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EERSTE ZICHTBARE RESULTATEN BINNEN 2 WEKEN*

*dankzij dagelijks gebruik

MET HET 
EXCLUSIEVE 
GEPATENTEERDE 
INGREDIËNT 
THIAMIDOL

BDF20001-01 Euc Anti-Pigment Advertentie Leef DEF.indd   1 06-01-20   10:06

Levomentholgel 1%
Verkoelend en jeukstillend

• Makkelijk aan te brengen en uit te smeren. 
•  Bewaart u de tube in de koelkast? Dat zorgt 

voor nog meer verkoeling. 
•  Niet gebruiken bij: open wonden en bij kinderen 

<2 jaar in de buurt van de neus en mond. 

Geldig t/m 30 juni 2020

15%
korting

*Niet geldig in combinatie met andere lopende acties.  

€ 5,-
KORTING*

Geldig van 1 april 2020 t/m 30 juni 2020.

op Eucerin 
Anti-Pigment

✂

BDF20001-01 Euc Kortingsbon Anti-Pigment Leef DEF.indd   1 06-01-20   10:29

*Niet geldig in combinatie met andere lopende acties.  

€ 5,-
KORTING*

Geldig van 1 april 2020 t/m 30 juni 2020.

op Eucerin 
Anti-Pigment

✂

BDF20001-01 Euc Kortingsbon Anti-Pigment Leef DEF.indd   1 06-01-20   10:29

Magnesium
Geeft meer energie

• Helpt bij vermoeidheid.
• Goed voor de spieren en het zenuwstelsel.
• Voor het behoud van sterke botten en tanden.

Geldig t/m 30 juni 2020Geldig t/m 30 juni 2020

Vitamine-B complex forte
Helpt bij vermoeidheid (B2, B3, B5, B6, B11, B12) 

•  Ondersteunt het behoud van een 
gezonde huid (B2, B3, B8).

•  Activeert de natuurlijke energie in 
het lichaam (B1, B2, B3, B5, B6, B8, B12).

• Compleet: bevat alle vitaminen B. 
Geldig t/m 30 juni 2020

€4,50
Nu voor

Visolie 
Ook regelmatig vette vis eten 
is goed voor de gezondheid

•  Bevat een goede dosering omega 3-vetzuren 
ter aanvulling op de voeding.

•  Omega 3-vetzuren (EPA & DHA) zijn goed 
voor het hart en helpen om vitaal te blijven.

€10,00
Nu voor

€9,50
Nu voor

Geldig t/m 30 juni 2020
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Vitamine-B complex forte
90 tabletten

Algemene Voorwaarden
• Geldig t/m 30 juni 2020
• Maximaal 1 bon per persoon
• Niet inwisselbaar voor geld
• Deze bon is niet geldig in combinatie 

met andere promoties en/of acties
• Enkel in te leveren bij een Service Apotheek

Nu voor €4,50

Wist u dat vitaminen-B...
•  ook bijdraagt aan geestelijke veerkracht (B1, B3, B5, B6, B8-Biotine, B11, B12).
•  een aanvulling is op uw dagelijks functioneren. Om je  

energieker te voelen, is gevarieerd eten, voldoende en  
genoeg slapen de sleutel.

•   gebruikt kan worden door vegetariërs en veganisten als aanvulling 
op hun voeding.

Vragen over allergie en gebruiks-
instructies? Vraag het uw apotheker.

Wist u dat magnesium... 
Magnesium
60 capsules

Algemene Voorwaarden
• Geldig t/m 30 juni 2020
• Maximaal 1 bon per persoon
• Niet inwisselbaar voor geld
• Deze bon is niet geldig in combinatie 

met andere promoties en/of acties
• Enkel in te leveren bij een Service Apotheek

Nu voor €9,50

Vragen over allergie en gebruiks-
instructies? Vraag het uw apotheker.

•  ook in banaan, noten, peulvruchten, broccoli, avocado en 
kraanwater zit. 

•  gunstig is voor een goede geestelijke balans en een positieve 
invloed heeft op de werking van het zenuwstelsel.

• goed kan worden gebruikt tijdens het sporten.

*Niet geldig in combinatie met andere lopende acties.  

