
Calcium/ Vitamine D3 
In een kauwtablet  

Multi Gummies

Hand- en Voetcrème 75 ml
Beschermt, verzorgt en verzacht

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

botten en is goed voor de spieren.
•  Vitamine D speelt een rol bij de botaanmaak en 

verhoogt de opname van calcium in de botten.

•  Met sinaasappelsmaak.
•  Dé dagelijkse extra portie vitaminen en jodium.
•  Voor kinderen vanaf 4 jaar.

Handcrème:
•  Parabeenvrij.
•  Bevat onder andere lanoline, bisabolol en vitamine E.
Voetcrème:
•  Bevat onder andere jojoba-olie, aloë vera, 

panthenol en vitamine E.
•  Is speciaal ontwikkeld om je voeten en benen 

optimaal te verzorgen.

Speciaal 
voor jou!
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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 2021 

Geldig t/m 31 december 2021

Geldig t/m 31 december 2021

Geldig t/m 31 december 2021

Siropen 
Dropsiroop en Tijmsiroop
Weldadig voor keel en luchtwegen

•  Verzachtend effect op de keel en luchtwegen.
•  Met handig maatbekertje.
•  Oudhollandse smaken.

Geldig t/m 31 december 2021

10%
korting

€7,95
Nu voor

€10,95
Nu voor

10%
korting

10%
korting
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Wist je dat Dropsiroop en Tijmsiroop…
Dropsiroop en Tijmsiroop 
200 ml

Algemene voorwaarden
• Geldig t/m 31 december 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 Dropsiroop en Tijmsiroop? 
Vraag het je apotheker.

•  geen medicinale toevoegingen bevatten?
•  toegevoegde suikers bevatten?

Multivitamine
60 tabletten

Algemene voorwaarden
• Geldig t/m 31 december 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 je dat Multivitamine...
•  geen gluten, lactose en suiker bevat?
•  geschikt is voor vegetariërs?
•  onder andere het immuunsysteem (vitamine C)  

ondersteunt en hierdoor bijdraagt aan het behoud van  
een gezond en fit lichaam?

Vragen over Multivitamine? 
Vraag het je apotheker.

Calcium/ Vitamine D3
90 tabletten

Multi Gummies
60 gummies

Handcrème en Voetcrème
75 ml

Algemene voorwaarden
• Geldig t/m 31 december 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 31 december 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 31 december 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 €10,95

Nu voor €7,95

10% KORTING

Wist je dat Calcium/ Vitamine D3... 

Wist je dat Multi Gummies... 

Wist je dat onze Handcrème en 
Voetcrème...

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

Vragen over Multi Gummies? 
Vraag het je apotheker.

Vragen over Handcrème en Voetcrème 
Vraag het je apotheker.

•  een aangename tutti frutti smaak heeft?
•  deelbaar is in twee of vier delen?
•  zuivelproducten een bron zijn van calcium? 

•  belangrijk is voor de normale groei van kinderen (jodium)?
•  het immuunsysteem van kinderen ondersteunt (vitamine D)?
•  het energieniveau ondersteunt (B1, B2, B6, B8, B12, C en jodium)?
•  van belang is voor de opbouw van sterke botten van kinderen 

(vitamine D)?
 •  goed is voor het geheugen, de concentratie en de leerprestaties 

(vitamine B1, B6, B8 en B12)?

•  speciaal zijn ontwikkeld om je handen en voeten optimaal te 
verzorgen?

•  niet vet aanvoelen en snel worden opgenomen door de huid?
•  geschikt zijn voor de dagelijkse verzorging van de handen en voeten?



€5
KORTING*

VERMINDERT ZICHTBARE TEKENEN 
VAN DE OVERGANG OP DE HUID

NIEUW

NEOVADIOL
MENO 5 BI-SERUM

+61%
LIPIDEN OP DE 
EPIDERMIS(1)

-13%
VERSLAPPING(2)

-22%
OUDERDOMS-

VLEKKEN(3)

(1) Formule ontworpen met lipiden om de afname van sebum 
aan het oppervlak van de epidermis tijdens de overgang te 
helpen compenseren. (2) Klinische score, 42 vrouwen na 
2 maanden. (3) Instrumentele test voor afname van grootte 
van pigmentvlekken, 41 vrouwen na 2 maanden. 
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voor jou!
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Vitamine B12 1.000 mcg  
In een zuigtablet

•  Is goed voor het geheugen en het 
concentratievermogen.

•  Gunstig voor een goede geestelijke balans.
•  Bij vermoeidheid, ondersteunt het energieniveau.
•  Ter aanvulling op de voeding, bij een verhoogde 

behoefte.

Geldig t/m 31 december 2021 

Geldig t/m 31 december 2021

Geldig t/m 31 december 2021

Geldig t/m 31 december 2021

10%
korting

Antimetil®
 Gember, goed voor de maag

evaluatie 
gezondheidsclaim 
lopende

25%
korting

Tijdens reizen, na  
overvloedig eten  
en geschikt tijdens  
de zwangerschap
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Algemene voorwaarden
• Geldig t/m 31 december 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 Vitamine B12 1.000 mcg? 
Vraag het je apotheker.

Wist je dat Vitamine B12 1.000 mcg…

•  een zuigtablet is zodat de opname hiervan goed is?
•  helpt om vermoeidheid te verminderen?
•  het doseringsadvies voor volwassenen 1 zuigtablet per dag is?
•  vitamine B12 in producten van dierlijke afkomst zit, zoals vlees, 

eieren en zuivelproducten?
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Vitamine B12 1.000 mcg
90 zuigtabletten

ONTVANG €5 KORTING OP NEOVADIOL, VERZORGING SPECIAAL VOOR  
TIJDENS EN NA DE OVERGANG, 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/NIEUWSBRIEF

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

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

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

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

Debiteurennummer:  ........................................
(in te vullen door apotheek) 1960

*Deze coupon is eenmalig geldig tot en met 31-12-2021 bij aankoop van Neovadiol gezichtsverzorging, 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.

14580_3518a_ID_VIC_NEO_Meno_5_Bi-Serum_Coupon_LEEF_160x54,8mm.indd   214580_3518a_ID_VIC_NEO_Meno_5_Bi-Serum_Coupon_LEEF_160x54,8mm.indd   2 09-07-2021   16:0009-07-2021   16:00

ONTVANG €5 KORTING OP NEOVADIOL, VERZORGING SPECIAAL VOOR  
TIJDENS EN NA DE OVERGANG, 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/NIEUWSBRIEF

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

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

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

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

Debiteurennummer:  ........................................
(in te vullen door apotheek) 1960

*Deze coupon is eenmalig geldig tot en met 31-12-2021 bij aankoop van Neovadiol gezichtsverzorging, 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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25%
korting

Antimetil®
 Gember, goed voor de maag

Tijdens reizen, na  
overvloedig eten  
en geschikt tijdens  
de zwangerschap

evaluatie 
gezondheidsclaim 
lopende
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