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Apotheekwaardige huislijn
In deze brochure presenteren wij u onze huislijn consumenten-
producten. Dit assortiment is absoluut apotheekwaardig: het is 
onderscheidend, scherp geprijsd en van hoge kwaliteit. Belangrijke 
eigenschappen om uw handverkoop te stimuleren.

Het assortiment is ingedeeld in vier categorieën:

   Lichaamsverzorging
   Hulpmiddelen
   Voedingssupplementen

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

Bestelinformatie: www.spruyt-hillen.nl/otc

http://www.spruyt-hillen.nl/otc


Lichaamsverzorging



   Handcrème
   Lippenbalsem

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 en lippen.



Handcrème
Deze makkelijk uitsmeerbare handcrème is 
verrijkt met Aloë Vera en andere hoogwaardige 
bestanddelen. Daarnaast heeft deze heerlijke 
handcrème een helende en beschermende 
werking.

Verpakkingseenheid : per stuk
Artikelnummer : 209844
Z-indexnummer  : 15937585
EAN-code : 8717159075620
AIP : € 2,84 per stuk
Verkoopadviesprijs : € 3,95 per stuk

Dit product bestellen? Klik hier

https://shop.spruyt-hillen.nl/nl-nl/product/c001102/handcr-c3-a8me-van-uw-apotheker.aspx


Lippenbalsem 
Deze lippenbalsem beschermt, verzorgt en 
verzacht de lippen van uw cliënt. 

Met beschermingsfactor 20

Verpakkingseenheid : 24 stuks 
Artikelnummer : 208440
Artikelnr. display : 200809 
Z-indexnummer  : 15617254 
EAN-code : 8717159050702
AIP lippenbalsem : € 0,90 per stuk
AIP display : € 22,78
Verkoopadviesprijs : € 1,99 per stuk

Dit product bestellen? Klik hier

https://shop.spruyt-hillen.nl/nl-nl/product/c002134/lippenbalsem-van-uw-apotheker.aspx


Hulpmiddelen



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 de consument om verantwoord met medicatie om te gaan.

 Eyot®
 Eyot® Minim
 Urinecontainer
 Urinebeker
 Medicijndoseeretui
 Diabetesetui
 Pillaid
 Druppelflacon opener
 Tekenpincet



Eyot®

Verpakkingseenheid : per stuk 
Artikelnummer : 207060 
Z-indexnummer : 15313506  
EAN code : 8717159044121 
AIP : € 4,84 per stuk 
Verkoopadviesprijs : € 7,50 per stuk

Dit product bestellen? Klik hier

   De Eyot® heeft nu een verbeterde 
aanstuurfunctie voor de juiste achterover 
stand van het hoofd. 

   De Eyot® is met één hand te gebruiken 
(patiënt trekt met de Eyot het onderste 
ooglid open). De Eyot® steunt op het 
jukbeen/voorhoofd ipv op weke delen rond 
het oog. 

   De Eyot® is ook geschikt voor slechtziende 
patiënten.

Hulpmiddel bij het druppelen van de ogen.
De Eyot® is een kunststof hulpstuk dat niet 
alleen op plastic oogdruppel flesjes past 
maar sinds kort ook geschikt is voor plastic 
oog gel tubes. 

https://shop.spruyt-hillen.nl/nl-nl/product/c001098/eyot-rood.aspx


Eyot® Minim
De Eyot® is al jaren een betrouwbaar 
hulpmiddel bij het druppelen van de ogen.  
Het assortiment van de Eyot® is vanaf 
heden uitgebreid met de Eyot® Minim. 
Dit is een hulpmiddel bij het toedienen 
van uw oogmedicatie in Single Unit Dose 
verpakking (Minim).

   De Eyot® steunt op het jukbeen/
voorhoofd ipv op weke delen rond 
het oog

   Ook geschikt voor slechtziende 
patiënten

   Zonder hulp van derden; met één 
hand te gebruiken (patiënt trekt 
met de Eyot® het onderste ooglid 
open)

Verpakkingseenheid : per stuk 
Artikelnummer : 209740 
Z-indexnummer : 15935752 
EAN code : 8717159074555 
AIP : € 4,84 per stuk 
Verkoopadviesprijs : € 7,50 per stuk

Dit product bestellen? Klik hier

https://shop.spruyt-hillen.nl/nl-nl/product/c002429/eyot-minim.aspx


Medicijndoseeretui
  Weekagenda met ruimte voor herhaalrecept
   Voor elke dag van de week een aparte doseerdoos 
met 3 verschuifbare tussenschotjes

