
NA SUA FARMÁCIA
O OUTONO TEM MAIS VIDA

APROVEITE
AS PROMOÇÕES

Campanha válida de 15 de Setembro a 31 de Outubro de 2020.
Limitada a 5 utilizações por Cartão Saúda e à disponibilidade do sistema.



imagem: Freepik.com

-2€

-1,5€-8€

Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de um regime alimentar variado e equilibrado e de um modo de vida saudável.
Não recomendado em caso de hipersensibilidade ou alergia a qualquer um dos constituintes da formulação.

Suplementos Alimentares - 
Fortificante para cabelos e unhas

Piolhos:
mais vale prevenir que remediar!

- Lave o vestuário (não esquecendo chapéus  
e gorros, fitas e elásticos de cabelo) e a roupa de 
cama, as escovas e os pentes, em água acima 
dos 60 ºC;
- O vestuário e os objetos que não podem 
ser lavados devem ser guardados em sacos 
fechados durante duas semanas – os piolhos, 
privados de alimento, morrem nesse período 
de tempo, assegurando uma maior eficácia na 
eliminação dos piolhos;
- Alerte a escola se encontrar piolhos, de modo 
a que se evite a propagação a mais crianças.

Muitas vezes, o contágio é inevitável, principalmente 
em crianças nas escolas e infantários. Após o 
tratamento existe sempre um risco de reinfestação 
devido a uma lêndea ou piolho esquecidos.

Embora esta reinfestação não seja o fim do mundo 
e existam muitos tratamentos disponíveis, como 
em tudo: mais vale prevenir que remediar.

Aqui ficam algumas dicas para prevenir uma 
reinfestação:
- Evite o contacto direto entre cabeças;
- Verifique o cabelo das crianças e dos restantes 
membros da família com regularidade;

Uma infestação de piolhos é uma situação 
desagradável, tanto para quem tem como para 
quem pode ter.

Síndrome do Intestino Irritável
Alflorex® é um dispositivo médico. Alflorex® contém a estirpe B. longum 35624®. Alflorex® destina-se ao tratamento da Síndrome do Intestino Irritável, incluindo 
sintomas de inchaço, gases, dor abdominal, diarreia e obstipação. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO: Tomar 1 cápsula de Alflorex® por dia durante 1 mês. É importante que 
tome Alflorex® todos os dias e que termine o ciclo completo. Não exceda a dose diária recomendada. Alflorex® pode ser tomado com ou sem alimentos, a qualquer altura 
do dia. Engula as cápsulas inteiras com líquido suficiente (ex. um copo de água ou leite ao invés de bebidas ácidas como sumo). Enquanto tomar antibióticos, a dose diária 
de Alflorex® deverá ser tomada em separado da dose de antibióticos. O produto destina-se à administração oral. CONTRAINDICAÇÕES: Não utilize o produto em caso de 
hipersensibilidade ou alergia individual a um ou mais componentes do produto. Leia cuidadosamente a rotulagem e instruções de utilização.

STOP PIOLHOS Loção antipiolhos e antilêndeas são Dispositivos Médicos Classe I. Leia cuidadosamente a rotulagem, as precauções e as instruções de utilização. 
Não utilizar em caso de alergia a algum dos componentes. Manter fora do alcance das crianças. Em caso de dúvida consulte o seu farmacêutico.

Loção de tratamento 
antipiolhos e antilêndeas.



Sabia que...
Sabia que muitas pessoas nem sempre fazem 
refeições adequadas e equilibradas, ignorando 
as suas necessidades nutricionais? 

Isto traduz-se em estados de fraqueza, cansaço 
e falta de energia. Os multivitamínicos e minerais 
podem ajudar a garantir um aporte suficiente 
de vitaminas e minerais, ajudando a recuperar 
a sensação de bem-estar.

Promoção válida para Centrum Homem, Centrum Homem 50+, Centrum Mulher, Centrum Mulher 50+ e Centrum Plus, para detentores do Cartão Saúda nas Farmácias 
Portuguesas. Não acumulável com outras promoções. Limitado a 5 utilizações por cartão. Período de obtenção do vale: 01.09.2020 a 09.10.2020. Período do uso do vale: 01.09.2020 
a 31.10.2020. Limitado ao stock existente e à disponibilidade do sistema. Sistema Imunitário: Com Vitamina C, Selénio e Zinco, que contribuem para o normal funcionamento do 
sistema imunitário. Consulte a rotulagem de cada produto para saber mais acerca dos benefícios associados a cada fórmula.
Suplemento alimentar. PM-PT-CNT-20-00012 - Agosto 2020 em Centrum

*Na compra de Anti-Inflamatórios e Antirreumáticos, Suplementos de Magnésio, Tranquilizantes Adulto.

