
Nagelbeugel of nagelregulatie

Heb je last van een ingegroeide nagel? Onze 
pedicure kan je helpen! Met een nagelbeugel 
of nagelregulatie wordt de stand van je nagel 
gecorrigeerd. De beugel wordt op maat gemaakt en 
over de nagel gespannen. Elke 6 weken controleert 
de pedicure of de beugel verplaatst of vervangen 
moet worden. Dit gebeurt totdat de nagel volledig 
gecorrigeerd is.

Nagelreparatie

Ook een aangetaste of afgebroken nagel kan door 
onze pedicure worden gerepareerd. Met behulp 
van gel maakt zij een mooie kunstnagel die je 
natuurlijke nagel geheel of gedeeltelijk vervangt. 
De kunstnagel blijft 6 tot 8 weken mooi.  
Daarna wordt hij vervangen.

Nagels lakken

Voor het lakken van je nagels hebben wij twee 
opties: gellak en nagellak. Gellak blijft minimaal 6 
weken zitten. De lak wordt uitgehard met uv-licht 
en is direct na de behandeling droog. Ideaal als je 
weinig tijd hebt en toch verzorgde nagels wilt voor 
een langere periode. Gellak is zowel met als zonder 
basisbehandeling te boeken. Nagellak wordt na de 
basispedicurebehandeling aangebracht.  
Je nagels worden in de gewenste kleur gelakt. 
Neem wel even slippers mee, zodat je nagellak 
goed kan drogen. Het potje nagellak krijg je mee 
naar huis. 

Tarieven en vergoeding

Bij bepaalde aandoeningen kan het zijn dat je 
pedicurebehandeling vergoed wordt. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor diabetes mellitus en reumatoïde 
artritis. Raadpleeg je verzekeraar voor meer informatie 
over vergoedingen van pedicurebehandelingen.
Voor de actuele tarieven van onze pedicure kan je terecht 
op onze website www.voetcomfort.nl.  
Je kan ook telefonisch contact met ons opnemen: 
Deventer 0570- 726900 of Apeldoorn (055) 720 0850. 

(Medisch) pedicure

Hèt totaalconcept in voetzorg

De pedicure van Voetcomfort is aangesloten bij 
Provoet en ProCert.  

www.voetcomfort.nl

Wij zijn je graag van dienst!
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Voetcomfort levert het totaalconcept 
in voetzorg

Bij ons vind je alles onder één dak: podotherapie, 
orthopedische schoenen, elastische kousen,  
de (medisch) pedicure en vele andere disciplines! 
Ons professionele team werkt nauw met elkaar 
samen. Daarnaast hebben we veel contact met 
fysiotherapeuten, huisartsen en artsen uit het Deventer 
Ziekenhuis en Gelre ziekenhuizen. Met elkaar gaan we 
voor het beste resultaat!

Voorkom huid- en nagelaandoeningen en laat je voeten 
regelmatig verzorgen door onze pedicure. Van het 
verwijderen van eelt en likdoorns tot het knippen van 
je nagels. Onze pedicure zorgt ervoor dat je pijnvrij kan 
lopen en dat je voeten er mooi uitzien.  
Voetcomfort biedt ook diverse deelbehandelingen aan, 
 zoals voetmassages voor de ultieme ontspanning en het 
lakken van je nagels, zodat je er weer tot in de puntjes 
verzorgd bijloopt. 

De beste behandelingen

Samen sta je sterker. Daarom werkt onze medisch 
pedicure nauw samen met de diverse disciplines binnen 
Voetcomfort. Je ontvangt van ons de beste adviezen 
op het gebied van schoeisel, persoonlijke hygiëne 
en huidverzorging. Onze medisch pedicure kan alle 
risicovoeten behandelen. Dus ook met problemen als 
gevolg van reuma, diabetes, spasticiteit, ouderdom en 
verwaarlozing kun je bij ons terecht!

Behandelmogelijkheden  

Voetcomfort biedt verschillende pedicurebehandelingen 
aan. Zodat we aan ieders wensen kunnen voldoen.  
Bekijk hieronder onze behandelmogelijkheden. 

Verzorgd behandeling (  30 minuten) 

Je voeten weer netjes verzorgd in 30 minuten.  
Onze pedicure knipt je nagels, verwijdert eelt, maakt 
je nagels en nagelomgeving schoon en behandelt 
eventuele likdoorns of ingegroeide nagels. Tot slot 
worden je voeten heerlijk ingesmeerd met voetencrème. 

Comfort behandeling (  45 minuten) 

De comfortbehandeling is een uitgebreide 
voetbehandeling. Tijdens deze behandeling worden 
je nagels geknipt, eelt verwijderd, je nagels en 
nagelomgeving schoongemaakt en eventuele 
ingegroeide teennagels of likdoorns behandeld. 
De comfortbehandeling eindigt met een heerlijke 
ontspannende ‘hot towel’ om je voeten lekker op te 
warmen. Tenslotte worden je voeten ingesmeerd met 
een voedende voetencrème. 

Verwen behandeling (  75 minuten) 

De comfortbehandeling is een uitgebreide 
voetbehandeling. Tijdens deze behandeling worden 
je nagels geknipt, eelt verwijderd, je nagels en 
nagelomgeving schoongemaakt en eventuele 
ingegroeide teennagels of likdoorns behandeld. 
De comfortbehandeling eindigt met een heerlijke 
ontspannende ‘hot towel’ om je voeten lekker op te 
warmen. Tenslotte worden je voeten ingesmeerd met 
een voedende voetencrème. 

Diabetische/Reumatische voetbehandeling 
(  30/45 minuten) 

De diabetische/reumatische voetbehandeling is 
professionele voetverzorging voor risicovoeten.  
De pedicure screent je voeten om problemen 
vroegtijdig op te sporen. Verder worden je nagels 
geknipt, overmatig eelt verwijderd, je nagels en 
nagelomgeving schoongemaakt en eventuele 
ingegroeide teennagels of likdoorns behandeld. 

Korte behandeling (max.  15 minuten ) 

Tijdens de korte behandeling wordt één deel van 
je voet behandeld. Dit is mogelijk bij de volgende 
problemen: lange nagels, een likdoorn,  
een ingegroeide teennagel of één eeltplek. 

Hèt totaalconcept in voetzorg


