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Gladde en zachte voeten dankzij het gloednieuwe voedende  
voetenmasker van Scholl Expert Care 

 
Na een winter lang opgesloten te hebben gezeten in dichte schoenen, zijn onze voeten vaak niet in 
topconditie. En dat terwijl de zonnige dagen voor de deur staat! Ze ondersteunen ons dag in dag uit … 
en toch vergeten we ze maar al te vaak tijdens onze verzorgingsroutine. Maar onze voeten vragen het 
hele jaar door om aandacht en het is tijd om ze die verdiende verzorging te geven. Scholl, al meer dan 
100 jaar expert in voetverzorging, ontwikkelde een gloednieuw voedend voetenmasker, voor gladde en 
zachte voeten, de hele dag door! Zo kan je met veel trots je #HappyFeet showen in de stad, op strand of 
op kantoor! 
 
Voeten: vaak over het hoofd gezien tijdens onze verzorgingsroutine 
“We leven in een tijdperk waar iedereen superdruk bezig is. Veel mensen hebben de neiging om hun 
voetverzorging te vergeten, terwijl deze ook een belangrijke rol speelt in ons algemeen welzijn. Onze voeten 
brengen meer dan 2000 zenuwuiteinden bij elkaar en zijn dé ondersteuning van ons lichaam. Daarom is het 
zo belangrijk om ze goed te verzorgen, zeker nu de zonnige dagen voor de deur staat en we ze de hele winter 
hebben verwaarloosd en opgesloten. Het is nooit te laat om een verzorgingsroutine in te lassen voor onze 
voeten”, verklaart Els Snoeck, expert in medische pedicure. 
 
Gladde en zachte voeten met het Voedende Voetenmasker van Scholl Expert Care 
Het nieuwe Voedende Voetenmasker werd ontwikkeld door de experten van Scholl. Het is snel en 
gemakkelijk, en  kan eenvoudig geïntegreerd worden in je verzorgingsroutine. Vanaf het eerste gebruik en 
na 20 minuten heb je gladde en zachte voeten. Dankzij een formule samengesteld uit rijke ingrediënten 
zoals macadamia-olie en sheaboter, geeft het masker een langdurig gevoel van hydratatie. De stoffen sok 
met “Hydro’Restor technologie” zorgt ervoor dat de crème perfect op zijn plaats blijft zitten en door de 
huid wordt geabsorbeerd in 20 minuten. Niets zo zalig om je voeten te verwennen met dit masker, het hele 
jaar door! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het nieuwe Voedende Voetenmasker van Scholl Expert Care is beschikbaar bij Etos, Kruidvat en DA aan de 
aanbevolen verkoopprijs van €4,991. 

 
Perscontacten:  
TBWA PRIDE – Tine Clauwaert – tine.clauwaert@pr-ide.be – 0471/43.62.01 
TBWA PRIDE – Sophie Boving – sophie.boving@pr-ide.be – 0494/58.60.58 
 
Over Scholl:  
Scholl werd opgericht in 1904 door Dokter William Mathias. Scholl wijdt zich al meer dan 100 jaar aan het verbeteren 
van de gezondheid, het comfort en het welzijn van mensen en de verzorging van hun voeten. De innovatie, die deel 
uitmaakt van het DNA van het wereldwijde toonaangevende merk in de voetverzorging, staat Scholl continu toe om 
makkelijke en toegankelijke oplossingen te bieden voor het welzijn en comfort van voeten. Meer informatie op 
www.schollyourfeet.be 

 
1 De retailers zijn verantwoordelijk voor de prijs in de winkels.  
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