
Pharmaceutische producten

    S12

Toepassing:

koorts bij griep en verkoudheid, koorts en pijn na vaccinatie.

onstekingsremmende geneesmiddelen.

0211710    S10

Toepassing:
Bij hoofdpijn, koorts en pijn bij griep en verkoudheid, koorts en pijn na vaccinatie, kiespijn, 
pijn na tandheelkundige ingrepen, zenuwpijn, spierpijn en pijn in de gewrichten, spit en 
menstruatiepijn.

    S20

33024 APC   B20

Toepassing:
Koorts en pijn bij griep, verkoudheid en na inenting.
Hoofdpijn, kiespijn, zenuwpijn, spit, spierpijn, menstruatiepijn en reumatische pijn.

33027 Finimal tabletten   B20

Toepassing:
Bij koorts en pijn bij griep en verkoudheid, hoofdpijn, kiespijn, zenuwpijn, spit, spierpijn, 
menstruatiepijn en koorts en pijn na vaccinatie.

33028 Aspirine tabletten   B20

Toepassing:
Bij koorts en pijn bij griep en verkoudheid, koorts en pijn na vaccinatie, hoofdpijn, kiespijn, 
zenuwpijn, spit, spierpijn, menstruatiepijn en reumatische pijn.

 Aspro bruis tabletten   B20

Te gebruiken bij:
Hoofdpijn, koorts en pijn bij griep en verkoudheid, kiespijn, zenuwpijn, spit, spierpijn, reu
matische pijn, menstruatiepijn en koorts en pijn na vaccinatie.

Pijnstillers
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33030 Aspro tabletten   B20

33031 Panadol Gladde tabletten   B24

Toepassing:
Bij hoofdpijn, spierpijn, spit, kiespijn, zenuwpijn en menstruatiepijn, koorts en pijn bij griep 
en verkoudheid en koorts en pijn na vaccinatie.

33032 Panadol plus gladde tabletten   B24

Toepassing:
Hoofdpijn, koorts en pijn bij griep en verkoudheid, koorts en pijn na vaccinatie, kiespijn, 
zenuwpijn, spit, spierpijn en menstruatiepijn.

33033 Paracetamol tabletten   B20

Toepassing:
Bij koorts en pijn bij griep, verkoudheid en na inenting.
Hoofdpijn, kiespijn, zenuwpijn, spit, spierpijn en menstruatiepijn.

816002 Paracetamol 500mg   B50

Toepassing:
Bij koorts en pijn bij griep, verkoudheid en na inenting
Hoofdpijn, kiespijn, zenuwpijn, spit, spierpijn en menstruatiepijn

33035 Paracetamol 500 mg (1000 stuks)   Stuk
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33036 Paracetamol met coffeïne   B20

Toepassing:
Koorts en pijn bij griep, verkoudheid en na vaccinatie, hoofdpijn, kiespijn, zenuwpijn, spit, 
spierpijn en menstruatiepijn.

 Antigrippine tabletten 250 mg   B20

Toepassing:
Koorts en pijn bij griep en verkoudheid, spierpijn, hoofdpijn, kiespijn, zenuwpijn, spit, men
struatiepijn, koorts en pijn na vaccinatie

33042 Asperine C bruis tabletten   B10

Toepassing:
Koorts en pijn bij griep en verkoudheid, koorts en pijn vaccinatie, hoofdpijn, kiespijn, zenu
wpijn, spit, spierpijn, menstruatiepijn en reumatische pijn

33043    B10

Toepassing:
Bij koorts en pijn, bij griep en verkoudheid.

33046 Daro hoofdpijnpoeder   B20

Toepassing:
Daro hoofdpijnpoeders bestrijden snel (zware) hoofdpijn en is effectief bij pijnbestrijding en 
koorts.

toe aan de maag.

33066 Sanalgin   B10

Toepassing:
Bij koorts en pijn, bij griep en verkoudheid, koorts en pijn na inenting, hoofdpijn, kiespijn, 
zenuwpijn, spit, spierpijn en menstruatiepijn.
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33073 Nurofen ovaal 200mg   B24

33088 Saridon tabletten   B20

Toepassing:
Hoofdpijn, zenuwpijn, menstruatiepijn, spierpijn, kiespijn, spit, koorts en pijn bij griep en 
verkoudheid, koorts en pijn na vaccinatie

33128 Nurofen Dragees 400mg   B24

Toepassing:
Bij matige tot gemiddelde pijn, zoals hoofdpijn, kiespijn, menstruatiepijn en bij koorts.

