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De feestdagen zijn aangebroken en het is moeilijk om aan uitgebreide maaltijden die de spijsvertering

op de proef stellen te weerstaan . Buikpijn, krampen, opgeblazen gevoel, misselijkheid en diarree zijn

slechts enkele van de kleine ongemakken die zich de dag na een feestje kunnen aandienen.

Dankzij een detoxkuur die het organisme reinigt kunnen uw patiënten weer in vorm geraken en 2022

goed beginnen. U kunt ook verschillende producten aanbevelen die de klachten van uw patiënten

verlichten en hun spijsverteringscomfort bevorderen. Bekijk onze Producten pagina om de producten

gewijd aan het maagdarmstelsel te ontdekken.

Op het FarmaPlus-platform vindt u bovendien 4 modules over het darm-thema : Obstipatie – Diarree –

Voedselgevoeligheid – Prikkelbare darm

Klik nu HIER om u bij te scholen

en test daarna uw kennis om uw vormingspunten te verkrijgen

Zodat uw patiënten  gezond van de feestdagen kunnen genieten

Als het december wordt, denken we

onvermijdelijk aan de verlichte kerstboom,

de mooi ingepakte cadeautjes, het

knisperende haardvuur, de kerstliedjes die

door ons huis galmen en de geur van de

kalkoen die langzaam in de oven gaart…
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2022, een nieuw jaar, een nieuwe start!

De jaarwisseling is het perfecte moment om zich nieuwe doelen te stellen en nieuwe goede

voornemens te maken. Permanente vorming is daar zeker één van, aangezien uw kennis voortdurend

moet worden bijgeschaafd om uw patiënten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

FarmaPlus staat tot uw beschikking en biedt u in dit opzicht vele voordelen.

Aarzel niet om de boodschap te verspreiden ! Elke apotheker/assistent kan immers geïnteresseerd zijn

om volgend jaar aan te sluiten. Slechts één adres: https://www.farmaplus-elearning.be/

Er rest ons niets anders dan u prettige feestdagen te wensen

Beste wensen voor 2022 !
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