SAM Vitamine-D3 10 mcg kauw

Speciaal
• Verhoogt de opname van calcium in de botten.
Speciaal
• Draagt bij aan het behoud van sterke botten en tanden.
voor
u!
• Ondersteunt
het immuunsysteem.
voor u!
• In strips verpakt; hygiënisch en makkelijk mee te nemen.
• Kauwtabletten met tuttifruttismaak.
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SAM Vitamine-D3 20 mcg
Verhoogt de opname van calcium in de botten.
Draagt bij aan het behoud van sterke botten en tanden.
Ondersteunt het immuunsysteem.
In strips verpakt; hygiënisch en makkelijk mee te nemen.
90 tabletten.
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SAM Siropen

SAM

SAM Siropen voor keel en luchtwegen.
• Boordevol pure en natuurlijke ingrediënten.
• Zonder medicinale toevoegingen.
• Oud-Hollandse smaken.
• Verlicht de luchtwegen en verzacht de keel.

SAM Si
korting
• Boor
• Zond
• Oud• Verlic

SAM Hoestpastilles
• Weldadig en verzachtend voor keel en luchtwegen.
• Verfrissend.
• Samengesteld en bereid volgens traditioneel
apothekersrecept.
• Mild en goed van smaak.

SAM Dag- en nachtcrème
In de wintermaanden is huidverzorging extra belangrijk.
Door kou en droge lucht heeft de huid meer verzorging
nodig. SAM Dag- en nachtcrème helpt bij het ondersteunen
van de huid.
• Vochtinbrengende crème met avocado en aloë vera.
• Voor een intensieve verzorging van de huid.
• Vitaliserend.
• Ondersteunt de elasticiteit van het bindweefsel.
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€2,00
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Nu voor

€6,95
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Maximaal 1 voucher per persoon
Niet inwisselbaar voor geld
Deze voucher is niet geldig in combinatie
met andere promoties en/of acties
• Enkel in te leveren bij een Service Apotheek
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Belangrijke informatie

De Gezondheidsraad adviseert de volgende groepen dagelijks
extra vitamine D in te nemen. Ouderen vanaf 70 jaar, vrouwen
SAM Vitamine-D3 20 mcg

vanaf 50 jaar, mensen met een donkere huidskleur en/of
Belangrijke informatie
De
Gezondheidsraad
adviseert
mensen
vanafvrouwen
70 jaar en
onvoldoende
blootstelling
aan deallezon,
zwangere
20 microgram vitamine D per dag extra in te nemen.

kinderen van 0 - 4 jaar.

SAM Siropen
Verkrijgbaar in vier smaken:
• Honing- & Tijmsiroop
• Althea - & Tijmsiroop
• Tijmsiroop
• Dropsiroop

SAM Vitamine-D3 20 mcg
Vragen over allergie en gebruiksinstructies?
Vraag het uw apotheker.

Belangrijke informatie
SAM Hoestpastilles
De Gezondheidsraad adviseert alle mensen vanaf 70 jaar
Service Apotheek Hoestpastilles bevatten geen kleurstoffen en
zijn glutenvrij.
20
microgram vitamine D per dag extra in te nemen.
Let op: niet geschikt voor kinderen onder de 6 jaar.
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• Deze voucher is niet geldig in combinatie
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• Enkel in te leveren bij een Service Apotheek
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met andere promoties en/of acties
• Enkel in te leveren bij een Service Apotheek

SAM Dag- en nachtcrème
Gebruik

• Breng de crème gelijkmatig aan op de huid.
• Regelmatig gebruik leidt tot een ﬂuweelzachte en gladde huid.
De SAM Dag- & nachtcrème is geschikt voor alle huidtypen en
is vrij van parabenen.
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Belangrijke informatie
De Gezondheidsraad adviseert de volgende groepen dagelijks
extra vitamine D in te nemen. Ouderen vanaf 70 jaar, vrouwen
vanaf 50 jaar, mensen met een donkere huidskleur en/of
onvoldoende blootstelling aan de zon, zwangere vrouwen en
kinderen van 0 - 4 jaar.
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SAM

SAM (Vaseline) Cetomacrogolcrème FNA

Speciaal
(Vaseline) Cetomacrogolcrème gebruikt u bij
Speciaal
verschijnselen van (erg) droge huid. Klachten zoals jeuk,
voor
u!
schilfering, kloven
en branderige plekken verminderen.
voor u!
Andere klachten, zoals eczeem verergeren minder snel.

