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(6922211)

2€
desconto



Bebé  E Mama~

CHICCO  
Chupetas Physio Soft ( 1  un./2  un.)
A chupeta é totalmente macia e flexível, perfeita para dia e noite.
Com tetina ortodôntica ativa PhisioFormaTM, favorece a respiração fisiológica  
e o correcto desenvolvimento da boca e do palato do bebé.
Em borracha natural e silicone higiénico com acabamento aveludado exclusivo. 
1 un. (6975979) (6975987) (6975995)  
(6975938) (6975946) (6975953) (6976001)  
(6976019) (6976027) (6976035) (6976050)  
(6976043) (6976068) (6976076) (6976084) 

2 un. (6928846) (7758987) (7757195) 
(7758953) (7759001) (7759019)

1€
desconto

(1 un.)

2€
desconto

(2 un.)

Desconto válido em todas as papas  
Nutribén de 300 g

1€
desconto



Bebé  E Mama~

CHICCO  
BOMBA TIRA LEITE ELé TRICA 

NATURALLYME 
Máxima leveza, eficácia e conforto. 
INTUITIVA: 10 níveis de estimulação e extração  
para uma adaptação perfeita.  
SUAVE: Sistema 2 fases: replica a sucção do bebé. 
CONFORTÁVEL: Design ergonómico e revestimento  
extra macio. 
(6044040)
Desconto não acumulável com outras 
promoções em vigor.

15€
desconto

Como se produz  
o leite materno?
Apesar da amamentação parecer ser 
um processo tão natural e visivelmente 
simples, apresenta alguma complexidade, 
dentro do corpo da mãe. A produção de leite 
materno é um processo que em nada  
é simples.

Existem muitas mudanças que ocorrem no peito da mulher 
durante a gravidez e durante a amamentação, que todas as 
mães devem conhecer, nem que seja só por curiosidade:

CONSTITUIC, A~ O DA MAMA

  Dentro da mama existem milhões de alvéolos (pequenos 
sacos feitos de células que libertam o leite);

  Em torno dos alvéolos, a mama é constituída por células 
musculares que ao contraírem expulsam o leite para fora 
dos alvéolos;

  Os ductos (pequenos tubos) levam o leite dos alvéolos para 
o mamilo.

PRODUC, A~ O DO LEITE

Quando o bebé mama, são transmitidos sinais – impulsos 
sensoriais – do mamilo para o cérebro:

  Em resposta, é produzida uma hormona – a prolactina – 
que irá fazer com que haja produção de leite nos alvéolos;

  Para além disso, outra hormona – a ocitocina – também é 
produzida e promove uma contração das células muscu-
lares em torno dos alvéolos. Isto faz com que o leite for-
mado nos alvéolos flua através dos ductos até ao mamilo, 
ficando pronto para ser ingerido pelo bebé.

CURIOSIDADES

Quanto mais o bebé mama, mais leite é produzido, graças 
à prolactina.

Existe uma substância no leite materno que permite que a 
produção de leite diminua ou deixe mesmo de ocorrer. Isto 
acontece quando fica muito leite acumulado na mama.

Se o bebé deixar de mamar numa das mamas, essa mama 
pode deixar de produzir leite. Caso o bebé tenha tendên-
cia para mamar mais de uma mama do que da outra, essa 
mama irá produzir mais leite e tornar-se-á aparentemente 
maior do que a outra, uma vez que fica mais cheia. É por 
isso importante que o bebé mame das duas mamas de forma 
equilibrada.

Caso queira compreender melhor este processo natural  
da maternidade, dirija-se à sua farmácia, lá encontrará 
profissionais de saúde disponíveis para esclarecer as suas 
dúvidas e ajudá-la a amamentar o seu bebé de maneira 
agradável e segura.

alvéolos

ductos principais

ductos menores

aréola

TEXTO ELABORADO POR
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Viv Nutri  
Belibaby  

