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Mais de

600
produtos

Vamos preparar-nos 
juntos para o Inverno?
Reunimos uma seleção de produtos  
de saúde e bem estar para cuidar  
da sua saúde nesta época mais fria.

Macifen (flurbiprofeno) para o alívio sintomático a curto prazo da dor de garganta em adultos e crianças>12 anos. Contraindicações: Hipersensibilidade à substância ativa 
ou excipientes, ác. acetilsalicílico ou AINEs; úlcera/hemorragia péptica ativa e ulceração intestinal; antecedentes de: hemorragia ou perfuração gastrointestinal, colite 
grave, perturbações hemorrágicas ou hematopoiéticas relacionadas com AINEs; último trimestre gravidez; insuficiência cardíaca, renal ou hepática, grave. Precaução: 
antecedentes de asma brônquica, doença alérgica e/ou gastrointestinal, função renal comprometida, insuficiência cardíaca, hipertensão, disfunção hepática; doentes a 
tomar diuréticos, corticosteróides orais, anticoagulantes ou agentes antiplaquetários; 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) SETEMBRO 20 | MAT-PT-2000711 (1.0) 
Bisolnatural® 2 em 1 Sem Açúcar é um dispositivo médico indicado para a tosse (tosse seca e tosse produtiva) em adultos e crianças com mais de 2 anos de idade. Não 
utilizar em caso de hipersensibilidade ou alergia individual a um ou mais componentes e consultar o médico antes de tomar, se estiver sob supervisão médica, grávida ou 
a amamentar. Contém glicerol (pode causar dor de cabeça ou desconforto digestivo leve). Ler cuidadosamente a rotulagem com as instruções de utilização. Em caso de 
dúvida ou persistência dos sintomas consulte o seu médico ou farmacêutico. (1.0) 
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DISTINGA A CONSTIPAÇÃO DA GRIPE, DA RINITE ALÉRGICA
E DA SINUSITE!
A constipação é caracterizada por sintomas 
que, por vezes, podem ser confundidos com 
os sintomas da gripe. No entanto, os vírus 
responsáveis pela gripe e pela constipação 
são distintos, sendo os sintomas de maior 
intensidade no caso da gripe.

Além disso, pode ainda, em certas 
circunstâncias, ser confundida com rinite 
alérgica ou com sinusite, situações em que 
pode ocorrer igualmente dor de cabeça  
e congestão.

Como a forma de tratar é diferente para 
cada uma destas situações, é essencial saber 
distingui-las:

•  Constipação – manifesta-se por 
espirros, nariz a pingar ou entupido, 
garganta irritada ou dificuldade em engolir, 
olhos lacrimejantes e diminuição do 
paladar e do olfato. Por vezes, pode ocorrer 
febre baixa e dores corporais;

•  Gripe – surge de forma súbita com febre 
elevada, prostração e dores musculares 
intensas e, em alguns casos, olhos 
inflamados; só ao fim de dois a três dias 
surgem os sintomas respiratórios;

•  Rinite alérgica – não há febre nem 
dores corporais e a alergia manifesta-se 
durante vários dias consecutivos.  
Os sintomas típicos são espirros frequentes, 
comichão no nariz ou garganta, nariz  
a pingar ou entupido;

•  Sinusite – caracterizada principalmente 
por congestão nasal, a qual pode estar 
associada a tosse noturna, dores faciais  
e por vezes dores de cabeça, podendo 
ocorrer febre baixa.

Só um consumidor informado e consciente 
é capaz de assumir, de forma responsável, 
a condução da sua saúde. Antes de se 
automedicar, é essencial que saiba identificar 
a doença em questão.

Em caso de dúvida, não hesite: desloque-se  
à sua farmácia e usufrua da ajuda do 
farmacêutico, o qual o pode ajudar  
a distinguir as situações acima referidas  
e aconselhar-lhe as medidas farmacológicas  
e não farmacológicas mais indicadas a cada 
situação.
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É para a vida.

Cartão Saúda
Peça o seu em www.farmaciasportuguesas.pt
*Exclui medicamentos sujeitos a receita médica e leites para lactentes.

