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

Vitamine-C 500 mg
Zorgt mede voor een goede 
weerstand 

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

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

• Complete B-formule.

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

en weefsels. 

€4,50
Nu voor

Speciaal 
voor jou!
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Leefit Oogdruppels
Om de ogen te bevochtigen

•  Bevochtigende, steriele oplossing op basis van provitamine B5.
•  Ondersteunt de ogen bij droogheid, irritatie en vermoeidheid.
•  Bijvoorbeeld door het dragen van contactlenzen, intensief kijken 

naar (beeld)schermen, airconditioning, wind of luchtvochtigheid.
•  Geschikt voor alle leeftijden.

Geldig t/m 30 september 2021
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€6,50
Nu voor

VAN 
€ 16,95 

NU VOOR 
€ 13,95

Een bril houdt je scherp. Maar het is 
niet handig als je bril beslaat door een 
mondkapje of door de warmte? 
Artnog is dé innovatie tegen beslagen 
brilglazen. Een anti condens spray, 
die ook geschikt is voor brillen met 
ontspiegelde glazen.

Een klein flesje van grote waarde 
Geldig t/m 

30 september 2021

€6,50
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

Geldig t/m 30 september 2021
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Wist je dat visolie…
Visolie 
90 capsules

Algemene voorwaarden
• Geldig t/m 30 september 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 €10,00

Vragen over visolie? 
Vraag het je apotheker.

•  met één capsule 1.000 mg geconcentreerde visolie levert? Waarvan  
180 mg eicosapentaeenzuur (EPA) en 120 mg docosahexaeenzuur 
(DHA), twee omega 3-vetzuren in vis. Dagelijkse inname van  
250 mg EPA en DHA heeft een gunstige werking op het hart.

Leefit Oogdruppels
Inhoud 15 ml

Algemene voorwaarden
• Geldig t/m 30 september 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 je dat Leefit Oogdruppels...
•  geschikt zijn voor dragers van alle soorten contactlenzen?
•  tijdens het gebruik de lenzen in de ogen kunnen blijven zitten?
•  na openen nog 2 maanden houdbaar zijn? 
•  per keer 1 of 2 oogdruppels voldoende zijn? 

Vragen over de oogdruppels? 
Vraag het je apotheker.

Vitamine-B complex forte
90 tabletten

Vitamine-C
90 tabletten

Algemene voorwaarden
• Geldig t/m 30 september 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.

Algemene voorwaarden
• Geldig t/m 30 september 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

Nu voor €6,50

Wist je dat vitamine-B... 

Wist je dat vitamine-C... 

Vragen over vitamine-B? 
Vraag het je apotheker.

Vragen over vitamine-C? 
Vraag het je apotheker.

•  ook bijdraagt aan geestelijke veerkracht (B1,B3,B5,B6,B8,B11,B12)?
•  een goede aanvulling kan zijn op jouw dagelijks functioneren?  

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

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

•  belangrijk is voor de vorming van collageen dat helpt de huid te 
verstevigen?

•  ook van belang is voor het kraakbeen?
•  het meest in fruit, groente en aardappelen zit? Met name in bepaalde 

koolsoorten, paprika, citrusfruit, kiwi's, bessen en aardbeien.

Artnog wordt geleverd in een kartonnen doosje 
met daarin de spray (30 ml) en een aangepast 
microvezeldoekje (18 x 18 cm) in een hersluitbaar 
plastic zakje. De spray heeft een reinigende en 
dampwerende werking en is eenvoudig in gebruik.

Eerst zien 
dan geloven?

• 1x per dag aanbrengen 
• Tot 24 uur effectief 
• Kan 600+ keer gebruikt worden 
•  Ontwikkeld door de opticien, voor alle 

brildragers 
•  Ook geschikt voor ontspiegelde glazen, 

veiligheidsbrillen en gelaatschermen.