Pré-natal
Indicado para mulheres  
que pretendem engravidar,  
durante a gravidez e amamentação. Contém Quatrefolic®, 
um ácido fólico de última geração, fundamental na gravidez, 
uma vez que, a deficiência desta vitamina na mãe é um fator 
de risco para o desenvolvimento de malformações do tubo 
neural no feto em gestação. Lipofer® é uma fonte de ferro, 
essencial para a mãe e para o bebé, evitando quadros de 
anemia. E Vivomega™, que é um concentrado de óleo de 
peixe, fonte de DHA (ácido docosahexaenóico), importante 
para o desenvolvimento cerebral do feto e do lactente 
alimentado com leite materno. 
(6090159)
O ácido fólico contribui para o crescimento do tecido materno durante  
a gravidez. O ferro contribui para o transporte normal do oxigénio  
no organismo e para o desenvolvimento cognitivo normal  
das crianças. O consumo de ácido docosa- 
-hexaenóico (DHA) pela mãe contribui para  
o desenvolvimento normal dos olhos no feto  
e no lactente alimentado com leite materno.

Viv Nutri  
Belibaby
Preparação probiótica, que ajuda o bebé no alívio  
das cólicas e na regulação do transito intestinal.  
Indicado para bebés, crianças  
e adultos. 
(6090126)

2€
desconto

Suavinex  
bibero~  es 
A Suavinex fabrica produtos desde 1983 com o objetivo  
de ver os bebés crescerem saudáveis e felizes.  
As mudanças de colecção todas as temporadas, 
conseguiram que os nossos biberões deixem de ser  
um simples acessório de puericultura e se tenham 
convertido em verdadeiros complementos de moda 
tornando-se assim, símbolos de alta 
qualidade, segurança e confiança. 
Vários CNP

3€
desconto

Medela  
Harmony — Extrator de Leite 

Manual 
Bomba manual  que imita o ritmo de sucção do bebé.  
Não necessita de eletricidade nem pilhas para funcionar  
e é muito silenciosa. O seu bom funcionamento surpreendê-
-la-á positivamente quando iniciar a extração. Trata-se  
de uma bomba muito leve que ocupa 
pouco espaço numa mala.  
(7465658)

5€
desconto

2€
desconto
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Picu Baby  
Perfume ( 100 ml)
O mesmo cheirinho de sempre maior durabilidade  
e mais intensidade em apresentação 
Premium. 
(6385401)

3€
desconto

1€
desconto

vicks  
babyrub
VICKS BabyRub: aproveite ao máximo seus preciosos 
momentos de ligação com o bebé. É bem sabido que  
o contato mãe-bebé pode reduzir o choro do bebé.  
Num estudo recente foi observado que 92% das mães  
dizem que o Vicks BabyRub ajuda o bebé a relaxar1. Faça 
desses momentos de ligação com o seu bebé ainda mais 
especiais com Vicks BabyRub. Babyrub é um cosmético  
e está indicado para bebés a partir dos 6 meses.  
Como aplicar: Aplicar massajando suavemente o bebé  
no peito e abdómen para hidratar, descontrair e sossegar  
o bebé. Contém óleos de Eucalipto, Aloé Vera, Lavanda. 
Ingredientes: Petrolatum, Turpentine, Parfum, Paraffinum Liquidum, 
Cocos Nucifera Oil, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Lavandula Angustifolia 
Oil, Thymol, Limonene, Linalool, Geraniol.
1 Estudo interno P&G – executado com  
200 mães alemãs – 2016  
MAT-PT-VICKS-19-000004 

(7518936)

(6907899) (6907915)
(6907931) (6907949)
(6907923) (6907907)
(6283929) (6283911) 
(6028902)

3€
desconto
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CHICCO  
BIBERo~  ES NATURAL FEELING 
A única linha de biberões com tetina inclinada, ideal para recém-nascidos e para quando  
o bebé ainda amamenta. Acompanham cada etapa de crescimento do bebé.  
Tetina em silicone suave, com textura aveludada, para um maior prazer durante a sucção.  
150 ml 0m+ Neutro (7033811)/Rosa (7762799)/Azul (7772293)  
250 ml 2m+ Neutro (7033829)/Rosa (7762807)/Azul (7772301)  
330 ml 5m+ Neutro (7033845)/Rosa (7762815)/Azul (7772319)
Desconto não acumulável com outras promoções em vigor.

preparar o bibera~ o
Conheça os cuidados que pode adotar  
para ter a certeza que proporciona ao seu  
bebé uma refeição segura e satisfatória.

