Ervaren voetzorg aan huis

Pedicuresalon Gitta/
PGB Zorgplan
TWEE BEDRIJVEN
ÉÉN VERTROUWD GEZICHT

Belt u mij gerust, wanneer u vragen heeft of een afspraak met mij
wilt maken Tel. 06-51818683

Meer informatie omtrent mij en
mijn bedrijven vindt u op
www.pedicuresalon-gitta.nl

Mailen kan ook:
gac.cligge@gmail.com
Pedicuresalon Gitta
En PGB Zorgplan
Scottstraat 55
5924 XG Blerick
Telefoon: 06 51818683
Email: gac.cligge@gmail.com
Website: www.pedicuresalon-gitta.nl

Pedicuresalon Gitta

PGB Zorgplan
Waarom juist deze twee bedrijven?

Wat kunt u van Pedicuresalon Gitta ver-

Wat kunt u van PGB Zorgplan verwachten:

wachten:

Bij het ouder worden zijn goed verzorgde voeten een



absolute noodzaak. Uw voeten dragen u tenslotte de

Een complete voetbehandeling ter kennismaking nu voor € 20,00

hele dag. En lopen met pijn ,brengt u in ieder geval een
heel stuk lastiger de dag door. Vandaar het opstarten
van mijn ambulante Pedicuresalon.

Wat zit er bij deze prijs inbegrepen:

Bent u slecht ter been of gaat u niet meer zo graag de
deur uit? Ik kom dan met groot plezier gewoon bij u



Voeten desinfecteren

thuis.



Nagels knippen

Verder heb ik gemerkt dat wanneer men ouder wordt,





Nagels schoonmaken
Nagels vijlen
Eelt en/of likdoorns verwijderen

gewone dingen steeds minder vanzelfsprekend zijn.
Met de jaren komen de gebreken, men raakt steeds
slechter ter been en men heeft steeds meer hulp van
buitenaf nodig. Familie, vrienden en buren, proberen u
zo goed mogelijk te helpen. Vaak hebben zij echter zelf



Lichte voetmassage

een zeer druk en eigen leven.



Incrèmen van de voet

Wanneer u steeds meer afhankelijk wordt van de buitenwereld, is het toch geweldig als u kunt aankloppen
bij iemand die verstand van zaken heeft. Die u graag

Alles op het gebied van huishouding en dan niet
alleen het schoonhouden van uw woning maar ook
dingen zoals hieronder beschreven. Hoe fijn is het
om niet meer het gevoel te hebben er alleen voor
te staan.
Ik kan u behulpzaam zijn bij:


het huishouden



Het doen van boodschappen



Huisarts bezoeken



Ziekenhuis afspraken



Het maken van een wandeling



Theater bezoek

Jarenlang als thuishulp werkzaam geweest bij
grote organisaties. Daar gezien waar men vaak

Afgestudeerd als pedicure in 2006 en sinds

wilt helpen en kan bijstaan bij juist die lastige dingen in

15 augustus 2008 eigenaar van mijn eigen

het leven. Daarom heb ik het PGB Zorgplan in het leven

Pedicuresalon te Blerick.

geroepen.

Als men ouder wordt zijn er meer behoeften dan

U kunt in mijn salon thuis terecht maar ik kom

Belt u mij gerust op voor een eventuele vrijblijvende

alleen het schoonhouden van een woning. Ik pro-

afspraak. SAMEN komen we vast en zeker tot het ma-

beer daarin juist een helpende hand te bieden en

ken van goede afspraken.

ben in 2008 als zelfstandige thuishulp gestart.

net zo gemakkelijk ook gewoon bij u aan huis.

tekort schoot.

