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A insolação resulta da exposição prolongada ao calor, 
num local fechado e sobreaquecido (por exemplo, den-
tro de um carro fechado, ao sol) ou da exposição pro-
longada ao sol.

SinaiS e Sintomas
como identificar um caso de insolação?

•   Temperatura corporal elevada;
•   Dor de cabeça;
•   Náuseas e vómitos;
•   Tonturas;
•   Confusão e perda parcial ou total de consciência;
•   Pele vermelha e quente, sem suor;
•   Respiração rápida.

cuidadoS urgentes
Um caso de insolação requer cuidados médicos 
imediatos. Quanto mais tarde for tratada, maiores 
as consequências a nível da sua saúde (pode, por 
exemplo, provocar danos nos órgãos vitais como o 
cérebro, coração, rins…). Deve, por isso, dirigir-se 
imediatamente a um serviço de emergência ou ligar 
para o número de emergência 112.

No verão, com a chegada das férias e do calor, aumenta também  
a exposição não controlada ao sol, o que pode levar a algumas situações  
de risco, como por exemplo a insolação.

insolação:  
conheça oS Sinais e saiba como agir

no momento, se identificar que alguém 
apresenta sinaiS ou sintomaS de insolação, 
deve:

•  Abrigar a pessoa num local fresco, nomeada-
mente dentro de casa ou à sombra;

•  Despir-lhe a roupa em excesso;
•   Diminuir-lhe a temperatura corporal. Para tal, 

coloque água à temperatura ambiente por 
todo o corpo. Utilize, por exemplo, uma toalha, 
chuveiro…

•  Se a pessoa estiver consciente, dê-lhe água – 
é importante manter a hidratação;

•   Se estiver inconsciente, coloque a pessoa na 
posição lateral de segurança (ver imagem);

•  Vigiar a temperatura da pessoa até que as 
equipas de emergência cheguem ao local.

ESPECIAL ATENÇÃO… 
Os idosos, as crianças nos primeiros 
anos de vida e as pessoas com doenças 
crónicas (doenças cardíacas, 
respiratórias, renais, diabetes…) são 
grupos particularmente vulneráveis  
ao excesso do calor.
Lembre-se, a melhor forma de evitar  
a exposição a temperaturas demasiado 
elevadas é seguir os devidos cuidados  
de prevenção. Tenha um verão em 
segurança e proteja a sua saúde!

Fonte:  https://www.inem.pt/2017/11/08/gestos-que-salvam-
-posicao-lateral-de-seguranca-pls/
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5€
desconto

Captador 3 em 1+ Plus (6287599)
Captador 3 em 1 (7481408)
Slimming Booster (6018770)

ViV nutri 
floraliS sro
Floralis SRO é um suplemento alimentar, 
sob a forma de pó para suspensão  
oral, que contém uma solução de  
rehidratação oral e Saccharomyces 
boulardii. Está indicado para  
adultos e crianças a partir  
dos 3 anos.  
(6090118)

2€
desconto

ViV nutri 
floraliS
Fórmula única que combina  
o Saccharomyces boulardii com a inulina 
(ingrediente nutricional não digerível  
que estimula seletivamente o crescimento 
e atividade do Saccharomyces boulardii), 
potenciando assim o equilíbrio  
da flora intestinal. Está indicado  
para adultos e crianças 
a partir dos 3 anos. 
(6090266)

2€
desconto

ViV nutri 
hepafront
Hepafront tem uma fórmula específica  
com Cardo Mariano e Colina e contribui 
para a manutenção de uma normal  
função hepática e para o normal  
metabolismo dos lípidos.  
(6090134)

2€
desconto

ViV nutri 
precyStiv
Precystiv foi especialmente 
formulado e desenvolvido para  
a mulher saudável e ativa. 
Contém D-manose e  
arando vermelho, rico  
em proantocianidinas. 
(6090225)

2€
desconto
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De acordo com a Associação Portuguesa de Sono, cerca de metade  
da população portuguesa é afetada por distúrbios (perturbações) do sono, 
sendo o principal a insónia, que afeta 25% da população.

distúrbioS do sono:   
a insónia

quais oS efeitoS  
no organiSmo?
a falta de Sono pode prejudicar  
aS funçõeS cerebraiS, afetar o controlo 
hormonal e enfraquecer as defesas  
do organiSmo, podendo traduzir-Se em:

•  Hipersonolência diurna (excesso de sono durante 
o dia);

•   Cansaço;
•   Irritabilidade;
•   Dificuldades de concentração;
•   Menor capacidade de memória;
•  Ansiedade;
•   Depressão.

