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Saudamos  
o verão!
Conheça a nossa seleção de produtos 
de saúde e bem-estar

Telfast®120, (Fexofenadina) está indicado no alívio dos sintomas associados com rinite alérgica sazonal, em adultos e crianças com mais de 12 anos. A dose recomendada 
é de 1 comprimido por dia tomado antes de uma refeição. Doentes com doença cardiovascular devem ser advertidos que os anti-histamínicos estão associados a efeitos 
secundários como taquicardia e palpitações. Precaução de utilização em doentes hepáticos e insuficientes renais. Medicamento Não Sujeito a Receita Médica. Leia 
atentamente o folheto Informativo e em caso de dúvida ou persistência dos sintomas contacte o seu médico ou farmacêutico. Telfast Spray Nasal, 55µg /dose (acetonido 
de triamcinolona), suspensão para pulverização nasal, para o tratamento dos sintomas de rinite alérgica sazonal em adultos (>18anos). Dose inicial recomendada: 220 µg 
(2 pulverizações em cada narina, 1x/dia); Dose de manutenção: 110 µg (1 pulv. em cada narina, 1x/dia). Precaução em caso de mudança da terapêutica sistémica com 
corticosteroides, em caso de suspeita de perturbações da função suprarrenal e em doentes com historial de úlceras do septo nasal recentes, cirurgia nasal ou traumas, 
até completa cicatrização. Doentes com alterações da visão ou com histórico de aumento de pressão intraocular, com glaucoma e/ou cataratas devem ser monitorizados. 
Contém cloreto de benzalcónio - utilização a longo prazo pode causar edema da mucosa nasal. Não recomendado para utilização>3 meses, sem supervisão médica. 
Consultar médico, se sintomas não aliviarem ou se piorarem em 14 dias. Medicamento Não Sujeito a Receita Médica de Dispensa Exclusiva em Farmácia.  
Leia atentamente o folheto Informativo e em caso de dúvida ou persistência dos sintomas contacte o seu médico ou farmacêutico.   
(1.0) MARÇO 2020 | SAPT.CHC.20.02.0062 
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Neste catálogo encontra mais de 650 produtos que pode trocar pelos seus pontos. Aproveite!

*Exclui medicamentos sujeitos a receita médica e leites para lactentes.
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80
pontos

45
pontos
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Raquetes Vila Saúda
Duas raquetes em madeira + uma bola. Impressão  
a cores das personagens Vila Saúda. (6310169)

T-shirt Vila Saúda
T-shirt branca de criança, tamanho único (6-10 anos), 
gramagem 150 g. Impressão a cores das personagens 
Vila Saúda. (6310177)

Saúda

vila
Saúda

sabe mais em www.vilasauda.pt
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Os nossos sacos sustentáveis
são como o planeta.
Não há dois iguais.

af imprensa sauda sacos sustentaveis 148x205 catalog pontos.indd   1 27/03/2020   17:32



25
pontos

Almofada de Praia
Almofada de praia insuflável. Para beneficiar dos dias 
de praia e de campo, com todo o conforto. (6508689)

A pensar 
em si: 

Pode utilizar os pontos do  
seu Cartão Saúda para obter os 
produtos que lhe apresentamos 
nesta página. 

São produtos que lhe conferem 
conforto no dia a dia para os  
dias de primavera e de verão.

100
pontos

Saco Socialmente Responsável 
Saco produzido no âmbito da economia circular.  
Ajuda pessoas e ajuda ambiente. 100% algodão.  
Saco único. Não há 2 iguais. (6508697) 

Saco em Pano
Prático saco em pano cru. Reutilizável e muito  
útil para ter sempre consigo. (6310243)

40
pontos

Saúda
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Os nossos sacos sustentáveis
são como o planeta.
Não há dois iguais.

af imprensa sauda sacos sustentaveis 148x205 catalog pontos.indd   1 27/03/2020   17:32
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serviços farmacêuticos

45
pontos

Medição Glicémia
(6291658)

Medição Colesterol Total (6291666)

Medição Triglicerídeos (6291674)

160
pontos

Teste Gravidez
(6291682)

40
pontos

Avaliação do IMC  
(Índice de Massa Corporal) (6291641) 

35
pontos

Medição de Pressão Arterial  
e Frequência Cardíaca (6291690)

70
pontos

VACINAS

75
pontos
INJECTÁVEIS

Administração de Vacinas (6291708)

Administração de Injectáveis (IM / SC) (6291716)

Administração  
de Medicamentos

Avaliação de IMCTeste Gravidez

Colesterol  
e Triglicerídeos

Glicemia Pressão Arterial

50
pontos
COLESTEROL

95
pontos

TRIGLICERÍDEOS

AF_PRESS_NOVAS_ADESOES_148X205_CP.indd   1 11/03/2020   10:57
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essenciais de farmácia

130
pontos

220
pontos
LOÇÃO 100 G

330
pontos
GEL 100 ML

335
pontos

SPRAY 120 ML

360
pontos

CHAMPÔ 200 ML

HEDRIN (Gama)
Hedrin, gama completa para todas as fases  
da infestação por piolhos e lêndeas.  
TUDO EM 1 e ONCE — tratamento,  
DETEÇÃO REMOÇÃO LÊNDEAS — pós tratamento,  
PROTECT & GO — prevenção 
Tudo em 1 Champô 200 ml (6322685) Deteção Remoção 
Lêndeas Loção 100 g (6322701) Once Spray Gel 100 ml 
(6322644) Protect & Go Spray 120 ml (6322677) 

SNUP (15 ml)
Solução para  
pulverização nasal. 
0,5 mg/ml (5710579)  
1 mg/ml (5710611) 
Snup® 0,5 mg/ml solução para pulverização nasal contém 0,5 mg/ml de cloridrato 
de xilometazolina e Snup® 1 mg/ml solução para pulverização nasal  contém 1 mg/
ml de cloridrato de xilometazolina. São medicamentos não sujeitos a receita médica 
indicados no alívio da congestão nasal devido a constipações e resfriados (rinite 
vasomotora), rinite alérgica, para facilitar a drenagem das secreções na inflamação 
dos seios paranasais, bem como na otite média associada a constipações. Não 
utilize Snup® se tem alergia ao cloridrato de xilometazolina ou a qualquer outro 
componente deste medicamento. Snup® 0,5 mg/ml não pode ser utilizado por 
crianças com idade inferior menores de 2 anos. Snup 1 mg/ml não pode ser 
utilizado por crianças com idade inferior a 6 anos. Snup® está contraindicado em 
constipações crónicas - após a remoção cirúrgica da glândula pituitária através 
do nariz (hipofisectomia transfenoidal) ou outras intervenções cirúrgicas que 
expõem a camada externa (dura-máter) do cérebro. Precauções: Snup® não deve 
ser usado durante mais de 7 dias, salvo indicação médica. Fale com o seu médico 
antes de tomar Snup® se tomar antidepressivos inibidores da monoaminoxidase 
ou outros medicamentos que potencialmente aumentam a pressão arterial, se 
sofre de doença cardiovascular grave, feocromocitoma, distúrbios metabólicos 
como diabetes mellitus e hipertiroidismo, porfiria, hipertrofia da próstata. Leia 
cuidadosamente as informações contantes da embalagem e do folheto informativo 
e em caso de dúvida ou persistência de sintomas consulte o seu médico ou 
farmacêutico. Data da revisão do texto: Maio de 2017. Stada,Lda – Quinta da Fonte, 
Ed.D.Amélia, Piso 1 Ala B 2770-229 Paço de Arcos. NIF: 508306400

SABIA QUE: 
Normalmente pequenos, discretos  
e multifacetados, os conhecidos pensos 
rápidos podem ser a solução desejável para 
proteger pequenas feridas ou pequenos 
cortes.

Não pense, porém, que são todos iguais ou 
que servem o mesmo fim. Para que o seu 
efeito protetor não vá literalmente “por água 
abaixo”, existem os pensos resistentes à água, 
à sujidade e transpiráveis, que permitem, por 
exemplo, tomar banho ou lavar as mãos – se a 
ferida estiver localizada na mão – sem ter de 
mudar de penso.

Quem tem crianças em casa, sabe que  
a colocação de um penso pode ser um bom 
pretexto para deixar os mais pequenos  

de sorriso no rosto. Depois, há ainda  
aquelas alturas em que a presença notória  
de um penso pode ser inestética, pelo que  
não há nada como usar um penso 
transparente.

Hoje em dia existem também pensos 
especificamente para o controlo de pequenas 
hemorragias com propriedades coagulantes 
e pensos com agentes antibacterianos. Sem 
esquecer também os pensos absorventes, 
ideais para feridas e cicatrizes com exsudado. 
Finalmente, para as bolhas e calosidades 
incómodas, existem também pensos com 
formato adequado ao pé.
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essenciais de farmácia

50
pontos

MAY & BAKER  
Bicarbonato de Sódio Puro (450 g)
(6002097) 

25
pontos

BORATO SÓDIO

30
pontos

ÁCIDO BÓRICO

22
pontos

BICARBONATO  
DE SÓDIO

50
pontos

CLORETO  
DE MAGNÉSIO

ALVITA  
Borato de Sódio e Ácido Bórico
Borato de Sódio (7747121) Ácido Bórico (7747188) 

ALVITA  
Bicarbonato de Sódio  
e Cloreto de Magnésio
Bicarbonato de Sódio (7747147) Cloreto de Magnésio (7747113) 

55
pontos
CANFORADO

20
pontos
70% E 96%

15
pontos

ÁGUA  
OXIGENADA

30
pontos

ALGODÃO

ALVITA  
Álcool Etílico  
70% V/V, 96% V/V e Canforado (250 ml)   
Antissético. Uso externo. Desinfetante da pele.
70% (7743237) 96% (7743310) Canforado (7747527)

ALVITA  
Água Oxigenada 10 V  
e Algodão Zig-Zag      
Para limpeza e higiene  
da pele. 100% puro algodão. 
Água Oxigenada 250 ml (7985143)  
Algodão 100 g (6299222)



ALVITA  
Ligadura Gaze  
e Ligadura Cambric  
10 m x 10 cm
Para fixação e proteção de pensos.
Gaze (6167650) Cambric (6167692) 
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essenciais de farmácia

20
pontos

10 X 10

20
pontos

5 X 5

40
pontos

15 X 15 E 20 X 20

30
pontos

10 X 10

ALVITA  
Compressas TNT Esterilizadas
Limpeza e higiene do bebé e/ou limpeza  
e proteção de pequenas feridas. 
TNT 5 x 5 cm (6213504) TNT 10 x 10 cm (6213512)

40
pontos

ALVITA  
Compressa  
de Tecido  
Não Tecido (100 un.) 
Indicada para a limpeza e higiene do bebé e/ou 
limpeza e proteção de pequenas feridas. 
10 x 10 cm (6213520)

20
pontos

110
pontos

ALVITA  
Soro Fisiológico (100 ml)
Solução aquosa de cloreto  
de sódio a 0,9% para lavagem  
das fossas nasais.
(6167593) 

ALVITA  
Tampões de Ouvidos  
de Silicone (6 un.)
Para proteção da água  
e ruído.
(6210385)

55
pontos

ALVITA Adesivo de Papel
Para fixação de pensos.
5 m x 2,5 cm (6138867)

115
pontos

ALVITA  
Luvas Látex com Pó (100 un.)
Luvas de exame em látex de borracha natural. 
Ambidestras. 
S (6304030) M (6304048) L (6304055)

25
pontos

ALVITA  
Compressas de Gaze
Para limpar e proteger  
pequenas feridas. 
Gaze 10 x 10 cm (6167569)  
Gaze 15 x 15 cm (6167577)  
Gaze 20 x 20 cm (6167585)
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essenciais de farmácia

105
pontos
10 X 10 CM

180
pontos
10 X 26 CM

PIC SOLUTION  
Fast Ice Gelo Instantâneo (2 un.)  
e Ice Spray Frio (400 ml)
Duas bolsas que ao serem ativadas geram frio 
instantaneamente, útil após lesões. Não reutilizáveis. 
Spray com 400 ml para efeito de frio, útil após lesões.
Fast Ice (6223081) Ice Spray Frio (6281410) 

PIC SOLUTION Thermogel
A linha ThermoGel permite a aplicação  
de frio e calor, úteis no alívio de dores e inflamações.  
Bolsas reutilizáveis. 
10 x 10 cm (6413583) 10 x 26 cm (6242115) 

100
pontos
INSTANT ICE  
15 X 25 CM

175
pontos
HOT/COLD  
13 X 14 CM

210
pontos
HOT/COLD  
12 X 29 CM

DERMAPLAST ACTIVE Instant Ice e Hot/Cold
Gelo instantâneo para o alívio da dor muscular e bolsa 
de gel reutilizável para a aplicação local de frio ou calor.
Instant Ice 15 x 25 cm (6082578) Hot/Cold 13 x 14 cm (6265934)   
Hot/Cold 12 x 29 cm (6082586)
Dispositivos médicos. Leia cuidadosamente as rotulagens e as instruções  
de utilização.

115
pontos

FAST ICE

175
pontos

ICE SPRAY FRIO

10
pontos

BRITEX Boião Análise
Boião 120 ml com caixa. (6713206) 

175
pontos

AUDICERIL Lavagem Auricular
Audiceril spray lavagem auricular 50 ml. (6210963) 
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essenciais de farmácia

120
pontos
7,2 X 5 CM

50
pontos
NÃO ESTER.

130
pontos
10 X 8 CM

80
pontos

ESTER.

