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Podoshop voordeel actie maart 2020

Gratis een 100ml tube Camillen60 crème bij een
besteding van €100,- of meer
* exclusief btw/verzendkosten)

Flex-behandelkamer te huur!
Op zoek naar een behandelkamer?
Vanaf januari 2020 stellen wij een flexbehandelkamer met behandelstoel en werkstoel
(Tabouret) beschikbaar voor verhuur.
Deze flex-behandelkamer is geschikt voor
pedicures, schoonheidsspecialisten, massages
e.d. en wordt per dagdeel te huur aangeboden.
Interesse? Neem dan contact met ons op!
Tel: 013-5426961 of 06 39 42 47 67
E-mail: info@podoshop.nl

Kom naar onze winkel

Ik heet u van harte welkom in onze winkel!
Loisel

Bezoek onze website

De Podoshop is een groothandel in pedicureartikelen. In deze groothandel vindt de pedicure
alle materialen die nodig zijn om in de eigen
praktijk pedicure behandelingen te kunnen
verrichten. Denk hierbij aan crèmes –
handschoenen – verbandmiddelen – mesjes –
instrumenten – tangen – vloeistoffen en nog
veel meer. De groothandel heeft dus een breed
assortiment aan artikelen met alle bekende
merken op het gebied van voet- en
schoonheidsverzorging, tegen een vriendelijke
prijs.
Podoshop wordt gerund door Loisel Suarez
Revilla.
Loisel is een ervaren (medische) pedicure die u
goed kan adviseren over voetverzorging en
producten die daarbij nodig zijn. Op donderdag
krijgt zij hierbij hulp van Alessandra Ferreira.
Naast de groothandel beschikt Podoshop ook
over twee ingerichte behandelkamers, waar u
een idee krijgt over de inrichting van een
pedicure praktijk.
De Podoshop op locatie in Oisterwijk is
gemakkelijk te bereiken. Tevens beschikken wij
over gratis parkeergelegenheid voor de deur. In
de gezellige en fris ingerichte groothandel kunt u
op uw gemak en onder het genot van een kopje
koffie rondkijken en uw keuze maken. Uiteraard
is het ook mogelijk om via onze webshop te
bestellen. Neemt u alvast een kijkje in de
webshop.

Podoshop
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

Nijverheidsweg 13
5061 KK Oisterwijk
Tel: 013-5426961
E-mail:
info@podoshop.nl
Internet: www.podoshop.nl
Openingstijden:
maandag: gesloten (alleen op afspraak)
dinsdag: gesloten (alleen op afspraak)
woensdag: 10.00 - 17.00 uur
donderdag: 10.00 - 17.00 uur
vrijdag: 10.00 - 17.00 uur
zaterdag: gesloten (alleen op afspraak)
zondag: gesloten

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

Verzonden met

