
 

           

Beste nieuwsbrieflezer, 

Inderdaad, we zijn begonnen aan de laatste maand van 2014…Het is de maand waarin de kinderen 

Sinterklaas verwelkomen, er in de middelbare school examens moeten afgelegd worden, iedereen het 

binnen gezellig maakt met kaarsjes of kerstversiering, allerlei liefdadigheidsacties op touw gezet worden 

voor mensen die het wat minder hebben en we kunnen genieten van feesten in familie- of vriendenkring. 

En daar horen dan meestal ook geschenkjes bij. Wist je dat je in de apotheek ook terecht kan voor 

allerlei  aangename of nuttige cadeautjes of een waardebon?              

Promoties :  

Kijk zeker ook eens in het voordeelhoekje, net voor het buitengaan.  

Puressentiel luchtzuiverende spray : geef verkoudheden en griep geen 

kansen gebruik deze spray om bacteriën, virussen, mijten, schimmels en 

insecten binnenshuis te doden ! Nu met gratis ontsmettende handgel. 

 

Listerine: zorg voor een stralende glimlach, nu met gratis tand floss 

 

Scholl-Velvet : zijdezachte voeten dankzij deze elektronische voetvijl, nu 

met € 10.00 terugbetaling op rekening 

 

Thermacare : geef nek- of rugpijn geen kans met deze warmtepleisters, nu 

per 4 verpakt en met korting  

 

Remederm lichaamscreme : voor droge huid of ter preventie van 

zwangerschapsstriemen nu met gratis mini douchegel 

 

 

Nu in de kijker: thuiszorg en feestdagen 

Ondertussen hebben de inwoners van  Sleidinge en 

aanpalende gemeenten een folder in de bus gekregen 

waarbij meer informatie gegeven wordt over de 

dienstverlening in samenwerking met OrthoShop.  

Voor die gelegenheid hebben we eens een aantal 

thuiszorgartikelen in de kijker gezet: ADL-hulpmiddelen 

(Activiteiten Dagelijks Leven) zoals : 

Pillendoosjes, hulpmiddelen bij het eten, een antislip 

badmatje, badzitje, enzovoort… 

Veel zaken zijn geschikt als cadeautje! 

Ook bloeddrukmeters zijn een gewaardeerd geschenk! 
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 Maak je extra mooi voor de feestdagen met de Eyecare lippenstiften of oogschaduw in 

potloodvorm.  

 Wens je je huid te verstevigen en rimpels te verminderen: 

probeer dan nu de Inneov capsules 2 + 1 gratis!  

 

* De eindejaarsactie van Les Couleurs de noir is ook het 

vermelden waard, want bij aankoop van een CC cream of Soft 

Touch Bronzing Powder krijg je in december  50 % korting op 

een 2de product uit het gamma! 

 

 

 

 Heerlijke geuren naar keuze in de  

Roger&Gallet: geschenksetjes € 42.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ook de elektrische tandenborstels staan 

in promotie, nu € 69.98 i.p.v. € 84.99 

 Biolys voordeelpakket kruidenthees: 
een ontdekkingspakket met 6 smaken in een mooie houten 

bewaardoos. 

 

 Bodysol zet z’n vertrouwde 2+1 actie 

in een feestelijk gouden kleedje. 

  

    

 

 

 En uiteraard kan je zelf ook een geschenkpakket samen stellen of kies voor een waardebon! 

 



 

Nieuw in de apotheek :  
 Puressentiel elektronische verdamper voor essentiële oliën. 

Gewoon in het stopcontact te steken en met een knop aan- of 

uit te schakelen. Het grote voordeel is dat de olie niet te warm 

wordt. € 31.95 

 

 

 Bodysol handzeepjes: in feesteditie € 5.99, 

zolang de voorraad strekt. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda :  

8 december: workshop Les Colours De Noir voor ingeschrevenen, dermatologische hypoallergene cosmetica 

 

 

Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen of op een ander e-

mailadres kan u ons steeds een mailtje sturen. Hebt u familie of vrienden die ook 

graag op de hoogte blijven, geef dan gerust hun e-mailadres door. 


