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Via deze
d
weg will ik iedereen een
gezo
ond en voorsspoedig 2011
1
toew
wensen. Ik ho
oop u in het nieuwe
jaar weer zoals vvanouds van dienst te
kunn
nen zijn.

Wist u dat er op de
e website:
pedicurre-margo.nl allerlei aandoeningen,
zoals d
de hiervoor beschreven
b
wintervvoeten, te vinden zijn onder het
kopje ““voeten ABC””.

Win
ntervoeten
n

Aanbiieding van
n de maand
d
Kamfer
ercrème

Winttervoeten of wintertenen ontstaan
doorr te lange blo
ootstelling aa
an kou,
waardoor er een verstoring ontstaat
o
van de bloedsom
mloop in de huid.
h
De
ene persoon is g
gevoeliger vo
oor het
opdo
oen van winttervoeten dan de
ande
er. Wintervoe
eten of tenen
n kunnen
ook veroorzaakt worden door een
slech
hte doorbloeding van de
haarrvaatjes van de huid. Win
ntervoeten
word
den gekenme
erkt door rod
de,
gezw
wollen plekke
en. Bij kou zijn deze erg
pijnlijk. Bij warm
mte treedt jeu
uk op.
Verd
der kunnen in
n ernstige ge
evallen
ontssteking, blare
en, kloven en
n zweren
voorrkomen.

Oude d
drogisten formule. Zeer degelijke
d
en werrkzame crème voor die ha
anden en
voeten die het in de winter echt moeilijk
hebben
n. Herkent u kapotte nag
gelriemen,
kloven,, rode en gev
voelige huid dan is
deze ou
uderwetse kamfercrème de
uitkom
mst. Dit cosme
eticum is verrrijkt met
hoge d
doseringen ka
amfer, jojba en shea
butter.
Deze m
maand:

Pot 1000 ml.
Evalu
uatieformu
ulier
ertenen, met na
ame de derde en
n vierde teen
Winte

Beh
handeling:
Verm
mijdt hevige kou. Vermijd
dt ook hete
kruik
ken of anderre warmtebro
onnen.
Gebrruik warme vvoetbekleding.
Wissselbaden willen wel eens verlichting
geve
en. Zo ook he
et dragen va
an originele
geite
enharen sokkken of een crrème die
de doorbloeding
d
stimuleert
(bv kamfercrème
k
e).
Bij een
e ernstige vvorm van
winttervoeten/ten
nen kan de huisarts
h
injeccties geven. De klachten
verm
minderen dan
n aanzienlijk.

Om u n
nog beter van dienst te zijn
z stellen
wij u in
n de gelegen
nheid om een
n
evaluattieformulier in
i te vullen.
Het forrmulier kunt u naar believ
ven op
naam o
of anoniem invullen. Het evaluatie
formuliier kan zowe
el digitaal als op papier
worden
n ingevuld. Het
H formulier is te
vinden op: www.pe
edicure-marg
go.nl
onder h
het kopje: “e
evaluatieform
mulier”

Sugge
esties
Heeft u leuke, interressante, inh
houdelijke
suggessties voor de volgende nie
euwsbrief,
laat heet ons weten zodat we de
eze
nieuwssbrief de inho
oud kunnen geven
g
die
hij verd
dient.
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