•
•
•
•
•

Smeer de crème zo vaak u wilt, bij voorkeur minstens
tweemaal per dag.
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SAM

SAM Keelzuig tabletten

Nu voor

•

Kortingsbonnen

Kortingsbonnen

SAM Keelzuig bevat onder meer vlierbes, vitamine C en
zink. Vlierbes versterkt het immuunsysteem. Het helpt om
vrijer te ademen door de neus en houdt uw keel schoon.
De ingrediënten vitamine C en zink ondersteunen het
immuunsysteem en de lichaamseigen afweer.
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€4,50
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SAM Vitamine-C 500 mg

SAM

Service Apotheek Vitamine-C 500 mg is van belang voor
het zenuwstelsel, helpt bij vermoeidheid en ondersteunt
energieniveau.

SAM Si
• Boor
• Zond
• Oud• Verlic

Nu voor

€6,00
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ATOPICONTROL ANTI-JEUK SPRAY

zenuwen

€ 2,50

NIEUW

KORTING*
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op Eucerin AtopiControl
Anti-Jeuk spray
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*Niet geldig in combinatie met andere lopende acties.

Stressmomenten ?
Blijf MetaRelax®.
1
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MetaRelax® bevat folaat.
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Belangrijke informatie

De Gezondheidsraad adviseert de volgende groepen dagelijks
extra vitamine D in te nemen. Ouderen vanaf 70 jaar, vrouwen
SAM Keelzuig tabletten

vanaf 50 jaar, mensen met een donkere huidskleur en/of
• Houdt de keel schoon.
•
Ondersteuntblootstelling
het immuunsysteem.
onvoldoende
aan de zon, zwangere vrouwen en
• Op basis van vlierbes, vitamine C en zink.
• Gezoet met stevia en xylitol.

kinderen van 0 - 4 jaar.

SAM Vitamine-C 500 mg

• Ondersteunt het immuunsysteem.
• Draagt bij aan het behoud van gezonde cellen en weefsels.
• In strips verpakt: hygiënisch en makkelijk mee te nemen.

SAM Vitamine-D3 20 mcg

Belangrijke informatie
De Gezondheidsraad adviseert alle mensen vanaf 70 jaar
20 microgram vitamine D per dag extra in te nemen.
Verminder t het Verlicht &
jeukerig gevoel verkoelt

Hydrateer t

VERMINDERT JEUKERIG GEVOEL BINNEN
60 SECONDEN TOT 6 UUR L ANG

Stressmomenten ?
Blijf MetaRelax®.
1

MetaRelax® is een compleet magnesiumcomplex te gebruiken:
- bij stressmomenten (folaat)
- bij vermoeidheid (folaat, magnesium, vit. B1, B6, B12)
- ter ondersteuning van de spieren (magnesium)

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het gebruikte
magnesiumzout, nl. magnesiumglycerofosfaat, uitstekend verdragen
wordt in maag en darm. MetaRelax® bevat ook vitamine D.
1

MetaRelax® bevat folaat.
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• Verzacht en beschermt.
• Te gebruiken door mensen met een droge huid, eczeem, jeuk,
psoriasis of aambeien.
• Effect binnen paar dagen.
• Bevat geen parfum.
• In handige tube.

Shop deze
Shop
korting ookdeze
in de webshop
korting
shop.servicook
eapotheek.innl de websh

Stel ze aan uw Service Apotheker!
elijks
ouwen

de

SAM Vitamine-D3 10 mcg kauw

SAM (Vaseline) Cetomacrogolcrème FNA

