U KUNT REKENEN OP 4 C A R E !
Wilt u kunnen voldoen aan de vraag naar effectieve en bereikbare producten
voor een brede doelgroep? Dan is 4CARE uw partner op het gebied van wondverzorging.
4CARE geeft een herkenbare invulling aan het begrip 'verzorging' en biedt een
complete range producten aan.
V
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Professionele BHV Verbanddozen

Professionele BHV Trainingsetjes

Bekijk online onze catalogus

Consumenten Verbanddozen

Voor informatie en uw mogelijkheden, kijkt u op onze website www
U kunt ook bellen, tel. nr. 0561 - 693 335
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EHBO-, BHV-, sportverzorgings- en veiligheidsartikelen

Veiligheidshesje EHBO kleuren verkrijgbaar in de maten S/M; L/XL en XXL/XXXL nu voor € 5,00 excl. BTW = € 5,95 incl. BTW.
10 % korting op de volgende kledingstukken: Poloshirts, Polosweater en Bodywarmers (maten S t/m XXXL)
Poloshirt kost bijvoorbeeld nu € 22,50 excl. BTW = € 26,78 incl. BTW
bij arname van meerdere exemplaren is een passet mogelijk, zodat iedereen vooraf de juiste maat kan bepalen.
Wij leveren een compleet assortiment aan EHBO artikelen. U kunt verder bij ons terecht voor BHV-,
sportverzorgings- en veiligheidsartikelen.
Uw adres voor het juiste advies en een prima service:
Transportweg 4 B - 4501 PS OOSTBURG -Tel. 0117-442424 - Fax. 0117-442425 - info@mfmedical.nl - www.mfmedical.nl
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'Ik heb hem niet gezien!'
In één week verongelukten in ons land acht motorrijders.
Dit doet het ergste vrezen! Immers, motorrijden is 'in' bij jong en oud.
mr B.L.Berkemeler, letselschade-adviseur
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Eerstehulpverlening
in en om de tuin

22

Wat doet u in zo'n situatie?
Vincent van den Hurk
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Hoezo crisis?
Je kunt je geld wél 2 x uitgeven!
u '

Geef nu een abonnement cadeau mét Nostalgietrommel
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en ga zelf gratis naar Naturalis!
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Paniek de baas
lackvan derWoude
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Spreekbeurt houden, geen
probleem meer

Alcohol:

16

Vakantie: 'Even niets aan m'n hoofd'
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KNV EHBO Verzekeringen: een nieuwe
jas die als gegoten zit. Profiteer nu
van een lage premie en uitstekende
dekking bij Aon Verzekeringen.

genotmiddel of levensgevaarlijk?
Lotte Brom
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Ouders herkennen hersenschudding
vaak niet
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Elektriciteit, waarin schuilt het gevaar?
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Veldslag bij Duurswoude
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Onderscheidingen KNV EHBO
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Lezersaanbieding
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