
Vitamine-C 500 mg 
Zorgt mede voor een  
goede weerstand

• Ondersteunt het immuunsysteem
•  Draagt bij aan het behoud van gezonde  

cellen en weefsels 

Speciaal 
voor u!
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Bloeddrukmeter
Effectief thuis metingen uitvoeren

•  Drie opeenvolgende metingen mogelijk, 
aanbevolen door artsen

• Geheugen voor dertig metingen
•  Spoort boezemfibrillaties op om beroertes  

te voorkomen
Geldig t/m 31 maart 2021

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 31 maart 2021

Vitamine-D3 20 mcg 
Speciaal voor 70-plussers

•  Verhoogt de opname van calcium in de botten
•  Draagt bij aan het behoud van sterke botten 

en tanden
•  Ondersteunt het immuunsysteem

Geldig t/m 31 maart 2021

Vitamine-D3 10 mcg  
In een kauwtablet

•  Verhoogt de opname van calcium in de botten
•  Draagt bij aan het behoud van sterke botten 

en tanden
•  Ondersteunt het immuunsysteem

Geldig t/m 31 maart 2021

Geldig t/m 31 maart 2021

€55,-
Nu voor

€6,50
Nu voor

15%
korting

15%
korting

€4,50
Nu voor



Vitamine C
90 tabletten van 500 mg

Algemene voorwaarden
• Geldig t/m 31 maart 2021.
• 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 €6,50

Wist u dat vitamine C…

Vragen over vitamine C? 
Vraag het uw apotheker.

•  bijdraagt tot de normale collageenvorming voor de normale  
werking van de huid? 

•  het meest in fruit, groente en aardappelen zit?  
Met name in bepaalde koolsoorten, paprika, citrusfruit, kiwi's, 
bessen en aardbeien.
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Vitamine-D3
90 tabletten van 20 mcg

Algemene voorwaarden
• Geldig t/m 31 maart 2021.
• 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...  
de Gezondheidsraad 20 mcg extra vitamine D per dag  
adviseert aan alle mannen en vrouwen vanaf 70 jaar?

Vragen over vitamine-D3? 
Vraag het uw apotheker.

Wist u dat vitamine-B... 
Vitamine-B complex forte
90 tabletten

Algemene voorwaarden
• Geldig t/m 31 maart 2021.
• 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

Vragen over vitamine-B? 
Vraag het uw apotheker.

•  bijdraagt aan de geestelijke veerkracht  
(B1, B3, B5, B6, B8 Biotine, B11, B12)?

•  een aanvulling is op uw dagelijks functioneren?  
Gevarieerd eten en voldoende slapen is  
de sleutel tot een energiek gevoel.

•  door vegetariërs en veganisten als aanvulling op de  
voeding te gebruiken is?

Bloeddrukmeter

Algemene voorwaarden
• Geldig t/m 31 maart 2021.
• 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 €55,-

Wist u dat bloeddruk.…
•  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 vallen  
vaak minder realistisch uit door zenuwen of stress.  
Dit noemen ze het ‘witte-jassen’-effect.

Vragen over de bloeddrukmeter? 
Vraag het uw apotheker.

Vitamine-D3 
90 kauwtabletten van 10 mcg

Algemene voorwaarden
• Geldig t/m 31 maart 2021.
• 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...  
de Gezondheidsraad aan onderstaande groepen adviseert  
om dagelijks 10 mcg extra vitamine D in te nemen?

Vragen over vitamine-D3? 
Vraag het uw apotheker.

•  Kinderen van 0 tot 4 jaar. 
•  Zwangere vrouwen.
•  Vrouwen vanaf 50 tot en met 69 jaar.
•  Mensen met een donkere huidskleur en/of onvoldoende  

blootstelling aan de zon. 



Leefit Cranberry 
Hoog geconcentreerd 

• Gestandaardiseerd product 
• Eén tablet per dag

Speciaal 
voor u!
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€10,-
Nu voor

EEN BETER LEVEN VOOR EEN GEVOELIGE HUID

MAAK KENNIS MET LA ROCHE - POSAY

NR. 1 AANBEVOLEN HUIDVERZORGING 

DOOR DERMATOLOGEN 
WERELDWIJD1

Onze producten worden wereldwijd door meer dan 90.000
dermatologen geadviseerd als aanvullende of lokale therapie

1.  Bron: Studie dermocosmetica markt uitgevoerd door IQVIA en andere partners (Ipsos, TNS) tussen november 2018
en juli 2019 onder dermatologen in 43 landen, die meer dan 80% van het wereldwijd BNP vertegenwoordigen.