   Doseerdoos bedrukt met ochtend-, middag-, avond-, 
nacht- en dagaanduiding

  Materiaal van het etui is blauw nylon
  Handig voor op reis

Verpakkingseenheid : per stuk 
Artikelnummer : 9944
Z-indexnummer  : 13157620 
EAN-code : 8717159004071
AIP : € 10,59 per stuk
Verkoopadviesprijs : €  14,91 per stuk

Dit product bestellen? Klik hier

https://shop.spruyt-hillen.nl/nl-nl/product/c000231/medicijndoseeretui.aspx


Druppelflacon opener
  Handig hulpmiddel om een druppelflacon eenvoudig te openen
  Geschikt voor mensen met trillende handen of verminderde handfunctie
   Speciaal voor mensen die een ooghulpmiddel gebruiken, zoals de Eyot, 

Autosqueeze of Autodrop

Verpakkingseenheid : per stuk 
Artikelnummer : 210714
Z-indexnummer  : 16249747 
EAN-code : 8717159084103
AIP : € 2,59 per stuk
Verkoopadviesprijs : € 3,45 per stuk

Dit product bestellen? Klik hier

https://shop.spruyt-hillen.nl/nl-nl/product/c003106/druppelflacon-opener-tbv-eyot.aspx


Urinebeker
  Inhoud: 100 ml
  Met garantiesluiting

Verpakkingseenheid  :  Per 2 stuks in één verpakking. 
   Inclusief etiket voor 

persoonsgegevens (2x)
Artikelnummer  :  211062
Z-indexnummer  :  16670698
EAN-code  :  8717159087630
AIP  :  €  1,53
Verkoopadviesprijs  :  € 2,50

Dit product bestellen? Klik hier

https://shop.spruyt-hillen.nl/nl-nl/product/c003219/urinebeker-100ml-met-garanties.aspx?_ga=2.97966303.197287664.1555444179-805465198.1522233988


Urinecontainer

  Inhoud: 60 ml
  Met garantiesluiting

Verpakkingseenheid : 38 stuks 
Artikelnummer : 7761
Z-indexnummer  : 14790467 
EAN-code : 8717159009496
AIP : € 0,72 per stuk
Verkoopadviesprijs : €  1,25 per stuk

Dit product bestellen? Klik hier

https://shop.spruyt-hillen.nl/nl-nl/product/c002702/urinecontainers-kleinverpakkin.aspx


Diabetesetui    Opbergetui met koelelement en 
isolatie-etui

   Houdt de insuline tot 9 uur 
gekoeld

   Handig en veilig
   Voor thuis en onderweg
   Kleur: donkerblauw

Verpakkingseenheid : per stuk
Artikelnummer : 9929
Z-indexnummer  : 15052397 
EAN-code : 8717159016036
AIP : €   9,17 per stuk
Verkoopadviesprijs : € 12,25 per stuk

Dit product bestellen? Klik hier

https://shop.spruyt-hillen.nl/nl-nl/product/c001041/diabetesetui.aspx


Pillaid
Met dit handige hulpmiddel is het mogelijk uw tabletten 
te vermalen, te snijden en in te nemen met de drinkbeker 
of te bewaren in het bewaarvak.

Verpakkingseenheid :  per display met 12 stuks
Artikelnummer : 6513
Z-indexnummer  : 15125769 
EAN-code : 8717159033514
AIP Display : € 22,08
Verkoopadviesprijs : €   2,99 per stuk

Dit product bestellen? Klik hier

https://shop.spruyt-hillen.nl/nl-nl/product/c000660/pillaid.aspx


Tekenpincet
Door de fijne pincetpunten kunnen ook de kleinste teken 
moeiteloos verwijderd worden.

De teek wordt niet geplet, waardoor het overdragen 
van gevaarlijke ziekteverwekkers als gevolg van het 
verwijderen van de teek vermeden wordt.

Verpakkingseenheid : per stuk 
Artikelnummer : 210900
Z-indexnummer  : 16597567
EAN-code : 8717159086237
AIP : € 3,93 per stuk
Verkoopadviesprijs : € 6,95 per stuk

Dit product bestellen? Klik hier

https://shop.spruyt-hillen.nl/nl-nl/product/c003197/tekenpincet.aspx


Voedingssupplementen



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

  Vitamine B12
  Cranberry tabletten

  Multivitamine Compleet
  Multivitamine 50+
  Magnesium & Calcium met zink en vitamine D3



Noodzakelijke Vitamine B12
ter aanvulling diabetesmedicijnen
Diabetespatiënten die het medicijn 
metformine langdurig gebruiken, lopen 
het risico een tekort aan vitamine B12 te 
ontwikkelen. Dat hebben onderzoekers van 
het Maastricht UMC+ ontdekt. Er zijn ongeveer 
800.000 mensen met type 2 diabetes en 70% 
daarvan gebruikt metformine. Het middel 
staat in de top-10 van meest voorgeschreven 
medicijnen. Een vitamine B12 tekort kan 
vermoeidheid, bloedarmoede en klachten aan 
het zenuwstelsel veroorzaken.
Nieuw onderzoek heeft sterke relatie 
aangetoond tussen metformine gebruik en 
een vitamine B12 tekort.
Het tekort aan vitamine B12 kan ontstaan 
doordat metformine ervoor kan zorgen dat 
vitamine B12 minder goed in de darmen wordt 
opgenomen. 