COSMOPOR  
WATERPROOF
Pensos esterilizados e impermeáveis. 
5 pensos 7,2 x 5 cm (6377572) 5 pensos 10 x 8 cm (6377564)
Dispositivos médicos. Leia cuidadosamente as rotulagens e as instruções 
de utilização. 

MEDICOMP  
Compressas
Compressas não  
esterilizadas e esterilizadas.
Não esterilizadas 10 cm x 10 cm, 100 un. (6704387)  
Esterilizadas 10 cm x 10 cm, 50 un. (6180059)
Dispositivos médicos. Leia cuidadosamente as rotulagens e as instruções  
de utilização.

120
pontos

BOLHAS PEQ./ 
CALC. E CALOS 

50
pontos

PLASTIC + SOFT

135
pontos
BOLHAS XL

105
pontos

AQUA

TIRITAS Effect  
Bolhas e Calos
Proteção para bolhas pequenas,  
bolhas calcanhar e bolhas XL. Proteção para calos.
Bolhas Pequenas 6 un. (6424812) Bolhas Calcanhar 5 un. 
(6424820) Calos 7 un. (6424804) Bolhas XL 6 un. (6408765)
Dispositivos médicos. Leia cuidadosamente as rotulagens e as instruções 
de utilização.

TIRITAS  
Plastic, Soft e Aqua
Pensos para pele sensível, resistentes à água.
Plastic 14 un. (6408690) Soft 20 un. (6763953)  
Aqua 20 un. (6135210)
Dispositivos médicos. Leia cuidadosamente as rotulagens e as instruções 
de utilização. 

95
pontos

SORO

165
pontos

CREME

LUSAN Soro Fisiológico  
e Creme Cicatrizante
Limpeza e cicatrização de feridas. 
Soro Fisiológico 30 unidoses x 5 ml (6048017)  
Creme Cicatrizante 15 g (6048009)
Dispositivos médicos. Leia cuidadosamente as rotulagens e as instruções 
de utilização.

110
pontos

LUSAN  
Clorexidina Spray  
Antisséptico (25 ml)
Desinfeção de feridas. 
(7477257)
Use os desinfetantes com segurança.  
Leia sempre o rótulo e as informações sobre o produto antes de usar.

105
pontos
4,5 X 6,5 CM

165
pontos
7,5 X 10 CM

TIRITAS MEDICAL Queimaduras 
Pensos refrescantes para acelerar o processo  
de cicatrização. 
3 pensos 4,5 x 6,5 cm (7481267) 3 pensos 7,5 x 10 cm (7481275)
Dispositivos médicos. Leia cuidadosamente as rotulagens e as instruções 
de utilização.



15

essenciais de farmácia

40
pontos

SORTIDO

45
pontos

LAVÁVEL

50
pontos

TRANSPARENTE  
+ TECIDO

70
pontos
BANDAS + 

ALMOFADADO

ALVITA Pensos Rápidos e Bandas Adesivas
Para proteção de pequenas feridas  
e cortes superficiais. 
Penso Sortido (6120048) Penso Lavável (6120022)  
Penso Transparente (6120014) Penso Tecido (6120030)  
Banda Plástica (6120071) Banda de Tecido (6120063)  
Penso Almofadado (6120055) 

85
pontos
EASY TO GO  

24 UN.

100
pontos

BANDA  
1 M X 6 CM

60
pontos
EASY TO GO  

12 UN.

65
pontos

FINGER MIX+AQUA 
RESIST ALOE VERA

80
pontos

AQUA RESIST  
25 UN.

SALVELOX Pensos
Pensos resistentes à água, para proteção de pequenas feridas e cortes superficiais. Com micro-perfuração 
patenteada que deixa a pele respirar, são bastante flexíveis e com compressa altamente absorvente. 
Easy to Go 1T Transparente, 12 un. (6059550) Easy to Go 2T, 12 un. (6059543) Easy to Go 3T, 24 un. (6059535)  
Aqua Resist Aloe Vera 1T, 16 un. (6160705) Aqua Resist 1 m x 6 cm, 1 banda (6644930) Finger Mix, 18 un. (6199984)  
Aqua Resist Sortidos 6T, 25 un. (6732255)
Mudar o penso e limpar a ferida diariamente. Conservar em local limpo, seco e fresco. Dispositivo médico. Leia atentamente a rotulagem e instruções de utilização.

155
pontos

NASAL

110
pontos

BUCAL

MAR  
Spray Bucal (50 ml)  
e Solução Nasal (125 ml)
Solução com água do mar enriquecida com  
Aloe Vera e Camomila, para lavagem da garganta 
(Crianças a partir dos 6 anos de idade e adultos).  
Spray isotónico de água do mar destinado à higiene 
nasal diária (crianças a partir dos 3 anos e adultos).
Spray Bucal (6032235) Solução Nasal (6032250)
MAR® Suave e Forte são dispositivos médicos para a higiene nasal e oral 
diária. Ler cuidadosamente a rotulagem e as instruções de utilização.  
Não utilizar em caso de alergia, intolerância ou hipersensibilidade a um  
dos componentes. Recipiente pressurizado. 
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essenciais de farmácia

65
pontos
URGOSTRIPS

135
pontos

CICATRIZ. DEDO/
STAND./JOELHO

145
pontos

QUEIMADURAS 
PEQUENO

155
pontos
FILMOGEL  

PEQ. CORTES

165
pontos

QUEIMADURAS 
GRANDE

185
pontos

PENSO SPRAY E 
S.O.S CORTES

URGO Gama Primeiros Socorros
A gama de Pensos Terapêuticos URGO permite estancar hemorragias ligeiras e tratar queimaduras e feridas 
de profundidade variável, desde pequenos cortes e escoriações a feridas que necessitem tiras de sutura.                                                                                                                                          
Para cada PROBLEMA, uma SOLUÇÃO URGO.  
URGOStrips (6772079) Pensos Cicatrização Rápida Dedo (6421503) Pensos Cicatrização Rápida Standard (6421529) Pensos 
Cicatrização Rápida Joelho (6421511) Pensos Queimaduras, Pequeno (6774265) Pensos Queimaduras Waterproof, Pequeno (6273672) 
Filmogel® Pequenos Cortes (6349761) Pensos Queimaduras, Grande (6782730) Pensos Queimaduras Waterproof, Grande (6273698) 
Filmogel® Penso Spray (6799049) SOS Cortes (7467514) 
Dispositivos médicos. Leia atentamente a rotulagem e as instruções de utilização.  

50
pontos
10 PENSOS 

QUADRA + FORTE

80
pontos

MASTER-AID Quadra, Forte e Cutiflex Strip
Quadra Med: Penso indicado para a proteção de 
pequenas feridas em peles delicadas e sensíveis.  
Forte Med: Penso resistente e lavável de elevada 
proteção. Cutiflex Strip: Penso impermeável, indicado 
para a proteção de feridas em imersão total na água.
Quadra Med 10 pensos (6401810) Quadra Med 40 pensos,  
5 formatos (6401836) Forte Med 10 pensos (6401778)  
Forte Med 40 pensos, 5 formatos (6401786)  
Cutiflex Strip 10 pensos (6402388)  
Cutiflex Strip 20 pensos, 4 formatos (6401869)
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essenciais de farmácia

APOSAN Adesivo
Cor Branco Adesivo Poroso Hipoalergénico 5 m x 2,5 cm 
(6980342) Cor Papel Fita Autoadesiva Microporosa  
Peles Sensíveis 5 m x 2,5 cm (6980326)  
Cor Pele Adesivo Hipoalergénico 5 m x 1,25 cm (6978825)  
Cor Pele Adesivo Hipoalergénico 5 m x 2,5 cm (6980334)  
Cor Pele Adesivo Hipoalergénico 5 m x 5 cm (6978833) 

25
pontos

RESIST. ÁGUA

30
pontos

COR DE PAPEL

35
pontos

20 UN.

40
pontos

30 UN.

55
pontos

PRÉ CORTADO

40
pontos
COR DE PELE  
5 M X 1,25 CM

45
pontos
COR DE PELE  

E BRANCO

90
pontos
COR DE PELE  
5 M X 5 CM

APOSAN Penso  
Resistente a Água 12 un. (6251314) Extra Forte 20 un. (6980300) 
Extra Forte 30 un. (6980367) Extra Forte Pré Cortado (6980318) 

25
pontos

40
pontos

10 UN.

90
pontos

30 UN.

APOSAN Cotonetes (100 un.)   
(6995183)

45
pontos
7,5 X 5 CM

60
pontos
6 X 10 CM

APOSAN  
Penso Estéril Adesivo 
7,5 x 5 cm, 10 un. (6043737) 6 x 10 cm, 10 un. (6043745) 

APOSAN Soro Fisiológico (10 un./30 un.)
10 x 5 ml (6044529) 30 x 5 ml (6124982) 



18

essenciais de farmácia

60
pontos
INFANTIL E 

ADULTO 1 PAR

105
pontos

ADULTO 2 PARES  
E ESPUMA RUÍDO

125
pontos
AQUABLOCK

165
pontos

INFANTIL  
6 PARES

MACK’S  
Tampões para Ouvidos
Silicone Infantil: Tampões em silicone de tamanho infantil. Facilmente moldáveis. Ideais para desportos aquáticos  
e sempre que o contacto com a água seja desaconselhado (ex: pós-operatório). Silicone Adulto: Tampões em silicone 
facilmente moldáveis a todos os ouvidos. Ideais para desportos aquáticos e sempre que o contacto com a água seja 
desaconselhado (ex: pós-operatório). Espuma Ruído: Tampões em espuma suave de aplicação rápida e fácil. Ideais 
para dormir, estudar, utilização de ferramentas elétricas, eventos ruidosos, etc. Redução do ruído de 33 decibéis. 
Aquablock: Tampões em silicone ultra-suave pré-moldado, que impedem a entrada de água. Ideais para desportos 
aquáticos. 
Silicone Infantil 1 par (6768572) Silicone Infantil 6 pares (6766006) Silicone Adulto 1 par (6768580) Silicone Adulto 2 pares (6765982) 
Espuma Ruído 5 pares (6301663) Aquablock 2 pares (7981134) 

40
pontos

LIMA  
UNHAS

60
pontos

CORTA UNHAS 
MANICURE C/LIMA

75
pontos

PINÇA DEPIL.  
DECORADA

90
pontos

APOSAN Manicure e Pedicure
Lima Unhas Acolchoada Negra (7514083) Lima Unhas Coridon 
10 un. (6264085) Corta Unhas Manicure c/ Lima (7514042) 
Pinça Depil. Decorada (7514109) Corta Unhas Pedicure c/ Lima 
(7514059) Pinça Depilar Negra (7514117) Tesoura Peles 
(7514141) Tesoura Unhas (7514158) 

80
pontos
4 UN. / 8 UN.

95
pontos

2 UN.

100
pontos

6 UN.

APOSAN Tampões para Ouvidos
Tampão Espuma PVC 4 un. (7011809) Tampão Poliuretano  
4 un. (7011817) Tampão Cera c/Algodão 8 un. (7011791)  
Tampão Silicone Injetado Adulto 2 un. (7011825)  
Tampão Silicone Injetado Criança, 2 un. (7011833)  
Tampão Silicone Moldaveis 6 un. (7011783)
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saúde oral

70
pontos

65
pontos

BRANQUEADORA

85
pontos

PROFISSIONAL

90
pontos
ORIGINAL

ORAL-B  
Fio Dentário Superfloss
Ideal para aparelhos, pontes e espaços interdentários 
amplos. Tem uma extremidade dura para melhor 
penetrar sob os aparelhos. 
(6702910)

ORAL-B  
Pastas de Dentes
Rejuvenesce as gengivas e remineraliza o esmalte, 
defendendo os dentes da erosão. 
Gengivas & Repair Branqueadora 75 + 25 ml (6326090)  
Pro-Expert Protecção Profissional 75 + 25 ml (6326116) 
Gengivas & Repair Original 75 + 25 ml (6326108) 

120
pontos

28 COMP.

180
pontos

54 COMP.

KUKIDENT  
Comprimidos de Limpeza
28 Comprimidos (6381418) 54 Comprimidos (6381426) 
Não colocar compridos ou solução de limpeza na boca. Dispositivo médico. 
Leia cuidadosamente a rotulagem e as instruções de utilização. 

