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O.R.S. Sticks
Met citroensmaak 

• O.R.S. is een mengsel van zouten en suikers. 
•  Voorkomt uitdroging bij waterdunne diarree  

en overgeven.
•  In kleine zakjes verpakt; makkelijk mee te 

nemen op reis.
Geldig t/m 31 december 2020

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 31 december 2020

Multivitamine
Eén tablet per dag-formule

• Aanvulling op de dagelijkse voeding.
•  Uitgebreide formule met vitaminen en 

mineralen.
•  In strips verpakt; hygiënisch en makkelijk  

mee te nemen.
Geldig t/m 31 december 2020

Hygiëne Handgel  
Bevat 75% alcohol

• Werkt desinfecterend.
•  Ideaal in situaties waar u geen water of zeep 

voorhanden heeft. 
•  Handig voor onderweg of op reis.

€9,50
Nu voor

Geldig t/m 31 december 2020

€6,95
Nu voor

€5,50
Nu voor

15%
korting



Sh
o

p
 d

eze ko
rtin

g o
o

k in
 d

e w
eb

sh
o

p
 sh

o
p
.serviceap

o
th
eek.n

l
O

f scan
 d

e Q
R-co

d
e

Multivitamine
60 tabletten

Algemene Voorwaarden
• Geldig t/m 31 december 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 €6,95

Wist u dat Multivitamine…
• geen gluten, lactose en suiker bevat?
• geschikt is voor vegetariërs?
• bijdraagt aan het behoud van een gezond en fit lichaam?

Vragen over Multivitamine? 
Vraag het uw apotheker.

Wist u dat Magnesium... 
Magnesium
60 capsules

Algemene Voorwaarden
• Geldig t/m 31 december 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 Magnesium? 
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?

O.R.S. Sticks
10 zakjes

Algemene Voorwaarden
• Geldig t/m 31 december 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 €5,50

Wist u dat O.R.S.…
•  het beste bereid kan worden met kraanwater of bronwater 

zonder prik?
•  in een bereide oplossing maximaal 24 uur in de koelkast 

houdbaar is?
• een aangename citroensmaak heeft?

Vragen over O.R.S. Sticks? 
Vraag het uw apotheker.

Hygiëne Handgel
50 of 75 ml

Algemene Voorwaarden
• Geldig t/m 31 december 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 Hygiëne Handgel…

Vragen over Hygiëne Handgel? 
Vraag het uw apotheker.

• zowel in 50 ml als 75 ml tube verkrijgbaar is?
• snel opdroogt en niet plakt?
• na opening nog maar liefst 12 maanden houdbaar is?
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Handcrème  
Verbeterde formule en 
vernieuwde geur

• Parabeenvrij.
• Beschermt, verzorgt en verzacht.
•  Bevat onder andere lanoline, bisabolol  

en vitamine E.
Geldig t/m 31 december 2020

Geldig t/m 31 december 2020

EEN BETER LEVEN VOOR EEN GEVOELIGE HUID

ONTDEK HET NIEUWE

EFFACLAR ULTRA 
GECONCENTREERD SERUM
ANTI-ONZUIVERHEDEN 
ANTI-RESTLITTEKENS 
DAGELIJKSE PEELING 

€5
KORTING*
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• Voor volwassen vrouwen. 
• Geschikt voor dagelijks gebruik.
• Vrij van parfum.
•  Verrijkt met aloë vera en panthenol.  

Dit kalmeert de geïrriteerde huid.

Geldig t/m 31 december 2020

•  Als aanvulling op de dagelijkse voeding.
•  Calcium draagt bij aan het behoud van sterke 

botten en soepele spieren.
•  Vitamine D speelt een rol bij de botaanmaak 

en verhoogt de opname van calcium in de 
botten.

€2,50
Nu voor

€3,50
Nu voor

Geldig t/m 31 december 2020

€10,50
Nu voor

Leefit Intiem Hygiëne 
Verzorgende wasemulsie

Calcium / Vitamine D3 
In een kauwtablet  

Een gezonde stoelgang met Wapiti

voor 
dagelijks
gebruik

‘s ochtends
opgelucht

Natuurlijke, 
regelmatige 
stoelgang
Op basis van  
krachtige kruiden  
of milde vruchten

Geldig t/m 31-12-2020. Actie geldt voor  
Wapiti Darmfunctie Complex en Wapiti DarmMild.  

Geen limiet en combineren mag.

25%
korting
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Calcium / Vitamine D3
90 kauwtabletten

Leefit Intiem Hygiëne
200 ml

Algemene Voorwaarden
• Geldig t/m 31 december 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 31 december 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 €10,50

Nu voor €3,50

Wist u dat Calcium / Vitamine D3…

Wist u dat Intiem Hygiëne…

•  in allerlei melkproducten zit, zoals melk en kaas?  
Maar ook in bepaalde groenten en noten zit? 

• een aangename tutti-frutti smaak heeft?
• deelbaar is in twee of vier delen? 

• extra zacht is en verrijkt met aloë vera?
• een reinigend en hydraterend effect heeft? 
•  de verzorgende wasemulsie dezelfde pH-waarde heeft als  

het intieme gedeelte van het lichaam en daarmee de  
natuurlijke balans behoudt?

Handcrème
75 ml

Algemene Voorwaarden
• Geldig t/m 31 december 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 €2,50

Wist u dat Handcrème… 
• speciaal ontwikkeld is om uw handen optimaal te verzorgen?
• niet vet aanvoelt en snel wordt opgenomen door de huid?
• geschikt is voor de dagelijkse verzorging van uw handen?

Vragen over Handcrème?  
Vraag het uw apotheker.

Vragen over Calcium / Vitamine D3? 
Vraag het uw apotheker.

Vragen over Intiem Hygiëne?  
Vraag het uw apotheker.
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Een gezonde stoelgang met Wapiti

voor 
dagelijks
gebruik

‘s ochtends
opgelucht

Natuurlijke, 
regelmatige 
stoelgang
Op basis van  
krachtige kruiden  
of milde vruchten

Geldig t/m 31-12-2020. Actie geldt voor  
Wapiti Darmfunctie Complex en Wapiti DarmMild.  

Geen limiet en combineren mag.

25%
korting
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