
Prijslijst

T. van den Heuvel-Heijmans
 De Louwstraat 25

5374 CE Schaijk

06 1277 9940
voetstudiotheresa@gmail.com

www.voetstudiotheresa.nl
De kunst van professionele  

zorg voor uw voeten.

Paramedisch 
Chiropodist 
/Pedicure
Telefoon: 06 1277 9940

Verzorgend/Medisch Voetbehandelingen

 Volledige voetbehandeling €32,00

Deelbehandeling voet €22,00

Voetbehandeling voor  
diabetici en reuma patiënten €37,00 
extra voor huisbezoek op indicatie huisarts €10,00 

Antidruktechniek €22,00 
Pakking voor een likdoorn, wrat of kloven, 
behandeling is inclusief materiaal en nacontrole.

Nagelregulatie (per nagel) €22,00 
1e afspraak anamnese en 1 nacontrole 

Nagelreparatie (per nagel) €22,00 
Het repareren of herstellen van een schimmel-,  
ingroeiende- of afgebroken nagel met LCN pedique.

Orthese (per teen groter 2,50 erbij)  vanaf  €22,00

Een van siliconen gemaakte teenstukje

Cosmetisch Behandelingen

Cosmetische voetbehandeling €42,00

Paraffinepakking €27,00

Etherische olie pakking €27,00

Harsen onder- en bovenbenen €42,00

Harsen onderbenen en knie €27,00

Prijswijzigingen voorbehouden



Dagelijkse verzorging vindt u heel gewoon. Maar goede 
voetverzorging is meer dan wassen en afdrogen. Onze 
voeten dragen immers ons hele gewicht. Pijnlijke voeten 
leiden vaak tot verkeerd lopen en daardoor tot bijvoorbeeld 
knie- of rugklachten.

Ik zou graag uw voeten verzorgen of dit nu medisch 
noodzakelijk is of pure verwennerij. 

U heeft bijvoorbeeld professionele verzorging nodig als  
u diabetes, reuma of vaatstoornissen heeft. Ik voldoe  
aan de vereiste opleiding en werk volgens de geldende 
hygiënische normen.   

Ook kunt u uw voeten laten verwennen voor de vakantie of 
feestdagen, bij loopwedstrijden als de vierdaagse of om er 
goed verzorgd uit te zien. Een cosmetische voetbehandeling 
bestaat uit een volledige voetbehandeling, een heerlijk 
voetbad, scrub, etherische olie pakking en een voetmassage 
met heerlijk geurende olie voor een ontspannen resultaat. 

Schimmelvoeten

Lelijke verdikte, verkleurde of brokkelige nagels. De nagels 
zijn vaak pijnlijk en geven druk op de teen. Schimmelnagels 
zijn echter goed te behandelen.

U kunt de nagels regelmatig dunner laten maken bij Voetstudio 
Theresa in combinatie met het gebruik van “de oplossing voor 
de mycose nagels” van het merk “samenwerkende pedicures”.

In mijn praktijk zie ik bijzonder goede resultaten.

Ingroeiende nagels

Een pijnlijke plek naast de nagel 
op de huid, de huid wordt bijna 
doorboord door de nagel,  
dit geeft erg veel druk en pijn.  
Wat kunt u eraan doen? 

Drie handige tips:

1   Knip de nagels niet te kort. U moet altijd een randje 
overhouden. Bij te kort knippen heeft de nagel meer kans 
om de huid te doorboren.

2   Laat u huid niet te week worden. Door voeten lang te 
baden of door zweet wordt de huid van de voet weker 
waardoor de nagel er beter doorheen kan groeien.

3   Voldoende ruim zittende  schoenen. Door te kleine 
schoenen is de kans dat de nagel ingroeit groot. Zorg er 
dus voor dat uw voet voldoende ruimte heeft in de schoen.

Likdoorns 

Een pijnlijke aandoening aan uw voet die wordt veroorzaakt 
door wrijving en druk. Ik kan u van deze pijnlijke 
aandoening afhelpen.

Kijk op mijn website voor uitgebriede informatie m.b.t. 
specifieke voetproblemen. www.voetstudiotheresa.nl.

U gaat met een paar 
“nieuwe” voeten naar huis.

Verzorgingstips             
Sporten en  
uw voeten

Voeten hebben vaak ontzettend veel  
te lijden van het sporten.

Voeten en nagels kunnen bepaalde 
drukpunten krijgen door verkeerde 
schoenen of (over)belasting. Ik ken 
de plaatsen op de voet waar best wel 
wat eelt mag blijven zitten ofwel de 
plekken waar niet te veel weggehaald 
moet worden. Te weinig eelt geeft 
ongemakken en kan erg pijnlijk zijn.

Bent u ook een sporter en heeft  
u problemen met uw voeten of wilt  
u deze problemen juist voorkomen 
maak dan een afspraak voor een 
behandeling.

Bij Voetstudio Theresa zijn uw voeten 
in goede en sportieve handen.

Een cadeaubon 
Met een tevoetbon van de pedicure geeft u 
uw vriendin/man of wie dan ook een cadeau 
vol zorg en aandacht.

Een tevoetbon is heel leuk om te krijgen, ook 
erg leuk om te geven, en deze wordt ook nog 
feestelijk voor u ingepakt.

Verwen  
uw voeten


