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...............7,50 euro retour op ALLCLEAN..................
Bij aankoop van een 2 liter can ALLCLEAN ontvangt u bij uw bestelling een actievoucher van maar

liefst 7,50 Euro retour op de aankoop van een 2 liter can ALLCLEAN 

De speciale actievoucher dient voor 31 december 2017 ingestuurd te worden.

ALLCLEAN is een innovatief concentraat dat zeer geschikt is voor reiniging en desinfectie van
instrumenten in 1 stap. Het is geschikt voor gebruik met de meeste materialen en heeft een breed
werkingsspectrum.
zeer effectief tegen bacteriën, gisten, schimmels en virussen
geen alcohol meer nodig
te gebruiken in de ultrasoon (3% oplossing)

> KLIK HIER OM TE BESTELLEN

Is deze e-mail niet goed leesbaar? Klik hier voor de webversie.

 

http://www.podoshop.nl/winkel/allclean-reiniger-en-desinfectie/
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Podoshop verkoopt o.a deze merken:

Kom naar onze winkel

Podoshop
Nijverheidsweg 13
5061 KK Oisterwijk
Tel: 013-5426961

Onderhoud en reparatie
Onderhoud & Reparatie
Bij de Podoshop kunt u ook terecht voor
onderhoud en reparaties aan uw pedicure
motor.
Uw motor wordt gerepareerd door een erkende
en ervaren monteur, die over de nodige
vakkennis beschikt.
Desgewenst kunt u bij ons een huurmotor
reserveren.
> Meer informatie 

 

Nieuw: Push braces

http://www.podoshop.nl/product-categorie/huidverzorgingsproducten-hand-en-voetcreme/
http://www.podoshop.nl/contact/
http://www.podoshop.nl/onderhoud-reparatie/


E-mail:       info@podoshop.nl
Internet:     www.podoshop.nl

woensdag, donderdag, vrijdag: 
10.00 - 17.00 uur geopend
zaterdag:                                    
10.00 - 14.00 uur geopend
zondag, maandag en dinsdag:   
gesloten

Bezoek onze website De Podoshop heeft haar assortiment uitgebreid
met braces van Push. Een brace is een
hulpmiddel, dat je aanbrengt om een gewricht te
ondersteunen. De reden hiervoor kan gelegen
zijn in een gebrek aan stabiliteit of stevigheid
dan wel pijn of zwelling. 
Kom voor meer info of voor aanschaf van een
deskundig aangemeten en juiste aangelegde
brace naar de Podoshop in Oisterwijk of lees
eerst meer info hierover: 

> Info Push Braces

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

 
Verzonden met   
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