Hotstone Massage
Hotstone massage is een ontspanningsmassage waarbij warme stenen gebruikt worden. De warme stenen
worden op het lichaam gelegd, maar er wordt ook gemasseerd met de warme stenen in de hand. Dit geeft
een weldadige warmte, die zich over
het hele lichaam verspreidt. Een
hotstone massage werkt ontgiftend
en voert de afvalstoffen af. Ook
stress en pijn worden verlicht. Maar
uiteraard is de massage erg ontspannend. Een hotstonemassage
heeft een diepe werking op het lichaam en draagt bij aan een gezond
en relaxt leven.
Uitermate geschikt voor mensen die last hebben van:










Spier en/of zenuwpijnen
Stress
Gewrichtsproblemen
Slechte doorbloeding/kouwelijk
Rug en/of nekklachten
Mensen die zich wat zwak voelen
Algemene moeheid
Of gewoon voor mensen die hun lichaam eens willen vertroetelen en relaxen

Bij Pedicure Olga Swets kunt u ook terecht voor hotstone massage. Meer informatie hierover kunt u vinden op
www.pedios.nl

PediOS

Pedicurebehandeling:









Desinfecteren van de voeten






Likdoorns verwijderen

Nagels knippen
Nagelomgeving reinigen
Nagels dunner frezen (indien nodig)
Nageluiteinden glad frezen
Indien nodig eelt, kloven, etc. behandelen

Behandelen met voetencrème
Deelbehandelingen:
Ingroeiende teennagels behandelen

Pedicure Olga Swets
Voor professionele voetverzorging

Bodegraafsestraatweg 31
2805GK Gouda
Telefoon: (0182) 753931
www.pedios.nl

Anti-stress voet- en onderbeen massage

Alle onderdelen van de andere behandelingen
Cosmetische voetverzorging:



Voetbad, scrub, masker, massage
Relax voet- en onderbeen massage (30 minuten):





Ontspannen met etherische olie van Signora Collina




Goed voor de doorbloeding, koude voeten en artrose



Massage met behulp van warme stenen van gestolde
lava



Wordt als heel ontspannend en stress verlichtend ervaren

Stimuleert de bloedsomloop

Werkt afvoerend
Harsen
Paraffinebehandeling:
De geur en gewelddadige warmte word door veel mensen als luxueus ervaren
Hotstone massage:

Kijk voor actuele prijzen en meer informatie over deze behandelingen op www.pedios.nl

PediOS - Pedicure Olga Swets
Bodegraafsestraatweg 31
2805GK Gouda
Telefoon:
Mobiel:
E-mail:
Website:

0182-753931
06-54677903
olga@pedios.nl
http://www.pedios.nl

Winnen?
Je moet onderaan beginnen
Ons laagste lichaamsdeel vergeten we nog wel eens.
Terwijl de voeten ons hele gewicht dragen bij elke stap
die we zetten. Zelfs drie maal het gewicht bij een rondje
hardlopen. Als u uw voeten gezond wilt houden of van
uw klachten af wilt, bent u bij Pedicure Olga Swets op
het goede adres.

PediOS

Pedicure Olga Swets

Waarom naar de Pedicure?

Diabetes en voeten

Vergoedingen

Omdat u uw voeten graag wilt laten zien
(bijvoorbeeld in een open schoen)... Omdat u last
heeft van uw voeten, door bijvoorbeeld eelt, likdoorns of ingroeiende teennagels. Omdat u aandacht besteedt aan uw uiterlijk en gezondheid.
Omdat u uw voeten eens wilt verwennen. Omdat u
veel sport. Redenen genoeg om eens een afspraak te maken met Pedicure Olga Swets.

De voeten van diabetespatiënten - mensen met suikerziekte - kunnen extra kwetsbaar zijn. Zij hebben vaak
last van warme en vochtige of zweterige voeten en
daardoor een verhoogde kans op schimmelinfecties.
Warme voeten worden vaak veroorzaakt door problemen in de bloedcirculatie als gevolg van aantasting
van bloedvaatjes door de hoge suikerspiegel. Hierdoor
krijgen de weefsels minder voeding en zuurstof. Tevens worden afvalstoffen minder effectief afgevoerd,
met als gevolg dat wondjes aan de voeten slecht genezen. Een andere complicatie is dat de zenuwen minder
goed gaan functioneren. Het gevoel in de voeten kan
daardoor verminderen of zelfs verdwijnen. Dat is extra
lastig, omdat u niet wordt gewaarschuwd als er iets
mis is met uw voeten. Met andere woorden: de voeten
van diabetici moeten heel goed verzorgd worden.

Pedicure Olga Swets heeft de aantekeningen
‘Diabetische en Reumatische Voet’. Hierdoor kunt u afhankelijk van uw zorgverzekering - in aanmerking
komen voor een vergoeding van de behandelingskosten. Informeer van tevoren bij uw zorgverzekeraar of
u hiervoor in aanmerking komt. Op www.pedios.nl
vind u een lijst met de vergoedingen per zorgverzekeraar.

Wacht niet tot
het te laat is !!!

Waarom PediOS?
Bij Pedicure Olga Swets bent u in professionele
handen. Zij is aangesloten bij ProVoet, de brancheorganisatie voor Pedicures. Alleen gediplomeerde pedicures komen hiervoor in aanmerking. In haar salon
kunt u terecht voor
diverse behandelingen.
De salon beschikt over
alle benodigde apparatuur om uw voeten volledig, pijnloos en professioneel te verzorgen.
U kunt ook terecht voor voetmassage, hotstone
massage, harsen en nog veel meer. Voor meer
informatie over behandelingen en prijzen kunt u
terecht op www.pedios.nl.

Sporters
Sporters besteden vaak veel aandacht aan hun algehele conditie, techniek, voeding, kleding en schoeisel.
Ook voetverzorging wordt steeds meer gezien als het
op peil houden van de conditie. Als u vaak sport, ontdekt u direct het verschil na een behandeling bij de
pedicure. Niet alleen bij voetbal en hardlopen, maar
bij vrijwel alle sporten worden uw voeten extra belast.
Om blessures te voorkomen is het van belang dat uw
voeten in goede conditie zijn en dat u de juiste sportschoen draagt. De pedicure verzorgt uw voeten en
kan u adviseren over uw schoenkeuze.
Om blessures te voorkomen is het van belang dat u
de juiste sportschoenen draagt. Slecht passende
schoenen kunnen namelijk vervelende klachten veroorzaken.

Reuma en voeten
De voeten van mensen met reuma zijn extra kwetsbaar en vaak extra gevoelig door ontstekingen, standveranderingen en slijtage in de gewrichten. De voet is
ook erg gevoelig en pijnlijk. Het verwijderen van eelt en
likdoorns en het behandelen van de nagels moet dan
ook met de grootste zorg en vakkundigheid gebeuren.
Daarom is een speciale behandeling noodzakelijk.

Verzorging
Ook voor verzorgende
voeten crèmes kunt u bij
PediOS terecht. Kijk voor
informatie op
www.pedios.nl, of neem
contact op met Pedicure
Olga Swets.