Poupe mais
com as suas compras

PRODUTOS COM 
CONDIÇÕES ESPECIAIS

TROCA  
DE PONTOS

IR MAIS VEZES  
AO CINEMA

O Cartão Saúda é o cartão das Farmácias Portuguesas que lhe permite transformar  
em pontos cada euro gasto em compras. Sejam produtos de saúde e bem-estar,  

medicamentos não sujeitos a receita médica ou serviços farmacêuticos, cada 1€ gasto, 
converte-se num ponto que, por sua vez, se converte em vantagens únicas.

Neste catálogo encontra mais de 600 produtos que pode trocar pelos seus pontos. Aproveite!

1€*
=

1 ponto
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Os nossos sacos sustentáveis
são como o planeta.
Não há dois iguais.
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Os nossos sacos sustentáveis
são como o planeta.
Não há dois iguais.
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100
pontos

35
pontos

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

Porta-Máscaras 
Porta-máscaras lavável e resistente. Prático, leve  
e seguro. Guarde a sua máscara em segurança 
quando não a estiver a utilizar. (6817247) 

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

40
pontos

2€

50
pontos

5€

120
pontos

10€

230
pontos

20€

440
pontos

SABIA QUE: 
Os seus pontos valem €  

para gastar na farmácia?

Saúda



serviços da farmácia

55
pontos

Medição Glicémia
(6291658)

Medição Colesterol Total (6291666)

Medição Triglicerídeos (6291674)

180
pontos

Teste de Gravidez
(6291682)

40
pontos

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

40
pontos

Medição de Pressão Arterial  
e Frequência Cardíaca (6291690)

100
pontos

Administração de Vacinas (6291708)

Administração de Injectáveis (IM / SC) (6291716)

Administração  
de Medicamentos

Avaliação de IMCTeste de Gravidez

Colesterol  
e Triglicerídeos

Glicémia Pressão Arterial

80
pontos

COL.

100
pontos

TRIG.
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serviços da farmácia
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SABIA QUE: 
A sua farmácia pode ajudá-lo na toma correcta dos seus medicamentos?  
Na dose certa, no dia certo e à hora indicada.

A Minha Medicação Semanal
Através do serviço de  
Preparação Individualizada  
da Medicação, o seu farmacêutico 
analisa consigo todos os seus 
medicamentos e organiza-os, 
com toda a segurança, em 
dispositivos que facilitarão  
a si ou ao seu familiar a toma 
diária da medicação. Sem erros, 
nem esquecimentos!

Informe-se na sua farmácia ou junto do seu farmacêutico.
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essenciais de farmácia

LEUKOPLAST Adesivo e Penso
Película Elástica Adesiva para Fixação de Pensos Hypafix 
10 cm x 2 m (6213793) Pensos Impermeáveis e de Grande 
Resistência Leukoplast Barrier 22 mm x 72 mm 10 un. 
(6977983) Pensos Esterilizados e Impermeáveis Leukomed 
T Plus Ste 5 cm x 7,2 cm (6404129) Adesivo de Tecido Poroso 
para Fixação de Pensos Leukoplast Bege 2,5 cm x 5 m 
(6501635)

APOSAN  
Gel Hidroalcoolico HA
Desinfeta e hidrata as mãos. 
100 ml (6651653) 500 ml (6651661)

60
pontos

BARRIER  
+ FIXATION

65
pontos

100 ML

190
pontos

500 ML

65
pontos

WATERPROOF

75
pontos

ADESIVO BEJE

45
pontos

10 PENSOS E AD. 
1,25 CM X 5 M

70
pontos

40 PENSOS E AD. 
2,5 CM X 5 M 

105
pontos

ADESIVO  
5 CM X 5 M

MASTER-AID Penso e Adesivo
Quadra Med 10 Pensos (6401810) Quadra Med 40 Pensos,  
5 Formatos (6401836) Forte Med 10 Pensos (6401778)  
Forte Med 40 Pensos, 5 Formatos (6401786)  
Rolltex Skin Adesivo Têxtil 1,25 cm x 5 m (6401737)  
Rolltex Skin Adesivo Têxtil 2,5 cm x 5 m (6412353)  
Rolltex Skin Adesivo Têxtil 5 cm x 5 m (6412361)  
Rolltex Branco Adesivo Têxtil 1,25 cm x 5 m (6412379)  
Rolltex Branco Adesivo Têxtil 2,5 cm x 5 m (6401729)
Dispositivo Médico. Leia cuidadosamente a rotulagem e instruções de utilização.