€ 5,-
KORTING*

Geldig van 1 april 2020 t/m 30 juni 2020.

op Eucerin 
Anti-Pigment

✂

BDF20001-01 Euc Kortingsbon Anti-Pigment Leef DEF.indd   1 06-01-20   10:29

*Niet geldig in combinatie met andere lopende acties.  

€ 5,-
KORTING*

Geldig van 1 april 2020 t/m 30 juni 2020.

op Eucerin 
Anti-Pigment

✂

BDF20001-01 Euc Kortingsbon Anti-Pigment Leef DEF.indd   1 06-01-20   10:29

Levomentholgel 1%
100 gram

Algemene Voorwaarden
• Geldig t/m 30 juni 2020
• Maximaal 1 bon per persoon
• Niet inwisselbaar voor geld
• Deze bon is niet geldig in combinatie 

met andere promoties en/of acties
• Enkel in te leveren bij een Service Apotheek

15% KORTING

Wist u dat Levomentholgel... 
•  effectief werkt bij huiduitslag van de eikenprocessierups. 
•  ook verzachtend werkt bij kwallen- of insectenbeten, 

zonnebrand, huiduitslag en na contact met brandnetels. 
•  ook een verkoelende werking heeft. Leg Levomentholgel  

in de koelkast voor een extra verkoelend effect. 

Vragen over allergie en gebruiks-
instructies? Vraag het uw apotheker.

Visolie
90 capsules

Algemene Voorwaarden
• Geldig t/m 30 juni 2020
• Maximaal 1 bon per persoon
• Niet inwisselbaar voor geld
• Deze bon is niet geldig in combinatie 

met andere promoties en/of acties
• Enkel in te leveren bij een Service Apotheek

Nu voor €10,00

Wist u dat visolie... 

Vragen over visolie?  
Vraag het uw apotheker.

•  één capsule 1.000 mg geconcentreerde visolie levert, 
waarvan 180 mg eicosapentaeenzuur (EPA) en 120 mg 
docosahexaeenzuur (DHA), twee omega 3-vetzuren in visolie. 
Dagelijkse inname van 250 mg EPA en DHA heeft een gunstige 
werking op het hart. 
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Wist u dat magnesium... 
Magnesium
60 capsules

Algemene Voorwaarden
• Geldig t/m 30 juni 2020
• Maximaal 1 bon per persoon
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•  ook in banaan, noten, peulvruchten, broccoli, avocado en 
kraanwater zit. 

•  gunstig is voor een goede geestelijke balans en een positieve 
invloed heeft op de werking van het zenuwstelsel.

• goed kan worden gebruikt tijdens het sporten.
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Levomentholgel 1%
100 gram

Algemene Voorwaarden
• Geldig t/m 30 juni 2020
• Maximaal 1 bon per persoon
• Niet inwisselbaar voor geld
• Deze bon is niet geldig in combinatie 

met andere promoties en/of acties
• Enkel in te leveren bij een Service Apotheek

15% KORTING

Wist u dat Levomentholgel... 
•  effectief werkt bij huiduitslag van de eikenprocessierups. 
•  ook verzachtend werkt bij kwallen- of insectenbeten, 

zonnebrand, huiduitslag en na contact met brandnetels. 
•  ook een verkoelende werking heeft. Leg Levomentholgel  

in de koelkast voor een extra verkoelend effect. 

Vragen over allergie en gebruiks-
instructies? Vraag het uw apotheker.

Visolie
90 capsules

Algemene Voorwaarden
• Geldig t/m 30 juni 2020
• Maximaal 1 bon per persoon
• Niet inwisselbaar voor geld
• Deze bon is niet geldig in combinatie 

met andere promoties en/of acties
• Enkel in te leveren bij een Service Apotheek

Nu voor €10,00

Wist u dat visolie... 

Vragen over visolie?  
Vraag het uw apotheker.

•  één capsule 1.000 mg geconcentreerde visolie levert, 
waarvan 180 mg eicosapentaeenzuur (EPA) en 120 mg 
docosahexaeenzuur (DHA), twee omega 3-vetzuren in visolie. 
Dagelijkse inname van 250 mg EPA en DHA heeft een gunstige 
werking op het hart. 
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15% 
korting*Probiotica voor de hele familie

www.probactiol.nl

Probactiol® helpt de darmfunctie 
(braambesextract) te ondersteunen 
en de weerstand (vitamine D) op te bouwen.

