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MERE END 
45 VEGANSKE 
KOSTTILSKUD!

Berthelsen Naturprodukter® og Grønne 
Vitaminer tilbyder i alt mere end 45 veganske 
vitaminer og mineraler.

Vores veganske produkter er mærket med vores 
grønne dfi Vegan logo, så du nemt kan vælge 
vegansk. Logoet er din sikkerhed for, at produktet 
overholder følgende standarder:

• Ingen animalske indholdstoffer
• Ikke testet på dyr

Med dfi Vegan er du dermed sikret et 100% 
vegansk produkt.

Produkterne fås gennem Nomeco og TMJ. Læs 
mere om produkterne på www.dkpharma.dk

dansk farmaceutisk industri a-s | www.dkpharma.dk

@berthelsennaturprodukter @berthelsen_naturprodukter

FÅS OGSÅ MED 
125 MCGNU MED 

SKRUELÅG

Efter seks år i spidsen for Danmarks Apotekerfor-
ening har Anne Kahns valgt ikke at genopstille, når 
der er valg til formandsposten på den kommende 
generalforsamling. Det har hun meddelt bestyrel-
sen og foreningens medlemmer. Inden Anne Kahns 
blev formand i 2014, var hun medlem af bestyrel-
sen i 3 år, heraf 1 år som næstformand.

”Det har været en rigtig svær beslutning for mig. 
Jeg har været utrolig glad for arbejdet med at for-
svare og udvikle vores sektor hen imod stadig øget 
brug af apotekernes lægemiddelfaglige kompeten-
cer. Jeg er gået til opgaven med stor ydmyghed, 
men jeg synes også, at vi i fællesskab og ikke 
mindst sammen med foreningens sekretariat har 
opnået mange flotte resultater. Så ydmygheden føl-
ges også af stolthed,” siger Anne Kahns, der driver 
fire apoteksenheder i Esbjerg.

Næstformand i foreningen, Jeanette Juul Rasmus-
sen, der er apoteker i Birkerød, har meddelt, at hun 
stiller op til posten. Jeanette blev valgt ind i besty-
relsen i 2013 og valgt som næstformand i 2016. 

Ved redaktionens slutning havde der ikke meldt 
sig yderlige kandidater. Kandidater til formandspo-
sten kan melde deres kandidatur op til og på selve 
generalforsamlingen, der afholdes den 28. septem-
ber på Hotel Marriott i København. 

Apotekerforeningen 
skal have ny formand
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