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D.I.O. Drogisterij Amber, Beauty & More:

‘Je bent nooit te oud
voor verandering’
Te oud zijn om het roer om te gooien bestaat niet. Wilma Wagner is hier een perfect
voorbeeld van. Na het opzeggen van haar baan bij een arbodienst, begon ze met haar
grote passie: een eigen schoonheidssalon. Op verzoek van verschillende klanten opende
ze hierbij een prachtige drogisterij.
Tekst: Franca Grimbergen

Passie

Beleving

Andersom zijn de drogisterijklanten ook

Na 25 jaar gewerkt te hebben in het

Een bezoekje aan D.I.O. Drogisterij Amber

geïnteresseerd in mijn schoonheidssalon. De

management van een arbodienst, gooide

Beauty & More is een echte beleving. Naast

waardering van mijn klanten vind ik erg fijn en

Wilma Wagner het roer om. Ze volgde haar

het brede assortiment dat de drogisterij

laat mij zien dat mijn winkel een waardevolle

passie en begon een eigen schoonheidssalon

biedt, kun je er ook terecht voor een heerlijke

toevoeging in de wijk is.’

met pedicurepraktijk. Het werk deed ze met

schoonheidsbehandeling. Of kun je je voeten

veel plezier, maar toch miste er iets. Het feit

laten verwennen bij de pedicure, je tanden laten

Minder valide klanten

dat een aantal van haar klanten een drogisterij

bleken, een kleurtje krijgen met de spray tan en

Waar het bij sommige drogisterijen onmogelijk

in de buurt miste, bracht Wilma op een idee.

alsof dat allemaal nog niet genoeg is, kun je er

winkelen is voor minder valide personen, is er bij

Ze kwam meteen in actie en nam contact op

ook terecht voor een heerlijke massage.

D.I.O. Amber, Beauty & More juist veel aandacht

met D.I.O. om haar ideeën te bespreken. Het

aan besteed. ‘Ook deze mensen moeten

resultaat is een nieuwe D.I.O. Drogisterij. Sinds

Perfecte combinatie

prettig kunnen winkelen, daarom hebben wij

27 november 2014 is D.I.O. Drogisterij Amber

‘Het combineren van mijn salon met een

gekozen voor extra brede wandelpaden. Ook

Beauty & More in Leidschendam een feit.

drogisterij is voor mij de perfecte combinatie.

de behandelruimten zijn voorzien van alle

Veel klanten van mijn schoonheidssalon zie

gemakken, zodat minder valide mensen bij ons

ik geregeld rondkijken in mijn drogisterij.

kunnen genieten van een heerlijke behandeling.’
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