Zinksulfaatgel
Voor verzorging bij lipblaasjes

•  Zinksulfaatgel is een carbomeergel met daarin 
zinksulfaat en conserveermiddel (E 218). 

•  Deze heldere gel is verkoelend en verzacht meteen. 
•  Bevat 0,1% aan zuivere zink, geeft niet af en is 

prettig in gebruik.

Geldig t/m 30 september 2021

Speciaal 
voor jou!
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(Vaseline)  
Cetomacrogolcrème FNA  
Te gebruiken bij een (erg) droge huid

O.R.S. Sticks  
Aanvulling van water, suikers en zouten  
bij waterdunne diarree en overgeven

•  Vermindert klachten zoals jeuk, schilfering, kloven 
en branderige plekken. 

•  Klachten zoals eczeem verergeren minder snel. 
•  Smeer de crème zo vaak je wilt, bij voorkeur 

minstens tweemaal per dag. 

•  Opgelost in water wordt O.R.S. Sticks gebruikt bij 
waterdunne diarree en overgeven om het verlies 
aan water, suikers en zouten aan te vullen. 

Geldig t/m 30 september 2021
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€4,95
Nu voor

10%
korting

€3,95
Nu voor

Geldig t/m 30 september 2021

€5
KORTING*

VERNIEUWEND & HERSTELLEND 
CONCENTRAAT

MINÉRAL 89
PROBIOTIC FRACTIONS

NIEUW

+45%
STRALENDHEID

+41%
VEERKRACHT

-23%
FIJNE LIJNTJES* Klinische score onder 42 vrouwen 

na 4 weken.
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(Vaseline) Cetomacrogolcrème 
FNA 
100 gram 

Algemene voorwaarden
• Geldig t/m 30 september 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

Vragen over deze crème? 
Vraag het je apotheker.

Wist je dat (Vaseline) Cetomacrogolcrème FNA…

•  verzacht en beschermt?
•  gebruikt wordt bij een droge huid, eczeem, jeuk, psoriasis of aambeien?
•  binnen een paar dagen effect geeft?
•  geen parfum bevat?
•  in een handige tube zit?
•  FNA voor Formularium Nederlandse Apothekers staat? Zo weet je 

dat de crème aan de landelijke gestandaardiseerde voorschriften 
voldoet.

O.R.S. Sticks 
10 sticks

Algemene voorwaarden
• Geldig t/m 30 september 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 €4,95

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

Wist je dat O.R.S. Sticks…

•  handig zijn om mee te nemen?
• geschikt is voor zuigelingen, kinderen en volwassenen?
• een bereide oplossing in de koelkast maximaal 24 uur houdbaar is?
• O.R.S. staat voor Oral Rehydratiog Salt.

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

Zinksulfaatgel
5 ml

Algemene voorwaarden
• Geldig t/m 30 september 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 €3,95

Wist je dat Zinksulfaatgel...

Vragen over Zinksulfaatgel? 
Vraag het je apotheker.

• de lipblaasjes uitdroogt?
• een heldere gel is?
• gebruikt kan worden tijdens zwangerschap en borstvoeding?

LEVER DEZE COUPON IN BIJ JOUW SERVICE APOTHEEK EN ONTVANG  
€5 KORTING OP HET NIEUWSTE SERUM TEGEN TEKENEN VAN STRESS: MINÉRAL 
89 PRIOBIOTIC FRACTIONS!*€5 KORTING*

MEER LEUKE (KORTINGS)ACTIES EN  
NIEUWTJES ONTVANGEN? 

SCHRIJF JE DAN HIERONDER IN OF GA  
NAAR VICHY.NL/NIEUWSBRIEF

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

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

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

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

Debiteurennummer:  ........................................
(in te vullen door apotheek) 1946

*Deze coupon is eenmalig geldig tot en met 30-06-2021 bij aankoop van Minéral 89 Probiotic Fractions, uitsluitend bij service apotheken 
in Nederland en niet in combinatie met andere kortingsacties.
**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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