CHEGOU A HORA DE DAR O BIBERA~ O AO BEBÉ

  Verifique a temperatura do leite deixando cair algumas 
gotas na sua mão ou pulso;

  Sente-se numa posição confortável, com as costas apoia-
das e, se necessário, utilize uma almofada de amamenta-
ção para apoiar o seu braço e corpo do bebé;

  Recoste o bebé numa posição semi-sentada, com a cabeça 
apoiada no braço e aconchegando-o junto ao seu corpo;

  Assegure-se que o biberão está inclinado o suficiente de 
forma a que a tetina esteja sempre cheia de leite – deste 
modo diminui a ingestão de ar (pode utilizar um biberão 
anticólicas);

  Após a alimentação, o bebé precisa de arrotar. Coloque-
-o virado para si, ao colo e com a cabeça apoiada no seu 
ombro; pode dar-lhe palmadinhas suaves nas costas ou 
fazer uma pequena massagem.

O QUE NA~ O DEVE FAZER?

  Não deve colocar medidas “a olho”, nem o pó antes da água;
  Calcar o pó na colher de medida porque poderá alterar a con-

centração do leite;
  Reaproveitar o leite que sobrou ou reaquecê-lo;
  Ferver ou aquecer o leite no micro-ondas.

CONSELHOS PARA A PREPARAC, A~ O DO BIBERA~ O

  Antes de iniciar a preparação do biberão, comece por lavar 
bem as mãos e escolher uma zona bem limpa;

  Utilize, preferencialmente, água potável (da torneira); deverá 
fervê-la durante 5 minutos (mais tempo concentra a quanti-
dade de sais) e deixá-la sempre arrefecer até ficar morna;

  Se utilizar leite/ fórmula em pó mantenha sempre a colher 
doseadora dentro da lata, de forma a evitar que fique suja 
ou húmida;

  Respeite as proporções de água e pó indicadas na emba-
lagem;

  A menos que exista indicação em contrário, comece por 
colocar a água e verifique a quantidade através da gra-
duação do biberão; de seguida encha a colher de medida 
sem pressionar o pó e retire o excesso com a espátula;

  Adicione o pó à agua, feche o biberão e faça movimentos 
rotativos (não agite) para a dissolução e homogeneização 
do leite ou fórmula.

TEXTO ELABORADO POR

2€
desconto
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Pele do bebé 
uma protec, a~ o muito delicada
A pele é o maior órgão do corpo humano, sendo mais complexa do que aparenta. 

Trata-se de mais do que um revestimento externo: é responsável pela regulação da temperatura do nosso orga-
nismo e funciona como uma barreira contra várias agressões externas, desde microrganismos (como os vírus 
e as bactérias) a poluentes, passando por lesões físicas e pela radiação solar. Uma só palavra pode descrever a 
principal função da pele – proteção. Contudo, esta é uma função que não está em pleno, logo após o nascimento. 
À semelhança do que acontece com outros órgãos, a pele do bebé ainda não está completamente desenvolvida 
no momento do parto. Na verdade, esta continua em desenvolvimento ao longo do primeiro ano de vida do bebé. 

Assim:

  A pele do recém-nascido é sensível, fina e frágil;
  As glândulas (conjuntos de células responsáveis pela produção de substâncias específicas) existentes na pele 

– sudoríparas (responsáveis pela produção de suor) e sebáceas (responsáveis pela produção de gordura ou 
sebo) – estão pouco ativas logo após o nascimento, o que pode comprometer a função de barreira da pele;

  O pH à superfície da pele do recém-nascido tende a ser neutro (com o passar dos meses, por norma, torna-se 
mais ácido), o que pode condicionar a função protetora da pele contra, por exemplo, o crescimento bacteriano.

Todas estas particularidades fazem com que seja, de facto, essencial cuidar bem desta pele frágil do bebé, 
proporcionando-lhe cuidados adequados, com a ajuda de produtos especificamente concebidos para tal. Gestos 
delicados e carinhosos completam esta equação que vai deixar a pele saudável e o bebé feliz.