30
pontos

APOSAN  
Gel Higienizante Mãos (50 ml)
Maracujá (6464594) Chá Verde (6464586) 

130
pontos

Creme Higienizante  
de Mãos
(6739052)
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essenciais de farmácia

25
pontos

BORATO SÓDIO

30
pontos

ÁCIDO BÓRICO

20
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) 

60
pontos
CANFORADO

25
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)

45
pontos

SORTIDO, LAVÁVEL,  
TRANSP. E 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

60
pontos

100 ML

150
pontos

480 ML

ALVITA  
Máscaras Sociais Reutilizáveis (2 un.)  
Embalagem com 2 unidades. Reutilizáveis após lavagem, 
até 30 vezes. Em conformidade com a norma AFNOR.
(6651646) 

ALVITA  
Gel Higienizante de Mãos  
Limpeza das mãos sem  
utilização de água.  
Álcool 70% V/V e Aloe vera.
100 ml (6622191) 480 ml (6622209) 
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20
pontos

10 X 10

40
pontos

15 X 15 E 20 X 20

20
pontos

5 X 5

30
pontos

10 X 10

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

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

55
pontos

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

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

25
pontos

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

130
pontos

ALVITA  
Luvas Vinil sem Pó (100 un.)
Luvas de exame em vinil. Ambidestras.
S (6304006) M (6304014) L (6304022)

10
pontos

60 ML

ALVITA  
Boião de Colheita  
Assética
Para recolha de amostras biológicas.
60 ml (6304329) 120 ml (7985226) 

15
pontos

120 ML
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essenciais de farmácia

585
pontos

PIC SOLUTION  
Máscaras Cirúrgicas
Máscaras faciais de uso único, com 3 camadas.  
Grande capacidade de filtração, BFE ≥ 98%. 
Hipoalergénicas. 
(6757039)

PIC SOLUTION  
Saco de Água Quente
Saco de água quente prático e seguro.  
Mantém o calor por um longo período de tempo. 
Cobertura em tecido suave opcional. 
Sem cobertura (6224600) Com cobertura (6224592) 

270
pontos

SEM 
COBERTURA

315
pontos

COM 
COBERTURA

PIC SOLUTION  
Nebulizador Air Projet Plus Ultrassons
Nebulizador por ultrassons, rápido, silencioso,  
com base rotativa; utilização prática e confortável,  
do bebé ao adulto. 
(6361600)
Os nebulizadores Pic Solution são dispositivos médicos. Antes da sua 
utilização deve ler cuidadosamente a rotulagem e instruções.

1460
pontos

EASY

1620
pontos

WRIST

1720
pontos

CLEAR

2365
pontos

MOBILE

PIC SOLUTION  
Medidores de Pressão Arterial RAPID
Tecnologia inovadora de medição na insuflação:  
maior rapidez e mais conforto. Garantia 5 anos. 
Validação clínica pela Sociedade Europeia de 
Hipertensão. Os medidores de pressão arterial 
MOBILE ligam-se ao smartphone por bluetooth  
e sincronizam automaticamente todos os resultados 
com a app Pic Health Station. 
Easy Rapid (6241521) Mobile Rapid Wrist (6281360)  
Clear Rapid (6266593) Mobile Rapid (6039297) 
Os medidores de pressão arterial Pic Solution são dispositivos médicos. 
Antes da sua utilização deve ler cuidadosamente a rotulagem e instruções.

180
pontos

PIC SOLUTION  
Descongestionantes e Spray Nasais
Descongestionantes em spray e em gotas indicados 
para uma terapia nasal completa: aliviam a congestão 
nasal e protegem a respiração. Soluções salinas indicadas 
para uma higiene diária e hidratação da mucosa nasal. 
Pic Rinofluxina Spray Descongest 30 ml (6361949)  
Pic Rinofluxina Gotas Descongest 20 ml (6361956)  
Pic Rinoflux Isotonico Spray 100 ml (6361667)  
Pic Rinoflux Hipertonico Spray 100 ml (6361675) 
Para advertências e modalidade de utilização: leia a folheto interno. 
Mantenha o produto bem fechado, à temperatura ambiente e protegido  
da luz e de fontes de calor.