€3,50
KORTING*
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Geldig t/m 31 maart 2021

Tijmsiroop   
Weldadig voor keel en luchtwegen

• Verzachtend effect op de keel en luchtwegen
• Bevat extract van de tijmplant 
• Met handig maatbekertje

Geldig t/m 31 maart 2021

10%
korting

Nu 10%korting!i

Tover snel een glimlach terug met
de kinderverbandtrommel!

Lever de coupon in bij uw Service 
Apotheek en ontvang de korting.

Nu 10%korting!i

Tover snel een glimlach terug met
de kinderverbandtrommel!

Lever de coupon in bij uw Service 
Apotheek en ontvang de korting.

€5
KORTING*

LIFTACTIV
H.A. EPIDERMIC FILLER SERUM

NIEUW

DIRECT RESULTAAT:
HYDRATEERT EN LAAT STRALEN
NA 6 WEKEN:
VERMINDERT RIMPELS EN 
FIJNE LIJNTJES
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 Leefit Cranberry

Algemene voorwaarden
• Geldig t/m 31 maart 2021.
• 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,-

Wist u dat cranberry.…
•  al eeuwenlang gebruikt wordt?
•  rijk is aan Vitamine C en andere antioxidanten?

Vragen over cranberry? 
Vraag het uw apotheker.
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ONTVANG €3,50 KORTING OP LA ROCHE-POSAY 

BIJ INLEVERING VAN DEZE COUPON BIJ JOUW SERVICE APOTHEEK.*€3,50 KORTING*

MEER LEUKE (KORTINGS)ACTIES EN  
NIEUWTJES ONTVANGEN? 

SCHRIJF JE DAN HIERONDER IN

 Ja, ik schrijf me in voor de La Roche-Posay nieuwsbrief**

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

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

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

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

*Eenmalig geldig bij besteding vanaf €15 aan La Roche-Posay producten t/m 31-03-2021, uitsluitend in service 
apotheken in Nederland. Niet geldig in combinatie met andere acties.
**Om je in te schrijven, dien je minstens 16 jaar te zijn. Je gegevens worden dan opgenomen in het Cosmétique Active 
databestand (onderdeel van L’Oréal Nederland) en worden gebruikt voor marketing- en analysedoeleinden.  
Voor meer informatie over de herroepingsplicht en ons privacybeleid, ga naar www.laroche-posay.nl/privacy 279
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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 30-04-2021 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. 1918

14580_3140_ID_VIC_LA_Coupon_LEEF_Magazine_160x54,8mm.indd   2 06-11-20   13:02

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 30-04-2021 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. 1918
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Tijmsiroop
200 ml, drank

Algemene voorwaarden
• Geldig t/m 31 maart 2021.
• 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.

10% KORTING

Wist u dat Tijmsiroop... 

Vragen over Tijmsiroop? 
Vraag het uw apotheker.

•  één van de oudste geneeskruiden is?
•  al vanaf zes maanden gebruikt mag worden.
•  veilig te gebruiken is als u zwanger bent, als u zwanger wilt worden 

of als u borstvoeding geeft.
•  toegevoegde suikers bevat.

Leed verzachten na een valpartij?
Met de vrolijke pleisterstrips en de gezellige kinderkanjerstickers 
tovert u snel weer een glimlach op het gezicht van ieder kind.

Wat zit er in de trommel?
De inhoud van de trommel is speciaal aangepast op kinderen en 
bevat onder andere:
• veel pleisters
• kleine verbanden
• kleine windsels
• kleine gaaskompressen

Alle benodigde 
producten bij de hand 
om snel EHBO te 
verlenen aan kinderen.

Leed verzachten na een valpartij?
Met de vrolijke pleisterstrips en de gezellige kinderkanjerstickers 
tovert u snel weer een glimlach op het gezicht van ieder kind.

Wat zit er in de trommel?
De inhoud van de trommel is speciaal aangepast op kinderen en 
bevat onder andere:
• veel pleisters
• kleine verbanden
• kleine windsels
• kleine gaaskompressen

Alle benodigde 
producten bij de hand 
om snel EHBO te 
verlenen aan kinderen.