Bons hábitos podem ajudar a prevenir insónias e pro-
mover um sono saudável.

para isSo mantenha os seuS horários  
de acordar e de deitar consistentes de dia 
para dia (incluindo aos finS de semana)  
e eVite:

•   Álcool e estimulantes como a cafeína e a nico-
tina (do tabaco);

•  Atividade física próxima da hora de deitar.

como combater a insónia?
Regularize os seus hábitos de sono, melhore o ambiente 
do local onde dorme e procure resolver os proble-
mas que lhe provocam stress;

Caso seja necessário, existem medicamentos que o 
podem ajudar a relaxar, a adormecer ou a manter 
um sono contínuo.

Se tem, de forma frequente, insónias, ou outro distúr-
bio do sono, dirija-se à sua Farmácia e encontrará 
profissionais de saúde disponíveis para o esclarecer 
e auxiliar e, sempre que necessário, reencaminhar 
para o médico.

É maiS comum naS mulheres e caracteriza-se 
por um Sono deficiente e/ou insuficiente. 
eSte diStúrbio pode envolVer:

•  Dificuldade em adormecer;
•  Problemas na manutenção do sono (acordar 

várias vezes durante a noite);
•   Despertar precoce (antes do tempo conside-

rado normal).

São diverSaS as situações que podem dar 
origem a uma inSónia:

•   A idade;
•   Trabalho por turnos;
•   Jet-lag (desordem causada por viagens muito 

longas de avião através de zonas com diferen-
tes fusos horários);

•  Stress: pode resultar de questões profissio-
nais, relações pessoais, preocupações finan-
ceiras ou de ruído do meio envolvente;

•  Alguns produtos para emagrecer;
•  Determinados medicamentos, como por exem-

plo medicação para as dores, para a hiperten-
são, para a asma e para a depressão.
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    +ANTIOXIDANTES*

MAGNÉSIO &
POTÁSSIO

RECARREGUE
A SUA

Suplemento alimentar 
*Contém Vitamina B2, Vitamina C, Selénio e Zinco que contribuem 
para a proteção das células contra oxidações indesejáveis.
Com Magnésio, que contribui para a redução do cansaço e da fadiga.
É importante seguir uma dieta variada e equilibrada acompanhada da 
prática de exercício físico.

3€
desconto

(6321257)

ViV nutri 
recolyne focuS
Recolyne Focus combina os estimulantes 
Newcaff™ (cafeína), Guaraná com Sensoril® 
(extracto padronizado de raízes e folhas  
de Withania somnifera) que permitem  
melhorar a função cognitiva do cérebro  
em alturas de trabalho intenso.  
(6090274)

2€
desconto

ViV nutri recolyne
Recolyne tem uma fórmula diferenciadora com 
Sensoril (extrato padronizado de raízes e folhas 
de Withania somnifera) que contribui para 
optimizar a actividade mental e cognitiva e ajuda 
a manter os níveis de energia. Recolyne contém 
também Vitamina B6 que contribui para uma 
normal função psicológica e para a redução  
do cansaço e da fadiga. É, portanto,  
o suplemento alimentar 
ideal para manter a função 
cerebral ativa no dia-a-dia. 
(6090076) 2€

desconto

nota: 
A má alimentação é responsável  

pela perda de 19% do total  
de anos de vida saudável  

perdidos.