TEXTO ELABORADO POR
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CUIDADOS PARA O 
BEBÉ E PARA A MAMÃ

1os Cuidados do Bebé
A SUAVIDADE DA ÁGUA TERMAL 

DOS ALPES PARA PROTEGER 
A PELE DO BEBÉ

Campanha válida de 1 a 31 de janeiro de 2020. Não inclui packs promocionais 
e não acumula com outras campanhas ou descontos. Limitado ao stock existente.

CUIDADOS REPARADORES 
PARA A PELE MUITO 

SECA E ATÓPICA

CUIDADOS QUE RESPEITAM 
A MUCOSA ÍNTIMA 

Xémose

Higiene Íntima

Xémose Óleo de Limpeza (7484147)
Xémose Bálsamo-Óleo (6225110)

1.º Creme Lavante (6865980)
1.ª Água de Limpeza (6584904)
1.º Leite Hidratante (7770883)

Gyn-Phy (7508945) 

3€
desconto

3€
desconto

2€
desconto
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AVEENO  
dermexa 
AVEENO Dermexa está indicado para a pele muito  
seca com tendência atópica e com prurido associado. 
AVEENO Dermexa tem fórmulas de elevada tolerância  
e sem fragância para os cuidados de limpeza e hidratação 
da pele clinicamente comprovadas e testadas por 
dermatologistas.  
Bálsamo Antiprurido 75 ml (6229617) Creme Emoliente 200 ml 
(6847905) Creme Emoliente 400 ml (2 x 200 ml) (6906412)  
Gel de Banho Emoliente 600 ml  
(2 x 300 ml) (7463828)  
Creme 200 ml + Gel Banho Emoliente  
300 ml (7463810)

AVEENO  
baby 
AVEENO Baby tem a solução para cuidar da pele  
e do cabelo do seu bebé. Especialmente formulados  
com aveia, os produtos AVEENO Baby ajudam a nutrir,  
a hidratar e a proteger a pele seca e sensível do bebé. 
AVEENO Baby é uma marca recomendada por pediatras. 
TOALHITAS: 3 x 72 un. (6915413) 6 x 72 un. (6934083) 9 x 72 un. 
(6085050) Creme Barreira 100 ml (6574590) Banho Delicado 500 ml 
(7003004) Banho Corpo e Cabelo 300 ml com doseador (6879726) 
Banho Corpo e Cabelo 600 ml com doseador (2 x 300 ml) (6943613) 
Loção Hidratante (Daily Lotion) 150 ml 
(6846576) Loção Hidratante  
(Daily Lotion) 300 ml (2 x 150 ml) 
(6908855)

Halibut  
Muda Fraldas®  
Pomada Reparadora (50 g)
Halibut Muda Fraldas® Pomada Reparadora repara  
a pele do bebé quando existe irritação, assadura  
e/ou vermelhidão no rabinho do bebé. Contém  
miconazol e 15% de óxido de zinco. O miconazol  
ajuda a controlar a proliferação  
de microorganismos na pele. 
(6099846)

Halibut  
Muda Fraldas®  
Linimento (200 ml)
Use Halibut Muda Fraldas® Linimento para  
uma limpeza suave a cada muda da fralda,  
removendo as impurezas do rabinho do seu bebé.  
Contém óleos similares com o filme  
hidrolípidico da pele e ómega  
3, 6 e 9. 
(6260091)

Halibut  
Muda Fraldas®  
creme protetor
Halibut Muda Fraldas® Creme Protetor protege  
a pele sensível do rabinho do bebé, prevenindo diariamente  
a assadura da fralda. Contém óxido de zinco, óleo de 
girassol e vitamina A. Aproveite este pack com OFERTA  
de um porta chuchas e uma fita para  
a chucha do seu bebé. 
(6347211)

3€
desconto 2€

desconto

2€
desconto

4€
desconto

4€
desconto
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2€
desconto

(6081216)

2,5€
desconto

T0 38 un. (6270603)
T1 38 un. (6270637)
T2 36 un. (6270645)
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Libenar  
Aspirador Nasal Soft e  

20 Recargas Filtros DescartÁveis
NOVO LIBENAR – Aspirador nasal verdadeiramente SOFT. 
Com uma inovadora ponta macia e maléavel e recargas 
descartáveis mais ecológicas. 
Aspirador Nasal Soft (6336982)  
20 Recargas Filtros Descartáveis (6336990)
Libenar Aspirador e Recargas Nasal Soft são dispositivos médicos 
para higiene nasal de uso externo. Insira um filtro novo, antes de cada 
utilização. PERIGO DE ASFIXIA – Manter  
fora da vista e do alcance das crianças.  
Leia cuidadosamente a rotulagem e as 
instruções de utilização. 