150
pontos
PROTEÇÃO  
DUPLA 57 G

185
pontos
40 G, 47 G E 
PRÓTESES

250
pontos
57 G, 60 G  

E 70 G

KUKIDENT PRO
Os produtos adesivos Kukident® para próteses dentárias 
são desenvolvidos para proporcionar uma fixação forte 
e duradoura, melhorando a sensação e o ajuste da sua 
prótese. Aplicando-os na prótese, evita que a mesma 
se mova quando fala ou come, para além de se sentir 
mais seguro. 
Proteção Dupla 57 g (6264002) Válido para todas  
as referências 40 g e 47 g (6185009) (6176362) (6205831) 
(6176388) (6176404) (6306779) Próteses Parciais (6266502) 
57 g a 70 g (6039818) (6176370) (6221135) (6176396)
Não utilizar uma quantidade superior à recomendada nem em próteses 
mal adaptadas. Dispositivo médico. Leia cuidadosamente a rotulagem e as 
instruções de utilização.
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saúde oral

90
pontos
CRIANÇAS

110
pontos

CRIANÇA

125
pontos

BRANQUEADOR+ 
GEN. SAUDÁVEIS

VIV ORAL Escova dentes 
Adultos (6265397) Crianças (6265405) 

90
pontos

VIV ORAL  
Fita Dentária Cor Azul (70 m) 
(6265389)

165
pontos

GEL

180
pontos
COLUTÓRIO

VIV ORAL Gel e Colutório 
Gel Gengivas 50 ml (6337105)  
Colutório Gengivas 250 ml (6325878) 

VIV ORAL Dentífricos 
Dentes Sensíveis 75 ml (6335596) Dentes Saudáveis  
Crianças 50 ml (6337097) Oral Branqueador 75 ml (6334987) 
Gengivas Saudáveis 75 ml (6335604) 

200
pontos

CLAS., CARE, PROT., 
WHITE E INTENSE

350
pontos

CLASSIC  
500 ML

ELUDRIL Colutórios
Intense (6343350) Protect (6340919) White (6340927)  
Care (6879817) Classic 200 ml (6889147) Classic 500 ml (6889154) 

155
pontos

ELUGEL
Gel oral com ação purificante, formulado à base  
de Clorohexidina (0,2%). 
(6656967) 

210
pontos

ELUPERIO  
e ELUDRIL EXTRA  
Colutórios (300 ml)
Eluperio (6882258)  
Eludril Extra (6279000)

105
pontos

DENTES 
SENSÍVEIS

95
pontos

ADULTOS

ANTESANTES

85
pontos

DENTES 
SENSÍVEIS

AGORA

75
pontos

ADULTOS

AGORA



saúde oral
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100
pontos

VIAGEM

120
pontos

KIDS E JÚNIOR 

140
pontos

 

155
pontos

ADULTO

195
pontos
KIT VIAGEM    

225
pontos

KIT ORT. VIAGEM               

ELGYDIUM Dentífricos Kids, Júnior e Adultos
Proteção Gengivas Viagem (6887208) Branqueamento Viagem (6887182) Kit Viagem Kids (7484691) Kids Frutos Silvestres (6784090) 
Kids Banana (6942110) Kids Frescura Morango Ice Age (6037952) Júnior Menta Suave (6087981) Júnior Bubble (6831800)  
Júnior Tutti Frutti Ice Age (6037960) Phyto (6044438) Proteção Gengivas (6405878) Branqueamento (6784116) Branqueamento Cool 
Lemon (6985895) Dentes Sensíveis (6784108) Prevenção Cáries (6593772) Brilho e Cuidado (6887893) Multi-Action (6243311)  
Proteção Erosão (6222125) Sensileave (6263798) Kit Viagem (6921809) Kit Ortodôntico Viagem (6883371) 

160
pontos

CLASSIC  
E PROTECT

165
pontos
PARODIUM

190
pontos

SOLUÇÃO 
GENGIVAL

ARTHRODONT  
Dentífricos e Solução Gengival
Pasta Dentífrica Classic (6594713)  
Gel Dentífrico Protect (6875070) Parodium (6656959)  
Solução Gengival (6832865)

120
pontos

PRIM. DENTES  
E REPAIR

165
pontos

CLINIC 
SENSILEAVE

ELGYDIUM  
Gel Dentário 
Primeiros Dentes (6573337) Repair (6235382)  
Clinic Sensileave (7475046) 



saúde oral
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65
pontos

ELGYDIUM Clinic  
Orthoprotect Cera 
(6321398)

125
pontos

ELGYDIUM  
Revelador de Placa
 (6259093)

85
pontos

ELGYDIUM  
Anti-Placa 
Pastilhas Anti-Placa (6231829) 

100
pontos

ELGYDIUM  
Clinic Fios Dentários e Fita Dentária 
Fio Dentário c/ Clorohexidina (6106427)  
Fio Expanding (6107078) Fita Dentária c/ Flúor (6107086)  
Fio Dentário Black (6961581) 

100
pontos
PASTILHAS

125
pontos

SPRAY

ELGYDIUM Breath
Pastilhas (6237784) Raspador de Língua (6134932)  
Spray (6099242)

115
pontos
RASPADOR  
DE LÍNGUA

ELGYDIUM Gel e Spray
Clinic Cicalium Gel (6044545) Clinic Xeroleave Spray (7006726) 
Clinic Cicalium Spray (6044537) 

225
pontos
CICALIUM  

GEL

235
pontos
XEROLEAVE  

SPRAY

240
pontos
CICALIUM  

SPRAY

185
pontos

ICE AGE E FLÚOR

215
pontos
ANTI-PLACA 

ELGYDIUM  
Colutórios
Ice Age Júnior (6037978)  
Flúor (6784058) Anti-Placa (6885731) 



saúde oral

105
pontos
BABY, KIDS, 

JUNIOR, ADULTO

110
pontos

CLINIC

125
pontos

CLINIC  
PRÓTESE

ELGYDIUM Escovas Manuais  
(Baby, Kids, Júnior e Adulto)
A qualidade que faz a diferença. 

100
pontos

RECARGA

130
pontos

MONO COMPACT

145
pontos

DENTAL PICK

170
pontos

TRIO COMPACT

ELGYDIUM  
Clinic Escovilhões
(6044420) (6062018) (6251165) (6251157) (6251173) (6251207) 
(6251181) (6251199) (6062034) (6251223) (6251215) (6251231) 
(6251504) (6251249) (6874826) (6874834) (6251256) (6251264) 
(6251272) (6251280) (6062026)

23

130
pontos
POWER KIDS 
RECARGAS

200
pontos

CLINIC HYBRID 
RECARGA

300
pontos

POWER  
KIDS

780
pontos

CLINIC  
HYBRID

ELGYDIUM  
Escovas Elétricas e Recargas  
(Kids e Adulto)
Power Kids Recargas (6262923) Clinic Hybrid Recarga 
Sensitive (6085258) Clinic Hybrid Recarga 15/100 (6085241) 
Power Kids (6259903) Clinic Hybrid (6050914)



24

saúde oral

140
pontos

DENTÍFRICOS 
CRIANÇAS

175
pontos

DENTÍFRICOS 
CÁRIES E BIO

200
pontos
BÁLSAMO  

1.OS DENTES BIO

235
pontos
COLÚTÓRIO  

C/FLÚOR

BUCCOTHERM 
Higiene e Saúde Oral. 
Dentífrico Manga 2-6 anos (6865212) Dentífrico Morango 2-6 anos (6804906) Dentífrico Menta Suave 7-12 anos (6804914)  
Dentífrico Prev. Cáries (6329862) Dentífrico Branqueamento & Cuidado BIO (6329771) Dentífrico Gengivas Sensíveis BIO (6329870) 
Bálsamo 1.os dentes BIO (6329854) Colútório c/Flúor (6329763)

85
pontos

ESCOVAS KIDS  
E JUNIOR

125
pontos

PASTA DENT. E 
BUTLERWEAVE 

160
pontos

EASY FLOSS E 
SOFT-PICKS COMF.

190
pontos
SOFT-PICKS 
ADVANCED

GUM
GUM® — Healthy Gums. Healthy Life.®  
Descubra a nossa gama de higiene oral com soluções 
especializadas. Ideal para a saúde e cuidado dos seus 
dentes e gengivas!
Escova Kids Monstros 3-6 anos (7474486) Escova Junior 
Monstros 7-9 anos (7474494) Pasta Dentífrica Tutti-Fruti Junior 
(6954065) Pasta Dentífrica Morango Kids (6878397) Butlerweave 
Mint (6656447) Easy Floss (6574350) Soft-Picks Comfort Flex 
(6268243) Soft-Picks Advanced Regular (7002972) 



FARLINE  
Pasta de Dentes  
e Kit de Viagem 
Pasta de Dentes  
Anti-Placa 15 ml (6004382)  
Kit de Viagem e Pasta  
Viagem Anti-Placa (6004572)

FARLINE  
Pasta de Dentes  
e Colutórios 
Pasta Júnior Sabor Morango (6085233)  
Pasta Antiplaca 125 ml (7484097) Pasta Blanqueadora 125 ml 
(6966689) Pasta Gengivas Sensíveis 125 ml (6334839) 
Colutório Fresh 500 ml (6953869) Colutório Flúor 500 ml 
(6953877) Colutório Gengivas Sensíveis 500 ml (6334854) 

60
pontos

FARLINE  
Escova de Dentes
Júnior (6094243)  
Suave Pack 2 un. (6087171)  
Média Pack 2 un. (6087163)  
Bambu Rosa (6367649) Bambu Azul (6367664)  
Bambu Amarela (6367656) Bambu Verde (6367631) 

25
pontos

PASTA  
DE DENTES

95
pontos

KIT  
DE VIAGEM

60
pontos

PASTA DENTES 
JÚNIOR

75
pontos

PASTAS DENTES 
125 ML

100
pontos
COLUTÓRIOS

45
pontos
COTONETES

75
pontos

ESCOVA DENTES 
CRIANÇA

85
pontos

ESCOVA DENTES

95
pontos

ESCOVA E FIO 
CARVÃO ATIVO

165
pontos

ESTOJO

BABU 
Babu Eco — produtos ecológicos feitos a partir do Bambu com propriedades antibacterianas. 
Cotonetes Bambu Ecológicos Cx.100 (6266460) Escova Dentes Bambu Criança (6266411) Escova Dentes Bambu Extra Suave (6266379) 
Escova Dentes Bambu Suave (6266387) Escova Dentes Bambu Media (6266395) Escova Dentes Bambu Firme (6266403)  
Escova Dentes Bambu Carvão Activo (6266429) Fio Dentário Carvão Activo (6349837) Estojo p/Escova Adulto Bambu (6266437)  
Estojo p/Escova Infantil Bambu (6266445) 

saúde oral

25



26

beleza

40
pontos

300 ML

60
pontos

750 ML

ALVITA Gel de Banho 
Produtos de elevada qualidade e testados 
dermatologicamente. 
Baunilha (6241513) Hidratante (6948760) Dermo (6085605) 
Mel & Iogurte (6948752) Argão (6948778) Aloe Vera (6948737) 
Aveia (6948745) Purificante (6948786) Coco (6193532) 
Hipoalergénico (6186361) Laranja e Canela (6341107)

85
pontos

ALVITA Leite Corpo Aloe Vera
Com Aloe Vera. Purifica e tonifica  
a pele, deixando-a suave,  
acetinada e agradavelmente  
perfumada. Tolerância testada  
sob controlo dermatológico.
(6948802) 

25
pontos

50 UN.

45
pontos

100 UN.

ALVITA Discos de Algodão 
Para limpeza da pele e remoção da maquilhagem.
100 un. (6884890) 50 un. Grandes (6165639)

125
pontos

ALVITA Gel Corpo Aloe Vera
Refresca, hidrata e apazigua  
a pele. Fórmula com extrato  
de Aloe Vera a 100%. Tolerância 
testada sob controlo dermatológico.
(6948828) 

25
pontos

100 UN.

30
pontos

200 UN.

ALVITA Cotonetes
Para a higiene diária do ouvido e nariz. Haste em papel.
100 un. (6299081) 200 un. (6127845)

60
pontos

125 ML

235
pontos

1 L

ALVITA  
Óleo de Amêndoas Doces
A amêndoa doce regenera  
e nutre a pele sensível e  
desidratada. Previne e alivia  
as estrias devido à gravidez. 
125 ml (7985200) 1 l (7985218) 

55
pontos

FARLINE  
Discos Desmaquilhantes (80 un.) 
Discos desmaquilhantes com dupla face.
Face lisa: Para uma melhor aplicação  
de cremes e loções ou para cuidado de 
unhas. Face rugosa: Para uma limpeza 
mais profunda, para retirar os restos  
de maquilhagem. (6995175) 
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beleza

135
pontos

FARLINE Gel Pernas  
Cansadas Efeito Frio (200 ml)
Gel efeito frio que alivia a sensação 
de cansaço e peso nas pernas, 
assim como a sensação de calor  
e ardor. (6080366) 

55
pontos

TALCO
215
pontos

65
pontos
REMOVEDOR 

VERNIZ

APOSAN  
Talco (200 g)  
e Removedor de Verniz (200 ml)  
Talco (6050286) Removedor de Verniz (7484642) 

FLEXITAL Bálsamo  
para os Calcanhares
Adequado para diabéticos. 
(6188318)
Flexital® Bálsamo é um dispositivo médico para o tratamento  
dos pés secos e gretados. Para mais informações, ler cuidadosamente  
a rotulagem e as instruções de utilização.