2055
pontos
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essenciais de farmácia

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) 

370
pontos

MAN

420
pontos
ELEGANCE

435
pontos

CLASS

560
pontos
COMFORT

565
pontos

COMFORT PRETO

LYCIAS Collants Class e Comfort 140DEN e Meias Elegance 140DEN e Man
Indicadas para prevenir o aparecimento e/ou agravamento dos sintomas de insuficiência venosa nas pernas como 
sensação de peso, cansaço e inchaço. A compressão elástica graduada e o formato anatómico favorecem o retorno 
venoso e garantem uma agradável sensação de conforto e de sustentação durante todo o dia. 
Man: Vários tamanhos e cores (6222893) (6222869) (6222901) (6222877) (6222919) (6222885) Elegance: Vários tamanhos e cores 
(6039362) (6089367) (6281527) (6098293) (6222927) (6039370) (6098301) (6089433) (6098319) (6039388) (6089375) (6322339) 
(6222935) (6089383) Class: Vários tamanhos e cores (6242263) (6039396) (6222950) (6222968) (6222976) (6039404) (6225425) 
(6225417) (6222984) (6039412) (6222992) (6098368) (6242271) (6089169) (6089177) (6223008) Comfort: Vários tamanhos e cores 
(6039453) (6098376) (6322321) (6098384) (6098392) (6039461) (6089185) (6089193) (6098400) (6098418) (6039479) (6089201) 
(6225391) (6089219) (6098426) (6098434) (6089227) (6098442)   
As meias de compressão Lycias são dispositivos médicos. Antes da sua utilização deve ler cuidadosamente a rotulagem e instruções.

110
pontos

FRESH

160
pontos

FARLINE Spray Nasal
Hipertónico 30 ml c/ Aloe Vera + Menta (6326181)  
Hipertónico 100 ml (6985655) Isotónico 100 ml (6985663)  
Isotónico Bébé 120 ml +0m (6374108) 
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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
RESISTENTE  

À ÁGUA

30
pontos

COR DE PAPEL

35
pontos

EXTRA FORTE 
20 UN.

40
pontos

EXTRA FORTE 
30 UN.

60
pontos

EXTRA FORTE  
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
COTONETES

50
pontos

CORTADOR DE 
COMPRIMIDOS

APOSAN  
Cotonetes (100 un.)  
e Triturador/Dispen/Cortador de Comprimidos   
Cotonetes (6995183) Cortador de Comprimidos (6602920)

40
pontos

10 UN.

90
pontos

30 UN.

40
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) 

80
pontos
4 UN. / 8 UN.

95
pontos
2 UN./ 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 Moldáveis 6 un. (7011783)



saúde oral
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DOR DE DENTES – EVITE-A!
O impacto da saúde oral (da boca) na qualidade 
de vida pode nem sempre ser evidente, mas  
é real – a boca tem um papel central em 
atividades triviais, como comer ou falar. 
Aliás, provavelmente, muitos de nós, 
tomamos como garantida a saúde oral, só 
recordando a sua fragilidade quando surgem 
manifestações como a dor.
 
Dentro das várias dores existentes, associadas 
à saúde oral, é de destacar a dor de dentes –  
6 em cada 10 pessoas referem já ter tido  
este sintoma. A dor de dentes é uma das 
manifestações da cárie dentária, mas  
também pode ser causada, por exemplo,  
por:

•  Erupção (nascimento) dos dentes do siso;
•  Inflamação ou infeção na raiz de um dente;
•  Fratura de um dente;
•  Utilização de aparelho ortodôntico 

(aparelho dentário).

