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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 2021

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 2021

15%
korting

€9,50
Nu voor

Hygiëne Handgel 
Bevat 75% alcohol

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

water voor handen heeft.
• Handig voor onderweg of op reis.

15%
korting

Geldig t/m 30 juni 2021

Eff ectieve verzorging van 
uw diabetische voet

•  Nu met GRATIS VOET APK cadeaukaart 
•  Ontwikkeld door en voor mensen met 

diabetes

30 behandelingen 
€ 16,90

GRATIS

GESCHIKT 
VOOR 

MENSEN MET 
DIABETES 

 Meer info op achterzijde
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GEPATENTEERD

15%
KORTING*

*De actie geldt op de hele Eucerin Anti-Pigment range & Hyaluron-Filler+Elasticity Anti-Age & Anti-Pigment Handcrème SPF30. 
Tegen inlevering van deze cheque. Geldig van april tot juni 2021. Niet geldig in combinatie met andere lopende acties.
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Wist u dat Hygiëne Handgel…
Hygiëne Handgel
50 ml of 75 ml

Algemene voorwaarden
• Geldig t/m 30 juni 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

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?

Levomentholgel 1%
100 gram

Algemene voorwaarden
• Geldig t/m 30 juni 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 levomentholgel...
•  effectief werkt bij huiduitslag van de eikenprocessierups? 
•  ook verzachtend werkt bij kwallen- of insectenbeten, 

zonverbranding, huiduitslag en na contact met brandnetels? 
•  ook een verkoelende werking heeft? Leg levomentholgel  

in de koelkast voor een extra verkoelend effect. 

Vragen over levomentholgel? 
Vraag het uw apotheker.

Magnesium
60 capsules

Algemene voorwaarden
• Geldig t/m 30 juni 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 €9,50

Wist u dat magnesium... 

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?

FeetCare Original
Meest eff ectieve voetcrème voor de diabetische voet

•  Optimale hydratatie en verzorging
•  Verf rist en verkoeld
•  Verzacht de droge ruwe voethuid
•  Verzorging van eelt en kloofj es
•  Vermindering van een trekkende huid

Gratis VOET APK 

•  Cadeaukaart  is bijgevoegd in 
de verpakking

•   In te leveren bij ruim 4.000 
medische pedicures

•  Deze actie loopt tot 31-12-2021 
en zo lang de voorraad strekt

Dierproefvrij & 100% vegan • FSC kart on verpakking • Duurzaam geproduceerd in NL

bij aankoop van 
FeetCare voetcrème
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15%
KORTING*

*De actie geldt op de hele Eucerin Anti-Pigment range & Hyaluron-Filler+Elasticity Anti-Age & Anti-Pigment Handcrème SPF30. 
Tegen inlevering van deze cheque. Geldig van april tot juni 2021. Niet geldig in combinatie met andere lopende acties.

GEPATENTEERD
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Voetcrème 
Verzorgt en verzacht 

•  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.

Geldig t/m 30 juni 2021

YOS Bottle
Waterfles en medicijndoos in één!

• Handig voor onderweg!
• BPA vrij.
• Alleen geschikt voor (kraan)water.
•  De fles kan in de vaatwasser (het 

medicijndoosje niet). 

Speciaal 
voor u!
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Geldig t/m XX XXXX 2021

Vitamine D3 70 mcg 
Één per week-formule

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

botten en tanden.
• Ondersteunt het immuunsysteem.

Geldig t/m 30 juni 2021

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.

€5
KORTING*
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Geldig t/m 30 juni 2021

€12,50
Nu

€5,00
Nu voor

per fles

10%
korting



Vitamine D3 70 mcg 
30 tabletten

Algemene voorwaarden
• Geldig t/m 30 juni 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 €5,00

Vragen over Vitamine D3 70 mcg? 
Vraag het uw apotheker.

Wist u dat...
een wekelijkse inname van één tablet vitamine D3 70 mcg  
(of 2 tabletten voor iedereen vanaf 70 jaar) voldoende vitamine D 
reserves levert om te voorzien in de verhoogde behoefte hieraan? 

Vitamine D3 70 is geschikt voor volwassenen en kinderen  
vanaf 12 jaar. 

Yos Bottle
1 waterfles

Algemene voorwaarden
• Geldig t/m 30 juni 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 €12,50

Vragen over de YOS Bottle? 
Vraag het uw apotheker.

Wist u dat u met de  
Service Apotheek YOS Bottle…
Een goed doel steunt?! Van de omzet van iedere Service Apotheek 
YOS Bottle gaat 5% naar Stichting Support Casper. Deze stichting 
financiert onderzoek naar behandelmethoden voor alvleesklierkanker, 
uitgevoerd door Prof. Dr. Casper van Eijk en zijn team. Zij zijn 
verbonden aan het Erasmus MC.
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ONTVANG €5 KORTING OP LA ROCHE-POSAY 

BIJ INLEVERING VAN DEZE COUPON BIJ JOUW SERVICE APOTHEEK.*€5 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 31-07-2021, 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 294
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Voetcrème
75 ml

Algemene voorwaarden
• Geldig t/m 30 juni 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 uw voeten...

Vragen over voetcrème? 
Vraag het uw apotheker.

•  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?

GRATIS
proefpakket*

*Geldig van april t/m juni 2021. Tegen inlevering van deze cheque.

Actie geldt voor alle Attends incontinentiematerialen. Niet geldig 
in combinatie met andere promoties en/ of acties. Maximaal 1 bon 
per persoon. Enkel in te leveren bij een Service Apotheek.

Wat doet u 
het liefst?

Laat urineverlies u er 
niet van weerhouden!

GRATIS
proefpakket*

*Geldig van april t/m juni 2021. Tegen inlevering van deze cheque.

Actie geldt voor alle Attends incontinentiematerialen. Niet geldig 
in combinatie met andere promoties en/ of acties. Maximaal 1 bon 
per persoon. Enkel in te leveren bij een Service Apotheek.

Wat doet u 
het liefst?

Laat urineverlies u er 
niet van weerhouden!