125
pontos

CERA DI CUPRA Creme de Mãos
Este creme é o cuidado ideal para tornar as suas mãos 
macias, graças à cera virgem de abelha, que assegura 
uma natural proteção da pele, contribuindo para 
retardar o envelhecimento. (6840827)

70
pontos

ALVITA  
Sabonete  
Líquido de Mãos
Suaviza, hidrata e protege a pele das mãos. pH neutro. 
Tolerância testada sob controlo dermatológico. 
Aloe Vera (6186379) Mel & Iogurte (6318501) Hidratante (6427765) 

70
pontos

ALVITA  
Creme Mãos Reparador 
Especialmente concebido para 
reparar e proteger as mãos 
danificadas. Tolerância testada sob 
controlo dermatológico.
(6948810) 

50
pontos

ALVITA  
Vaselina Purificada
Ação protetora e suavizante da pele.
(6868117) 
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beleza

250
pontos

URESIM  
Creme Reparador (50 ml)
Repara o envelhecimento e mantém a pele hidratada. 
Diminui rugas.
(6873026) 

80
pontos

ROUGJ Máscara de Pestanas  
Extra Volume (10,5 ml)
(6046771) 

80
pontos

ROUGJ Creme de Corpo  
Nutritivo e Suavizante (150 ml)
(6045377) 

80
pontos

ROUGJ Creme de Rosto  
Hidratante 24H (30 ml)
(6045369) 

90
pontos

PÓ

160
pontos

SPRAY

FARLINE  
Desodorizante  
para Pés
Pó 100 g (7483404)  
Spray (6941013) 

120
pontos
HIDRATANTE

130
pontos
REPARADOR

FARLINE  
Creme de Pés  
(150 ml)
Hidratante (7478370)  
Reparador (7478388) 

ACOFARDERM Gel de Banho (Gama)
Formulado com ingredientes naturais que conferem à pele 
o cuidado específico de que esta necessita. pH neutro. 
Aloe Vera + Vit. E 1000 ml (6873240) Algas + Colagénio  
Marinho 750 ml (6873265) Azeite + Ómega 6 750 ml (6873273)  
Leite de Algodão 750 ml (6873315) Aveia 750 ml (6873323) 
Água de Côco 750 ml (6873331) Baunilha 750 ml (6968479) 
Dermatológico 0% 750 ml (6919332) Dermatógico 0% Flor  
de Camomila 750 ml (6088526) Dermatógico 0% Flor  
de Laranjeira 750 ml (6088534) Amêndoas Doces e Mel  
750 ml (6222455) Células Frescas de Kiwi 750 ml (6222448)  
Extrato de Romã 750 ml (6222463) 

75
pontos
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beleza

495
pontos

105
pontos

4 G

120
pontos

50 ML

HIDROLACT  
Cuidado de Lábios e Mãos 
Repara, hidrata e protege. 
HidroLact Stick Labial 4 g (6813378)  
HidroLact Creme Mãos 50 ml (6812313) 

160
pontos

125 G

400
pontos

500 ML

HIDROLACT  
Cuidado de Banho
Pele seca, desvitalizada e sensível.  
Pele seca, sensível, pruriginosa  
e com tendência à atopia. 
HidroLact Sabonete 125 g (6752824)  
HidroLact Gel Banho Aveia+Amido & Milho 500 ml (6812321)

HIDROLACT  
Hidratante Corporal (1 kg)
Hidrata e protege a pele seca. 
(6983122) 

155
pontos

220
pontos

HIDROLACT  
Creme Facial (40 g)
Efeito hidratante, emoliente e calmante. 
(6611319) 

HIDROLACT  
Body Milk (200 ml)
Hidrata e protege a pele. 
(6002337)
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beleza

75
pontos

120
pontos

MUSSVITAL  
Água Micelar (100 ml)
(6978163) 

MUSSVITAL  
Essentials Loção Corporal (400 ml)
Loção Corporal Mussvital Essentials. 
Aloe Vera (6000604) Argan (6000612)

75
pontos

150
pontos

MUSSVITAL Gel de Banho (750 ml)
Gel Banho Mussvital Essentials.
Amêndoa (6000620) Aloe (6000638) Argan (6000646)  
Coco (6000653) Original (6000687) 

MUSSVITAL  
Pack 2 Desodorizantes (75 ml)
Pack 2 Desodorizantes Mussvital Dermactive.
Teens (6983015) Antimanchas (6982975) Sport (6983007) 
Sensível (6982991) Hiperhidrose (6982967) Nature (6982983) 
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beleza

190
pontos

FARLINE  
Gama Cuidado  
Corporal
BodyGel Aloe Vera 250 ml (6828962) Loção Hidratante Corporal 
500 ml (7467456) Loção Reparadora Corporal 500 ml (7467464) 

FARLINE  
Champô (500 ml)
Tratamento capilar  
sem sulfatos.
Anticaspa (6829002)  
Seboregulador (7470799) Frequência (6829044)  
Sensível (6035097) Fortificante 2 em 1 (7470781) 

135
pontos

120
pontos
TOALHETES

210
pontos

EMULSÃO SUAVE 
200 ML

250
pontos

PRECIOUS OIL, 
GIRL

330
pontos

EMULSÃO SUAVE 
400 ML

240
pontos

ANTISSÉP, SENS,  
SUAV., HIDR.

LACTACYD Higiene Íntima
Higiene íntima diária para todas as situações, nomeadamente na rotina diária da criança a partir dos 3 anos 
(Lactacyd Girl), da adolescente (Lactacyd Pharma Sensitive), mulher ativa (Lactacyd Íntimo ou Lactacyd Precious Oil), 
na gravidez (Lactacyd Pharma Antisséptico), na menopausa (Lactacyd Pharma Hidratante) ou como coadjuvante no 
tratamento de irritações vaginais (Lactacyd Pharma Suavizante). Toda a gama Lactacyd é enriquecida com ácido 
láctico, contendo ingredientes específicos para cada fase da vida.  
Íntimo 10 Toalhetes (6562017) Íntimo 200 ml (6524454) Antisséptico (6932194) Sensitive (6932210) Suavizante (6932228)  
Lactacyd Pharma Hidratante (6932202) Precious Oil (6039867) Girl (6041368) Íntimo 400 ml (6809269) 
Os produtos da gama Lactacyd são cosméticos. Para mais informações consultar a rotulagem.

60
pontos

80
pontos

UREIA

FARLINE  
Creme Hidratante  
Corpo e Mãos (300 ml)
Corpo e Mãos (6080358)  
Corpo e Mãos 10% Ureia (6264838)
Hidrata e repara uma pele mais danificada.

130
pontos

FARLINE  
Champô e Spray  
Desembaraçante (250 ml)
Champô júnior e spray  
desembaraçante com óleo  
de árvore de chá (ação  
repelente de piolhos). Champô (6232884) Spray (6232868) 
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80
pontos

FARLINE  
Máscara Capilar  
Reparadora (300 ml)
(6269357)
Tratamento capilar sem sulfatos.

45
pontos

30 ML

65
pontos

50 ML

FARLINE  
  Creme de Mãos 
Cuida, hidrata e repara as mãos secas e gretadas.
Cereja 30 ml (6345488) Hidratante Oliva 50 ml (7467472) 
Reparador Argão 50 ml (7467480) 

70
pontos

FARLINE  
Sabão Líquido Mãos
Espuma Frutos do Bosque 300 ml (6340224) Espuma Baunilha 
300 ml (6340364) Aloe Vera 500 ml (6949677) Aveia 500 ml 
(6949685) Oliva 500 ml (6949693)  

40
pontos

FARLINE  
Máscara Facial
Hidrata, preenche e alisa. Ilumina, revitaliza e unifica. 
Limpa, purifica e corrige imperfeições.
Hydra-Filler Mask (6347492) Glow Mask (6347484)  
Carbon Mask (6347500)

70
pontos

FARLINE  
Toalhitas Desmaquilhantes (20 un.)
(6851113) 
Toalhitas desmaquilhantes com aloe vera, camomila e vit. E.

85
pontos

FARLINE  
Desodorizantes Roll-on sem alcóol 
Extra-Dry (6325423) Invisível (6325449) Sensível (6325431)

50
pontos

STICK

90
pontos
BÁLSAMO

FARLINE  
Stick Labial SPF 15  
e Bálsamo Reparador  
Nariz e Lábios  
Stick Clássico (6278945) Stick Cereja  
(6278952) Stick Morango (6278960)  
Bálsamo (6828988) 

50
pontos
TOALHITAS

110
pontos

GEL

FARLINE  
Toalhitas Linha Íntima (24 un.)  
e Gel Linha Íntima (200 ml)
Com aloe vera, alantoína e camomila,  
sem PEG e sem parabenos, pH que mantém  
o equilíbrio da flora vaginal.  
Toalhitas (6284109) Gel (6284117) 
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40
pontos

400 ML

FARLINE Gel de Banho e Duche (750 ml),  
de Argão e Algodão (400 ml)  
e Familiar pH Neutro (1 l)
Limpa, hidrata e recupera o equilibrio da sua pele.
Argão 400 ml (7762914) Algodão 400 ml (6345447) Algodão 
(6345454) Baunilha (6345462) Amêndoas (6239400) Frutos  
do Bosque (6239418) SPA (6982009) Algas Marinhas (6829119) 
Aloe Vera (6829127) Argão (6964429) Aveia/Ómega (6829135) 
Melissa (6829143) Oliva (6874107) Familiar (6930974)

70
pontos

750 ML

80
pontos

1 LITRO

300
pontos

INIBSA Gel (Duo)
Gel hidratante e nutritivo para o duche e banho.  
PH 5,5. Ótima tolerância cutânea.  
Oferta da 2.ª unidade.
Dermatológico (6956219) Dermatológico de Aveia (6956201)
Os produtos da gama Inibsa são cosméticos. Para mais informações 
consultar a rotulagem.

255
pontos

CEDRAFLON  
(150 ml)
Tópico para o alívio das pernas pesadas que,  
graças à sua inovadora textura gel-creme, refresca  
de imediato mantendo a pele hidratada. 
(6237909) 

100
pontos

BIODERMA  
Hydrabio H2O, Sébium H2O  
e Sensibio H2O (100 ml)
Águas micelares. Higiene suave diária sem 
enxaguamento para diferentes tipos de pele: limpa, 
desmaquilha, acalma, refresca e tonifica num só gesto. 
Rosto e olhos. 
Hydrabio (6980854) Sébium (6867267) Sensibio (6865097) 
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70
pontos

INTERAPOTHEK  
Gama Gel de Banho (750 ml) 
Uma gama completa de geles de banho para toda a família. 
Cent Asiatic (6934588)  SPA Thermal (6885418) Aloe Vera (6885491) Aveia (6885376) Proteína Leite (6885392)  
Proteína Chá Verde (6885459) Proteína Seda (6885475)

100
pontos

INTERAPOTHEK  
Gama Gel de Banho Zero (1000 ml)
Geles de banho concebidos para a manutenção  
de um equilíbrio natural da sua pele. 
Zero + Aloe Vera (6978585) Zero (6916650)   
Zero + Óleo de Argão (6978593)

115
pontos

INTERAPOTHEK Gama Champô (500 ml)
Champôs formulados para satisfazer as necessidades 
dos tipos de cabelo, deixando uma agradável sensação 
de leveza. 
Uso Frequente (6226589) Anti Caspa (6226597)  
Cabelos Oleosos (6278549) Revitalizador (6562033)  
Cabelos Secos (6329797) 2 em 1 (6817908)



35

beleza

80
pontos

100
pontos

INTERAPOTHEK  
Gama Leite Hidratante Corporal (400 ml)
Hidratantes corporais com aromas sedutores formulados a pensar nas necessidades da pele mais exigente. 
Tonificante (6879957) SPA Thermal (6862219) Aloe Vera (6596791) Aveia (6879965) Proteínas de Leite (6862201)  
Chá Verde (6879981) Seda (6879940) 

60
pontos

INTERAPOTHEK  
Gama Deo Roll On (75 ml) 
Desodorizantes em roll on formulados  
para pele sensível. 
Aloe (6879890) Seda (6879908) SPA Thermal (6879916)

INTERAPOTHEK  
Gama Creme Hidratante
Óleo Amêndoas Doces (6817916) Rosa Mosqueta (6908434) 
Aloe Vera (6908426)
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50
pontos

INTERAPOTHEK  
Talco Perfumado (200 g)
(6766410) 

INTERAPOTHEK  
Creme de Mãos e Pés
Creme de Mãos Regenerador 50 ml (6862235)  
Creme de Pés Secos e Gretados 100 ml (6879932)

55
pontos

MÃOS

95
pontos

PÉS

65
pontos

STICK LABIAL

100
pontos
AFTER SUN

210
pontos

CREME FACIAL

INTERAPOTHEK Solares
Para uma proteção excecional  
contra os efeitos nocivos do sol. 
Stick Protecção Labial SPF 30 (6862292) After Sun 100 ml 
(7467795) Creme Facial Fotoprotetor FPS 50+ 50 ml (7467746) 
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25
pontos

INTERAPOTHEK  
Cotonetes de Algodão (100 un.)
(6766360) 

40
pontos

INTERAPOTHEK  
Vaselina Pura (30 g)
(6862334)

140
pontos

INTERAPOTHEK  
Solução Única  
Lentes de Contacto (100 ml)
(6303701)

45
pontos
TOALHITAS

100
pontos

GEL

INTERAPOTHEK  
Toalhitas de  
Higiene Íntima  
e Gel Íntimo  
c/ Extracto de Aveia (250 ml)
Toalhitas (6278598) Gel (6817882)

65
pontos

INTERAPOTHEK Toalhitas  
Desmaq 3 em 1 (24 un.)
(6978650)

165
pontos

INTERAPOTHEK  
Gel Hidra Aloe Vera  
(250 ml)
(6818955)

40
pontos

INTERAPOTHEK Pensos
20 Pensos Algodão Med. (6166843) 5 Pensos TNT Branco  
7,5 x 5 cm (6166827) Banda Clássica 100 x 6 cm (6166801)

70
pontos

INTERAPOTHEK  
Óleo Amêndoas Doces  
(125 ml)
(7983700) 

60
pontos

INTERAPOTHEK  
Toalhitas para Limpar  
Óculos (12 un.)
(7982413)
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280
pontos

CHICCO  
Biberão Perfect5
Biberão revolucionário ANTICÓLICAS. Graças ao sistema inovador intui-flowTM adapta-se ao ritmo de sucção  
de cada bebé, para favorecer o máximo bem-estar durante e após o aleitamento. O sistema de ventilação na base, 
com a MEMBRANA EQUILIBRIUM, juntamente com a ação da TETINA PHYSIO, impedem a ingestão de ar, reduzindo  
a irritabilidade, regurgitação e cólicas. 
(6364539) (6364547) (6364554) (6364562) (6364570) (6364588) (6364596) (6364604) (6364612)

