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Vakantie staat voor de deur… evenals de traditionele zomervragen van uw patiënten!

Zee of berg, stad of land, wat ook hun

vakantiebestemming is, uw patiënten zullen u zeker

bezoeken om hun reisapotheek zo goed mogelijk voor te

bereiden en u enkele vragen te stellen om het succes van

hun verblijf te verzekeren...

Van muggenbeten - tropisch of niet - tot tekenbeten, van

zonnebrand tot veneuze insufficiëntie en de

onontkoombare turista… zoveel 'gevaren' die

vakantiegangers te wachten staan.

Het tijdschrift "Farmassistente" heeft een speciaal

vakantiedossier samengesteld met de klassieke vragen

waarmee elke apotheker tijdens de zomermaanden te

maken kan krijgen.

Om dit dossier en de toonbankadviezen te ontdekken,

bezoek onze rubriek Nieuws. Veel leesplezier!

... en als u dat nog niet heeft gedaan, volg onze e-learning module

over zonnebrandmiddelen om uw kennis te vergroten en uw

patiënten beter te kunnen adviseren bij de aankoop van de juiste

verzorging voor hun huidtype.

Klik hier voor meer info

Psst…
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Hoe kunnen klassieke zomerkwaaltjes verlicht worden?
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Insectenbeten, turista, constipatie, zonnebrand, reisziekte, zware benen, zonnesteken, verstuikingen,

blaren ... dit zijn slechts enkele van de kwaaltjes waarmee uw patiënten waarschijnlijk elke zomer te

maken krijgen.

Hoewel deze kwaaltjes niet ernstig lijken, kunnen ze toch vervelend zijn en de vreugde van de vakantie

bederven. Gelukkig zijn er gezondheids- en verzorgingsproducten beschikbaar om deze ongemakken te

verlichten en weer een glimlach op de gezichten van vakantiegangers te toveren! Wat moeten zij

absoluut meenemen in hun reisapotheek?

Neem een kijkje op onze Producten pagina en zoek op gezondheidskwaaltje (insecten, zon, beschadigde

huid, spijsvertering, enz.). U zult een paar producten vinden die u uw patiënten kunt aanbevelen, zodat

ze met een gerust hart kunnen vertrekken :-)

Nog niet geregistreerd op FarmaPlus ?

Maak uw gratis account aan en verdien uw trainingspunten via onze 15 e-learning modules

Het platform telt al meer dan 2.400 apothekers ! Waar wacht u nog op?

Meld u nu aan bij FarmaPlus door hier te klikken

http://www.farmaplus.be/
mailto:info@farmaplus.be
https://farmaplus-elearning.be/nl/products.cfm
http://www.farmaplus-elearning.be/nl/

