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Openingstijden 
Feestdagen
De meeste van mijn 
klanten weten het 
al…maar ik ga de 
feestdagen doorbrengen 
bij mij dochter in 
Engeland en zal zowel 
daar als hier, bij 
terugkomst, in 
quarantaine gaan. Alles 
bij elkaar zal 
FOOTWORKS ruim 3 
weken gesloten zijn.
LAATSTE WERKDAG:

18 DECEMBER 2020

EERSTE WERKDAG:

13 JANUARI 2021

news
Wat een veelbewogen jaar was dit! Ik begon dit jaar met werken op 2 
locaties…als inval op de praktijk van een collega in Amsterdam die haar arm 
had gebroken en in mijn eigen praktijk in Hilversum. Begin maart kon mijn 
collega haar arm weer voldoende gebruiken en ging ik volop aan het werk in 
Hilversum. Om daar halverwege maart weer mee te moeten stoppen door de 
lockdown.

Gelukkig mocht ik vanaf mei weer aan de slag en hebben de Corona 
maatregelen verder weinig tot geen invloed meer gehad op de manier waarop 
ik mijn trouwe klanten heb kunnen helpen zodat ik afgelopen week mijn 750e

behandeling van dit jaar mocht geven! Ik mag wel zeggen dat FOOTWORKS in 
de laatste 6 maanden is uitgegroeid tot een volwaardige PedicurePraktijk en 
daarvoor ben ik jou, als (vaste) klant heel dankbaar!

KERSTCADEAUTJE
Ook nog op zoek naar een geschikt 
kerstcadeautje? Iets waar je partner of 
kind echt iets aan heeft? Denk dan eens 
aan een FootWorks Cadeaubon. 

Je kunt een basisbehandeling cadeau 
geven, een lekkere verwenbehandeling 
of een geldbedrag waarmee de 
ontvang(st)er producten kan kopen.
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Neem contact met ons 
op

PedicurePraktijk
FootWorks
Nieuwlandseweg 4
1215 AZ  Hilversum
Telefoon:
035 - 772 6967
0636 008 009
E-mailadres
info@footworks.info
Website
https://footworks.info/

Ik wens je hele

en een geweldig 
goed begin van

NIEUWE PRODUCTEN

PACT THERAPIE IBX SYSTEM

Schimmelnagels? Kalknagels? Pact Therapie!
Wil je van die lelijke schimmelnagels af? Wacht dan niet tot de zomer. 
Schimmelnagels kunnen genezen maar het is geen eenvoudige opgave en 
er gaat vrij veel tijd overheen. Begin daarom nu, in de winter, met een 
behandeling zodat je, als het weer blote-voeten-weer wordt, je zonder 
gene je slippers weer kan dragen. Lees hier meer.

Nagelbijters? Zwakke nagels? IBX!
Omdat ik mijn klanten zo goed mogelijk wil helpen met kleine en grote 
problemen heb ik dit jaar niet alleen heel veel aanvullende opleidingen 
gedaan om up-to-date te blijven met alle nieuwe technieken maar ben ik 
ook met een aantal nieuwe producten gaan werken. Een van die nieuwe 
producten is IBX. De tot nu toe bekende nagelversterkende producten 
vormen een laagje OP de nagel. Maar IBX dringt door IN de nagel. IBX 
versterkt de nagel zélf. Lees hier meer over IBX.

ACTIES

 In NOVEMBER EN DECEMBER deel ik kerstcadeautjes uit aan mijn 
vaste klanten. Heb jij de jouwe al opgehaald? Nee? Bel me dan voor 
een afspraak!

 In JANUARI EN FEBRUARI geef ik een gratis voetencheck waarbij ik 
onder andere je voeten scan met de Podoscoop zodat we je voeten 
goed kunnen bekijken op vorm en bijzonderheden, zoals een hoge 
wreef, holle voeten of afwijkingen aan de hiel, hak of tenen. Dit is
ook zinvol als je geen klachten hebt. Onder andere om exact je 
schoenmaat vast te stellen en om na te gaan waar er nu 
drukpunten zitten die je (in de toekomst) problemen zouden 
kunnen geven.

REVIEW
Social Media en Internet zijn de laatste jaren steeds belangrijker geworden. 
Het is dus niet gek dat veel mensen kijken naar de reviews die worden 
gegeven. De beoordeling van een bedrijf vindt vaak al online plaats en dat 
is voor mijn PedicurePraktijk niet anders. 

Ik zou het daarom heel fijn vinden als je de moeite zou willen nemen om 
even op deze link te klikken en iets te schrijven over jouw ervaring(en) bij 
FootWorks. Alvast 