2405
pontos

CHICCO Bomba Tira Leite NaturallyMe
Máxima leveza, eficácia e conforto
INTUITIVO: 10 níveis de estimulação e extração  
para uma adaptação perfeita.
SUAVE: Sistema de 2 fases, replica a sucção do bebé.
CONFORTÁVEL: Design ergonómico e revestimento 
extra macio. 
(6044040) 

105
pontos

1 UN.

160
pontos

2 UN.

CHICCO Chupeta PhysioFormaTM Soft (1 un./2un.)
Com tetina ortodôntica ativa PhysioFormaTM, favorece 
a respiração fisiológica e o correcto desenvolvimento 
da boca e do palato do bebé.
1 un. (6975979) (6975987) (6975995) (6975938) (6975946) 
(6975953) (6976001) (6976019) (6976027) (6976035) (6976050) 
(6976043) (6976068) (6976076) (6976084) 2 un. (7758979) 
(7758987) (7757195) (7758953) (7759001) (7759019)

170
pontos

CHICCO Chupeta PhysioFormaTM Micrò 
Ideal para recém-nascidos, graças aos seu formato 
ergonómico. Pequena e leve, promove ativamente  
o correto desenvolvimento da boca do bebé.
(7463778) (7771303)
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35
pontos

ALVITA  
Cotonetes de Segurança  
e Discos de Algodão para Bebé
Indicados para a higiene e cuidado  
do recém-nascido. 100% puro algodão. 
Cotonetes (6142513) Discos de Algodão (6884908) 

55
pontos

DODOT Toalhita Pure (48 un.)
As toalhitas Dodot Pure contêm 99% de água,  
algodão orgânico e não contêm alcoól. 
(6326579) 

140
pontos

VICKS Babyrub 
Babyrub é um cosmético e está indicado  
para bebés a partir dos 6 meses. 
(7518936)

165
pontos

T0

170
pontos

T1

175
pontos

T2

DODOT Fraldas ProSensitive
As fraldas Dodot ProSensitive foram especialmente 
concebidas para a pele sensível do recém-nascido. 
Agora com indicador de Humidade: a linha muda  
de cor se a fralda estiver húmida, para saber quando 
tem de a mudar. Com recorte para o cordão umbilical.  
T0 38 un. (6270603) T1 38 un. (6270637)  
T2 36 un. (6270645)

90
pontos
20 X 5 ML

145
pontos
40 X 5 ML

195
pontos
RECARGAS 

DESCARTÁVEIS

225
pontos
ASPIRADOR 

NASAL

LIBENAR
Libenar ajuda o bebé  
a respirar melhor e a mãe a respirar de alívio. 
20 Doses Individuais Soro Fisiológico (6424754) 40 Doses 
Individuais Soro Fisiológico (6424762) Recargas Descartáveis 
para Aspirador Soft (6336990) Aspirador Nasal Soft (6336982)
Os produtos da gama Libenar são dispositivos médicos para a higiene nasal.  
Não utilize as doses individuais e recargas mais do que uma vez, ou se estiverem 
abertas ou danificadas. Não utilizar após o prazo de validade. 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. Em caso de dúvida, aconselhe-se com o seu farmacêutico.

80
pontos

ALVITA Soro Fisiológico Unidoses 
Indicado para a higiene ocular, lavagem dos ouvidos  
e limpeza de feridas. 30 unidoses de 5 ml. (6293175) 
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60
pontos

300 G

80
pontos

600 G

95
pontos

2 X 300

NUTRIBÉN  
Papas Lácteas  
(300 g e 600 g)

45
pontos

300 G

75
pontos

600 G

NUTRIBÉN Papas Não Lácteas (300 g e 600 g)

95
pontos

NUTRIBÉN Cacau Bolacha Maria (600 g)
(7380717) 

20
pontos

FRUTA

25
pontos

REFEIÇÃO 

NUTRIBÉN Boiões Innova com BPL-1 (120 g)
Maçã/Laranja/Banana/Bolacha (6332783) Banana/Maçã/
Pêssego/Laranja (6332775) Vitela com Legumes da Horta 
(6332791) Legumes da Horta com Frango (6332809) 

30
pontos

NUTRIBÉN Sumo Maçã 100% fruta (2 x 130 ml)
(7386920)

NUTRIBÉN Boiões (120 g e 235 g)

NUTRIBÉN Bioboiões (130 g e 235 g)

20
pontos

120 G

50
pontos

130 G

35
pontos

235 G 

55
pontos

235 G  

70
pontos

COM LEGUMES  
DA HORTA
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90
pontos

NUTRIBÉN Fruta&Go (90 g)
Puré Maçã/Banana (6239111) Puré Pera/Banana/Laranja/Bolacha 
(6239103) Puré Frutas Variadas (6239087) Puré Banana/
Morango/Iogurte Natural (6239095) Pêssego/Banana/Maçã 
(6364778) Pêra/Banana/Alperce (6364786) Maçã/Pêra (6364794)

165
pontos

400 G

265
pontos

800 G

350
pontos

1200 G

NUTRIBÉN Continuação PRO-
PRO-  400 g (7477919) PRO-  800 g (7477927)  
PRO-  1200 g (7477901)

260
pontos

 800 G

330
pontos

 1200 G

NUTRIBÉN Crescimento PRO+ (800 g e 1200 g)
PRO+ 800 g (7477943) PRO+ 1200 g (7477935)  
1200 g (7071233) 

160
pontos

NUTRIBÉN Alivit Infusões desde o Nascimento
Sonos tranquilos: Promove o bem-estar do bebé, 
desde o nascimento. Confort: Indicado no alívio das 
cólicas, desde o nascimento.
Sonos Tranquilos 150 g (6241190) Confort 150 g (6241182) 

60
pontos

375 G

100
pontos

750 G

NUTRIBÉN Pequeno-Almoço 
Pequeno Almoço Trigo e Frutas 375 g (6365007)  
Pequeno Almoço Trigo 375 g (6364992)  
Pequeno Almoço Trigo 750 g (7756841) 

55
pontos

NUTRIBÉN Papas Innova com BPL1 (300 g)
Primeira Papa (6244897) 8 Cereais (6244905)

310
pontos

NUTRIBÉN Leites Innova 2 e 3 com BPL1 (800 g)
Innova 2 (7481572) Innova 3 (7483156)
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275
pontos

GERAL

310
pontos

INFANTIL

VIV NUTRI Stamivit Geral e Infantil
Vitaminas e minerais. 
Geral (6090142) Infantil (6090290) 
Stamivit contém, entre outras vitaminas e minerais, biotina, vitaminas B6, B12 e C, 
manganês, riboflavina, tiamina e iodo, que contribuem para o normal metabolismo 
produtor de energia. Contém ainda um ingrediente diferenciador, a luteína que é um 
carotenoide presente no olho, especificamente na mácula, que é a área da retina 
responsável por um maior desempenho visual.  

300
pontos

VIV NUTRI Hepafront
Proteção do fígado e destoxificante. 
(6090134)
Hepafront é indicado para a saúde do fígado. Contém  
Cardo Mariano que contribui para a proteção hepática  
e Colina que contribui para a manutenção de uma função 
hepática normal e para o normal metabolismo dos lípidos. 

265
pontos

280
pontos

SRO

VIV NUTRI Floralis  
e Floralis SRO
Equilíbrio da flora intestinal e reidratação oral. 
Floralis (6090266) Floralis SRO (6090118)
Floralis é um suplemento alimentar inovador que contém Saccharomyces boulardii  
e Inulina. Floralis SRO é um suplemento alimentar, sob a forma de pó para 
suspensão oral, que contém uma solução de reidratação oral e Saccharomyces 
boulardii. Está indicado para crianças a partir dos 3 anos e adultos.

280
pontos

VIV NUTRI Magnex
Fadiga física e bem-estar  
muscular.
(6090191) 
Magnex contém magnésio que contribui para o normal funcionamento muscular  
e vitamina B6 e vitamina C, que contribuem para redução do cansaço e da fadiga  
e para o normal metabolismo produtor de energia.

230
pontos

VIV NUTRI Delisono
Indutor do Sono e redução  
dos efeitos do jet lag.
(6090092) 
Delisono contém melatonina, que contribui para reduzir o tempo necessário para 
adormecer. O efeito benéfico é obtido consumindo 1 mg de melatonina ao deitar. 
Contém ainda vitamina B6 e ácido fólico, que contribuem para a redução do  
cansaço e da fadiga.  

270
pontos

VIV NUTRI Precystiv
Desconforto urinário. 
(6090225)
Precystiv foi especialmente formulado e desenvolvido para a mulher saudável  
e ativa. Contém D-manose e arando vermelho, rico em proantocianidinas.  

200
pontos

RAPID

270
pontos

C

VIV NUTRI Imun Rapid  
e Imun C
Gripes e constipações. 
Imun Rapid (6090100)  
Imun C (6090175)  
Imun Rapid tem uma fórmula à base de vitaminas, minerais e extratos de plantas. 
Contém Vitamina A, Vitamina C e Zinco, que contribuem para o normal 
funcionamento do sistema imunitário. Imun C contém Selénio, Zinco, Vitamina B12 
e Vitamina C, que contribuem para o normal funcionamento do sistema imunitário. 
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260
pontos

STRESS

300
pontos

JUNIOR, MAGN., 
CLÁSS.30, TEENZ

215
pontos

EFERVESCENTE

350
pontos
MULHER 30, 
HOMEM 30

295
pontos
RECOVERY

415
pontos

PLATINUM 55+ 
MULHER/HOMEM

490
pontos

SPORTACTIVIT

650
pontos
CLÁSS. 90

 

320
pontos

30 COMP.

VITERRA (Gama)
Viterra é a gama de suplementos alimentares com produtos à base de vitaminas e minerais, desenvolvidos para 
cada fase da vida e a pensar nos momentos únicos que todos temos o potencial para viver. Desde a infância (Junior), 
adolescência (Teenz), idade adulta (Clássico, Mulher e Homem) e sénior (Platinum Mulher e Homem 55+), a praticantes 
de desporto (Sport Activit), Viterra apresenta a solução ideal. Viterra Magnésio Plus, indicado para a redução da 
fadiga e cansaço e Viterra Stress, indicado para a gestão do stress e ansiedade são os lançamentos mais recentes.
Stress 30 Comprimidos (6273722) Junior 30 Comprimidos Mastigáveis (7394080) Magnésio Plus 42 Comprimidos (6330498)  
Clássico 30 Unidades (7355586) Teenz 30 Comprimidos (7394072) Mulher 30 Comprimidos (7394031) Homem 30 Comprimidos (7394023) 
Platinum 55+ Mulher 30 Comprimidos (7394056) Platinum 55+ Homem 30 Comprimidos (7394049) Sportactivit 60 Comprimidos 
(7394064) Clássico 90 Unidades (6085431) 
Os produtos da gama Viterra são SUPLEMENTOS ALIMENTARES. Não devem ser utilizados como substitutos de um regime alimentar variado e equilibrado e de um estilo de vida 
saudável. Não exceder a toma diária recomendada. Manter fora da vista e do alcance das crianças. O consumo dos produtos não é recomendado em caso de hipersensibilidade  
a qualquer um dos ingredientes. Para mais informações consultar a rotulagem.

VITACÊ 
Vitacê otimiza o seu sistema imunitário,  
antes, durante e após as constipações. 
Efervescente 20 Comprimidos (7398628)  
Recovery (6346833) 30 Comprimidos (7341818) 
A gama Vitacê são SUPLEMENTOS ALIMENTARES. Os suplementos alimentares 
não substituem uma dieta variada nem um estilo de vida saudável. O efeito benéfico 
é obtido com a toma diária de 1 comprimido de Vitacê ou 1 comprimido de Vitacê 
Efervescente, a partir dos 12 anos ou de 2 comprimidos de chupar no caso de Vitacê 
Recovery. Não exceder a toma recomendada. Os produtos não devem ser utilizados 
em caso de hipersensibilidade ou alergia a qualquer um dos seus constituintes. 
Manter fora da vista e do alcance das crianças. Para mais informações ler  
a rotulagem.

490
pontos

VIV NUTRI Zerustrol
Saúde cardiovascular. 
(6090217) 
Zerustrol contém óleo de peixe com alto teor  
de ácidos gordos ómega-3, EPA e DHA, que 
contribuem para o normal funcionamento do 
coração. Contém Monacolina K do arroz vermelho 
que contribui para a manutenção dos níveis  
de colesterol no sangue e Vitamina E que protege 
as células contra as oxidações indesejáveis.
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535
pontos

ESTUDANTES 
E 50+ 

590
pontos

ADULTOS

MENTAL ACTION
Estudantes: Estimulante cerebral desenvolvido especificamente para estudantes que necessitam de energia, 
concentração e memória em fases de maior exigência escolar. 50+: Estimulante cerebral desenvolvido 
especificamente para pessoas com mais de 50 anos que procuram manter uma vida ativa com manutenção  
das capacidades do cérebro e da memória. Adultos: Estimulante cerebral desenvolvido especificamente  
para adultos que procuram energia associada ao desempenho mental e cognitivo. 
Estudantes (6046631) 50+ (6046649) Adultos (6035337) 
Ácido pantoténico que contribui para um desempenho mental normal; Ferro e zinco que contribuem para uma normal função cognitiva; Vitamina B3 que contribui para  
o normal metabolismo produtor de energia; Vitamina B1 que contribui para o normal funcionamento do sistema nervoso. A gama MentalAction são SUPLEMENTOS ALIMENTARES.  
Os suplementos alimentares não substituem uma dieta variada nem um estilo de vida saudável. Manter fora da vista e do alcance das crianças. O efeito benéfico é obtido com  
a toma de um comprimido juntamente com uma cápsula por dia, após a refeição principal. Não exceder a toma recomendada. Não tomar em caso de alergia a algum ingrediente.  
Para mais informações consultar a rotulagem.

