
View this email in your browser

NIEUWSBRIEF
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De eerste nieuwsbrief van 2022 ligt voor je. Ons goede voornemen
is om er iedere 2 maanden een uit te brengen, zodat jullie goed op
de hoogte blijven van Arkada en UniBrace nieuws. Daarnaast zijn
er dit jaar meer promotie kansen, op de beurs maar en tijdens

lezingen. 
 

Zichtbaarheid voor de Stichting en dus ook voor jullie!

In dit nummer vind je oa:

Casusbespreking Arkada methode
Vakbeurs Pedicure & Beauty ASWS in Houten 9 en 10 april 2022
ASWS congres Ingroeiende nagels in Tiel 14 mei 2022
Het Podologisch congres in Wroclaw Polen 28 mei 2022
Nieuwe UniBrace instrumentjes
Product informatie 08 Oil

Heb je problemen met inloggen in de ledenomgeving van de website? Neem dan even contact met ons
op via info@stichtingarkadanederland.nl 

Yvonne Boertjes en Cindy Oosterkamp
Stichting Arkada Nederland

VAKBEURS TOTALE VOETVERZORGING

In het weekend van 9 en 10 april is er eindelijk weer een gewone fijne beurs in
Houten. De Vakbeurs Totale Voetverzorging georganiseerd door ASWS.

Wij zullen als Stichting ook aanwezig zijn en we zijn dit jaar welkom bij de stand
van Interfoot uit Leerdam. Asha Debi Tewari en Maarten Kroon zijn zo lief ons
een stukje van de stand te verhuren. 

 

Komen jullie ons opzoeken?

 

ASWS SEMINAR INGROEIENDE NAGEL 2.0

Op zaterdag 14 mei aanstaande, zal in het Van der Valk hotel in Tiel, het ASWS
seminar ingroeiende nagels plaatsvinden. De dag staat volledig in het teken
van deze problematiek. Op het programma staan lezingen van diverse
specialisten op dit gebied. Besproken worden de verschillen tussen een
incarnaties en een pseudo incarnatie, de endogene en exogene oorzaken van
ingroeiende nagels. De conservatieve behandelmogelijkheden die de pedicure
en medisch pedicure kunnen toepassen, het werken met anti  materialen voor
de ingroeiende nagel én als show stopper een lezing over de Arkada methode
en het UniBrace systeem! 

Hoe leuk is dat! Cindy werd uitgenodigd door Tineke de Beer om de lezing te
verzorgen. We zijn erg verrast en vereerd, want dit voelt wel een beetje als
weer een stukje erkenning van onze technieken binnen onze branche. Cindy
gaat er dus voor, waardoor we een mooie promotie kunnen maken voor de
technieken en stichting. Want hoe bekender, hoe beter voor ons allemaal!
 

Als het exacte programma bekend is, zullen we dat aan jullie
doorgeven. Komen jullie ook?

 

PODOLOGIE CONGRES IN POLEN!

Nog meer leuk nieuws. Op zaterdag 28 mei aanstaande wordt in Wrocław in
Polen, voor het eerst weer het Podologisch congres georganiseerd. Een hele
dag vol interessante lezingen van specialisten uit heel Europa, ook weer met
de focus op ingroeiende nagels en natuurlijk de producten en
behandelmethodes van Aarkada en Podoland.

Ook op dit congres zal Cindy spreken, een hele uitdaging, zo in het buitenland
en in het Engels, maar wel erg leuk! Deze lezing zal gaan over hoe we in
Nederland de technieken op een goede manier op de kaart gekregen, dus ook
over de Stichting en ons mooie netwerk. Dit maakt ons trots, want zelfs in het
buitenland is opgemerkt hoe sterk we hiermee zijn komen te staan in onze
branche.

Je kunt hierbij live aanwezig zijn in Wrocław. We raden het je van harte aan
want een congresdag in Polen is wel een beetje exclusiever aangekleed dan in
Nederland en daarnaast is Wrocław een prachtige stad om te bezoeken.
 
 

Ook kun je het congres live online bijwonen. Je kunt
een toegangscode  kopen voor € 50,-, er is dan Engelse vertaling

aanwezig.

 

CASUSBESPREKING 
In iedere nieuwsbrief willen we een casus met jullie bespreken. Deze rubriek geeft je steeds nieuwe
ideeën hoe je een bepaald probleem aan zou kunnen pakken. We houden jullie op de hoogte van
behandelopties en natuurlijk van nieuwe producten. Deze keer  een mooie Arkada casus
van Cindy Oosterkamp.

Opent er geen bestand als je op de knop drukt? Kijk dan in de bestanden van je telefoon. Het download
soms gelijk als pdf.

Heb jij een interessante casus, die je met je collega's wilt delen? 
Stuur je foto’s en de casus gegevens naar info@stichtingarkadanederland.nl o.v.v. casusbespreking
nieuwsbrief. Wij maken er een mooi verhaal van met de opmaak, dus je hoeft geen speciale skills te
hebben.
 

Arkada 08 Olie
AArkada staat inmiddels bekend om het produceren van kwaliteitsproducten. Alle producten zijn voorzien
van het GMP, Good Manufacturing Product, keurmerk. Dat is een Europese erkenning van een goed,
veilig en consistent productieproces van de producten en het wordt als zeer toonaangevend om dit
certificaat te mogen voeren. Fijn te weten dus, dat we met zeer goede veilige producten werken! 

