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  Chegada 
     de um bebé

Quando tudo começa a mudar 
O nascimento de um bebé é um momento marcante para todas as famílias. Tudo 

vai mudar. Por isso mesmo é importante tentar antecipar algumas das mudanças 
para quando chegar a nova estrela da casa: o bebé!

O primeiro conselho é preparar-se para o que pode acontecer. Uma boa alternativa 
são os cursos de preparação para a parentalidade. Grande parte dos centros de saúde 
disponibilizam estas formações, igualmente disponíveis em unidades privadas. 
Para além de ensinarem a futura mãe na preparação para o parto, preparam os pais 
para os primeiros dias após o nascimento do filho. 

Descanso e malas feitas,   
                para começar esta viagem
Outro conselho diz respeito ao descanso. É fundamental que 

os pais descansem o melhor possível antes do nascimento do 
bebé, porque a partir daí pode não ser tão fácil. Aproveite para 
dormir e evite o cansaço.

Ter a mala da maternidade e a casa preparadas com ante-
cedência vai facilitar a vida a todos. Deve ter o saco do bebé e da 
mãe prontos a partir das 37 semanas de gestação.

Pediatra
pediatriaparatodos.com

Vídeos com Conselhos do Pediatra
http://bit.ly/conselhos_do_pediatra



Bebé e Mamã

15€
desconto

(6044040)



  
RELAX  
MATERNITY  
Cinta Gravidez 
A cinta de gravidez Relax Maternity garante um apoio total e suave 
do abdómen durante o período de gestação, sem compressão.  
De algodão elástico e sem costuras, envolve confortavelmente  
as ancas e expande-se acompanhando o crescimento do bebé. 
Disponível nos tamanhos S, M, L, XL e XXL. 

Preto: (6334359) (6334342) (6334367) (6334383) 
(6334391) Beje: (6334326) (6334334) (6334318) 
(6334292) (6334300)

WOMAN  
ISDIN  
Antiestrias (250 ml)  
Ajuda a prevenir e a atenuar as estrias. WOMAN ISDIN  
Antiestrias potencia a elasticidade da sua pele,  
prevenindo o aparecimento de estrias.  
Eficácia clinicamente comprovada.  
(7508978)

WOMAN  
ISDIN  
Refirmante (150 ml)  
Refirma e tonifica a pele. WOMAN ISDIN Refirmante é um cuidado 
corporal para a flacidez cutânea após gravidez ou perdas  
de massa corporal. A pele fica mais firme, 
hidratada e nutrida. 
(7483487)

RELAX  
MATERNITY  
Cinta Pós-Parto 
Ajuda a recuperar a tonicidade  
muscular do abdómen após a gravidez.  
De algodão, garante a oxigenação da pele.  
Discreta e sem costuras. 
Disponível nos tamanhos S, M, L, XL e XXL. 

Preto: (6334276) (6334284) (6334268) (6334250) 
(6334243) Beje: (6334235) (6334227) (6334177) 
(6334185) (6334219)

RELAX  
MATERNITY  
Soutien de  
Amamentação 
Desenhado com um sistema de abertura  
inovador para máxima funcionalidade  
e conforto, sem compressão. De algodão  
elástico, sem costuras ou ganchos. 
Disponível nos tamanhos S, M, L, XL e XXL. 

Preto: (6334102) (6334094) (6334060) (6334052) 
(6334169) Beje: (6136564) (6136572) (6136580) 
(6136598) (6334037)

Bebé e Mamã

3€
desconto

2€
desconto

3€
desconto

3€
desconto

2€
desconto

Vantagens do leite materno
•  Tem a composição mais adequada
•  Reforça as defesas do bebé, ajudando  

a prevenir infecções
•  Fortalece a interacção mãe-filho
•  Diminui a probabilidade de desenvolver 

alergias no futuro
•  Diminui o risco para o bebé de obesidade, 

diabetes e alguns tipos de cancro
•  É mais barato
•  Está sempre disponível
•  Está sempre à temperatura certa
•  Ajuda a mãe a recuperar o peso  

no pós-parto
•  Diminui a probabilidade da mãe 

desenvolver cancro da mama

Dica  do  Médico



FA R M Á C I A S  P O R T U G U E S A S .
C O N S I G O  N O S  M O M E N T O S  I M P O R TA N T E S .