ViV nutri 
recolyne students
Recolyne Students foi desenvolvido com 
uma formulação inovadora e específica, 
que combina Ginkgo biloba, DHA, 
fosfatidilserina, vitaminas e minerais  
e está indicado na fadiga física  
e intelectual.  
(6090084)

2€
desconto
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Tampax Pearl Compak Regular 18 (7072009)
Tampax Pearl Compak Super 18 (7071993)
Tampax Pearl Compak Super Plus 18 (7762138)

Gillette Venus Máquina Snap (7469676)
Gillette Venus 3 Simply 4+Of 2 Un (6341214)
Gillette Máquina Venus Breeze 1Up (7001461)

1€
desconto

2€
desconto

20
pontos  
adicionais

(5651542)
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SEM ODOR
ODORLESS
SEGURO

SAFE REPELENTE 
DE INSETOS
INSECT REPELLENT

MADE IN
PORTUGAL

1€
desconto

Buzz Out Acessório Têxtil com Tratamento Repelente de Mosquitos x2 (6268672)
Buzz Out Kids Acessório Têxtil com Tratamento Repelente de Mosquitos x2 (6268680)

2€
desconto

2€
desconto

2€
desconto2€

desconto

ViV nutri zerustrol
O Zerustrol foi desenvolvido para quem tem 
problemas de colesterol, devido à sua fórmula 
que combina EPA e DHA, provenientes do ómega 3, 
que contribuem para o normal funcionamento  
do coração (o efeito benéfico é obtido com  
uma dose diária de 250 mg de EPA e DHA)  
e monacolina K do arroz vermelho fermentado 
que contribui para a manutenção de níveis 
normais de colesterol no sangue (o efeito  
benéfico é obtido com uma dose diária de  
10 mg de monacolina K proveniente 
de preparações à base de arroz 
vermelho fermentado). (6090217)

ViV nutri Venocline
Venocline foi formulado especificamente 
para quem sofre de problemas de 
circulação, uma vez que contém magnésio, 
que contribui para o normal funcionamento 
muscular, vitamina C, que contribui  
para a normal formação de colagénio  
para o funcionamento normal dos  
vasos sanguíneos e ácido fólico que 
contribui para a formação  
normal do sangue.  
(6090209)

ViV nutri Keratyl forte
Keratyl Forte, especificamente  
desenvolvido para o cuidado do cabelo  
e unhas, contém cavalinha, vitaminas  
e minerais. A cavalinha, contém sílica  
que ajuda a manter os cabelos, unhas  
e pele em ótimas condições. A biotina  
e o zinco contribuem para a manutenção  
de um cabelo normal. O zinco  
contribui para manutenção  
de unhas normais.  
(6090258)

ViV nutri Keratyl homem
Keratyl Homem, especificamente  
desenvolvido para o cuidado do cabelo  
e das unhas, contém na sua fórmula  
cavalinha, aminoácidos, soja, vitaminas  
e minerais. A cavalinha, contém sílica,  
que ajuda a manter os cabelos, unhas  
e pele em ótimas condições. A biotina  
e o zinco contribuem para a manutenção  
de um cabelo normal.  
O zinco contribui para  
a manutenção de unhas 
normais. (6090241)

Buzz Out são acessórios têxteis com tratamento de IR3535®, repelente de insectos recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que afasta os mosquitos 
da zona de aplicação. Podem ser utilizados no pulso e/ou tornozelo e tem uma eficácia máxima de 20 dias por unidade. Cada embalagem contém 2 unidades.
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A atividade física é o ato de praticar, com regulari-
dade, atividades que impliquem movimento e, con-
sequentemente, gasto de energia. É caminhar, nadar, 
dançar, fazer jardinagem…

Não é obrigatório ir ao ginásio ou praticar exercícios 
com elevada intensidade. O que é mesmo necessá-
rio é apostar numa vida fisicamente mais ativa, em 
qualquer idade. Só assim poderá colher os seus bene-
fícios!

