
Wat leuk dat je interesse hebt in onze gezondheidsbox!

In deze tijden van onzekerheid, beperkingen en de plotselinge prioriteit van onze 
gezondheid, is het belangrijk om uw medewerkers een steuntje in de rug te geven. Speciaal 
hiervoor hebben wij een gezondheidsbox samengesteld die bijdraagt aan hun healthy 
lifestyle. Alles wat je tegenwoordig nodig hebt om de dag door te komen hebben, waaronder 
een medisch mondmasker van koper, vitamines en handgels, hebben wij in één box weten 
samen te brengen.

Om het voor jou zo makkelijk mogelijk te maken, sturen wij deze gezondheidsbox direct naar 
uw medewerkers toe zodat je hier zelf geen omkijken naar hebt. Zonder extra kosten.

Daarnaast doneren wij van elke verkochte box 1,- aan het goede doel en bevat elke box ook 
diverse kortingscoupons voor nog een extra bijdrage aan de ‘healthy lifestyle’.

Wij bieden drie opties voor de gezondheidsbox, waarvan de inhoud hieronder staat 
beschreven.

Voor meer informatie of bestellingen kan je contact opnemen met onze Customer Service via: 

Mail: gezondheidsbox@tshealthproducts.nl

of

Telefoon: 0341-462121



GEZONDHEIDSBOX* “Stay Safe box”

Inhoud box

• Een medisch antibacterieel mondmasker, gemaakt van koper.
• Best Choice Vitamine D 1000 spray 25ml, voor als de zon wat minder schijnt.
• Sambucol Extra Defence 120ml, voor dat extra steuntje in de rug.
• Puressentiel Zuiverende handgel 80ml, voor schone handen.
• Rescue Plus 10 bonbons, ondersteunt in stress-situaties.
• Diverse kortingsvouchers, die allemaal bijdragen aan een healthy lifestyle.
• Met een leuke verrassing.
• Een gepersonaliseerde kaart met uw bedrijfslogo.
• Inclusief verzend- en handlingskosten.

Per box doneren wij € 1,00 aan een goed doel! Consumentenwaarde van bovenstaande box 
is ruim € 57,-. *Minimale afname is 25 stuks.

Aantal pakketten Korting Prijs per pakket Totale investering

25 stuks 30% € 19,00 € 475,00

40 stuk 32,5% € 18,32 € 732,80

60 stuks 35% € 17,64 € 1.058,40

100 stuks 40% € 16,29 € 1.629,00

Vanaf 200 stuks 45% € 14,93 Vanaf € 2.986,00



GEZONDHEIDSBOX* “The Healthy & Stay Safe box”

Inhoud box

• Een medisch antibacterieel mondmasker, gemaakt van koper.
• Best Choice Vitamine D 1000 spray 25ml, voor als de zon wat minder schijnt.
• Sambucol Extra Defence 120ml, voor dat extra steuntje in de rug.
• Best Choice Vitamine C 300 met zink 60tbl, voor wat extra welzijn in een potje.
• Puressentiel zuiverende handgel 80ml, voor schone handen.
• Rescue Plus spray 20ml, ondersteunt in stress-situaties.
• Diverse kortingsvouchers, die allemaal bijdragen aan een healthy lifestyle.
• Met een leuke verassing.
• Een personaliseerde kaart met uw bedrijflogo.
• Uw bedrijfslogo op de verzenddoos.
• Inclusief verzend- en handlingskosten.

Per box doneren wij € 1,00 aan een goed doel! Consumentenwaarde van bovenstaande box 
is ruim € 85,-. *Minimale afname is 25 stuks.

Aantal pakketten Korting Prijs per pakket Totale investering

25 stuks 30% € 25,82 € 645,50

40 stuks 32,5% € 24,89 € 995,60

60 stuks 35% € 23,97 € 1.438,20

100 stuks 40% € 22,13 € 2.213,00

Vanaf 200 stuks 45% € 20,28 Vanaf € 4.056,00



GEZONDHEIDSBOX** “Healthy Lifestyle”

Geheel op maat samengestelde box, volledig naar jouw eigen wensen.

• Keuze uit meer dan 5.000 verschillende gezondheidsproducten, voedingssupplementen, 
cosmetica en medische hulpmiddelen.

• Gepersonaliseerde verzenddoos en een persoonlijke kaart, beide voorzien van uw 
bedrijfslogo.

• Diverse kortingsvouchers, die allemaal bijdragen aan een healthy lifestyle.
• Met een leuke verassing.

Per box doneren wij € 1,00 aan een goed doel!
**Minimale afname is 100 pakketten.