É DAS FARMÁCIAS. É DE CONFIANÇA.
Nasceu Belibaby, a nova gama de suplementos para 
o bem-estar da mãe e do bebé. Belibaby é uma gama
exclusiva das Farmácias Portuguesas, concebida para
acompanhar a gravidez, o bebé e a mãe durante o período
de amamentação. Com toda a confiança de quem
está consigo desde sempre.

Nova gama
suplementos
da mãe
e do bebé

É para a vida.

Bebé e Mamã

3€
desconto

2€
desconto

2€
desconto

VIV Nutri Belibaby Pré-Natal (6090159)

VIV Nutri Belibaby Amamentação (6090282)
VIV Nutri Belibaby (6090126)



  
  
Biberões  
Natural Feeling  
(150 ml, 250 ml e 330 ml) 
BIBERÕES NATURAL FEELING — A única linha de biberões com 
tetinas específicas que acompanham cada etapa do crescimento 
do bebé. Ideais para quando o bebé ainda amamenta no seio 
materno. 
150 ml (7033811) (7762799) (7772293)  
250 ml (7033829) (7762807) (7772301)  
330 ml (7033845) (7762815) (7772319)

 
Discos absorventes  
anti-bacterianos (60 pçs)  
DISCOS ABSORVENTES MÁXIMA SEGURANÇA PARA A PELE 
DELICADA. COM TECIDO ANTI-BACTERIANO — Evita a proliferação 
de bactérias, prevenindo irritações e fissuras. Tecido anti-bacteriano 
muito confortável. TRANSPIRÁVEIS — A camada externa dupla  
em tecido não tecido transpirável, permite que o mamilo e a pele 
respirem, prevenindo irritações. SUPER ABSORVENTES —  
As micropérolas super absorventes retêm  
o líquido e evitam que ele suba à superfície.  
(6834291)

REPAVAR  
100% Óleo Rosa Mosqueta  
Rubiginosa 
100% Óleo Puro Rosa Mosqueta Rubiginosa, Regeneração Celular 
Estimula a produção do colagénio e elastina  
Anti Inflamatória, Despigmentante, 
Hidratante e Antioxidante. 
(6958140)

REPAVAR  
100% Óleo Rosa Mosqueta  
Rubiginosa Spray 
100% Óleo Puro Rosa Mosqueta Rubiginosa, Regeneração Celular 
Estimula a produção do colagénio e elastina  
Anti Inflamatória, Despigmentante, 
Hidratante e Antioxidante. 
(6958157)

Bebé e Mamã

2€
desconto

4€
desconto

2€
desconto 4€

desconto





  
NAN OPTIPRO 2, 3 e 4  
(800 g)  
NAN OPTIPRO 2 é um leite de transição  
para lactentes a partir dos 6 meses de idade.
NAN OPTIPRO 3 é um leite de transição  
para lactentes a partir dos 10 meses de idade.
NAN OPTIPRO 4 é uma bebida láctea infantil (leite de crescimento) 
para crianças a partir dos 12 meses de idade.   
NAN OPTIPRO 2, NAN OPTIPRO 3 e NAN OPTIPRO 4 são 
inspirados na investigação do leite materno e têm uma tecnologia 
proteica única, a pensar na saúde futura do seu bebé.  
Não acumulável com outras campanhas e promoções em vigor. Limitado  
ao stock existente. Nota importante: O leite materno é o melhor alimento  
para o bebé. Antes de utilizar uma fórmula infantil, consulte um profissional  
de saúde. 

NAN Optipro 2 (6502088)  
NAN Optipro 3 (7366054)  
NAN Optipro 4 (7374751)

Nestlé Expert SINLAC   
(250 g)  
NESTLÉ EXPERT SINLAC é uma papa infantil sem leite, lactose, 
glúten e soja, para ir de encontro às necessidades nutricionais 
específicas de bebés e crianças com intolerâncias ou alergias 
alimentares, a partir dos 4 meses de idade.
Não acumulável com outras campanhas  
e promoções em vigor. Limitado ao stock existente.     

(7373142)

CERELAC  
Bolachinhas Biológicas de Maçã (150 g)  
CERELAC Bolachinhas Biológicas de Maçã especialmente 
desenvolvidas para bebés, sem glúten, sem corantes nem 
conservantes, de acordo com a legislação em vigor, são a opção 
ideal para os bebés mais crescidos aprenderem a comer sozinhos, 
são fáceis de mastigar e apresentam a textura ideal para bebés  
a partir dos 10 meses. 
Não acumulável com outras campanhas  
e promoções em vigor. Limitado ao stock existente. 