Falta de tempo, motivação, companhia… existem inúmeras barreiras que nos 
levam a adiar a prática de atividade física! Mas, já parou para pensar em todos 
os benefícios que a atividade física tem, na sua saúde e no seu bem-estar?

pela Sua Saúde e bem-estar,  
seja mais atiVo!

a atiVidade física melhorará a Sua Saúde  
de Várias formaS:

•  Permite um melhor controlo do peso, preve-
nindo os quilos a mais;

•  Diminui a pressão arterial e reduz o coleste-
rol, prevenindo o desenvolvimento de doenças 
cardiovasculares;

•  Traz benefícios a nível do sistema respirató-
rio, melhorando a capacidade do nosso orga-
nismo de utilizar o oxigénio;

•   Ajuda a prevenir a osteoporose e fraturas dos 
ossos;

•  Fortalece os músculos, ossos e articulações;
•   Contribui para uma melhor coordenação de 

movimentos e equilíbrio, reduzindo o risco de 
quedas;

•   O risco de morrer prematuramente será menor.

uma vida mais atiVa também Se reflete  
na Saúde mental e no bem-estar psicológico:

•   Aumenta a boa disposição e o humor;
•   Aumenta a energia, produtividade e qualidade 

de vida;
•   O seu sono terá maior qualidade;
•  Diminui o stress e o risco de desenvolver ansie-

dade ou depressão;
•  Promove a interação social;
•  Melhora a imagem corporal e eleva a autoes-

tima.

Nunca é tarde para dar o primeiro passo e os bene-
fícios compensam! Comece por afastar todos os moti-
vos que o têm impedido de se manter fisicamente 
ativo, como a falta de tempo ou a falta de hábito. E 
lembre-se, alie à prática de atividade física regular, 
uma alimentação saudável e equilibrada.

Se tem algum problema de saúde, consulte o seu 
médico antes de iniciar a prática de atividade física 
regular e informe-se sobre possíveis limitações de 
forma a conseguir adaptar os exercícios.

Acabe hoje com os comportamentos sedentários e 
comprometa-se com a sua saúde.

DESIGNED BY NENSURIA — FREEPIK.COM
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Leia atentamente o folheto informativo 
contido no interior da embalagem.
Dispositivo médico classe I.

LENDÊAS 
E PIOLHOSTratamento

1 SÓ APLICAÇÃO
Não gorduroso

Proteção
SHAMPOO EM PÓ
Efeito prolongado

2€
desconto

1,5€
desconto
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ViV nutri 
imun rapid
O sistema imunitário garante a proteção do  
organismo contra doenças através da deteção de 
agentes agressores do organismo humano. Foi para 
esse fim que o Imun Rapid foi desenvolvido, contendo 
vitamina A, C, Zinco e Selénio, que contribuem  
para o normal funcionamento do sistema imunitário.  
Acresce a vitamina E que contribui  
para a proteção das células contra  
oxidações indesejáveis.  
(6090100) 2€

desconto

ViV nutri 
imun c
O sistema imunitário, responsável  
pela defesa do organismo contra agentes 
causadores das gripes e constipações, 
está constantemente a ser posto à prova. 
Imun C contém Equinácea, Vitaminas 
C e B12 e os minerais Zinco e Selénio, 
ingredientes que contribuem  
para o reforço do sistema 
imunitário.  
(6090175) 2€

desconto

ViV nutri 
magnex
Magnex foi desenvolvido com  
uma fórmula específica e inovadora 
para a fadiga física e bem-estar 
muscular, do qual fazem parte  
o magnésio, a vitamina C  
e a vitamina B6.  
(6090191)

2€
desconto

urgo emplastro 
de eletroterapia
Urgo Emplastro de Eletroterapia é um 
dispositivo médico que alivia de imediato  
a dor muscular, articular e nevralgia através 
da estimulação elétrica transcutânea de 
baixa intensidade. Não deve ser utilizado  
em caso de problemas cardíacos, porte  
de implantes (pacemaker, próteses, etc.)  
ou de bomba de insulina. Leia  
cuidadosamente a rotulagem 
e as instruções de utilização.  
(6038901) 20

pontos  
adicionais
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Desconto 1€
Desconto 2€ Desconto 2€

