Har du problemer med
hård hud, ligtorne,
hælrevner, nedgroede
negle, for hornede negle,
svamp i neglene eller vil du
bare opleve en
velgørende fod
behandling?
- Havdrup Fodklinik

”Fodbehandling i
hyggelige omgivelser, med
højt serviceniveau og stor
faglighed.”

Sunde fødder – hele livet

HAVDRUP

Fodklinik

Velkommen til
Havdrup Fodklinik
- Stedet for dig der ønsker sunde,
bæredygtige og velplejede fødder
hele livet.

Fodpleje er for alle uanset alder og køn.
Her kan du få hjælp til dine
fodproblemer, du kan forkæle dig selv
og forebygge problemer eller du kan
forkæle en du holder af med en lækker
og luksuriøs fodplejebehandling.
Jeg har indrettet en dejlig lys og venlig
klinik, i stueplan, så den er let
tilgængelig også for gangbesværede
kunder.
Det er muligt at tilrettelægge
behandlinger individuelt, alt efter
særlige behov (Hyperkeratose,
svære/mange ligtorne eller andet)

Gavekort
giv et gavekort til en du holder af

Behandlinger
& priser

En fodbehandling hos mig starter med en kop kaffe og et
dejlig tempereret fodbad. Neglene klippes, files og renses
op. Imens får vi en snak om, hvordan dine fødderne bedst
plejes og eventuelle fodproblemer elimineres. Hård hud,
ligtorne m.m. fjernes. Undervejs laver jeg en individuel
vurdering af dine fødder og tager højde for sygdomme
og eventuelle hudproblemer. Jeg afslutter behandlingen
med en fodcreme, der passer til dine fødder og en let
fodmassage.

Almindelig fodbehandling
I klinikken ………………………….…......kr. 315,Hjemmebehandling (20 km radius)…..….kr. 350,Fodbad, klip, slib og oprensning af negle,
beskæring af hård hud samt ligtorne,
afsluttes med creme og let fodmassage.
Delbehandling………………………….kr. 220,Delbehandling er behandling af et enkelt
problem, hvor der kan være gener, f.eks.
ligtorn, hæl revner eller nedgroede negle

Vil du vide mere?

Hvis du har flere spørgsmål eller vil
booke en tid, er du velkommen til at
ringe på

+45 30 72 37 14

Find mig på Facebook eller send en mail
til kontakt@havdrupfodklinik.dk

Find mere information om behandlinger
og priser på
www.havdrupfodklinik.dk

HOVEDGADEN 44 | 4622 HAVDRUP

