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NIEUWSBRIEF
DECEMBER 2022

In deze nieuwsbrief vind je:!

Welkom in de december nieuwsbrief van Stichting Arkada Nederland.

Ik ben jullie hoognodig een nieuwsbrief schuldig. Ik had op Facebook al iets geschreven
over het waarom. Maar mocht je dat gemist hebben, wij hebben de afgelopen maanden
de zorg gehad voor onze zoon die een zwaar motorongeluk heeft gehad. Hij is er naar
omstandigheden goed vanaf gekomen, het had veel erger kunnen zijn. Maar desondanks
is zijn rechterbeen zwaar gewond geraakt. Daarom heb ik veel voor hem gezorgd en is
mijn werk even op een lager pitje komen te staan. Inmiddels gaat het beter met hem. De
operaties zijn achter de rug en we zijn volop bezig  met revalidatie en opnieuw leren lopen.
Dat gaat nog een paar maanden in beslag nemen, maar het komt goed! Daar gaan we
voor.

Bedankt voor de lieve berichtjes die wij van veel van jullie hebben ontvangen, dat heeft
ons erg goed gedaan!
 

We wensen jullie allemaal alvast heel fijne feestdagen en een
voorspoedig nieuwjaar!

In dit nummer vind je oa:

Een super leuke verrassing!
De webshop groeit snel
Casus behandeling
Allemaal nieuwe mooie producten
Nog een verrassing!

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

Cindy Oosterkamp
Stichting Arkada Nederland

Verrassing nummer 1 !!!!

Ben je ook zo benieuwd wat het is? Ik weet wel zeker dat je er blij van wordt. 

Tromgeroffel..........

Niemand minder dan Joyce de Wit dé Beauty Business Coach gaat ons helpen
om onze technieken en producten nóg beter te verkopen. Is dat niet

fantastisch?
Ik ben er in ieder geval helemaal enthousiast over.

Maar voor ze dit kan doen, hebben we jullie hulp nodig.

Zeg ons waar je tegenaan loopt, 
Wat vind je lastig aan de man of vrouw te brengen van deze behandelingen en
dan bedoel ik wel heel specifiek Arkada's methode en UniBrace en natuurlijk

alle mooie producten die daarbij horen.

Als jullie ons een aantal goede vragen voorleggen, dan gaat Joyce voor ons
filmpjes maken, die ze gratis ter beschikking stelt aan ons. In die filmpjes gaat
ze ons helpen om onze mooie technieken nog beter te verkopen en nog beter

in te zetten in je praktijk. 
Wordt jij hier ook zo blij van? 

Reageer dan snel en mail ons jouw vraag!!

want.... Zoals Joyce het zo mooi zegt:
 

Je hoeft het niet langer in je “eendje”te doen… 
Ik ben je steun in de rug,

je duwtje in de goede richting en
ik ben degene die achter je staat.

En laat dat motto nu eens ook heel erg goed bij onze Stichting passen!

 Webshop LOVE4FEET

In de laatste nieuwsbrief kondigden we trots aan dat onze nieuwe webshop
geopend was. 

Het is heel erg fijn om te merken dat zoveel van jullie ons al goed weten te
vinden. Het assortiment is flink uitgebreid inmiddels. Er zijn een paar nieuwe
producten uit Polen bij gekomen, waarover ik verderop meer zal vertellen. We
hebben mooie nieuwe UV-lampen voor composiet in het assortiment,
waaronder een ergonomisch gevormde die erg populair.

Ook hebben we een super fijne verzorgingslijn van Texelana, op basis van
lanoline erbij. 
We verkopen de complete verzorgingslijn inclusief het wolwasmiddel. (Ook
super fijn om je hond mee te wassen!!) Probeer het maar eens uit, echt een
aanrader.

De verpakkingen van alle Arkada producten worden langzaam vervangen voor
de mooie nieuwe huisstijl. Op die producten ga je ook stickers vinden met een
Nederlandse of Engelse vertaling. Veel handiger voor ons toch!
 

Het aanmaken van een zakelijk account vinden veel collega's
blijkbaar lastig

Maar er is nu eenmaal een extra stap nodig, als je consumenten en zakelijke
klanten wilt scheiden. Want we willen natuurlijk niet dat consumenten al ons
instrumentarium en de prijzen daarvan te zien krijgen of dat zij serum en crème
inkopen tegen onze groothandelsprijs. Dus lees alsjeblieft even goed wat je
moet doen om te profiteren van groothandelsprijs én assortiment!

1. Maak een account aan en vul al je gegevens duidelijk in
2. Bevestiging je account via de link in je mail
3. Vraag via het contact formulier om je account om te zetten naar een

zakelijk account
4. Wacht op de bevestiging in je mail
5. Pas nu zie je het complete assortiment en de inkoop prijzen exclusief

BTW

NB: Onder een aantal producten vind je bijvoorbeeld een oranje button
met een download bestand met bijvoorbeeld een reclame poster of

veiligheidsinformatiebladen

Volg ons op social media en blijf op de hoogte!
 

CASUSBESPREKING 
 

In iedere nieuwsbrief bespreken we een casus. Dit keer zijn het er twee. Een Arkada

casus en een Unibrace casus.

Heb je zelf een mooie casus?

Stuur hem in zodat we allemaal kunnen bewonderen en leren!

Allemaal fantastische mooie nieuwe producten
van AArkada en Podoland!

PodoBaby is een fantastisch nieuw product van Podoland. Het is een
heel fijne zachte gelcrème, in een handig pompje, die heerlijk ruikt.

