeten…dan mag je me altijd bellen.

We kunnen dan misschien telefonisch samen tot een tijdelijke oplossing van het

probleem komen. 
 

https://mailchi.mp/footworks/nieuwsbrief-1?e=[UNIQID]


/

EERSTE NIEUWSBRIEF 
 
Tja…wel een beetje jammer dat mijn eerste nieuwsbrief, de eerste echte FootWorks nieuwsbrief, moet
beginnen met zo’n triest bericht. Maar het is helaas niet anders. Toch heb ik ervoor gekozen om juist nu
mijn eerste nieuwsbrief uit te brengen. Ik wil jullie namelijk proberen te helpen met wat handige thuis tips
om de ergste kwaaltjes voorlopig even te verhelpen. 
 
Verder wil ik je wijzen op de mogelijkheid om, met voorrang, een afspraak bij mij te boeken. Hoe werkt
dat? Wel...je emailt mij je naam en telefoonnummer en zodra pedicures weer aan het werk kunnen en
mogen krijg je van mij een belletje. Dit gaat op basis van 'wie het eerst komt het eerst maalt'! 

TIPS VOOR THUISBEHANDELINGEN 
 

Heb je echt veel pijn aan een ingroeiende nagel of een likdoorn en kun je nog niet bij mij terecht? Of vraag
je je af hoe je nu verder moet met die wrat of die schimmelnagel? Probeer dit eens!

INGROEIENDE NAGEL

Laat je voeten drie tot vier keer per dag een
kwartiertje in warm water weken.
Duw, elke keer na het douchen, een heel klein
stukje van een wattenschijfje of flossdraad onder
het hoekje van je teennagel en duw hem omhoog.
Breng wat Betadine aan en dek af met een pleister.
Kies verstandig schoeisel.
Neem pijnstillers.

LIKDOORNS & EELT

Koop online likdoornpleisters (ZONDER salicylzuur
want dat maakt de omliggende huid erg kwetsbaar)
die je over de likdoorn heen plakt.
Wikkel Wandelwol om en tussen je teen om de
druk van de likdoorn af te halen.
Week je voeten in warm, zeepachtig water. Smeer
daarna de voeten goed in met een ureum
houdende voetencrème. Doe dit 2 keer per dag.
Draag comfortabele schoenen en sokken.

SCHIMMELNAGELS

Houd je nagels kort en dun door ze zoveel mogelijk te (laten) vijlen en/of knippen.
Als je al een middel tegen schimmelnagels gebruikt ga daar dan mee door. Of koop bijvoorbeeld
SP Kalknagels(*) bij mij.
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Gebruik tevens tea tree olie. Tea tree olie is niet
schimmeldodend maar wel bacteriedodend en brengt de
nagel in een betere conditie. In combinatie met oregano olie
en azijnbaden kun je een goed resultaat behalen in het
minder brokkelig maken van de nagel waardoor een
behandeling door een pedicure meer effect zal sorteren.
Zorg dat je je sokken apart wast op minimaal 60 graden en
dat je je schoenen dagelijks sprayt met een
schimmeldodend middel (*) .

VOETWRATTEN

Week je voeten in warm, zeepachtig water.
Verwijder het bovenste laagje huid (eelt) met een
vijltje of puimsteen.
Als je voeten droog zijn knipje een rondje (net zo
groot als de wrat) zilverkleurig Duct-tape uit en
plakt dat op de wrat.
Na ongeveer 5 dagen de Duct-tape verwijderen en
weer de voeten wassen en het eelt verwijderen.
De volgende 5 dagen smeer je de wrat in met een een middel om wratten te verwijderen,
bijvoorbeeld SP wratten (*).
Als je pijn hebt van de wrat kun je viltrondjes of Wandelwol (*) als anti-druk middel proberen

FACEBOOK & INSTAGRAM
 
Weet je dat ik ook een Facebook en een
Instagram account heb. Hier plaats ik
regelmatig nieuwe berichtjes, tips en leuke
wetenswaardigheidjes! En...ook de geldige
aanbiedingen :)! 
FACEBOOK: https://www.facebook.com/Fo
otWorks.Pedicure.Praktijk.Hilversum
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/p
edicurepraktijkfootworks
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