A boa notícia é que existem várias 
formas de assegurar a sua saúde oral e, 
consequentemente, prevenir as dores de 
dentes – assim, seja qual for a sua origem:

•  Assegure visitas regulares ao médico 
dentista;

•  Escove os dentes durante dois minutos,  
pelo menos, duas vezes por dia (uma delas 
antes de se deitar). Para o efeito, utilize 
uma pasta de dentes com fluor (idealmente, 
1000-1500 ppm – esta informação encontra-se 
na embalagem da pasta de dentes. Caso não 
a encontre, não hesite em pedir ajuda a um 
profissional de saúde);

•  Complemente a escovagem dos dentes com 
a utilização de fio ou fita dentária;

•  Aposte numa alimentação saudável – limite 
o consumo de alimentos ricos em açúcar;

•  Evite o consumo de bebidas alcoólicas e de 
tabaco.

A par destas medidas, em caso de dor de 
dentes, existem ainda outros cuidados que 
poderão fazer a diferença para o alívio da 
mesma:

•  Opte por refeições à base de alimentos 
suaves, como iogurtes e ovos mexidos – 
evite alimentos difíceis de mastigar.  
Evite, igualmente, alimentos demasiado 
frios, ou demasiado quentes;

•  Gargareje com água com sal (esta medida 
não deverá ser efetuada por crianças). 
Na sua farmácia, poderá ainda encontrar 
cuidados específicos para o alívio da dor, 
como colutórios (elixires) e sprays;

•  Aconselhe-se com o seu farmacêutico sobre 
a toma de medicamentos para a dor.

Não hesite em procurar um médico dentista 
se, mesmo com estes cuidados, a dor de 
dentes:

•  Durar mais de dois dias;
•  Estiver associada a alguma das seguintes 

manifestações:
— Febre;
— Dor ao mastigar;
— Gengivas vermelhas;
— Sabor desagradável na boca;
—  Inchaço ao nível do maxilar e/ou das 

bochechas.
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110
pontos

FITA  
DENTÁRIA

125
pontos
ESCOVILHÃO 

INTERDENTÁRIO

140
pontos

PALITO  
DENTÁRIO

TEPE  
Fita Dentária, Escovilhão Interdentário  
e Palito Dentário  
Descubra a gama de produto de higiene oral  
Inibsa/Tepe. 
Fita Dentária 40m Blister (6948638) Escovilhão Interdentário  
0,45 mm Laranja x 6 (7047241) Escovilhão Interdentário  
0,4 mm Rosa x 6 (7047258) Escovilhão Interdentário  
0,5 mm Vermelho x 6 (7047266) Escovilhão Interdentário 
0,6 mm Azul x 6 (7047274) Escovilhão Interdentário 0,7 mm 
Amarelo x 6 (7047282) Escovilhão Interdentário 0,8 mm  
Verde x 6 (7047290) Escovilhão Interdentário 1,1 mm  
Roxo x 6 (7047456) Easypick Palito Dentario XS/S x 36 
(6038950) Easypick Palito Dentario M/L x 36 (6038968)

65
pontos

GOOD

70
pontos

GOOD CRIANÇA

TEPE GOOD Escova Dentária 
As escovas GOOD são 96% biodegradáveis,  
feitas à base de cana-de-açúcar e óleo ricínio,  
com 95% de CO2 reciclado. 
Good (6348466) Good Criança (6348482) 

95
pontos

BRANQUEADOR+ 
GEN. SAUDÁVEIS

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

80
pontos
SENSÍVEIS + 

SAUD. CRIANÇA

75
pontos

ADULTOS

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

60
pontos

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

120
pontos

GEL

135
pontos
COLUTÓRIO

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

70
pontos
CRIANÇAS



18

saúde oral

70
pontos

90
pontos

ORAL-B  
Fio Dentário Superfloss
Fio dental ideal para aparelhos, pontes e espaços 
interdentários amplos. Apresenta uma extremidade 
dura para melhor penetrar sob os aparelhos.  
Fio esponjoso para limpar melhor em redor dos 
aparelhos e espaços interdentários. Zona regular  
do fio para remoção da placa bacteriana, abaixo  
da linha das gengivas. 
(6702910)

ORAL-B  
Pastas de Dentes  
Gengivas & Esmalte Original  
(75 + 25 ml)
Pasta dentífrica de Uso Diário para prevenção  
de problemas de gengivas. Evita a formação da placa 
bacteriana e ajuda a rejuvenescer as gengivas.  
Protege os dentes contra a erosão e ajuda a reparar  
o esmalte. 
(6326108) 