SABIA QUE: 
Existem diferentes dores de cabeça, com 
causas diferentes. Mas a verdade é que, 
seja qual for a razão, pelo incómodo que 
provocam, o melhor é prevenir. Existem 
algumas medidas que pode adotar, que,  
em alguns casos, são úteis:

•  Faça uma alimentação equilibrada  
e evite saltar refeições, sobretudo  
o pequeno-almoço;

•  Pratique atividade física regularmente;
•  Durma o suficiente: um adulto deve  

dormir entre 7 a 9 horas diárias;
•  Evite determinados alimentos (por  

exemplo queijo, chocolate, pizza, gelados, 
fritos, iogurte), a cafeína e o álcool em 
excesso;

•  Controle o stress;

Aprenda a relaxar nos momentos de maior 
tensão. Faça caminhadas, mantenha uma 
rotina diária, tome um banho relaxante  
de água quente.

Estes cuidados contribuem para diminuir  
a frequência e intensidade das dores de 
cabeça. Mas não as evitam. Se tem este 
problema com frequência consulte o seu 
médico para perceber a causa. As dores  
de cabeça podem ser sinal de outro problema 
de saúde.
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90
pontos
GRANULADO

100
pontos

MICROACTIVE

ASPIRINA® Granulado e Microactive
Aspirina® Granulado e Microactive tratam dores ligeiras a moderadas como dores de cabeça, costas, musculares,  
de dentes ou menstruais, e febre associada a gripes e constipações. 
Granulado (5273289) Microactive (5588207) 
Aspirina Granulado /Aspirina Microactive contém 500 mg de ácido acetilsalicílico. Indicado para dores de intensidade ligeira a moderada; Estados febris associados a resfriados 
ou gripe. Aspirina Microactive: Indicado no tratamento sintomático da febre e/ou dores ligeiras a moderadas. Aspirina granulado: Adultos: 500 a 1000 mg em cada administração 
(correspondente a 1 a 2 saquetas). A posologia diária máxima não deve exceder 8 saquetas, observando-se um intervalo de 4/8 horas entre as administrações. Crianças a partir de 
12 anos: 500 mg de ácido acetilsalicílico em cada administração, que corresponde a 1 saqueta. Se necessário pode repetir-se a administração até 3 vezes por dia, observando-se 
um intervalo de 4/8 horas entre as administrações. Não necessita de água: coloque o granulado directamente na língua, dissolve-se com a saliva. Aspirina destina-se ao alívio 
de sintomas ocasionais pelo que não deverá ser utilizada durante períodos prolongados (mais de 3 dias). Aspirina Microactive: Tomar os comprimidos com bastante líquido. 
Não tomar por mais de 3 dias (casos de febre) e mais de 3-4 dias (casos de dor) a não ser por indicação do médico. Aspirina Granulado/Aspirina Microactive:Contra-indicado 
Hipersensibilidade, diátese hemorrágica, asma, úlcera péptica, Aspirina Granulado: associação com doses de metotrexato iguais ou superiores a 15 mg/semana, Durante o terceiro 
trimestre de gravidez em doses superiores a 100 mg/dia. Aspirina Microactive: insuficiência renal e hepática grave, insuficiência hepática grave, insuficiência cardíaca grave não 
controlada, coadministração de metotrexato em doses > 20 mg/semana, coadministração de anticoagulantes orais com ácido acetilsalícilico em doses anti-inflamatórias ou doses 
analgésicas ou antipiréticas, a partir do início do 6º mês de gravidez. Medicamentos não sujeitos a receita médica. Leia atentamente o folheto informativo e, em caso de dúvida  
ou persistência dos sintomas, consulte o seu médico ou farmacêutico. Bayer Portugal, Lda. Rua Quinta do Pinheiro 5, 2794-003 Carnaxide NIF 500 043 256. 

95
pontos

ASPEGIC 1000
Trata eficazmente  
a dor e febre.  
Tripla ação: analgésico, anti-inflamatório e antipirético. 
(8520825) 
Aspegic®1000 (Acetilsalicilato de lisina) para o tratamento sintomático da febre e/ou 
dores ligeiras a moderadas, em adultos e adolescentes com idades entre os 16-65 
anos. Posologia: Adultos e adolescentes (16-65 anos): 1 saqueta 3x/dia - intervalo 
mín. de 4-6 h entre cada toma. A dose máx. diária não deve exceder 3 saquetas. 
Duração máx. tratamento: 3 dias (febre), 3 a 4 dias (dor). Não deve ser administrado 
<16 anos, a não ser sob prescrição e estreita vigilância médica (eventualidade de 
ocorrência de síndrome de Reye). Modo de administração: Deitar o conteúdo da 
saqueta num copo de água, açucarada ou não, sumo de fruta ou leite e agitar.  
Não ingerir bebidas alcoólicas durante o tratamento. Contra-indicações: 
Hipersensibilidade ao ácido acetilsalicílico ou excipientes; História de asma ou 
reacções de hipersensibilidade; Diátese hemorrágica; Úlcera péptica/hemorragia 
ativa ou história de úlcera péptica/hemorragia recorrente ou gastrite; metrorragia 
ou menorragia; Insuficiência hepática e renal grave; Insuficiência cardíaca grave 
não controlada; Associação com o metotrexato em doses iguais ou >20 mg/semana; 
Associação com anticoagulantes orais; Último trimestre de gravidez e/ou 
amamentação. Evitar nos doentes insuficientes renais. Precaução: doentes com 
problemas hereditários raros de intolerância à galactose, deficiência de lactase  
ou malabsorção de glucose-galactose (contém lactose). Medicamento Não Sujeito  
a Receita Médica de Dispensa Exclusiva em Farmácia. Leia atentamente o folheto 
Informativo e em caso de dúvida ou persistência dos sintomas contacte o seu 
médico ou farmacêutico. (1.0) MARÇO 2020 | SAPT.CHC.20.02.0062  

140
pontos

CLARITINE® 10 mg comprimidos
Alívio eficaz dos sintomas alérgicos associados  
à rinite alérgica e à urticária | Rápido | Alívio até 24h | 
Não provoca sonolência. 
(9702407) 
Claritine 10 mg comprimidos. Contém loratadina. Alivia os sintomas de rinite 
alérgica (espirros, corrimento e comichão nasal e comichão e ardor nos olhos);  
e de urticária (comichão, vermelhidão, número e tamanho das lesões da urticária). 
Indicado para Adultos e crianças com idade igual ou superior a 6 anos com peso 
corporal superior a 30 kg. Contraindicado se tem alergia à loratadina ou aos outros 
componentes. Não usar durante o aleitamento e evitar o uso durante a gravidez. 
Contém lactose (se tem intolerância a alguns açúcares, contacte o médico antes  
de tomar este medicamento). Fale com o seu médico ou farmacêutico se sofre  
de doença hepática. Não tome dois dias antes da realização de testes de 
sensibilidade cutânea. Medicamento não sujeito a receita médica de dispensa 
exclusiva em farmácia. Leia atentamente o folheto informativo. Em caso de dúvida 
ou persistência dos sintomas, consulte o médico ou farmacêutico.
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200
pontos

NORMACOL PLUS
Grânulos ricos em fibra — Normalizador intestinal.
(2032985)

130
pontos

20 COMP.

240
pontos

40 COMP.

DULCOLAX  
(20 e 40 Comprimidos)
Dulcolax ajuda o intestino a funcionar  
como um relógio. 
20 Comprimidos (9904805) 40 Comprimidos (5604277) 
Dulcolax (bisacodilo) para a obstipação. Não deve ser tomado diariamente durante 
longos períodos. A utilização prolongada e excessiva poderá provocar desequilíbrio 
electrolítico e hipocaliemia. As crianças não deverão tomar sem consulta prévia do 
médico. Administração na gravidez apenas sob vigilância médica. Leia atentamente 
o folheto informativo. Em caso de dúvida ou persistência dos sintomas, consulte  
o seu médico ou farmacêutico. (3.0)  MARÇO 2020 | SAPT.CHC.20.02.0062 

220
pontos

15 CÁPSULAS

685
pontos

60 CÁPSULAS

GELSECTAN 
Para o cólon irritável e diarreia — Restaura a função 
intestinal.
15 Cápsulas (6275628) 60 Cápsulas (6044198) 

125
pontos

SOLAX
Solax é um medicamento laxante indicado  
em situações de obstipação crónica (prisão de ventre).  
(5655147) 
Solax 667 mg/ml xarope é um medicamento não sujeito a receita médica que 
contém um laxante chamado lactulose que é utilizado no tratamento da obstipação. 
Também se encontra indicado no tratamento da encefalopatia hepática, também 
chamada de encefalopatia Porto-Sistémica. Se não se sentir melhor ou se piorar 
após duas semanas, tem de consultar um médico. Fale com o seu médico ou 
farmacêutico antes de tomar Solax se sofre de diabetes ou se é incapaz de digerir  
o açúcar do leite (lactose). 
Leia cuidadosamente as informações constantes do acondicionamento secundário  
e do folheto informativo e, em caso de dúvida ou de persistência dos sintomas, 
consulte o médico ou o farmacêutico. TITULAR DA AIM: Cuidafarma, Lda.  
Rua da Bayer, Edifício Bluepharma, São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades.  
DATA DA REVISÃO DO TEXTO: 03/2018 CDF2020-02-03-V1



MACIFEN  
(16 e 24 pastilhas)
Dor e Inflamação  
na garganta | Efeito  
calmante em 2 minutos.  
16 Pastilhas (5745369) 24 Pastilhas (5745377) 
Macifen (flurbiprofeno) para o alívio sintomático a curto prazo da dor de 
garganta em adultos e crianças >12 anos. Posologia e Modo de administração: 
Chupar/dissolver lentamente 1 pastilha na boca a cada 3-6 horas, conforme 
necessário (máx. de 5 pastilhas/24h). Utilizar no máx. 3 dias. Contraindicações: 
Hipersensibilidade à substância ativa ou outro excipiente, ao ácido acetilsalicílico 
ou outros medicamentos anti-inflamatórios não esteróides (AINEs); úlcera/
hemorragia péptica ativa e ulceração intestinal; antecedentes de: hemorragia 
ou perfuração gastrointestinal, colite grave, perturbações hemorrágicas ou 
hematopoiéticas relacionadas com terapêuticas anteriores com AINEs; último 
trimestre gravidez; insuficiência cardíaca, renal ou hepática, grave. Precaução: 
doentes com antecedentes de asma brônquica, doença alérgica, doenças 
gastrointestinais, função renal comprometida, insuficiência cardíaca, antecedentes 
de hipertensão, disfunção hepática; doentes a tomar diuréticos, corticosteróides 
orais, anticoagulantes ou agentes antiplaquetários (ex: ácido acetilsalicílico); 
idosos. Evitar toma com outros AINEs. Medicamento Não Sujeito a Receita Médica. 
Leia atentamente o folheto Informativo e em caso de dúvida ou persistência dos 
sintomas contacte o seu médico ou farmacêutico. (1.0) MARÇO 2020 |  
SAPT.CHC.20.02.0062 
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280
pontos

STILNOITE Comprimidos
Tripla ação: 1. Facilita o sono 2. Diminui  
os despertares noturnos 3. Sono repador.  
Sem dependência.
(6264622) 
Stilnoite® comprimidos é um SUPLEMENTO ALIMENTAR. Tomar 1 comprimido/dia, 
30-60min. antes de deitar, não exceder a dose diária recomendada. Consumir  
no âmbito de uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável.  
Não recomendado no caso de alergia a qualquer um dos ingredientes.  
(1.0) MARÇO 2020 | SAPT.CHC.20.02.0062 

140
pontos

16 PASTILHAS

170
pontos

24 PASTILHAS

95
pontos

BUSCOPAN Compositum N  
(20 comprimidos) 
Buscopan Compositum atua na origem da dor  
de barriga com dupla ação: 1. Elimina os espasmos  
2. Alivia a dor.
(9767004) 
Buscopan Compositum N (butilescopolamina + paracetamol) para o alívio  
de dor ou desconforto abdominal associado a espasmos transitórios e moderados 
do trato gastrointestinal e na dismenorreia primária (dores menstruais). Consulte  
o seu médico antes de tomar Buscopan Compositum N se tem deficiência de 
glucose-6-fosfato desidrogenase, perturbação ou insuficiência da função hepática 
ou renal, síndrome de Gilbert, glaucoma de ângulo estreito, suscetibilidade para 
obstrução intestinal ou urinária ou tendência para alteração do ritmo cardíaco. 
Buscopan Compositum N contém sódio. Leia atentamente o folheto informativo.  
Em caso de dúvida ou persistência dos sintomas consulte o seu médico  
ou farmacêutico. (4.0) MARÇO 2020 | SAPT.CHC.20.02.0062 

