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Reacties

Eigen producten

Allereerst willen wij u bedanken voor
het overweldigende aantal positieve
reacties die wij hebben gekregen op de
nieuwsbrief en website, een reden te
meer om hier mee door te gaan.

Met trots presenteren wij u onze eigen
lijn met unieke producten voor de
huidverzorging die direct aansluit bij
een bewuste en gezonde levensstijl.
Pedicure / Voetverzorging Margo staat
voor eerlijke en werkzame producten
van hoge kwaliteit (ISO 22716) die
verkrijgbaar zijn voor realistische
prijzen.

Even voorstellen…
Pedicure / Voetverzorging Margo is
opgericht in 2002 met een handjevol
cliënten. Inmiddels is zij uitgegroeid tot
een druk bezochte praktijk met meer
dan 250 vaste cliënten. Ik (Margo) ben
49 jaar jong, al 26 jaar getrouwd met
Arie en samen hebben we 3 kinderen.
Ik ben als ziekenverzorgende in 1979
begonnen in een psychogeriatrisch
centrum, daarna huisartsassistente,
wijkverpleging en nu sinds 2002
gediplomeerd pedicure.
Ik heb een passie voor medische
zorgverlening en dat probeer ik in mijn
praktijk ook uit te stralen.

Inhoud
Aanbieding van de maand
Grote tube Voeten Crème (200 ml)

Normaal € 9,95
Nu

Geldig de hele maand december

Aangepaste openingstijden
In verband met de feestdagen is de
praktijk gesloten van 24 december t/m
03 januari.

Wist u?
Wist u dat:
- webshop producten ook in de praktijk
verkrijgbaar zijn.
- bij besteding van meer dan € 60,00
geen verzendkosten berekend wordt.
- heel veel informatie en uitleg wordt
gegeven op de website in het “voeten
ABC”.
- Margo ook Cadeaubonnen heeft
(v.a. € 7,50)

Einde jaarsgroet
Graag wil ik van de gelegenheid
gebruik maken om u persoonlijk
hartelijk te danken voor het in mij
gestelde vertrouwen van het afgelopen
jaar.
Pedicure / Voetverzorging Margo wenst
u goede kerstdagen en een heel
gelukkig 2011.
Graag wil ik u op de bekende
professionele wijze volgend jaar weer
van dienst zijn.
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