Arkada’s natuurlijke beschermende olie is in het speciaal geschikt voor voeten en nagels die gevoelig zijn
voor blootstelling aan micro-organismen, Pseudomonas aeruginosa en microscopische schimmels die
mycose veroorzaken. 08 OIL heeft een effectieve antimycotische en antibacteriële werking die
bescherming biedt tegen infectie door alle soorten schimmel en bacteriën. Het bevat 8 zorgvuldig
geselecteerde oliën in een unieke combinatie. Je kunt het product inzetten als er sprake is van bacterie
of mycose.

Een beschermend preparaat, dat verlichting en regeneratie biedt bij aandoeningen van de nagels en de
huid van de voeten. De samenstelling bestaat uit een aantal natuurlijke essentiële oliën met
wetenschappelijk bewezen, antimycotische en antibacteriële eigenschappen. Het resultaat is een
waardevol preventief product, voor mensen die gevoelig zijn voor of blootgesteld worden aan schimmels
en bacteriën bijvoorbeeld in zwembaden. De werkzaamheid van dit product complementeert en versterkt
de werking van Arkada’s SERUM TC16 en Arkada’s voetenzalf.

We verkopen het dus als er mycose aanwezig is. Het beste is het om het ‘s ochtends te gebruiken. Want
dan werkt het ook gelijk door in de sok en schoen. Het kan op de huid en op de nagel worden gebruikt.
Als ook het serum is geadviseerd, laat je die ‘s avonds gebruiken. Dit omdat ‘s nachts het regenererend
proces in je lichaam het meest optimaal is.  

Maak bij iedere behandeling de nagels zorgvuldig schoon en frees alle losse en aangetaste delen van de
nagel weg. Gebruik het product, de 08 oil, niet te lang. Kijk bij je vervolgbehandeling steeds of de
bacterie en/of schimmel nog aanwezig lijkt te zijn. Als de nagel schoon is en er minder smeer onder zit,
stop dan met de olie. De olie kan de nagel namelijk ook te veel uitdrogen. Stap in geval waar groei en
regeneratie nodig is over op het gebruik van het serum.

 

Hoe gebruikt je cliënt 08 Oil?

Op de huid van de voeten:
Breng een paar druppels aan op gewassen en gedroogde voeten, verdeel over uw huid en wacht tot het
product door de huid is opgenomen en is gedroogd. Beschermende 08 OIL wordt het beste ’s ochtends
aangebracht, waarna u ’s avonds de voetenzalf gebruikt.

Op de nagels:
Breng een druppel olie aan op de nagelplaat en verdeel dit over uw nagel en in de nagelwal. Net als bij
de applicatie op de huid, gebruikt u de 08 OIL ’s ochtend maar nu gebruikt u Arkada’s Serum TC16 ’s
avonds erbij.

 

Welke werking bieden de ingrediënten van 08 Oil?

• Tea tree olie
De uitzonderlijke kracht van deze Australische plant is al eeuwenlang bekend. Het bezit een effectieve
ontsteking werende en antivirale kracht. Het helpt in de strijd tegen schimmelinfecties en blokkeert de
ontwikkeling van andere infecties. Het is effectief in het gevecht tegen onychomycose en dringt makkelijk
diep door in de menselijke huid waar het helpt het regeneratieproces van de huid te versnellen.  

• Citroenolie
Werkt als een desinfectans, vernietigt micro-organismen op de huid en nagels. Het effect is langdurig.
Het is ook handig om de schoenen te desinfecteren en verfrissen.

• Oregano olie
Het is bewezen dat oregano helpt de hardnekkige sporen van de gisten van de Candida Albicans familie
te vernietigen. Deze sporen zijn de oorzaak van steeds terugkerende schimmelinfecties van de huid en
nagels van de voeten. Het heeft een ontsteking werend en antibacterieel effect en ondersteunt de
behandeling van psoriasis en eczeem.

• Lavendelolie
Nog een natuurlijk product dat ontstekingen als gevolg van psoriasis en zweren kalmeert. Het
ondersteunt het genezen van kloofjes tussen de tenen en kalmeert het overgevoelige nagelbed na de
behandeling van nagelziekten.

• Eucalyptusolie
Wordt vaak gebruikt ter ondersteuning van wondgenezing van brand- of snijwonden, kloven en
schaafplekken. Het creëert een beschermende barrière, verminderd irritaties en pijn en heeft een
antiseptisch effect. Het helpt de ontwikkeling van een bacteriële infectie in de beschadigde huid
voorkomen.

• Niaouli olie
Deze exotisch klinkende naam, herbergt een natuurlijke specialiteit uit Australië en Nieuw-Guinea. De
olie, gewonnen uit een kleine boom heeft een ontsteking remmende en antiseptisch effect. Het
desinfecteert en helpt huidirritaties genezen.

• Tijm olie
Tijm is niet alleen een heerlijk aromatisch kruid. Tijm olie heeft een sterk antiseptisch effect. Het voorkomt
de vorming en ontwikkeling van infecties in de geïrriteerde en beschadigde huid. Het bevat aan aantal
antibacteriële stoffen (inclusief caryofylleen ) die zowel van binnen als van buiten werkt.

• Munt olie
Dit geeft niet alleen een heerlijk fris aroma, het heeft ook een antiseptisch effect en helpt de beschadigde
huid te regenereren.
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