
De huislijn consumenten- 
producten van uw apotheker 
is absoluut apotheekwaardig: 

•  Onderscheidend 
•  Scherp geprijsd 
•  Hoge kwaliteit 

Belangrijke eigenschappen 
om uw handverkoop te 
stimuleren.
Als aanvulling hierop 
bieden wij u nu ook een 
schappenplan voor deze 
producten.

Schappenplan
consumentenproducten van uw apotheker



Het assortiment en schappenplan is ingedeeld in vier categorieen:

 Lichaamsverzorging van uw apotheker
 Hulpmiddelen van uw apotheker 
 Voedingssupplementen via uw apotheker
 Zoetwaren van uw apotheker

De huislijn consumentenproducten is ontworpen en samengesteld met en voor apothekers. Alle 
producten hebben een frisse, farmaceutische uitstraling en zijn voorzien van een barcode.
En de aantrekkelijke marges? Die zijn voor u!

Schappenplan consumentenproducten van uw apotheker 
✓ Commercieel instrument: bevordert de verkoop van uw consumentenproducten
✓ Samenstelling- en presentatiemogelijkheden aan te passen 
✓ Flexibele opzet, waardoor u zelf beslist over de beschikbare ruimte en de keuze van producten
 

Apotheekwaardige huislijn



Lichaamsverzorging
van uw apotheker

Een goed verzorgde huid is een mooie 

huid. Klanten die u om advies vragen, 

verwachten ook goede producten. En 

die kunt u inderdaad bieden. De huislijn 

consumentenproducten heeft producten 

in het assortiment voor de verzorging van 

handen, voeten en lippen. Daarnaast biedt 

dit assortiment ook Anti-beet Softgel.
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Handcrème Zinksulfaatgel Lippenbalsem

Omschrijving Artikelnr. Verp.grootte
Handcrème 209844 50  ml
Zinksulfaatgel  208637 5  mg
Lippenbalsem 200809 4,8  g 

Ø 2 cm



Hulpmiddelen
van uw apotheker

Niet al uw klanten zijn even vaardig in 

het gebruik van medicatie. Soms is een 

helpende hand van de apotheker welkom. 

Het assortiment ‘hulpmiddelen’ binnen de 

huislijn consumentenproducten is gericht 

om een aantal veelvoorkomende problemen 

het hoofd te bieden. Ze maken het een stuk 

makkelijker voor uw klant om verantwoord 

met medicatie om te gaan.

Omschrijving Artikelnummer
Medicijndoseeretui 9944
Medicijndoos met alarm 209854
Alarm los 210113
Eyot® rood 207060
Eyot® Minim 209740
Urinecontainer 7761
Medidaily II 209798
Diabetesetui 9929
Pill Aid 6513
Koud/warm kompres small 209795
Koud/warm kompres large 209794

Medicijndoseeretui Medicijndoos met alarm Alarm los

Pillaid Koud/warm kompres 
small en large

Diabetesetui

Medidaily doseerdoosUrinecontainerEyot® MinimEyot® rood
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Voedingssupplementen
via uw apotheker

Soms kan bepaald medicijngebruik de opname van vitamines 
uit voeding beinvloeden. Zoals bijvoorbeeld bij diabetes: 
diabetespatienten die langdurig metformine gebruiken, lopen risico 
een tekort aan vitamine B12 te ontwikkelen. Om deze reden hebben 
wij vitamine B12 in een hoge dosering opgenomen in de huislijn van 
uw apotheker.

Omschrijving Artikelnummer Verpakkingsgrootte
Vitamine B12 208593 90 tabletten
Cranberry tabletten 210174 60 tabletten
Vitamine D- spray 400IE 209294 Display met 10 stuks 
Multivitamine Compleet 210531 90 tabletten
Multivitamine 50+ 210532 90 tabletten
Magnesium & Calcium met  210530 90 tabletten
zink en vitamine D3   

Vitamine B12 Lippenbalsem

Vitamine D-sprayMultivitamine Compleet, Multivitamine 50+,
Magnesium & Calcium met zink en vitamine D3
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Zoetwaren
van uw apotheker

Een lekker dropje op zijn tijd is niet te versmaden. Zeker als uw klant even 

moet wachten op de medicatie. En als u het assortiment op een opvallende 

plek etaleert op uw toonbank zal menig consument een zakje aanschaffen. 

De huislijn consumentenproducten heeft verschillende soorten 

apothekersdrop en winegums in het assortiment.

Omschrijving Artikelnr. Verp.grootte
Wingums 3407 150 g
Mentholeucalyptus 3400 150 g
Maagpepermunt 208405 150 g
Honingdrop 3402 150 g
Hoesttabletten 3401 150 g
Pectorale ruitjes  3405 150 g
Zoete gapertjes 208406 150 g
Vijzeldrop 3406 150 g
Muntdrop 208408 100 g
Laurierschijfjes 210045 100 g
Menthol kruisdrop 208409 150 g
Dropbeertjes 210165 110 g
Salmiakballen 210164 150 g
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Tinbergenlaan 1    3401 MT IJsselstein    Postbus 46    3400 AA IJsselstein   T 030 281 44 11     F 030 281 44 44    E algemeen@spruyt-hillen.nl

www.spruyt-hillen.nl

Op al onze leveringen zijn de Algemene Verkoop- en 
Leveringsvoorwaarden van Spruyt hillen van toepassing. 

Prijzen zijn exclusief BTW. 
Zet- en drukfouten voorbehouden. 

Wat bieden wij u:

Consumentenfolder  100 stuks
Stickers met tekst Tester 10 stuks
Schappenkaartjes.   In overleg met uw accountmanager leveren wij de 

juiste afmeting en het juiste aantal per categorie.

Prijs € 40,00

Schappenplan

Tester

Schapkaartje 

Z-indexnr. 15759202

Schapkaartje 

Z-indexnr. 15759202

Schapkaartje 

Z-indexnr. 15759202
Schapkaartje 

Z-indexnr. 15759202

Ware grootte

Ware grootte