1€
desconto

2€
desconto

2€
desconto

T1 2-5Kg x25 Unidades (6340323)

T2 3-6Kg x58 Unidades (6340331)
T3 5-8Kg x50 Unidades (6340349)
T4 7-14Kg x46 Unidades (6340356)

ViV nutri 
Visioefect
Visioefect foi desenvolvido com a comprovada 
fórmula AREDS2 e com o Zinco e o DHA,  
dois ingredientes que contribuem para  
a manutenção de uma visão normal  
(o efeito benéfico é obtido com uma  
dose diária de 250 mg de DHA).  
(6090167)

ViV nutri 
delisono
Delisono tem uma fórmula específica 
com melatonina que contribui para 
reduzir o tempo necessário para 
adormecer (o efeito benéfico é obtido 
consumindo 1 mg de melatonina ao 
deitar) e vitamina B6 e ácido  
fólico que contribuem 
para a redução do 
cansaço e da fadiga.   
(6090092)2€

desconto

2€
desconto

nota: 
Sabia que a atividade física estimula  

a produção de diversas hormonas  
que podem deixá-lo mais relaxado  

e menos ansioso?

ViV nutri 
StamiVit geral
Stamivit foi desenvolvido com uma 
formulação inovadora e específica,  
com um vasto leque de vitaminas  
e minerais e luteína,  
que contribuem para  
o pleno estado de 
funcionamento  
do corpo.  
(6090142) 2€

desconto
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Uma toalhita tão pura como o seu amor

99,9% Água e uma gota de extrato de fruta

desconto 
1€

desconto 
3€

Toalhitas Bebé 4 x60 (6994178)

Toalhitas Bebé x60 (6994160)

1€
desconto

3€
desconto

ViV nutri belibaby 
pré-natal
Especialmente formulado e desenvolvido  
para a mulher grávida ou a amamentar.  
Na sua composição tem Quatrefolic® - ácido 
fólico de última geração que contribui para  
o crescimento do tecido materno durante  
a gravidez - tem Vivomega™ que contém DHA, 
que contribui para o desenvolvimento normal 
do cérebro e do olho do feto e lactentes 
amamentados e tem Lipofer® que contém 
ferro, que contribui para o transporte normal 
do oxigénio no organismo. (6090159)

ViV nutri 
belibaby amamentação
Belibaby Amamentação foi especialmente 
formulado e desenvolvido para a mulher  
a amamentar com o objetivo de aumentar  
a produção de leite materno. Contém Malte  
de Cevada escura, Beta-D-glucano de Cevada 
e Origanum vulgare que contribui para a 
saúde dos seios da mulher  
e para a manutenção 
da função normal da 
glândula mamária. 
(6090282)

2€
desconto

2€
desconto

ViV nutri 
belibaby gotaS
Belibaby gotas é uma preparação  
de Lactobacillus rhamnosus GG sob  
a forma de suspensão oral, que 
contribui para o bem-estar dos 
lactentes. Também indicado  
em crianças e adultos.  
(6090126)

ViV nutri 
StamiVit infantil
Stamivit Infantil foi desenvolvido com uma 
formulação inovadora e específica, com um vasto 
leque de vitaminas e minerais, que contribuem 
para o pleno estado de funcionamento do corpo, 
desde os 3 anos de idade até à idade adulta. 
Stamivit Infantil é uma solução  
oral sem açúcar.  
(6090290)

2€
desconto

2€
desconto
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baixo impacto
Exercícios de baixo impacto são aqueles em que o 
praticante mantém pelo menos um dos pés em con-
tacto com o solo em todos os momentos.

Para a sua prática não é necessário exercer grande 
força e por isso são mais adequados para iniciantes, 
população idosa, grávidas e pessoas lesionadas em 
fase de recuperação.

Um dos pés está em contacto com o solo a suportar 
o peso do corpo, o que torna este tipo de exercícios 
menos agressivos para os ossos e articulações e por 
isso estão associados a um menor risco de lesões 
musculoesqueléticas.