33142 Advil Liquid 200mg   B20

Toepassing:
Te gebruiken bij lichte tot matige pijn inclusief reumatische pijn, spierpijn, rugpijn, hoofd
pijn, kiespijn, menstruatiepijn, koorts en symptomen van verkoudheid of griep

33378 Citrosan 10   B10

Te gebruiken bij:
Koorts en pijn, bij griep en verkoudheid

33470 Ibuprofen tabletten 400mg   B20

Toepassing:
Bij koorts en/of pijn bij griep en verkoudheid, of na vaccinatie, kiespijn, hoofdpijn, spierpijn 
en reumatische pijn.
Ibuprofen 400mg heeft een pijnstillende, koortswerende en ontstekingsremmende werking.
Ibuprofen zorgt ervoor dat u snel verlost bent van uw pijn
De tabletten zijn verpakt in handige en hygiënische doordrukstrips

808114 Ibuprofen tabletten 200mg   B20

Toepassing:
Nurofen 200mg tabletten zijn ovale , kleine, witte omhulde tabletten en bevatten 200 mg 
ibuprofen. Deze stof remt de vorming van bepaalde stoffen in het lichaam, die betrokken 
zijn bij pijn, koorts, en ontstekingsreacties.
Neem een Nurofen 200 tablet voor de verlichting van matige tot gemiddelde pijn zoals 
hoofdpijn, kiespijn en menstruatiepijn en bij koorts.
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0188700 Nestosyl creme 15gr   Stuk

Toepassing:

snijwonden, brandwonden, blaren, winterhanden en tenen.

0188751 Nestosyl spray   Stuk

33266 Nestosyl 30 gram   Stuk

33045 Daro trekzalf 28 gram   Stuk

Te gebruiken bij:
Daro trekzalf bevordert de doorbraak van abcessen.
Het “trekt” als het ware de ontsteking uit de huid.
Dit geldt zowel voor ontstekingen als gevolg van splinters, als voor puisten en steenpuisten.
Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor teerpreparaten

33154    B10

Toepassing:
 Bedekking van kleine wonden en lichte huidbeschadigingen
 Bij oppervlakkige en kleine brandwonden

Materiaal:
 Plakt niet aan de wond
 Verzacht en beschermd
 Eenvoudige en pijnloze verwijdering
 Voor eenmalig gebruik

33263 Swaab Trekzalf 30 gram   Stuk

Te gebruiken bij:
Behandeling van puisten

Wondverzorging
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33276 Swaab zinkzalf 30 gram   Stuk

    Stuk

Toepassing:
Heparinoïden op de huid behoren tot de geneesmiddelen die antistollingsmiddelen worden 
genoemd.
Het remt de bloedstolling

bloeduitstortingen.

Toepassing:
Bij diverse huidaandoeningen, zoals bijvoorbeeld irritatie van de huid, waarbij een indro
gend, bedekkend of beschermend effect gewenst is (bijvoorbeeld bij huiduitslag of luieruit
slag).

    Stuk

Toepassing: 
Mobilat is bestemd voor gebruik als hulpmiddel bij de behandeling van sportblessures en 
letsels door ongevallen, zoals contusies en distorsies.

108022 Hirschtalcreme Röwo 100ml   Stuk

en reinigt de huid. Vooral goed inzetbaar in gevallen van zware belasting van de handen, 
voeten en huid.

108040 Sportgel Röwo 100ml   Stuk

Röwo Sportgel is ontspannend na iedere vorm van inspanning.
De sportgel is gemaakt van Japanse muntolie, waardoor het een uniek product is.
De gel werkt verkoelend, opwekkend en is huidvriendelijk
Inwrijven met sportgel activeert vermoeide en zware benen en voorkomt vroegtijdige ver
moeidheid tijdens het sporten en op het werk

108083 Sportgel Röwo 200ml   Stuk

33040    Stuk

Trauma & zalven

33041    Stuk

33322    Stuk
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33278 VSM Calendulan Eerste Hulp zalf 75 gram   Stuk

 VSM Calendulan Emulsie 100 ml   Stuk

33320    Stuk

105003 Basis massageolie Röwo 1l.   Stuk

eigenschappen: prikkelvrij, contactintensief, huidvriendelijk, laat zich eenvoudig uitspreiden, 
spaarzaam in gebruik en loopt niet snel droog.Ook op zeer gevoelige huid toe te passen.
Goed vermengbaar met etherische oliën.