Advertentie Service Apotheken_Leefcheque april 2020.indd   1 1/17/2020   11:52:45 AM
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en de weerstand (vitamine D) op te bouwen.
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korting*kortingkortingkortingkortingkortingkorting
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Voetcrème 
Verzorgt en verzacht 

•  Drie opeenvolgende metingen mogelijk,
aanbevolen door artsen!

•  Geheugen voor dertig metingen.
•  Spoort boezemfi brillaties op om beroertes 

te voorkomen.

•  Wordt snel opgenomen door de huid.
•  Is speciaal ontwikkeld om uw voeten en benen 

optimaal te verzorgen.
•  Bevat onder andere jojoba-olie, aloë vera, 

panthenol en vitamine E.

•  Drie opeenvolgende metingen mogelijk,•  Drie opeenvolgende metingen mogelijk,
aanbevolen door artsen!

•  Geheugen voor dertig metingen.
•  Spoort boezemfi brillaties op om beroertes •  Spoort boezemfi brillaties op om beroertes 

Geldig t/m 30 juni 2020
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Tekenkaart 
Veilig, snel en effectief teken 
verwijderen

• Makkelijk mee te nemen.
• Voor mens en dier.
• Met vergrootglas voor inspectie.

Veilig, snel en effectief teken Veilig, snel en effectief teken 

• Met vergrootglas voor inspectie.

€3,00
Nu voor

€49,95
Nu voor

•  Wordt snel opgenomen door de huid.
•  Is speciaal ontwikkeld om uw voeten en benen 

•  Bevat onder andere jojoba-olie, aloë vera, 
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Voetcrème 
Verzorgt en verzacht 
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•  Spoort boezemfi brillaties op om beroertes 
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Bloeddrukmeter

Voetcrème
75 ml

Algemene Voorwaarden
• Geldig t/m 30 juni 2020
• Maximaal 1 bon per persoon
• Niet inwisselbaar voor geld
• Deze bon is niet geldig in combinatie

met andere promoties en/of acties
• Enkel in te leveren bij een Service Apotheek

Algemene Voorwaarden
• Geldig t/m 30 juni 2020
• Maximaal 1 bon per persoon
• Niet inwisselbaar voor geld
• Deze bon is niet geldig in combinatie

met andere promoties en/of acties
• Enkel in te leveren bij een Service Apotheek

Nu voor €49,95

Nu voor €2,75

Wist u dat de bloeddruk...

Wist u dat uw voeten...

•  thuis gemeten kan worden op verschillende momenten.
•  het beste vroeg in de ochtend of laat in de avond 

gemeten kan worden.
•  bij een thuismeting anders kan zijn dan bij een arts in de 

praktijk of in het ziekenhuis? Metingen door artsen kunnen 
minder realistisch uitvallen door zenuwen of stress. 
Dit noemen ze het 'witte jassen'-effect.

•  vaak vergeten worden in de dagelijkse verzorging. 
•  na het douchen altijd goed drooggedept moeten worden, 

ook tussen de tenen.
•  botjes bevatten die samen een kwart van alle beenderen 

in het lichaam vormen.

Tekenkaart

Algemene Voorwaarden
• Geldig t/m 30 juni 2020
• Maximaal 1 bon per persoon
• Niet inwisselbaar voor geld
• Deze bon is niet geldig in combinatie

met andere promoties en/of acties
• Enkel in te leveren bij een Service Apotheek

Nu voor €3,00

Wist u dat teken...
• klimmen. Ze vallen niet uit bomen, springen en vliegen niet.
•  ook in de stad voorkomen; ze houden van bladeren, 

struiken én hoog gras.
•  besmet kunnen zijn met de Borrelia bacterie (ca. 1 op de 5).

Deze bacterie veroorzaakt de ziekte van Lyme. Na een 
tekenbeet is de geschatte kans op de ziekte van Lyme 
gemiddeld 2%.

Vragen over de tekenkaart? 
Vraag het uw apotheker.

Vragen over de bloeddrukmeter? 
Vraag het uw apotheker.

Vragen over voetcrème? 
Vraag het uw apotheker.