150
pontos

BUSCOMINT 24 cápsulas moles
Buscomint (óleo essencial de hortelã-pimenta)  
para o alívio multissintomas: 1. Dor de barriga,  
2. Cólicas; 3. Gases.
(5761358) 
Buscomint (óleo essencial de hortelã-pimenta) para o alívio sintomático de dor 
abdominal, espasmos ligeiros do trato gastrointestinal e flatulência, especialmente 
em doentes com síndrome de intestino irritável. Posologia: adultos e adolescentes 
com idade igual ou >12 anos (>40Kg): 1 cápsula, 3x/dia, 30min antes da refeição, 
com muito líquido (as cápsulas devem ser ingeridas inteiras, não devem ser 
partidas ou mastigadas); Contraindicações: Hipersensibilidade à substância ativa, 
ao mentol ou outro excipiente; doença hepática, colangite, acloridria, cálculos 
biliares e qualquer outra doença biliar. Precaução em doentes que já sofram de azia 
ou hérnia do hiato. Em caso de dor abdominal inexplicada (se persistir ou agravar), 
ou se ocorrer em conjunto com sintomas como febre, icterícia, vómitos, alterações 
na frequência dos movimentos intestinais ou sangue nas fezes, procurar aconselhamento 
médico. Medicamento Não Sujeito a Receita Médica. Leia atentamente o folheto 
Informativo e em caso de dúvida ou persistência dos sintomas contacte o seu 
médico ou farmacêutico. (1.0) MARÇO 2020 | SAPT.CHC.20.02.0062 
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180
pontos

BISOLDUO Pastilha 2 em 1 Limão Eucalipto
Tosse + garganta irritada. Pastilhas para chupar,  
limão eucalipto. Dispositivo médico.
(6226498) 
Bisolduo® é um dispositivo médico indicado para a tosse seca e garganta irritada 
em adultos e crianças com mais de 6 anos de idade. Não utilizar em caso de alergia 
(hipersensibilidade) ao alúmen, musgo da islândia ou a qualquer outro componente 
e no caso de problemas hereditários raros de intolerância à frutose. Contém sorbitol, 
que pode ter um efeito laxante. Contém Alúmen, que representa uma fonte de 
alumínio (doentes com doença de Alzheimer, síndrome de Parkinson e em diálise 
devem consultar o seu médico antes da utilização). Não tomar por mais de 30 dias 
sem consultar um médico. Se os sintomas persistirem por mais de 3 dias, ou 
piorarem, e no caso de febre e/ou outras queixas, deve ser obtido aconselhamento 
médico. (1.0) MARÇO 2020 | SAPT.CHC.20.02.0062 

140
pontos

BISOLNATURAL 2 em 1  
Xarope Sem Açúcar
BISOLNATURAL 2 em 1
Alívio Tosse Seca e Produtiva.  
Dispositivo médico.
Bisolnatural 2 em 1 Xarope Sem Açúcar (6222752) Bisolnatural 2 em 1 (6456590) 
Bisolnatural® 2 em 1 e Bisolnatural® 2 em 1 Sem Açúcar são dispositivos médicos para a tosse (tosse seca e tosse produtiva). Bisolnatural® 2 em 1 é indicado para adultos  
e crianças + 1 ano de idade. Bisolnatural® 2 em 1 Sem Açúcar é indicado para adultos e crianças + 2 anos de idade, contém glicerol (pode causar dor de cabeça ou desconforto 
digestivo leve) e em caso de supervisão médica, gravidez ou amamentação deverá ser consultado o médico antes da sua toma. Não utilizar em caso de hipersensibilidade ou alergia 
individual a um ou mais componentes. Ler cuidadosamente a rotulagem e as instruções de utilização. Em caso de dúvida ou persistência dos sintomas consulte o seu médico  
ou farmacêutico. (1.0) MARÇO 2020 | SAPT.CHC.20.02.0062 

225
pontos

NASORHINATHIOL  
Nebulizador
Liberte-se do Nariz entupido.  
Nebulizador. 
(9679720) 
NASORHINATHIOL 0,5 mg/ml gotas nasais, solução. Cloridrato de oximetazolina.  
0,5 mg/ ml está indicado no alívio sintomático da congestão nasal, em casos  
de rinorreia e associada a estados gripais e constipações. Posologia e Modo  
de Administração: Adultos e Crianças >6 anos: Instilar (gotas nasais): 2 ou 3 gotas 
em cada narina de 12 em 12 horas. Nebulizador: 1 ou 2 nebulizações em cada 
narina de 12 em 12 horas. Recomenda-se uma aplicação de manhã e a outra  
à noite. Nunca exceder as duas aplicações em 24 horas. A duração do tratamento 
não deve ser superior a três dias. No caso dos idosos a duração do tratamento não 
deve ser superior a três dias, sem supervisão médica pelo risco de causar edema  
e rubor nasal persistente. Se surgirem sintomas indesejáveis o tratamento deve ser 
interrompido e deve ser consultado o médico. Antes de administrar o produto deve 
limpar o nariz. Depois da administração do produto deve esperar alguns minutos 
antes de voltar a limpar o nariz. Não partilhe o frasco com outra pessoa. 
Contraindicações: Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer dos 
excipientes ou outros agentes adrenérgicos; Crianças < 6 anos. Medicamento  
não sujeito a receita médica. Leia atentamente o folheto informativo. Em caso  
de dúvida ou persistência dos sintomas, consulte o seu médico ou farmacêutico. 
(1.0) MARÇO 2020 | SAPT.CHC.20.02.0062 
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110
pontos

10 COMP.

175
pontos

20 COMP.

255
pontos

SPRAY NASAL

TELFAST  
Comprimidos (120 mg)  
e Spray Nasal
Comprimidos: Alívio dos sintomas da Rinite Alérgica | Sem efeito sedativo | Efeito inicia-se em 1 hora.  
Spray Nasal: Alívio dos sintomas da Rinite Alérgica | Não causa sonolência | Efeito 24 Horas. 
10 Comprimidos (5349964) 20 Comprimidos (2594984) Spray Nasal (5404603) 
Telfast®120, (Fexofenadina) está indicado no alívio dos sintomas associados com rinite alérgica sazonal, em adultos e crianças com mais de 12 anos. A dose recomendada  
é de 1 comprimido por dia tomado antes de uma refeição. Doentes com doença cardiovascular devem ser advertidos que os anti-histamínicos estão associados a efeitos 
secundários como taquicardia e palpitações. Precaução de utilização em doentes hepáticos e insuficientes renais. Medicamento Não Sujeito a Receita Médica.  
Leia atentamente o folheto Informativo e em caso de dúvida ou persistência dos sintomas contacte o seu médico ou farmacêutico. (1.0) FEVEREIRO 2020 | SAPT.CHC.20.02.0062  
Telfast Spray Nasal, 55µg /dose (acetonido de triamcinolona), suspensão para pulverização nasal, para o tratamento dos sintomas de rinite alérgica sazonal em adultos (>18anos). 
Dose inicial recomendada: 220 µg (2 pulverizações em cada narina, 1x/dia); Dose de manutenção: 110 µg (1 pulv. em cada narina, 1x/dia). Precaução em caso de mudança da 
terapêutica sistémica com corticosteroides, em caso de suspeita de perturbações da função suprarrenal e em doentes com historial de úlceras do septo nasal recentes, cirurgia 
nasal ou traumas, até completa cicatrização. Doentes com alterações da visão ou com histórico de aumento de pressão intraocular, com glaucoma e/ou cataratas devem ser 
monitorizados. Contém cloreto de benzalcónio - utilização a longo prazo pode causar edema da mucosa nasal. Não recomendado para utilização>3 meses, sem supervisão médica. 
Consultar médico, se sintomas não aliviarem ou se piorarem em 14 dias. Medicamento Não Sujeito a Receita Médica de Dispensa Exclusiva em Farmácia. Leia atentamente  
o folheto Informativo e em caso de dúvida ou persistência dos sintomas contacte o seu médico ou farmacêutico. (1.0) MARÇO 2020 | SAPT.CHC.20.02.0062

180
pontos

FENERGAN Creme (60 g)
Alívio da comichão | Efeito hidratante. 
(9905604) 
Fenergan® 20mg/g Creme (prometazina) está indicado no tratamento sintomático  
do prurido, em particular de picadas de insectos, em adultos e crianças com mais 
de 2 anos. Aplicar 2 ou 3 vezes por dia, em camada fina sobre a região cutânea 
afectada. Está contra-indicado nos indivíduos sensíveis às fenotiazinas, nas 
dermatoses infectadas, nos eczemas e em todas as lesões exsudativas.  
Pode, ocasionalmente, provocar reacções de fotossensibilização, pelo que se 
recomenda prudência na exposição ao sol após aplicação. Não deve ser usado 
durante a gravidez ou período de aleitamento. Medicamento Não Sujeito a  
Receita Medica. Leia atentamente o Folheto Informativo e em caso de dúvida  
ou persistência dos sintomas contacte o seu médico ou farmacêutico.  
(1.0) MARÇO 2020 | SAPT.CHC.20.02.0062 

145
pontos

OPTICROM (20 unidoses) 
Olhos vermelhos e lacrimejantes | Unidoses.
(5593322) 
Opticrom (cromoglicato de sódio) colírio em recipiente de dose unitária,  
está indicado no tratamento profiláctico dos sintomas da conjuntivite alérgica 
persistente ou sazonal, tais como olhos vermelhos e lacrimejantes. Posologia: 
adultos, 1 a 2 gotas em cada olho 4 vezes ao dia, crianças com mais de 4 anos, 
1 gota em cada olho 4 vezes ao dia. Precauções: não devem ser utilizadas lentes 
de contacto moles durante o período de tratamento; utilizar imediatamente após 
abertura e no caso de não utilizar a solução na sua totalidade, deve-se rejeitar  
o recipiente. Não utilizar durante a gravidez. Medicamento Não Sujeito a Receita 
Médica. Leia atentamente o folheto Informativo e em caso de dúvida ou persistência 
dos sintomas contacte o seu médico ou farmacêutico. (1.0) MARÇO 2020 |  
SAPT.CHC.20.02.0062 
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115
pontos

HADAZIN
Antifúngico indicado para tratamento de infeções  
da pele, provocadas por fungos, como: pé de atleta  
e assadura (dermatite) provocada pela fralda. 
(5716873)
Hadazin 10 mg/g Creme, contém clotrimazol, medicamento antifúngico utilizado 
no tratamento das infeções da pele provocadas por fungos (micoses) tais como: 
pé de atleta; assadura (dermatite) provocada pela fralda; manchas mais ou menos 
redondas, esbranquiçadas ou avermelhadas, mais frequentemente, no peito  
ou nas costas que podem escamar ligeiramente (Pitiríase versicolor). Se não tem  
a certeza se tem, ou o seu bebé, caso se trate de assadura da fralda, alguma destas 
infeções da pele causadas por fungos, consulte o seu médico ou farmacêutico. 
Hadazin é um medicamento de uso externo, para aplicação na pele que não pode 
ser aplicado nos olhos ou boca. Leia cuidadosamente as informações constantes  
do acondicionamento secundário e do folheto informativo e, em caso de dúvida 
ou de persistência dos sintomas, consulte o médico ou o farmacêutico. DATA DA 
REVISÃO DO TEXTO: Abril-2018 TITULAR DA AIM: Cuidafarma, Lda. Rua da Bayer, 
Edifício Bluepharma, São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades. CDF2020-02-03-V1

105
pontos

FYSUBAC
Com ácido fusídico, é eficaz no tratamento  
de infecções da pele*. 
*causadas por Staphylococcus aureus e outros micro-organismos sensíveis  
a ácido fusídico. 

(5751334) 
Fysubac 20 mg/g Creme contém ácido fusídico, um antibiótico que mata bactérias 
causadoras de infeções. Fysubac é usado para o tratamento local de infeções da 
pele causadas por bactérias sensíveis ao ácido fusídico (especialmente infeções  
de estafilococos). Precauções: Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de 
utilizar Fysubac. Se usar o creme no rosto, não aplique nos olhos ou perto deles.  
Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários  
não indicados no folheto informativo, fale com o seu médico ou farmacêutico.  
Leia cuidadosamente as informações constantes do acondicionamento secundário 
e do folheto informativo e, em caso de dúvida ou de persistência dos sintomas, 
consulte o médico ou o farmacêutico. DATA DA REVISÃO DO TEXTO: novembro-2018 
TITULAR DA AIM: Cuidafarma, Lda. Rua da Bayer, Edifício Bluepharma, 
 São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades. CDF2020-02-03-V1

40
pontos

NURIDOL 
Analgésico e antipirético eficaz no alívio  
de dores de cabeça, musculares e menstruais. 
(5755061) 
Nuridol, 500 mg comprimidos, é um medicamento analgésico e antipirético 
contendo paracetamol como substância ativa. Está indicado no tratamento da febre 
de qualquer etiologia e nos estados dolorosos ligeiros a moderados: de origem 
muscular, articular, cefaleias, odontalgias e dismenorreia. Não utilize Nuridol se 
tem insuficiência renal severa ou doença hepática grave. Não utilizar em crianças 
com idade inferior a 12 anos sem indicação médica. Tome Nuridol com precaução 
se tiver: insuficiência hepática ligeira a moderada; alcoolismo crónico; porfiria; 
deficiência em G6PD; febre elevada (superior a 39,5 °C), de duração superior  
a 3 dias ou febre recorrente (exceto se prescrito pelo médico). Como analgésico,  
não utilizar mais que a dosagem recomendada, por períodos superiores a dez dias 
no adulto e a cinco dias na criança, a não ser por indicação médica.  
Não tomar simultaneamente com medicamentos contendo paracetamol  
ou potencialmente hepatotóxicos. Leia cuidadosamente as informações constantes 
do acondicionamento secundário e do folheto informativo e, em caso de dúvida  
ou de persistência dos sintomas, consulte o médico ou o farmacêutico.  
DATA DA REVISÃO DO TEXTO: julho-2018 TITULAR DA AIM: Laboratórios Azevedos 
– Indústria Farmacêutica, S.A. Estrada Nacional 117-2, Alfragide, 2614-503 
Amadora. Distribuído por: Cuidafarma, Lda. Rua da Bayer, Edifício Bluepharma,  
São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades. CDF2020-02-03-V1 
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farmácia da família