105004 Basis massageolie Röwo 5 l.   Stuk

33310 Massageolie Chemodol 5 Ltr   Stuk

pen, waardoor een optimaal contact ontstaat   met de huid.
Door zijn bijzondere samenstelling is Chemodol massage olie geschikt voor ieder huidtype.
Chemodol massage olie maakt de huid snel soepel en is daardoor geschikt voor alle vormen 
van massage.
Chemodol massage olie heeft een neutrale geur en is gemakkelijk met water te verwijderen.

Massage & tussenstof
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33316 Massageolie Chemodol 500 ml   Stuk

816615    Stuk

Toepassing:

korte, intensieve massages. Het product is zacht en trekt snel in zonder een vet laagje op de 
huid achter te laten.

816617    Stuk

Toepassing:

product is ideaal voor langdurige massages, omdat de handen soepel over de huid glijden 
zonder grip te verliezen.

H8006 Lavender massage oil 500ml   Stuk

 Natuurlijke olie met essentiële lavendel.
 Geschikt voor elk huidtype.
 Aanbevolen voor de professionele massage therapeut.

080502N Mueller hot stuff 450gr   Stuk

De heetste zalf die diep in de huid trekt.

Te gebruiken bij: Stijfheid, spierpijn en pijn in de gewrichten. Het middel voor sporters, 
bekend uit Amerika.

105062 Startolie Röwo (warmte) 200ml   Stuk

· Zowel bij training als bij deelname aan sport is een goede warming up altijd te adviseren
· De verwarmende startolie maakt de spieren en gewrichten los, zodat irriterende pijnen na 
de sport of training vermeden worden

Warmte middelen
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108058 Zalf 2 Röwo (warmte) 100ml   Stuk

De warmtewerking door massagezalf nr. 2 wordt verhoogt. Deze weldadige warmte wordt 

door.

 Zalf 2 Röwo (warmte) 550ml   Stuk

131202N Muellergesic 450gr   Stuk

Toepassing:
Muellergesic is een spierverwarmer, die goed beschermt tegen kou en regen
U blijkt lekker warm en houdt een goede doorbloeding

aanbrengen en uitwrijven op de spieren

Bevat:

 Mueller sportbalm 510gr   Stuk

· Vetvrije lotion voor het opwarmen van de spieren voor het sporten
· Na het sporten kan deze lotion je helpen, de pijn te verlichten

    Stuk

33312 Tijgerbalsem vloeibaar 28 ml   Stuk

Toepassing:
Tijgerbalsem kan worden gebruikt bij vermoeide, stijve of gevoelige spieren na lichamelijke 
inspanning.
De balsem kan ook gebruikt worden voorafgaand aan lichamelijke inspanning om de door
bloeding te bevorderen.
Bij het aanbrengen geeft de balsem een warmte sensatie.
Daarbij is het aan te raden het ingesmeerde deel van de huid af te dekken.
Hierdoor blijft de weldadige warmte langer behouden.
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33314    Stuk

33317 Massageolie Chemotherm 500 ml   Stuk

· Het bevat actieve werkstoffen die een mild verwarmend effect op de huid

· Chemoterm is makkelijk met water te verwijderen

45635 Hansaplast Verwamende Patch   S2

Toepassing:
 Ontspant langdurige verkrampte en gespannen spieren

Eigenschappen:
 Verspreidt een constante warmte gedurende 8 uur
 Aangename en goed te verdragen warmte
 In contact met de lucht geeft de patch een ontspannende diepwerkende warmte gedurende 
8 uur
 De soepele patch kan precies op de pijnlijke plek aangebracht worden
 De patch kleeft goed op de huid en kan gemakkelijk verwijder worden

Afmeting:

 Midalgan warm 60 gram   Stuk

Midalgan Warm is een vertrouwd spierwrijfmiddel voor belaste spieren.
Er ontstaat een weldadig gevoel in spieren en gewrichten.
De bestanddelen dringen snel door de huid, waardoor deze rood en warm wordt.
Dit geeft een weldadig gevoel en de spieren worden warm.