Caminhar e subir escadas são duas atividades de 
baixo impacto. Também estão incluídas nesta cate-
goria atividades como o ciclismo (ou pedalar numa 
bicicleta fixa) e a natação, em que o peso corporal é 
suportado por equipamentos ou água, o que leva a 
uma diminuição do impacto.

Que tipo de atividade física costuma praticar? De alto ou baixo impacto? 
Conheça as principais diferenças entre os dois tipos de exercícios e saiba 
qual o que melhor se adapta à sua condição.

exercício físico  
baixo ou alto impacto?

alto impacto
Nos exercícios de alto impacto, os pés do praticante 
estão, em algum momento, os dois fora do solo, 
como acontece no jogging, na corrida e nos despor-
tos que envolvam saltos.

Embora estes exercícios estejam associados a um 
maior gasto de energia (calorias), provocam impacto 
repetido ao nível dos joelhos, tornozelos e pés, e 
quando executados continuamente, particularmente 
em determinadas pessoas podem causar lesões 
articulares.

Saltar é dos exercícios que mais impacto causa nas 
articulações, porque os pés deixam o solo em simul-
tâneo. Na corrida, um pé deixa o solo primeiro que o 
outro e por isso o impacto é menor do que no salto.

Apesar dos riscos, quando praticados corretamente 
e utilizando os equipamentos adequados, os exercí-
cios de alto impacto têm um efeito benéfico na rege-
neração e fortalecimento da massa óssea e a longo 
prazo contribuem para prevenir alguns problemas 
de saúde, como a osteoartrite e a osteoporose.

como escolher?
Embora os exercícios de baixo impacto favoreçam 
menos o aparecimento de lesões, devem ser inicia-
dos pouco a pouco, e o ritmo deve ser aumentado 
progressivamente. A escolha dos equipamentos é 
também extremamente importante para evitar a ocor-
rência de lesões.

Aconselhe-se com um profissional da área sobre a 
atividade física mais adequada para si, tendo em conta 
as suas capacidades e limitações.
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ViV Sport hidra  
pina colada e morangada de limÃo 
Hidra+ é uma bebida Isotónica que combina aminoácidos  
com eletrólitos importantes na hidratação. Esta combinação  
ajuda a manter ou a repor os níveis de hidratação e de eletrólitos, 
reduzindo a sensação de cansaço.  
Pina Colada (7756023)  
Morangada de Limão (7756031)

nota: 
Bastam 30 minutos diários de atividade 

física moderada para melhorar  
e manter a saúde. Esta atividade física 
moderada pode incluir: caminhar para 

o local de trabalho, subir escadas, fazer 
jardinagem e dançar.

ViV Sport 
creatin 
Contém creatina que aumenta o desempenho 
físico durante exercícios repetidos de curta 
duração e alta intensidade. O efeito benéfico  
é obtido com uma dose diária de 3g  
de creatina. Isento de glúten.  
Sem adição de açúcares.  
Não contém conservantes.  
(7756049)

3€
desconto

ViV Sport myWhey 
chocolate, baunilha e morango 
46d
O reforço proteico é indispensável para o desenvolvimento  
saudável dos músculos. ViV Sport MY WHEY é uma bebida  
constituída por proteína whey (soro de leite), que contribui  
para a manutenção e crescimento da massa  
muscular e para a manutenção normal  
dos ossos. Os deliciosos sabores  
à escolha são a recompensa ideal.  
Chocolate (7772376)  
Baunilha (7772392)  
Morango (7772673)

5€
desconto

ViV Sport myWhey 
chocolate baunilha e morango 
23d
O reforço proteico é indispensável para o desenvolvimento 
saudável dos músculos. ViV Sport MY WHEY é uma bebida 
constituída por proteína whey (soro de leite), que contribui  
para a manutenção e crescimento da massa muscular  
e para a manutenção normal dos ossos.  
Os deliciosos sabores à escolha são  
a recompensa ideal.  
Chocolate (7772368)  
Baunilha (7772384)  
Morango (7772665) 3€

desconto

3€
desconto