*Geldig t/m 30 juni 2020

ONTVANG €5 KORTING OP EEN LIFTACTIV GEZICHTSVERZORGINGSPRODUCT 
NAAR KEUZE* BIJ INLEVERING VAN DEZE COUPON BIJ JOUW SERVICE APOTHEEK.€5 KORTING

MEER LEUKE (KORTINGS)ACTIES EN  
NIEUWTJES ONTVANGEN? 

SCHRIJF JE DAN HIERONDER IN OF GA  
NAAR VICHY.NL!

 Ja, ik ontvang graag acties en nieuwtjes van Vichy**

Naam:  ...........................................................

Geboortedatum:  .............................................

E-mail:  ............................................................

Debiteurennummer:  ........................................
(in te vullen door apotheek)

*Deze coupon is eenmalig geldig tot en met 30-06-2020 bij aankoop van Liftactiv gezichtsverzorging met een minimale waarde van €18, 
uitsluitend in service apotheken in Nederland en niet in combinatie met andere acties.
**Om u in te schrijven, dient u minstens 16 jaar te zijn. Je gegevens worden opgenomen in het L’Oréal Nederland databestand en zullen 
worden gebruikt voor marketing- en analysedoeleinden. Voor meer informatie over het herroepingsrecht en privacybeleid, 
ga naar vichy.nl/privacy.#
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Bloeddrukmeter

Voetcrème
75 ml

Algemene Voorwaarden
• Geldig t/m 30 juni 2020
• Maximaal 1 bon per persoon
• Niet inwisselbaar voor geld
• Deze bon is niet geldig in combinatie

met andere promoties en/of acties
• Enkel in te leveren bij een Service Apotheek

Algemene Voorwaarden
• Geldig t/m 30 juni 2020
• Maximaal 1 bon per persoon
• Niet inwisselbaar voor geld
• Deze bon is niet geldig in combinatie

met andere promoties en/of acties
• Enkel in te leveren bij een Service Apotheek

Nu voor €49,95

Nu voor €2,75

Wist u dat de bloeddruk...

Wist u dat uw voeten...

•  thuis gemeten kan worden op verschillende momenten.
•  het beste vroeg in de ochtend of laat in de avond 

gemeten kan worden.
•  bij een thuismeting anders kan zijn dan bij een arts in de 

praktijk of in het ziekenhuis? Metingen door artsen kunnen 
minder realistisch uitvallen door zenuwen of stress. 
Dit noemen ze het 'witte jassen'-effect.

•  vaak vergeten worden in de dagelijkse verzorging. 
•  na het douchen altijd goed drooggedept moeten worden, 

ook tussen de tenen.
•  botjes bevatten die samen een kwart van alle beenderen 

in het lichaam vormen.

Tekenkaart

Algemene Voorwaarden
• Geldig t/m 30 juni 2020
• Maximaal 1 bon per persoon
• Niet inwisselbaar voor geld
• Deze bon is niet geldig in combinatie

met andere promoties en/of acties
• Enkel in te leveren bij een Service Apotheek

Nu voor €3,00

Wist u dat teken...
• klimmen. Ze vallen niet uit bomen, springen en vliegen niet.
•  ook in de stad voorkomen; ze houden van bladeren, 

struiken én hoog gras.
•  besmet kunnen zijn met de Borrelia bacterie (ca. 1 op de 5).

Deze bacterie veroorzaakt de ziekte van Lyme. Na een 
tekenbeet is de geschatte kans op de ziekte van Lyme 
gemiddeld 2%.

Vragen over de tekenkaart? 
Vraag het uw apotheker.

Vragen over de bloeddrukmeter? 
Vraag het uw apotheker.

Vragen over voetcrème? 
Vraag het uw apotheker.
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Bloeddrukmeter

Voetcrème
75 ml

Algemene Voorwaarden
• Geldig t/m 30 juni 2020
• Maximaal 1 bon per persoon
• Niet inwisselbaar voor geld
• Deze bon is niet geldig in combinatie

met andere promoties en/of acties
• Enkel in te leveren bij een Service Apotheek

Algemene Voorwaarden
• Geldig t/m 30 juni 2020
• Maximaal 1 bon per persoon
• Niet inwisselbaar voor geld
• Deze bon is niet geldig in combinatie

met andere promoties en/of acties
• Enkel in te leveren bij een Service Apotheek

Nu voor €49,95

Nu voor €2,75

Wist u dat de bloeddruk...