Bio-Oil  
ó leo Anti-Estrias 
Óleo especializado no cuidado da pele. 
100% dos indivíduos vê melhorias na aparência das estrias 
após 8 semanas.* Para os melhores resultados, aplicar 
duas vezes por dia em movimentos circulares. 
60 ml (6952333) 125 ml (6966093) 200 ml (7004895)
*proDerm, 2010. 
Bio-Oil é um cosmético.  
Para mais informações consultar  
a cartonagem.

2€
desconto

2€
desconto

Lactacyd a sua marca N.1*, especialista em Higiene íntima. Com uma gama específica para todas as fases da vida da mulher. Desde a infância (Novo Lactacyd Girl), 
na adolescência (Lactacyd Sensitive), na rotina diária da mulher adulta (Lactacyd íntimo ou Lactacyd Precious Oil), na gravidez (Lactacyd Antisséptico), na menopausa 
(Lactacyd Hidratante) ou na ocorrência de irritações vaginais (Lactacyd Suavizante). Toda a gama Lactacyd é enriquecida com ácido láctico, contendo cada referência, 
um pH adequado e ingredientes próprios para as necessidades específicas de cada fase da vida da mulher. Os produtos da gama Lactacyd são cosméticos. Para mais 
informações consultar a rotulagem.
*Dados IQVIA Mercado Higiene Íntima 2018

Crianças > 3 anos Mulher Ativa Suavidade  
Extra

Pele Sensível Gravidez Menopausa Desconfortos 
e Infeções

Tal Mãe
tal Filha
Porque os bons hábitos começam desde 
o primeiro  dia, até se transformarem   
num ritual para a vida.

ESPECIALISTA NA HIGIENE ÍNTIMA

3€
desconto

Girl 200 ml (6041368) 
Íntimo 200 ml (6524454)  
Íntimo 400 ml (6809269) 

Precious Oil (6039867)  
Pharma Sensitive (6932210)  

Pharma Hidratante (6932202)  
Pharma Suavizante (6932228)  
Pharma Antiséptico (6932194) 
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u m  t o q u e  d e  c o n f i a n c a

Caladryl Derma Creme Ultra Hidratante é um dispositivo médico para o tratamento de sintomas de pele seca e com tendência atópica. 
Não usar durante crises agudas ou em lesões de eczema. Caladryl Derma Dermatite Atópica Eczema Crianças e Bebés é um dispositivo 
médico para Eczema e pele atópica. Caladryl Derma Dermatite Atópica crianças e bebés não está indicado para crianças com menos de  
8 semanas. Evitar contacto com os olhos. Apenas para uso externo e em pele sem feridas. Manter fora do alcance e vista das crianças.  
Leia cuidadosamente a rotulagem e as instruções de utilização.

ECZEMA PARA BEBÉS  
E CRIANÇAS

CREME ULTRA  
HIDRATANTE

• Para tratamento em caso de eczema
• A partir das 8 semanas

• Para o cuidado diário

Creme Tratamento Eczema Bebé e 
Criança (6334078)

Creme Ultra Hidratante (6276550) 

3€
desconto

2€
desconto

Sterillium  
gel (50 ml) 
Desinfetante de mãos eficaz contra bactérias,  
vírus e outros microrganismos. 
(6975573)
Use os desinfetantes com segurança.  
Leia sempre o rótulo e as informações  
sobre o produto antes de usar.

thermoval  
baby 
Termómetro para a medição da febre na testa,  
sem contacto e sem ruído. 
(6966291)
Este produto é um Dispositivo Médico.  
Leia cuidadosamente a rotulagem e as  
instruções de utilização. Em caso de dúvida, 
consulte o seu farmacêutico.

7,5€
desconto

1€
desconto
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SEM CRISES DE ATOPIA
76%DOS DOENTES1
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3€
desconto

3€
desconto

*

(6936310)

(6936559)