PodoBaby heeft een  basis van kamille water in plaats van tea tree olie. Het product
is geschikt voor de allerkleinsten en de allergevoeligste onder onze cliënten. Het is

dermatologisch getest en mag gebruikt worden vanaf slechts 1 maand oud!

Heb je kinderen in de praktijk of misschien juist super gevoelige cliënten, denk aan
oncologie patiënten of mensen met andere overgevoeligheden, probeer dan

PodoBaby eens. 

Het heeft dezelfde regenererende en hydraterende eigenschappen als het Arkada
serum, het bevat naast kamillewater ook collageen, panthenol. Het kan ook als

alternatief voor het serum worden gebruikt voor een Arkada behandeling.
 

4 in 1 Frees van Podoland Innovatie van het
voorjaar 2022!

In het voorjaar heeft Daniel Abratkiewicz van pololand zijn nieuwe frees
geïntroduceerd en deze is sinds een poosje ook bij ons verkrijgbaar.

De frees is gemaakt van een uniek zeer gehard staal, dat Martensiet heet. Dat
geeft de frees ook zijn mooie donker kleur.
Hij heeft een tungstenvertanding rondom voor het frezen van het
nageloppervlak en een diamant top om nagels in te korten.

De combinatie van inkorten, dun frezen, polijsten zowel op natuurlijke nagels
als kunststoffen, maakt deze frees een echte krachtpatser geschikt voor veel
verschillende karweitjes.

Omdat je minder vaak hoeft te wisselen van frees, bespaart dit veel tijd. 
Net als een keramische frees, slijpt en polijst de frees in één keer. Ook dat
bespaart tijd.

1 Dun frezen van natuurlijke (verdikte) nagels
2 Frezen van kunstmaterialen als gel, acryl en composiet
3 Polijsten van nagels natuurlijk en kunst
4 Inkorten van nagels

Bij Aarkada hebben ze een voedingssupplement in capsule vorm gecreëerd.
Het is een natuurlijke behandeling die kan helpen, om de schimmel en
bacteriële onbalans te herstellen, de symptomen te bestrijden en kan preventief
werken tegen infectie.

Het Myco+ voedingssupplement ondersteunt de bescherming en regeneratie
van de huid, de nagels en de darmen. Regelmatig gebruik zal ook een positief
effect op het haar hebben.

De zorgvuldig geselecteerde ingrediënten in Myco+ zijn:

Grapefruit Zaad extract
Oregano extract
Walnoot extract
Kruidnagel extract
Bamboescheut extract
Brandnetel extract
Knoflook extract
En de mineralen zink, koper en selenium

Het product wordt geleverd in een verpakking met 60 capsules en het advies is
er 2 per dag in te nemen. De aanwijzingen op de verpakking zijn in het Engels,
dus makkelijker voor ons en onze cliënten te lezen dan Pools!!

Op dit moment hebben we dit product nog niet op voorraad. We
zijn erg benieuwd naar jullie gedachten hierover, omdat het iets is
dat ingenomen moet worden. Bij voldoende belangstelling zullen wij
het in ons assortiment opnemen. Laat ons dus vooral weten wat je
ervan vindt!

Dezelfde super kwaliteit als het bekende Arkada TC-16 Serum, maar nu in een
andere formule en consistentie.

Het gehalte tea tree is iets verminderd, dus nog minder kans op
allergische reacties, maar wel nog steeds de anti-septische en anti-
bacteriële werking
Geranium olie is toegevoegd, dat een reinigende werking heeft en
ontstekingen helpt voorkomen, het is een bekende remedie voor een
gevoelige maar vette huid die snel last heeft van acne.
Viscollageen voor souplesse, elasticiteit en regeneratie
Glycerine voor hydratatie en het naar binnen sluizen van de andere
werkzame ingrediënten.

Het Gel Serum is ontwikkeld voor regeneratie van de huid, de nagels en het
nagelbed. Door het speciale productieproces van het collageen hoeft het niet in
een beschermende verpakking te worden bewaard en is het niet meer gevoelig
voor licht en temperatuur. De nieuwe pompverpakking maakt het gebruik erg
makkelijk en economisch.

Vooral voor het gebruik op de huid, bijvoorbeeld bij littekens, acne, wondjes,
rimpels en natuurlijk ook de vingers of tenen, is het product erg fijn in gebruik
door de lagere viscositeit. Een olie vloeit tenslotte makkelijk uit. Ook door de
prettige geur is het product fijn om te gebruiken op andere delen van het
lichaam en zeker in het gezicht. Niet iedereen waardeert de doordringende
geur van het hogere aandeel tea tree olie in het originele serum. 

Het originele Serum blijft het meest ideaal voor lastiger bereikbare plekjes  diep
in de nagelwal of onder de nagelplaat.
 

Zoals beloofd hebben we nog een leuke
verrassing voor jullie

Als leden van Stichting Arkada Nederland, ontvangen jullie als
allereersten in Nederland, de komende week een gratis Gel

Serum in jullie post.

WIN ACTIE! Probeer het Gel Serum lekker uit en laat ons
weten wat je ervan vindt!

Je kunt reageren op de Instagram pagina van Stichting Arkada
Nederland. Daar zal ik een post aanmaken over het Gel Serum.
Onder de reacties van onze leden, verloten we vlak voor kerst,

een pakketje Gel Serum van 4 stuks!
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Arkada Casus

UniBrace Casus

Naar de webshop
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