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Enrichissez toujours plus vos connaissances
Nieuwe producten binnenkort online beschikbaar

We zijn verheugd te kunnen aankondigen dat een nieuw bedrijf bij

FarmaPlus aangesloten is:Therabel Pharma. De gezondheids- en

verzorgingsproducten van Therabel Pharma zullen binnenkort online

staan zodat u deze aan uw patiënten kan aanraden voor de

behandeling van specifiek gezondheidsproblemen.

Binnen enkele dagen zullen er 20 nieuwe producten op het platform

beschikbaar zijn. Dit zijn de producten van URGO, lid van FarmaPlus sinds

januari. Maar welke producten zitten er in hun portfolio?

Om deze te ontdekken, ga regelmatig naar onze Producten pagina en zoek

op laboratorium.

Brandwonden, afgebeten nagels, schimmelnagels, wratten en

mondwondjes zijn slechts enkele van de gezondheidskwaaltjes waar de

producten van URGO bij kunnen helpen.

http://www.farmaplus.be/
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Overgang naar zomertijd… Wilt u meer weten over slaap?

2.329 apothekers geregistreerd op FarmaPlus en 4.854 certificaten afgeleverd

We gingen net weer over naar zomertijd... Hoewel deze

verandering ons een uur natuurlijk licht oplevert,

betekent het ook dat we een uur slaap verliezen.

Sommige mensen passen zich zonder problemen aan dit

nieuwe ritme aan maar bij anderen kan het slaappatroon

verstoord worden. Meer gevoelige mensen kunnen ook

stemmings- en eetlustproblemen ondervinden.

Slaap is de sleutel tot een goede geestelijke en psychologische gezondheid. Vergroot uw kennis over dit

onderwerp door het slaapdossier te lezen. Dit dossier werd in de laatste editie van Farmassistente

gepubliceerd en is beschikbaar in onze rubriek Nieuws. Veel leesplezier!

Welke regio's zijn het meest actief op FarmaPlus?

Vlaanderen Wallonië Brussel

806
606

187

Geregistreerde apotheken/Regio 216

Dit is het aantal apotheken in de provincie
Antwerpen dat tot op heden op
FarmaPlus geregistreerd is

Is Antwerpen hierdoor de meest actieve
provincie met in totaal 295 ingeschreven
apothekers

BRAVO !

Nog niet geregistreerd op FarmaPlus?

Maak nu uw  gratis account aan op https://farmaplus-elearning.be/
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