(6036285)

OPTIFIBRE (250 g) 
Optifibre é um alimento para fins medicinais  
específicos para a gestão nutricional de pacientes  
com distúrbios funcionais no cólon, nomeadamente  
de reabsorção/ excreção decorrentes de obstipação.  
Adequado para grávidas. 
Não acumulável com outras campanhas  
e promoções em vigor. Limitado ao stock existente. 

(6264788)

Bebé e Mamã

1€
desconto

3€
desconto

1€
desconto

3€
desconto
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Chupetas  
Physio Comfort (2 pçs) 
Confortável e ergonómica. Garante a máxima liberdade  
e suavidade. 
(6046656) (6046664) (6046672) (6046680) 
(6046698) (6046706)

  
Chupetas  
Physio Comfort (1 pç)  
Confortável e ergonómica. Garante a máxima liberdade  
e suavidade.  
(6975706) (6975722) (6975714) (6975730) 
(6975755) (6975771) (6975763) (6975789) 
(6975748) (7070441) (6975797) (6028993)

  
Chupetas  
Physio Air (2 pçs) 
Favorece a circulação de ar. Respeita a pele do bebé e previne 
irritações.  
(6975656) (6975672) (7482612) (6975664) 
(6975680) (7482620) (7070474) (7070490) 
(6975698) (6975599) (6975615) (6975607) 
(6975623)

  
Chupetas  
Physio Micro Girl/Boy
CHUPETAS PHYSIO MICRÒ. Ideal para recém-nascidos, graças 
ao tamanho pequeno, peso leve e forma ergonómica. Pequena 
e curta, promove ativamente o correto 
desenvolvimento da boca do bebé. 
Girl (7463778) Boy (7771303)

Bebé e Mamã
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1€
desconto

1,5€
desconto

1,5€
desconto

1,5€
desconto



Bebé e Mamã

NUTRAISDIN  
Loção Corporal  
(500 ml)  
Nutraisdin Loção Hidratante hidrata e 
protege a delicada pele do bebé, deixando-a 
muito suave. A sua textura leve e de rápida 
absorção permite vestir o bebé com 
facilidade após aplicação da loção.   
(6884346)

NUTRATOPIC  
Pro-AMP Loção  
Emoliente (400 ml) 
A higiene e a hidratação são fundamentais 
na dermatite atópica. Nutratopic Pro-AMP 
Loção Emoliente com ação emoliente, 
suaviza a pele e ajuda a aliviar o prurido. 
Indicado para todo o corpo.  
(6945907)

NUTRAISDIN  
Creme Facial SPF30  
(50 ml)  
Creme facial que proporciona a hidratação 
necessária para a delicada pele da carinha  
do bebé, enquanto a protege das radiações  
UVA-UVB. A sua textura creme proporciona  
uma hidratação profunda sem ser 
gordurosa. 
(6952218)

NUTRATOPIC  
Pro-AMP Creme 
Emoliente (200 ml)  
Nutratopic Pro-AMP Creme Emoliente 
assegura uma proteção de zonas 
específicas como as pregas, as áreas de 
flexão dos braços e das pernas, do tronco  
ou do pescoço, para prevenir novas 
erupções e alargar o período de remissão. 
(6945881)

NUTRAISDIN  
Gel Champô  
(500 ml) 
Nutraisdin Bath é um gel-champô  
para a higiene diária da pele e cabelo do  
seu bebé. A sua fórmula, com ingredientes  
muito suaves, limpa, suaviza e protege a 
sua pele, respeitando-a e protegendo o seu 
equilíbrio cutâneo. Deixa a pele do bebé  
com uma sensação de hidratação  
e suavidade muito agradável. 
(6884353)

  
Biberões Well-Being  
(150 ml, 240 ml/250 ml e 330 ml)  
Protegem o bebé de cólicas, regurgitação e irritabilidade.  
SISTEMA AVANÇADO ANTICÓLICAS — A válvula anticólicas foi 
desenvolvida para prevenir a ingestão de ar, ajudando a reduzir 
a irritabilidade, regurgitação e as cólicas após a amamentação.
SILICONE “EFEITO MAMÃ” — A única tetina de silicone macio 
desenvolvida para garantir uma amamentação tranquila. Biberões 
e tetinas disponíveis em diferentes materiais, tamanhos e fluxos. 
150 ml (6975458) (6975466) (6976514) (6976522) (6975110)  
240 ml/250 ml (6975417) (6975136) (6975144) (7066555) (7066563) 
(6975391) (6975409) (6975474) (6975482) (6976530) (6976548) (7068056) 
(7068072) (7068221) (7068239) (7068247) 
330 ml (6975490) (6975508) (6976555)  
(6976563) (7068064) (7068080) (7068262) 
(7068270) (7068288)