Te gebruiken bij:
 Vermoeide, belaste spieren
 Stijve en koude spieren
 Vastzittende spieren

 Midalgan warm 100 gram   Stuk

816603 Perskindol Active gel   Stuk

Toepassing:
Perskindol Active gel Is ideaal voor de gerichte verzorging van vastzittende en vermoeide 
spieren en voor het behoud van soepele gewrichten. De speciale productbasis laat zich gem
akkelijk inmasseren en trekt snel in zonder een vet laagje op de huid achter te laten.
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816604 Perskindol Active spray   Stuk

816607 Perskindol Active bad   Stuk

Een weldadig bad op natuurlijke basis

 Allerfre 7 tabletten   B7

Toepassing:

lergieën kunnen worden verholpen door Allerfre.

0004782 Allerfre 14 tabletten   S14

801001 Allerfre 21 tabletten   B21

33013    B24

 Druivensuiker tabletjes met een neutrale smaak, die je meer energie geven voor betere 
prestaties.

 Ideaal tijdens sport, autoritten en studie.

33015    B24

33016    B24

 Labello Classic   Stuk

Toepassing:
Labello beschermt je lippen effectief tegen uitdrogen

tinue hydratatie van de lippen. 
Labello Classic geeft je lippen urenlange verzorging, beschermt je lippen effectief tegen 
uitdrogen in elke weersomstandigheid. 

Diversen
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33125    Stuk

33201 Gedemineraliseerd water 1L   Stuk

· Gedemineraliseerd water is vrij van minerale zouten en van chloor.
· Dit water voorkomt kalkaanslag
· Hierdoor is gedemineraliseerd water uitstekend geschikt voor stoomstrijkijzers, kamerbev
ochtigers, waterverdunbare verf, accu’s enz.
· Niet geschikt voor inwendig gebruik

33204 Boorwater 100 ml.   Stuk

Toepassing:

verbandwater. Ideaal onderdeel van het kraampakket bij thuisbevallingen. Tevens toepas
baar als oogwater bij geïrriteerde ogen.

33205    Stuk

Toepassing:
 Geschikt voor het schoonmaken en huisreiniging
 Toepasbaar als ontsmettingsmiddel voor o.a. medische instrumenten

Eigenschappen:
 Bevat Spiritus Ketonatus Dilitus
 Inhoud 120 ml

33206    Stuk

Toepassing:
 Geschikt voor schoonmaken en (op een watje aangebracht) huisreiniging
 Toepasbaar als ontsmettingsmiddel voor o.a medische instrumenten

Materiaal: 
 Bevat Spiritus Ketonatus Dilitus

33208 Wasbenzine 120 cc   Stuk

Toepassing:
· Geschikt voor ontvetten en schoonmaken van diverse plaatsen

Toepassing:

periode van pijn.
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33218 Ether 100 cc   Stuk

Diethylether wordt veel als oplosmiddel gebruikt.

33220    Stuk

Samenstelling:

Gebruik:
Voor reiniging van kleine wondjes en als spoeling

33224    Stuk

Toepassing: 
Tendo Aceton verwijdert eenvoudig en voordelig nagellak, bijvoorbeeld met een watje.
Tendo Aceton wordt ook voor diverse huishoudelijke toepassingen gebruikt.
Lees nauwkeurig het etiket: Tendo Aceton kan bijvoorbeeld bepaalde kunststoffen beschadi
gen.
Met kindveilige sluiting

33227 Glycerine kamferspiritus 120ml   Stuk

Samenstelling:

Gebruik:

 Tendo Petroleum ether 120 ml   Stuk

Gebruik:
Reinigingsmiddel voor instrumenten en vlekken. Licht ontvlambaar.