125
pontos

28 COMP.

165
pontos

54 COMP.

KUKIDENT  
Comprimidos  
de Limpeza
Kukident Comprimidos de Limpeza foi concebido 
especificamente para a higiene da sua prótese 
dentária.  Os comprimidos de limpeza conferem 
sensação de limpeza e frescura duradoura; removem 
até 99,99% das bactérias que causam o mau hálito; 
Removem eficazmente manchas, sem danificar  
as próteses. 
28 Comprimidos (6381418) 54 Comprimidos (6381426) 
Dispositivo médico. Não colocar comprimidos ou solução na boca.  
Leia cuidadosamente a rotulagem e as instruções de utilização

185
pontos
40 G E 47 G

255
pontos
60 G E 70 G

KUKIDENT PRO
Os cremes adesivos Kukident® para próteses 
dentárias são desenvolvidos para melhorar a sensação 
e o ajuste da sua prótese. Aplicando um creme na 
prótese, evita que a mesma se mova quando fala  
ou come, para além de se sentir mais seguro. 
Válido para todas as referências 40 g e 47 g (6185009) 
(6176362) (6205831) (6176388) (6176404) (6306779) (6266502) 
60 g e 70 g (6176370) (6221135) (6176396)
Dispositivo médico. Não usar em caso de hipersensibilidade a qualquer  
dos ingredientes. Não utilizar uma quantidade superior à recomendada  
nem em próteses mal adaptadas. Leia cuidadosamente a rotulagem  
e as instruções de utilização. 



19

saúde oral

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

25
pontos

PASTA  
DE DENTES

95
pontos

KIT  
DE VIAGEM

70
pontos

ESCOVA

75
pontos

PASTA

60
pontos

FARLINE  
Escova de Dentes  
e Pasta Anti-Placa,  
Branqueadora Dental e Gengivas Sensíveis
Escova Suave 2 un. (6087171) Escova Média 2 un. (6087163) 
Anti-Placa (7484097) Branqueadora (6966689)  
Gengivas Sensíveis (6334839) 

FARLINE  
Escova de Dentes  
em Bambu
Amarela (6367656) Azul (6367664)  
Verde (6367631) Rosa (6367649)  

105
pontos

FARLINE  
Colutórios  
(500 ml)
Farline colutório fresh, flúor e gengivas sensíveis. 
Fresh (6953869) Flúor (6953877) Gengivas Sensíveis (6334854)

60
pontos

FARLINE  
Pasta de Dentes Júnior Sabor Morango  
e Escova de Dentes Júnior
Pasta de Dentes (6085233)  
Escova de Dentes (6094243)

90
pontos

FARLINE  
Pasta de dentes BIO 
Pasta de dentes Bio  
com 99% de ingredientes  
naturais.Com extratos  
de hortelã orgânica. 
(6472118) 
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210
pontos

365
pontos

CLASSIC  
500 ML

200
pontos

CLASSIC  
200 ML

ELUDRIL Colutórios
Intense (6343350) Protect (6340919) White (6340927)  
Care (6879817) Classic 200 ml (6889147) Eluperio (6882258)  
Eludril Extra (6279000) Classic 500 ml (6889154) 

155
pontos

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

105
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) 

130
pontos
POWER KIDS 
RECARGAS

200
pontos

CLINIC HYBRID 
RECARGA

300
pontos

POWER  
KIDS

785
pontos

CLINIC  
HYBRID

ELGYDIUM Clinic 
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)

110
pontos

  

105
pontos
BABY, KIDS  
E JUNIOR

125
pontos

CLINIC  
PRÓTESE

ELGYDIUM Escovas Manuais  
(Baby, Kids, Júnior e Adulto)
(6943399) (6943407) (6943415) (6793786) (6737726) (6737734) 
(6737742) (6766170) (6766188) (6773721) (6773739) (6780312) 
(6780320) (6780338) (6856245) (6793752) (6865709) (6865717) 
(6865725) (6793778) (6112847) (6039693) (6916130) (6994988) 
(6793760) (6039685) (6114058) (6114066) (6956870) (6770834) 
(6695957) (6695965) (6695973) (6695981) (6724435) (6700617) 
(6793737) (6784074) (6978924) (6018788) (6874800)
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120
pontos