NUTRAISDIN  
Nappy Creme  
Protector (100 ml) 
Nutraisdin Nappy oferece o cuidado e a 
proteção diária do rabinho do bebé, com 
uma fórmula ligeira que facilita o seu uso 
diário continuado desde o primeiro dia. 
(6837864)

2€
desconto

2€
desconto

2€
desconto

2€
desconto

2€
desconto

2€
desconto

2€
desconto



Desconto não acumulável 
com outras promoções em vigor.

*Testado em
 150 bebés, Itália 2014.

ÚNICA, SUAVE E DELICADA.
PERFEITA PARA O BEBÉ.

TETINA FISIOLÓGICA
A tetina adapta-se ao palato do bebé e assegura
o correto desenvolvimento da boca.

100% MACIA
A chupeta é totalmente macia e suave e não incomoda 
o bebé nem deixa marcas na cara, ideal durante o sono.

BASE SEMELHANTE AO SEIO MATERNO
Fácil aceitação, simula a sucção natural do bebé.

SILICONE EFEITO MAMÃ
Silicone higiénico com um acabamento 
aveludado exclusivo.

Physio Soft é a única chupeta totalmente macia
com tetina ortodôntica ativa que cuida do correto 
desenvolvimento da boca e do palato do bebé.

Aceite por 9 em cada 10 bebés.*

NUK  
Chupetas   
Nuk genius, chupetas ortodônticas com soft zone — zona mais 
suave para o contacto com o palato do bebé.
Vários CNP’s 
Artigos de puericultura
139-dez-2018

NUK  
Biberões   
Biberões NUK Nature Sense, tão próximos da natureza  
como nunca.
Vários CNP’s 
Artigos de puericultura
139-dez-2018

Bebé e Mamã

1€
desconto

2€
desconto

1€
desconto

1 un.

2€
desconto

2un.

(6976084) (6928846) (7758987) (7757195) (7758953) (7759001) (7759019)
(6976019) (6976027) (6976035) (6976050) (6976043) (6976068) (6976076)
(6975979) (6975987) (6975995) (6975938) (6975946) (6975953) (6976001)



CUIDADOS
NATURAIS** BEBÉ

Calêndula
Biológica

NOVO

Fórmulas
Biodegradáveis***

96% de Fórmula
Natural**

* Válido nos produtos Klorane Bebé: Creme Lavante 500 ml; Gel Lavante Suave 500 ml; Água Limpeza Micelar 500 ml; Leite Limpeza 500 ml; Leite Hidratante 500 ml 
**Pelo menos 96% de ingredientes de origem natural nos cuidados sem enxaguamento, exceto no Pó de talco e no Eryteal Pomada e Spray. 
*** De acordo com a norma OCDE 301B

Bebé e Mamã

3€
desconto

*

Cr Lavante 500 ml (6048892) Gel Lavante Suave 500 ml (6048876) 
Ag Limpeza Micelar 500 ml (6050195) Lt Limpeza 500 ml  (6049007) Lt Hidratante 500 ml (6048934)



  
  
Conjunto de Banho Girl/Boy 
PRIMEIRO CONJUNTO DE HIGIENE — Uma bolsinha com 
bolsos internos para guardar os acessórios de banho do bebé, 
devidamente arrumados e prontos a utilizar. Inclui um saco  
de rede para secar os objetos do bebé. Ideal para usar em casa  
ou quando está em viagem.
INCLUI: Escova com cerdas naturais e pente com pontas 
arredondadas, e com cabo ergonómico, para ser confortável  
de utilizar. Tesoura em aço inoxidável e com pontas arredondadas 
e lâminas curtas — com tampa de proteção para garantir  
a máxima higiene. Esponja marinha, recolhida no alto mar,  
e muito macia quando entra em contacto com a água.  
Termómetro de banho, com uma tira termo-sensível ao calor.  
Tem a forma de um simpático peixe a boiar 
na água. 
(7032920) (7032938)