Wist u dat uw voeten...

•  thuis gemeten kan worden op verschillende momenten.
•  het beste vroeg in de ochtend of laat in de avond 

gemeten kan worden.
•  bij een thuismeting anders kan zijn dan bij een arts in de 

praktijk of in het ziekenhuis? Metingen door artsen kunnen 
minder realistisch uitvallen door zenuwen of stress. 
Dit noemen ze het 'witte jassen'-effect.

•  vaak vergeten worden in de dagelijkse verzorging. 
•  na het douchen altijd goed drooggedept moeten worden, 

ook tussen de tenen.
•  botjes bevatten die samen een kwart van alle beenderen 

in het lichaam vormen.

Tekenkaart

Algemene Voorwaarden
• Geldig t/m 30 juni 2020
• Maximaal 1 bon per persoon
• Niet inwisselbaar voor geld
• Deze bon is niet geldig in combinatie

met andere promoties en/of acties
• Enkel in te leveren bij een Service Apotheek

Nu voor €3,00

Wist u dat teken...
• klimmen. Ze vallen niet uit bomen, springen en vliegen niet.
•  ook in de stad voorkomen; ze houden van bladeren, 

struiken én hoog gras.
•  besmet kunnen zijn met de Borrelia bacterie (ca. 1 op de 5).

Deze bacterie veroorzaakt de ziekte van Lyme. Na een 
tekenbeet is de geschatte kans op de ziekte van Lyme 
gemiddeld 2%.

Vragen over de tekenkaart? 
Vraag het uw apotheker.

Vragen over de bloeddrukmeter? 
Vraag het uw apotheker.

Vragen over voetcrème? 
Vraag het uw apotheker.

*Geldig t/m 30 juni 2020
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Bloeddrukmeter

Voetcrème
75 ml

Algemene Voorwaarden
• Geldig t/m 30 juni 2020
• Maximaal 1 bon per persoon
• Niet inwisselbaar voor geld
• Deze bon is niet geldig in combinatie

met andere promoties en/of acties
• Enkel in te leveren bij een Service Apotheek

Algemene Voorwaarden
• Geldig t/m 30 juni 2020
• Maximaal 1 bon per persoon
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• Deze bon is niet geldig in combinatie

met andere promoties en/of acties
• Enkel in te leveren bij een Service Apotheek

Nu voor €49,95

Nu voor €2,75

Wist u dat de bloeddruk...

Wist u dat uw voeten...

•  thuis gemeten kan worden op verschillende momenten.
•  het beste vroeg in de ochtend of laat in de avond 

gemeten kan worden.
•  bij een thuismeting anders kan zijn dan bij een arts in de 

praktijk of in het ziekenhuis? Metingen door artsen kunnen 
minder realistisch uitvallen door zenuwen of stress. 
Dit noemen ze het 'witte jassen'-effect.

•  vaak vergeten worden in de dagelijkse verzorging. 
•  na het douchen altijd goed drooggedept moeten worden, 

ook tussen de tenen.
•  botjes bevatten die samen een kwart van alle beenderen 

in het lichaam vormen.

Tekenkaart

Algemene Voorwaarden
• Geldig t/m 30 juni 2020
• Maximaal 1 bon per persoon
• Niet inwisselbaar voor geld
• Deze bon is niet geldig in combinatie

met andere promoties en/of acties
• Enkel in te leveren bij een Service Apotheek

Nu voor €3,00

Wist u dat teken...
• klimmen. Ze vallen niet uit bomen, springen en vliegen niet.
•  ook in de stad voorkomen; ze houden van bladeren, 

struiken én hoog gras.
•  besmet kunnen zijn met de Borrelia bacterie (ca. 1 op de 5).

Deze bacterie veroorzaakt de ziekte van Lyme. Na een 
tekenbeet is de geschatte kans op de ziekte van Lyme 
gemiddeld 2%.

Vragen over de tekenkaart? 
Vraag het uw apotheker.

Vragen over de bloeddrukmeter? 
Vraag het uw apotheker.

Vragen over voetcrème? 
Vraag het uw apotheker.

*Geldig t/m 30 juni 2020
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