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Bodybow Healthcare en Pharmeon slaan de handen ineen

Elke fysiotherapeut een eigen
webshop
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Als fysiotherapeut bent u niet alleen zorgverlener maar ook adviseur. Patiënten krijgen nu eenmaal graag gedegen,
betrouwbaar advies van u. Ook over de aanschaf van een brace, een kussen of een lendenrol. Jammer dat ze voor de
aanschaf ervan nog steeds op zoek moeten gaan naar een net zo betrouwbare leverancier. Gelukkig is dat binnenkort
verleden tijd. Dan schaffen ze hun spullen met één muisklik aan in uw webshop. Daarmee biedt u service en gemak
aan uw patiënten. Bovendien wordt u er zelf ook wijzer van.
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