33230 Kamferspiritus 120 ml   Stuk

Toepassing:

Er kan glycerine aan toegevoegd worden om de huid soepel te houden, en daardoor breken 
van de huid te voorkomen.
Het is een ouderwets middel dat gebruikt werd om de verharding van de huid van de voeten 
te bevorderen.
Kamferspiritus kan ook worden gebruikt als wrijfmiddel bij spierpijn.
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33252 Mentholpoeder strooibus 75 gram   Stuk

 Swaab Vaseline tube 30 gram   Stuk

Toepassing:
De vaseline van Dr. E.J. Swaab is erg verzachtend voor de ruwe, droge en gesprongen huid. 
Het helpt de huid weer gaaf te worden. 
Het vettende laagje beschermt tegen kou en grote temperatuurswisselingen, bevordert het 
herstel van de huid en geeft het een zacht gevoel. 

33262 Purol gele zalf 30 ml   Stuk

Toepassing:
Purol werkt verzachten en heeft een beschermende werking voor de schrale en geirriteerde 
huid.
Het maakt de huid en lippen zacht en soepel
Purol is uitermate geschikt voor de droge, schrale huid en voor ruwe plekken en kloofjes
Purol is ook goed te gebruiken voor kleine wondjes en schrammen

33264 Uierzalf 300 gram   Stuk

Toepassing:
Uierzalf is een vochtbestendige zalf met veel toepassingsmogelijkheden.
Uierzalf heeft een verzorgende, verzachtende en ontsmettende werken.
De zalf kan preventief, als bescherming tegen weersinvloeden worden toegepast, maar ik 
ook uitermate geschikt voor een ruwe huid.

33265 Bogena Uiercreme 250 gram   Stuk

Toepassing:

heeft diep door te dringen in de huid.

regen, wind of sterke zonnestraling.

33273 Glycerona handcreme 150 ml   Stuk

Toepassing:
Bescherming van de handen tegen uitdroging
Toevoeging van glycerine voor voelbaar zachtere en gladde handen
Allantoïne zorgt voor een herstellende werking

Huidvriendelijke PH waarde

Toepassing:
 Verkoelende en verzorgende talkpoeder
 Bevat natuurlijke menthol dat zorgt voor een jeukstillende en verkoelende werking
 Heeft een vochtabsorberende en verzachtender werking
 Door bij huidirritatie of jeuk tijdig mentholpoeder te gebruiken wordt beschadiging van de 
huid door (open) krabben voorkomen
 Mentholpoeder is huidneutraal en vrij van parfum
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33274 Lanoline creme 30 gram   Stuk

Toepassing:

Geschikt voor de zeer droge en schrale huid. 
Dankzij het vettende beschermlaagje en de hydratatie, krijgt de huid de gelegenheid om te 
herstellen. 

 Mentho 10 talkpoeder 75gr.   Stuk

Werking:
Verzacht de huid en absorbeert transpiratievocht.
Laat een klamme huid weer zacht en droog aanvoelen.
Door de zuivere samenstelling is deze talkpoeder bijzonder geschikt voor een gevoelige 
huid.
Is huidneutraal, reukloos en vrij van parfum.

Te gebruiken bij:
Talkpoeder kan dagelijks worden gebruikt.
Op een jeukende of geïrriteerde huid, en is ook ideaal voor klamme handen en voeten.
U kunt het aanbrengen door zachtjes in de bus te knijpen.
Niet inwendig of op open wondjes gebruiken.

33054 Roter Pactolan tabletten   B50

Toepassing:
Heeft een weldadige en verzachtende invloed op keel en luchtwegen

0081116 Fluimucil bruistabletten   S6

Toepassing:
Bij aandoeningen van de luchtwegen om het ophoesten van taai slijm te vergemakkelijken 
zoals astma, bronchitis (ontsteking van het slijmvlies in de luchtpijp), emfyseem, mucovisci
dose (taaislijmziekte) en bij bronchiëctasieën (landurige verwijding van een vertakking van 
de luchtpijp)
De werkzame stof acetylcyste ïne breekt taai, vastzittend slijm af, zodat het dun vloeibaar 
wordt en gemakkelijk kan worden opgehoest.