Door steeds meer artsen wordt aan 
metformine gebruikers tegenwoordig 
standaard aangeraden preventief een hoge 
dosis van 1000 mcg/dag vitamine B12 te 
slikken. Deze hoge dosering is vanaf nu 
verkrijgbaar bij Spruyt hillen.

Verpakkingseenheid : per stuk
Artikelnummer : 208593
Z-indexnummer  : 15733033
EAN-code : 8717159051785
AIP : €   9,71 per stuk
Verkoopadviesprijs : € 12,95 per stuk

Dit product bestellen? Klik hier

PER STUK LEVERBAAR!

https://shop.spruyt-hillen.nl/nl-nl/product/1967/otc/c002270/vitamine-b12-1000mcg.aspx


Cranberry tabletten 
ter ondersteuning van de blaasfunctie

Verpakkingseenheid : per stuk
Artikelnummer : 210174
Z-indexnummer  : 16060555
EAN-code : 8717159078256
AIP : €   9,18 per stuk
Verkoopadviesprijs : € 12,00 per stuk

Dit product bestellen? Klik hier

https://shop.spruyt-hillen.nl/nl-nl/product/c002912/cranberry-tabletten.aspx


Multivitamine 
Compleet 

Verpakkingseenheid  : per stuk (90 tabletten)
Artikelnummer  : 210531
Z-indexnummer  : 16188829
EAN-code  : 8717159082147
AIP  : €  6,30 per stuk
Verkoopadviesprijs  : € 10,95 per stuk

Dit product bestellen? Klik hier

De multivitamine compleet bevat de vitamines en 
mineralen die je dagelijks nodig hebt, als aanvulling op de 
voeding. 
Een gevarieerde en gezonde levensstijl zijn belangrijk. 
Voedingssupplementen zijn geen vervanging van een 
gevarieerde voeding.

https://shop.spruyt-hillen.nl/nl-nl/product/c003122/multivitamine-compleet.aspx


Multivitamine 50+ 

Verpakkingseenheid  : per stuk (90 tabletten)
Artikelnummer  : 210532
Z-indexnummer  : 16188810
EAN-code  : 8717159082154
AIP  : €  8,20 per stuk
Verkoopadviesprijs  : € 13,95 per stuk

Dit product bestellen? Klik hier

Vanaf 50 jaar kan de dagelijkse behoefte 
aan vitamines en mineralen anders zijn 
door veranderingen van het lichaam en het 
eet- en leefpatroon. De multivitamine 50+ 
bevat vitamines die je dagelijks nodig hebt, 
als aanvulling op de voeding.
Een gevarieerde en gezonde levensstijl zijn 
belangrijk. Voedingssupplementen zijn geen 
vervanging van een gevarieerde voeding.

https://shop.spruyt-hillen.nl/nl-nl/product/c003123/multivitamine-50-2b.aspx


Verpakkingseenheid  : per stuk (90 tabletten)
Artikelnummer  : 210530
Z-indexnummer  : 16188802
EAN-code  : 8717159082130
AIP  : € 5,51 per stuk
Verkoopadviesprijs  : € 9,95 per stuk

Dit product bestellen? Klik hier

Calcium & Magnesium 
met Zink en Vitamine D3

Deze tabletten zijn speciaal ontwikkeld 
met calciumabcd,magnesiumabcd, zinka 
en vitamine D3ab. Deze tabletten bieden 
ondersteuning bij het behoud van sterke 
bottena en tandenb. Daarnaast is het van 
belang voor het zenuwstelselc en is het goed 
voor de spierend.
Een gevarieerde en gezonde levensstijl zijn 
belangrijk. Voedingssupplementen zijn geen 
vervanging van een gevarieerde voeding.

https://shop.spruyt-hillen.nl/nl-nl/product/c003121/calcium-26-magnesium-met-zink-e.aspx


Natuurlijk willen wij ons assortiment continu 
uitbreiden naar uw behoeften. 
Heeft u suggesties? Deze zijn van harte welkom! 
Neem contact op via cs@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. 

Tel. (030) 281 44 11 • cs@spruyt-hillen.nl • www.spruyt-hillen.nl