Bebé e Mamã

VICKS  
Babyrub  
VICKS BabyRub: aproveite ao máximo  
seus preciosos momentos de ligação com o bebé.
Babyrub é um cosmético e está indicado para bebés a partir dos 
6 meses. Como aplicar: Aplicar massajando suavemente o bebé 
no peito e abdomen para hidratar, descontrair e sossegar o bebé. 
Composição: Óleo de Eucalipto, Aloé Vera, 
Óleo de Lavanda, Óleo de Rosmaninho. 
(7518936)

3€
desconto

1€
desconto

Leite Hidratante
Hidrata, fortalece e protege 
a pele sensível do bebé

NOVIDADE

EDUCAR HOJE  
A PELE DE AMANHÃ

A SEGURANÇA DERMATOLÓGICA AO SERVIÇO DA PEDIATRIA

www.bioderma.pt

PUB_ABCDERM_210x148,5mm.indd   1 05/12/2018   16:46

3€
desconto

DODOT  
Sensitive Fraldas  
Dodot Sensitive Fraldas é uma  
fralda de tecido filtrante interior  
e núcleo duplo, que apresenta máxima 
absorção. Tamanho 0.  
(6956888)  

1€
desconto

(6330613)



1. Nas fórmulas com enxaguamento, de acordo com métodos de OCDE.

Eu quero  
natural

MUSTELA CUIDA

100 % fórmulas biodegradáveis1

97% de ingredientes 
de origem natural

Laboratórios Expanscience membro da UEBT  
pelas práticas de aprovisionamento responsável

FTALATOS 
FENOXIETANOL0%

MTL PUB Institucional 210x297mm.indd   1 03/01/2019   15:06



Bebé e Mamã

HALIBUT DERMA   
Creme (50 g) 
Halibut Derma Creme protege a pele  
sensível do rabinho do bebé, a cada muda da fralda.  
Previne a assadura da fralda.  Agora com a nova embalagem  
de 50 g, num formato travel, mais prático e portátil.  
Recomendado pela Associação Portuguesa 
dos Enfermeiros Obstetras. 
(6043315) 2019-01-PC-06 elaborado em dez. 2018

HALIBUT DERMA  
Bebé Linimento  
(200 ml)
A pele da zona da fralda  
é particularmente frágil, sendo por isso 
fundamental manter uma boa higiene e prevenir 
a irritação. Use Halibut Derma Bebé Linimento 
para uma limpeza suave a cada muda da fralda, 
removendo as impurezas do rabinho do bebé. 
Apresenta similaridade com o filme lipídico 
da pele. Recomendado pela Associação 
Portuguesa dos Enfermeiros Obstetras. 
(7463422) 2019-01-PC-05 elaborado em dez. 2018

HALIBUT  
MUDA FRALDAS 
Pomada Reparadora  
(50 g) 
Halibut Muda Fraldas Pomada  
Reparadora é o  membro mais  
recente da marca. Repara a pele  
do bebé quando existe irritação,  
assadura e/ou vermelhidão no rabinho  
do bebé. Contém miconazol e óxido  
de zinco. O miconazol ajuda a controlar  
a proliferação de microorganismos  
na pele. Recomendado pela Associação 
Portuguesa dos Enfermeiros  
Obstetras. 
(6099846) 2019-01-PC-07 elaborado em dez. 2018

Novo
1€
desconto

2€
desconto

3€
desconto

1€
desconto

(6994178)



Bebé e Mamã

2,5€
desconto
Aptamil 2 e 3 (800 g)

Aptamil 3 (7357939)

Aptamil 2 (7357921)



  
AVEENO DERMEXA  
Gama 
AVEENO® DERMEXA oferece uma gama de produtos  
que combina a aveia coloidal e avenantramidas para limpar, 
suavizar e aliviar a pele com tendência  
a atópica.   
Em toda a gama Dermexa

Bebé e Mamã

AVEENO BABY  
Gama 
AVEENO® Baby oferece uma ampla gama  
de produtos para o banho, hidratação e muda da fralda  
do bebé, com aveia ACTIVE NATURALS® que suaviza,  
alivia e protege a pele sensível e delicada  
do bebé.  
Em toda a gama Aveeno Baby exceto  
os produtos com os códigos 6576934 e 6839795

4€
desconto

4€
desconto
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3€
desconto

(6028902)




