
(Medisch)  Pedicures
Schoonheidsspecialist

Voet en Huid, onze zorg

Kirsten Godefroy - Diender
Schoonheidsspecialist en Pedicure
Tel. 06-290 106 85

Maandag, dinsdag en woensdag *

www.inthelineofbeauty.nl

Maartje Fokkens - Wilmans
Medisch Pedicure
Tel. 06-466 365 09 
Tel. 0523-273214

Donderdag en vrijdagmiddag *

www.pedicarehardenberg.nl

Ingrid van Lenthe - Broekroelofs
Medisch Pedicure
Tel. 06-313 812 88

Woensdag, vrijdagochtend, zaterdagochtend *
Andere dagen ambulant, dus bij u thuis

www.voetier.nl 

* In overleg kunnen de werkdagen afwijken

Onze gezamenlijke praktijk is gevestigd aan 

de Schans 7, 7773 AA Hardenberg.
 
We gebruiken de entree en voorzieningen 
van Bodytrend Body & Health

“Kwaliteit in samenwerking”
Team: Kirsten, Maartje en Ingrid
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De  professionele Pedicure:

Verzorgt nagels en nagelomgeving• 
Verwijdert overtollig eelt en likdoorns• 
Behandelt verdikte- en schimmelnagels• 
Behandelt ingroeiende nagels• 
Behandelt kloven• 
Spoort oorzaken van voetklachten op• 
Adviseert over voetverzorging en schoeisel• 

 En:
Voert•  nagelreparaties uit
Behandelt en verfraait schimmelnagels• 
Is altijd up-to-date in haar vakgebied• 

Om u uitgebreider van dienst te 
kunnen zijn en onze professionaliteit 
te vergroten, hebben wij besloten 
om als team te gaan werken.  Alle-
drie werken we in dezelfde praktijk. 
Typerend voor ons alledrie is dat we 
constant up-to-date blijven en met 
plezier trainingen en (bij)scholing 
volgen in ons vakgebied. 

Medisch Pedicures

Maartje en Ingrid zijn opgeleid als medisch pedicure. 
Uiteraard kunt u ook bij hen terecht voor een cosmetische pedicurebehandeling.

Een medisch pedicure is gespecialiseerd in complexe voet-problemen als gevolg 
van bijvoorbeeld diabetes, reuma, neurologische aandoeningen, oncologie, 
spasticiteit, ouderdom of verwaarlozing. 
Aanvullende specialisaties zijn bijvoorbeeld:

Nagelbeugels plaatsen• 
Pijnvrij leggen van locaties met vilt of een orthese.• 

Wij stellen ons graag  
aan u voor. Medisch Pedicure

Maartje Fokkens - Wilmans

Sinds 2007 heb ik mijn pedicure praktijk aan 
De Schans  in Hardenberg.  Samen met Ingrid en Kirsten 

vormen we nu samen een professioneel team.  Zo kunnen 
we cliënten meer uitgebreide zorg geven. Ik ben er  voor 
cliënten met diabetes en cosmetische voetzorg. In de zomer 
zet ik graag gelnagels. Na de pedicurebehandeling gaan alle 

dames, desgewenst, met een mooie nagellak de deur uit.

www.pedicarehardenberg.nl

Schoonheidsspecialist 
en Pedicure / Manicure 

Kirsten Godefroy - Diender

Al meer dan 20 jaar werk ik met passie en veel 
plezier als schoonheidsspecialiste. In 2008 heb ik mijn 
werkzaamheden uitgebreid en het vakdiploma pedicure 
behaald. Toen ook de specialisaties diabetes en reuma 
gedaan, maar later toch besloten de focus te leggen op 
het cosmetische, dat is mijn ding! Ik heb de juiste prijs/

kwaliteit verhouding en werk dier- en milieuvriendelijk.

www.inthelineofbeauty.nl

Schoonheidsspecialist 
Pedicure / Manicure

Kirsten is gediplomeerd schoonheidsspecialist en 
pedicure / manicure. Zij zorgt voor huid, handen en 
voeten. 
De schoonheidsbehandelingen bestaan uit: 

Gezichtsbehandelingen• 
Epileren / Verven van wenkbrauwen en wimpers• 
Harsen van gezicht / oksels / bikinilijn / benen• 
Manicure en nagels lakken• 

Medisch Pedicure
Ingrid van Lenthe - Broekroelofs

Dit uitdagende vak geeft me plezier en triggerd 
mijn leergierigheid.  Sinds 2016 sta ik geregistreerd 

in het Kwaliteitsregister voor Medisch Pedicures.  
Voelen de voeten zich goed, dan heeft dat een 
positief eff ect  op de algehele gezondheid. Ik beoog een 
natuurlijk en ontspannen resultaat  en beeindig de 
behandeling altijd met een warme doek en voet-

massage, zodat u lichtvoetig de praktijk uitstapt. 

www.voetier.nl

FOLDERdef.indd   2 29-6-2017   20:24:15