275
pontos

UL-250 (20 cápsulas)
Medicamento probiótico com microrganismos vivos que trata a diarreia aguda e previne a diarreia associada  
à toma de antibióticos. UL-250 cápsulas regenera a flora intestinal ajudando a reequilibrar o ecossistema intestinal. 
(8912410) 
Leia cuidadosamente as informações constantes da embalagem e do folheto informativo. Em caso de dúvida ou persistência dos sintomas consulte o seu médico ou farmacêutico. 
UL-250 é um medicamento utilizado no tratamento sintomático da diarreia aguda em crianças e adultos e para prevenção da diarreia associada à toma de antibióticos.  
UL-250 contém Saccharomyces boulardii como substância ativa e pertence ao grupo farmacoterapêutico dos suplementos enzimáticos, bacilos lácteos e análogos. Precauções 
especiais/ contraindicações: Não tome UL-250, se tem alergia (hipersensibilidade) à substância ativa ou a qualquer outro componente deste medicamento ou se tem um catéter 
venoso central, se é um doente imunocomprometido ou está hospitalizado (devido a doença grave ou sistema imunitário enfraquecido/alterado). Precauções especiais: Deverá 
consultar imediatamente o seu médico, se não se sentir melhor após 2-3 dias de tratamento, se tiver febre ou vómitos, caso verifique a presença de sangue ou muco nas fezes,  
em caso de sentir sede exagerada, secura da língua. Nestas situações pode estar mais suscetível a sofrer infeções causadas por fungos durante o tratamento com UL-250,  
visto que a Saccharomyces boulardii, foi associada a um maior risco de aparecimento deste tipo de infeções (chamadas fungémias). UL-250 é um tratamento adjuvante utilizado  
em conjunto com importantes medidas dietéticas. Não são conhecidas interações medicamentosas para o medicamento UL-250 para além da diminuição da sua ação quando  
é utilizado em associação com um medicamento antifúngico oral ou sistémico.Não deve ser utilizado com líquidos a temperaturas superiores a 50 °C. Este medicamento contém 
sacarose e lactose mono-hidratada. Posologia: 1 cápsula 3 vezes por dia. Modo de administração: Crianças com idade igual ou superior a 6 anos e adultos: Engolir a cápsula sem 
mastigar, com um copo de água. Para lactentes e crianças mais jovens encontra-se disponível a formulação em saquetas que é mais adequada para este grupo populacional. 
Devido ao risco de contaminação do ar, as cápsulas não devem ser abertas nos quartos dos doentes. Os prestadores de cuidados de saúde devem usar luvas durante o manuseamento 
de probióticos a administrar e, em seguida, eliminar imediatamente as luvas e lavar corretamente as mãos. Novembro 2018 Titular da AIM Biocodex - 7 avenue Gallieni; 94250 
Gentilly; França. Medicamento não sujeito a receita médica. Medicamento não comparticipado. Para mais informações contacte o Representante Local do Titular da AIM:  
Biocodex Unipessoal Lda., Avenida Da República 18, 11°, 1050-191 Lisboa; NIPC: 515036684.

20
pontos

FARLINE Caixa de Rebuçados  
e Rebuçados sem Açúcar (40 g e 50 g) 
Farline rebuçados medicinais. 
Caixa Própolis (6276196) Caixa Regaliz (6276204)  
Ervas Suiças 40 g (6273938) Café (7761882) Cereja (7761890) 
Limão e Erva Cidreira (7761908) Maçã Verde (7761916)  
Mentol Eucalipto (7761924) Própolis Mel (7761940)  
Regaliz (6037002) Menta Fresca (6337063)

55
pontos

10 SAQ.

115
pontos

25 SAQ.

MANASUL Chá Medicinal 
Caixas com 10 e 25 saquetas.  
10 Saquetas (7315481) 25 Saquetas (7307660) 
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saúde animal

30
pontos

ATUM  
E PAPAIA

40
pontos

FRANGO

230
pontos

SOUL

265
pontos

35
pontos

FRANGO  
E ABACAXI

35
pontos

ATUM

235
pontos

ENERGY

SCHESIR Alimento Gato (75 g)
Alimentação húmida gato. 
Atum e Papaia (6098632) Frango e Abacaxi (6098640) 

SCHESIR Alimento Cão (150 g)
Alimentação húmida cão. 
Atum (6098798) Frango (6098806) 

MEGAMAZON SH Forest
Champôs de higiene 300 ml. Indicados para a higiene 
da pele e do pêlo com aromas frescos e exóticos. 
Soul (6227785) Energy (6227769) 

MEGAMAZON Fast Shower Spray (SH Seco)
Champô seco e sem odor específico 240 ml. Deixa  
a pelagem limpa e brilhante. Indicado para cães e gatos.
(6227702) 
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CONDIÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO SAÚDA

Capítulo I - Cartão Saúda 

1. O Cartão Saúda (anteriormente denominado Cartão Farmácias 
Portuguesas), adiante designado de Cartão, a que se referem as 
presentes Condições Gerais, é um cartão de fidelização gerido pela 
Farminveste – Investimentos, Participações e Gestão, S.A., NIPC 
502334967, com sede sita na Travessa de Santa Catarina n.º 8, 
1200-403 Lisboa, adiante designada de FARMINVESTE, no âmbito 
do Programa Saúda, adiante designado de PROGRAMA. 
2. A entidade gestora do PROGRAMA é a FARMINVESTE, a qual 
assegura a gestão dos pontos concedidos pelas FARMÁCIAS 
ADERENTES, conforme definidas infra, bem como a utilização dos 
mesmos para a aquisição de produtos ou serviços. 
3. O Cartão é entregue ao cliente na Farmácia após o preenchimento 
do formulário de adesão. 
4. O utilizador do Cartão, adiante designado de Titular, deverá ser 
pessoa singular com idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos e 
residente em Portugal. 
5. O Cartão é propriedade da FARMINVESTE, assistindo-lhe assim 
o direito de exigir a sua restituição devido à sua ilícita ou inadequada 
utilização e, bem assim, nos demais casos previstos nestas 
Condições Gerais ou na lei. A FARMINVESTE poderá igualmente 
proceder, em qualquer momento, à substituição do Cartão. 
6. O Cartão é pessoal e intransmissível e deve ser mantido em boas 
condições de utilização, de modo a garantir a fiabilidade e eficiência 
do seu uso. 
7. Em caso de perda, furto, roubo ou falsificação do Cartão, o Titular 
deverá notificar de imediato a ocorrência à linha de apoio ao cliente 
Saúda (telefone 707 273 273). 
8. O Titular pode utilizar o Cartão nas FARMÁCIAS ADERENTES, 
conforme definido no Capítulo II. 

Capítulo II - Farmácias Aderentes 

9. Para efeitos do disposto nas presentes Condições Gerais, 
consideram-se FARMÁCIAS ADERENTES as farmácias que, 
independentemente da forma empresarial que assumam, 
subscrevam o Protocolo de Adesão ao PROGRAMA. 
10. A listagem das FARMÁCIAS ADERENTES está disponível no 
Portal ou pode ser consultada através da linha de apoio ao cliente 
Saúda (707 273 273). 
11. As FARMÁCIAS ADERENTES estão identificadas através da 
cruz e da marca do PROGRAMA. 

Capítulo III - Atribuição e Utilização dos Pontos do Cartão 

12. Com o Cartão Saúda o Titular poderá começar a acumular 
pontos na compra de produtos ou serviços elegíveis nas 
FARMÁCIAS ADERENTES. 
13. Os pontos são atribuídos de acordo com critérios, que podem 
ser periodicamente alterados, divulgados de forma atualizada 
no Portal, em função da aquisição de determinados produtos e 
serviços, e a frequência de visitas às FARMÁCIAS ADERENTES. 
14. A acumulação de pontos ocorrerá no ato de compra, desde que 
haja disponibilidade do sistema informático. Caso o sistema não 
esteja disponível, a acumulação de pontos será feita posteriormente. 
15. Os pontos podem ser rebatidos em produtos ou serviços 
ou transformados em vales ou cheques-oferta. A utilização de 
pontos, vales e cheques-oferta só será possível quando houver 
disponibilidade do sistema informático. 
16. Os pontos, vales e cheques-oferta têm a validade de 1 (um) ano 
a contar do final do mês de emissão dos mesmos. 
17. O Titular poderá criar uma Conta Família. A Conta Família consiste 
na possibilidade de agregar outros Titulares a uma única conta virtual, 
com vista a potenciar o número de pontos obtidos, até um máximo 
de 20 membros. O Titular que criar a Conta Família será designado 
por “Chefe de Família” e terá o direito de admitir e remover Titulares 
da sua Conta Família. Todos os Titulares que sejam membros duma 
mesma Conta Família acumulam pontos para a mesma conta e todos 
podem usar esses pontos. Um Titular apenas poderá ser membro de 
uma Conta Família. A admissão e remoção de membros poderão ser 
realizadas pelo Chefe de Família na Farmácia ou através do Portal. 
Em caso de saída de um dos membros, os pontos acumulados por 
este membro permanecem na Conta Família. Em caso de dissolução 
da Conta Família, os pontos remanescentes são repartidos de igual 
forma por todos os membros. 

18. Em caso de emissão de segunda via do Cartão, os pontos 
acumulados continuarão disponíveis no novo Cartão, desde que  
se consiga identificar inequivocamente o Titular do Cartão. 
19. Em caso de dúvida, sugestão ou reclamação que respeite  
ao PROGRAMA, o Titular terá à sua disposição a linha de apoio  
ao cliente Saúda (707 273 273). 
20. Ao PROGRAMA assiste o direito de bloquear a utilização  
de qualquer Cartão, se utilizado mais de 6 vezes num prazo  
de 24 horas, sendo necessário que o titular contacte o PROGRAMA, 
através dos canais disponibilizados, justificando a razão para a 
utilização excessiva do mesmo. Após análise, o PROGRAMA decide 
o desbloqueio ou o prolongamento do bloqueio, caso a caso.

Capítulo IV - Celebração, alterações e duração do Contrato 

21. Cada contrato singular (Contrato) só se considera celebrado 
quando o Titular aceitar as presentes Condições Gerais. 
22. O presente Contrato é celebrado por tempo indeterminado, 
podendo qualquer uma das partes resolvê-lo quando lhe aprouver, 
mediante declaração escrita dirigida à parte contrária, com  
a antecedência mínima de 3 ou 30 dias, consoante a resolução 
seja, respetivamente, da iniciativa do Titular ou da FARMINVESTE. 
23. A resolução terá, porém, eficácia imediata: 
a) Se provier do Titular e for acompanhada da devolução do Cartão; 
b) Se se fundar no incumprimento das obrigações assumidas nos 
termos destas Condições Gerais ou da lei. 
24. Em caso de morte, ausência, interdição ou inabilitação 
do Titular, caduca o direito à utilização do Cartão, devendo 
os respetivos herdeiros ou representantes, consoante as 
circunstâncias, proceder de imediato à sua restituição. 
25. O PROGRAMA regulado pelo presente Contrato tem duração 
ilimitada. A FARMINVESTE reserva-se, no entanto, o direito de 
cancelar, alterar ou substituir o PROGRAMA, divulgando nas 
FARMÁCIAS ADERENTES e no Portal, a situação ao Titular, com 
uma antecedência mínima de 30 (trinta) dias, terminando também 
nesta data a acumulação de pontos. O rebate de pontos poderá ter 
lugar até 30 (trinta) dias após a data anunciada para o fim do 
Programa. 
26. Extinto o contrato por qualquer causa, o Titular deverá 
proceder, de imediato, à restituição do Cartão, entregando-o numa 
FARMÁCIA ADERENTE. 
27. A FARMINVESTE reserva-se o direito de propor unilateralmente 
alterações às presentes Condições Gerais. A alteração produzirá 
efeitos se o Titular não se pronunciar sobre a proposta de 
alteração no prazo de 30 (trinta) dias a contar da informação da 
mesma. O Titular pode desvincular-se do Contrato, imediatamente 
e sem quaisquer encargos antes da implementação das alterações 
no prazo referido. 

Capítulo V - Política de Privacidade 

28. A política de privacidade aplicável ao PROGRAMA, ao sítio  
www.farmaciasportuguesas.pt, aplicações móveis, assim como 
qualquer outra plataforma operada pelo PROGRAMA, pode ser 
consultada em www.farmaciasportuguesas.pt 
29. Os dados pessoais recolhidos serão tratados informaticamente 
pela FARMINVESTE, com a finalidade de gestão do PROGRAMA. 
A FARMINVESTE poderá transmitir os seus dados a terceiros, 
designadamente às FARMÁCIAS ADERENTES e a empresas 
parceiras subcontratadas, sempre que se torne necessário para  
o funcionamento do PROGRAMA. 
30. O titular dos dados compromete-se a comunicar à FARMINVESTE 
qualquer alteração nos seus dados de contacto. 
31. Para quaisquer questões relativas a estas Condições Gerais 
ou à política de privacidade, incluindo para o exercício dos seus 
direitos de acesso, retificação e oposição, por favor contacte-nos 
através dos contactos seguintes: Linha de apoio: 707 273 273; 
E-mail: geral@farmaciasportuguesas.pt.

A FARMINVESTE reserva-se ainda no direito de, alterar, 
acrescentar ou atualizar, parcial ou totalmente, as presentes 
Condições Gerais. Quaisquer alterações serão imediatamente 
divulgadas no sítio www.farmaciasportuguesas.pt, pelo que 
se aconselha a consulta regular desta página para se manter 
atualizado.
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