Reforço do sistema imunitário 
e do bem-estar geral

-2€

REFORCE O SEU

Reforço do sistema imunitário
e contribui para a resistência física

Reforço do sistema imunitário 

-3€

-3€ *

-2€

Suplementos alimentares. Não exceder a toma diária recomendada. Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de um regime alimentar variado e equilibrado e de um estilo de vida saudável.  
Manter fora do alcance das crianças. Não tomar em caso de alergia conhecida a algum dos ingredientes. Em caso de dúvida consulte o seu médico ou farmacêutico.



Bomba Tira Leite
Elétrica

-15€

Chupetas PhysioForma Soft 
1 peça

Chupetas PhysioForma Soft 
2 peças

Chupetas Physioforma Micrò 
2 peças

-2€

-1€

-3€

Biberões Anticólicas 
Perfect 5



Sabia que...

São muitos os sinais fisiológicos, como as alterações no muco cervical ou o aumento da tensão 
mamária, no entanto a sua observação isolada nem sempre fornece informação fiável.

Clearblue é um dispositivo médico para diagnóstico in-vitro. Leia cuidadosamente a rotulagem e as instruções antes de utilizar. Em caso de dúvida fale com o seu médico 
ou farmacêutico. Manter fora da vista e do alcance das crianças.

Clearblue Teste de Ovulação Digital
Cuidado e proteção da pele do bebé
Água de Limpeza - Creme de Banho -  
Creme Hidratante - Mala de Maternidade

-5€

-5€

Bomba tira-leite elétrica Philips Avent

Perfume Picu Baby 
O mesmo cheirinho de sempre, 
maior durabilidade e mais intensidade 
em apresentação Premium

-30€

-3€

Sabia que a ovulação corresponde ao processo de libertação do óvulo (célula sexual feminina) 
maduro, e é um dos pressupostos necessários à fecundação?



Halibut Muda Fraldas® Linimento
Halibut Muda Fraldas® Creme Protetor

Halibut® Pomada Reparadora 

Oleoban® Banho Bebé
Oleoban® Creme Hidratante Bebé

 limpar o bebé, sem esfregar, tendo 
especial atenção às pregas e às regiões 
interdigitais - secar sempre primeiro 
a cabeça, uma vez que é a zona que perde 
calor corporal mais rapidamente.
Após o banho, a pele do bebé deve 
ser massajada e hidratada com óleos 
ou produtos hidratantes/emolientes para 
repor a camada protetora.

Idealmente, os produtos usados na higiene 
do bebé são:
   creme lavante;
   creme hidratante;
   água de limpeza;
   creme barreira (à base de óxido de zinco) 
pomada para prevenção e tratamento de 
lesões da área genital;
      água-de-colónia: esta deve estar reservada 
para a roupa e não aplicada na pele do bebé, 
sobretudo nas primeiras semanas de vida.

Qualquer dúvida sobre o uso correto destes 
produtos e sobre quais os mais adequados 
para o seu bebé, consulte o seu pediatra 
ou farmacêutico.

A pele do bebé apresenta-se menos pigmentada, menos espessa e menos hidratada, 
estando sujeita a sofrer lesões que conduzem muitas vezes à perda de água e calor, 
contribuindo para o desequilíbrio hidroeletrolítico e térmico e, consequentemente, para 
o risco de infeções. 

Por toda esta especificidade, os cuidados 
com a pele do bebé são de extrema importância.
O banho de imersão pode dar-se logo nos 
primeiros dias, mesmo antes da queda do coto 
umbilical. Contudo, há alguns procedimentos 
que devem ser tidos em conta:
   a banheira deve estar limpa e a água morna 
(37 ºC);
   encher a banheira com pouca água (3 dedos 
de altura);
   a temperatura ambiente deve oscilar entre 
os 22 e os 25 ºC;
   usar um gel de banho ou creme lavante para 
uso pediátrico e que seja adequado para lavar 
cabelo, corpo e rosto;
 lavar primeiro a cabeça, depois o corpo 
e membros, e por fim a área genital;

Higiene e cuidados 
com o bebé

-2€

-2€

Halibut Muda Fraldas®

o melhor amigo 
das mamãs e dos bebés 
na hora de mudar a fralda!



COM OS BEBÉS
DESDE A PRIMEIRA

FRALDA.
barrigaebebe.pt

-2€


