
vakantie
checklist

Op vakantie?  
Reisapotheek mee!  
 
Etos is Erkend Specialist in Zelfzorg. Dit is het 
drogisterijkeurmerk voor deskundig advies 
over zelfzorggeneesmiddelen. Deze kun je bij 
Etos zonder doktersrecept kopen, maar het is 
belangrijk dat je hierbij goed advies krijgt. In 
al onze winkels staan drogisten en assistent-
drogisten altijd voor je klaar die je graag helpen 
en adviseren.

Imodium*** 
bevat loperamide, 
smelttabletten  
10 stuks  
  

5.95

Primatour  
tabletten*** 
10 stuks

 

4.25

CarePlus O.R.S.
12 sachets  

 

7.29

Etos EHBO-set
31 delig 

 

4.59

“We helpen je graag met 
het samenstellen van de 
perfecte reisapotheek, 
zodat jij met een zeker 
gevoel van je vakantie 
kunt genieten.”

Astrid Brauers



toilettas 
  douchegel
  bodylotion/-melk/huidolie
  shampoo (met UV-filter) 
  droogshampoo
  crèmespoeling
  deodorant
  tandenborstel/-houder
  tandpasta (kinder)
  floss/ragers/stokers 
  mondwater
  dag- en nachtcrème
  gezichtsreiniging
  gezichtsmasker
  (waterproof) make-up
  lippenstift/lipgloss
  nagellak/-remover
  wattenschijfjes/-staafjes

in reisverpakking
  anticonceptie/condooms
  maandverband/tampons/inlegkruisjes
  scheer-/ontharingsproducten
  handcrème
  nagelvijl/-schaartje
  borstel/kam
  spiegeltje
  haarlak/-mousse/-gel
  (vochtig) toiletpapier
  intiemhygiëne (doekjes)
  papieren zakdoekjes
  oordopjes
  voetverzorging
  zonbeschermingsproducten
  lippenbalsem met zonnefilter
  aftersun producten
  haaraccessoires (elastiekjes, speldjes, klem)
  eau de toilette, parfum, aftershave
  (lees)bril/brillendoekjes/

 lenzen/-houder/-vloeistof
  zonnebril
  reisflesjes
  antibacteriële handgel

toilettas van je kleintje
  baby zonbescherming factor 50
  billencrème en -doekjes
  (zwem)luiers
  UV-pakje
  luierzakjes
  snoetenpoetsers
  fles/anti-lekbeker
  babyvoeding
  spenen
  wegwerpslabbetjes
  melkpoedertoren
  pakjeshouder
  vochtige en droge washandjes
  ‘vind je kind’ armbandjes

vakantieapotheek
  schaar
  braakzakjes
  pleisters
  desinfecteringsmiddel/ 

 niet bijtende betadine 
  ontsmettingsmiddel
  pincet
  likdoorn-/blarenpleisters
  tekentang
  middel tegen reisziekte
  paracetamol/ibuprofen
  anti-insectenmiddel
  ORS zoutoplossing
  middel bij diarree
  middel bij verstopping
  neusdruppels/-spray
  ‘na de beet’ middel
  koortslipcrème
  middel voor verzorging van

 huidirritatie, zonnebrand,
 jeuk en eczeem

  Melatonine
  hooikoorts-/allergietabletten

baby & kind
  paracetamol zetpillen
  oordruppels
  neusspray
  brandwondenzalf 
  zinkzalf
  middel tegen pijn bij

 doorkomende tandjes
  koortsthermometer

tropen
  First Aid Kit
  anti-insectenmiddel met 30-50% DEET
  klamboe*
  steriele spuiten en naalden*
  gele boekje met overzicht inentingen*
  malariatabletten*

*** Lees vóór het kopen van (zelfzorg)
geneesmiddelen altijd eerst de
aanwijzingen op de verpakking.

* Advies van Etos, deze producten
zijn niet bij Etos verkrijgbaar

koffers vol
zomerlol