Hoest

33017    Stuk

Luchtwegen
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 Otrivin Duo neusspray   Stuk

33004    Stuk

33008 Vicks Vaporub klein 50 gram   Stuk

33257 Vicks Vaporub groot, 100 gr.   Stuk

 Dampo verkoudheidsbalsem 30gr.   Stuk

33010    Stuk

Toepassing:
Bij neusverkoudheid, verstopte neus en loopneus.
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33012    Stuk

33062 Rhinocaps   B16

0175323 Hibitane zuigtabletten   S16

33025 Trachitol tabletten   B20

33068 Strepsils Orginal   B24

 Strepsils Citroen en Honing   B24

Keel
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33070 Strepsils Sinaasappel en Vit. C   B24

33071 Strepsils Cool   B16

    Stuk

Toepassing:
Zuivert het oog van pollen en verzacht irritatie veroorzaakt door dagelijkse huishoudelijke 
stofdeeltjes zoals haar van huisdieren en huisstofmijt.
Speciaal ontworpen om vreemde deeltjes weg te spoelen die het oogoppervlak kunnen 
beschadigen.

    Stuk

Toepassing:
Behandelt, verzacht en verfrist vermoeide en onprettig aanvoelende ogen

 Otalgan oordruppels   Stuk

Toepassing:
Bij oorpijn
Otalgan heeft een pijnstillende en vocht onttrekkende werking op de uitwendige hoorgang

Ogen

33216    Stuk

Oren
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33124 Azaron Creme tube 10 gram   Stuk

Toepassing:
Tegen jeuk en pijn ten gevolge van insectensteken (muggen, wespen, bijen, mieren etc.) en 
aanraking met kwallen

33270 After bite doseerpen   Stuk

Toepassing:
After Bite verzorgt en verzacht de huid na insectensteken, beten of na aanraking met brand
netels e.d.
De Mink Oil in After Bite verzorgt en verzacht de huid.
After Bite is een vloeistof in handige penvorm.

33272 Aspivenin tbv wespensteek   Stuk

Toepassing:
 Hulpmiddel indien men is gebeten door een insect of zelfs een reptiel
 Het gaat om beten van beesten die een vloeistof (gif) onderhuids achter laten

 Deet Care Plus 60ml   Stuk

Toepassing:

huid. 
Geschikt voor zowel tropische bestemmingen (risico op malaria, dengue, gele koorts) als 
voor Europese gebieden en stedentrips. 
DEET is het meest effectief tegen teken, (malaria)muggen en steekvliegen en redelijk ef
fectief tegen grote steekvliegen en midges. 
DEET producten worden aangebracht op de onbedekte huid.

33382    Stuk

33375 Azaron stick 5,75gr   Stuk

Toepassing:
Tegen jeuk en pijn tengevolge van insectensteken (muggen, wespen, bijen, mieren etc.) en 
aanraking met kwallen.

Insectenbeten
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33377 VSM Prrrikweg gel 25 gram   Stuk

 Jaico melk, muggengel   Stuk

Muggen zijn een grote ergernis voor vele vakantiegangers en recreanten. Door de unieke 
combinatie van Deet met etherische oliën beschermt Jaico Muggenmelk Tropenproof Gel 8 
tot 12 uren tegen muggen en tropische insecten.

801002 Autan stick 50ml   Stuk

Toepassing:
Autan Stick beschermt de huid gedurende meerdere uren tegen muggen en andere parasi
eten zoals steekvliegen, vlooien, mijten, teken en bloedzuigers.
Autan Stick beschermt tevens tegen de tropische insecten: Malariamug, gele koortsmug en 

33085 Rennie 24 tabletten   B24

toegepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijze.

33086 Rennie 48 tabletten   B48

33087    

33111    B18

Maagmiddelen
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0056464 Imodium smelttabletten 2mg   S10

Toepassing:
Bij acute of chronische diarree. De tablet smelt binnen enkele seconden op de tong.

33003    B30

Toepassing:

33048 Entosorbine buisje   Stuk

Toepassing:

klimaat.

vermindert.

33051 Norit 200mg capsules   B30

Toepassing:
De werkzame stof in Norit 200 kan in het maagdarmkanaal aanwezige schadelijke of 
ongewenste stoffen binden (adsorberen)
Norit 200 wordt gebruikt bij acute diarree

33052 Norit tabletten   B50

33053 Norit tabletten   B180

33060 Diacure tabletten   B8

Toepassing:
Diacure wordt gebruikt tegen acute of chronische diarree

Darmmiddelen
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33504 Imodium capsules 2mg   B10

Toepassing:
Bij acute of chronische diarree
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