VIAGEM, KIDS  
E JÚNIOR 

140
pontos

165
pontos

PROT. EROSÃO  
E SENSILEAVE

200
pontos

KIT VIAGEM E  
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) Placa Bacteriana e Gengivas (6364810)

125
pontos

DENTO-PLAQUE

140
pontos
DENTÍFRICO

ELGYDIUM  
Pastilhas Anti-Placa,  
Dentífrico e Revelador  
de Placa
Pastilhas Anti-Placa (6231829) Dento-Plaque (6719336) 
Dentífrico (6259093)

85
pontos
PASTILHAS

95
pontos
PASTILHAS

125
pontos

SPRAY

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

115
pontos
RASPADOR  
DE LÍNGUA

170
pontos
SENSILEAVE

225
pontos
CICALIUM  

GEL

240
pontos
CICALIUM  

SPRAY

ELGYDIUM Clinic  
Gel Dentário e Spray 
Clinic Sensileave (7475046) Clinic Cicalium Gel (6044545)  
Clinic Cicalium Spray (6044537) 

100
pontos

RECARGA

130
pontos

MONO COMPACT  
+ FLEX 2 MIX E 

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) (6251256) (6251264) (6251272) 
(6251280) (6062026)
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PELE SENSÍVEL – O QUE A DEFINE?
A sua pele é muito clara, fica vermelha 
rapidamente, bronzeia com dificuldade e reage 
frequentemente a mudanças de temperatura 
e a estímulos como o fumo do tabaco?  
Se respondeu que sim a alguns dos pontos 
acima, é possível que tenha pele sensível.

Para compreender o que, por norma, 
caracteriza uma pele sensível, é importante 
conhecer o conceito de fotótipo. O fotótipo 
corresponde às características da pele  
e à sua resposta à exposição solar. Existem  
6 fotótipos de pele – de I a VI. Pessoas com  
a pele sensível, por norma, estão inseridas 
em fotótipos mais baixos (I e II), isto é,  
podem apresentar:

•  Pele clara;
•  Sardas;
•  Olhos claros;
•  Cabelo claro (louro ou ruivo).

A estes fotótipos associa-se, por norma,  
uma pele fina com recetores sensoriais  
(isto é, responsáveis por detetar os estímulos 
do exterior) mais à superfície, sendo, por  
isso, mais facilmente estimulados. Assim,  
a resposta a estímulos ambientais, como  
o vento ou a poluição ambiental, tende a ser 
mais rápida do que noutros tipos de pele.  
Esta resposta, muitas vezes, dá origem a:

•  Desconforto e ardor;
•  Sensação de picada;
•  Vermelhidão.

Estima-se que vários fatores, como por 
exemplo o stress, possam contribuir para 
despoletar estas manifestações. Dormir 
bem e planear com antecedência são alguns 
exemplos de medidas que poderão ajudar  
a gerir esse sentimento. Manter um regime 
alimentar equilibrado e adequado e evitar 
comportamentos, como o consumo de tabaco, 
também podem influenciar a aparência da 
pele.

A pele sensível é, frequentemente, 
confundida com pele intolerante. Este 
segundo conceito pode abranger uma pele  
de qualquer tom (incluindo mais escuro),  
que, por norma, não sente desconforto 
perante fatores ambientais, mas pode sentir 
perante os cuidados com que contacta, 
como produtos de limpeza ou cuidados de 
hidratação (cremes ou séruns).

A gestão da pele sensível é, no entanto, 
idêntica à da pele intolerante e passa, em 
grande parte, pela utilização de:

•  Cuidados suaves – os cuidados de limpeza 
não deverão conter sabão. O detergente 
para a roupa também deve ser suave, sem 
perfume;

•  Protetor solar – uma das melhores formas 
de cuidar da pele é protege-la do sol. Para 
tal, evite ainda a exposição solar excessiva 
e utilize vestuário e acessórios, como 
chapéus, que o resguardem ao máximo.

A farmácia é, por excelência, o local onde se 
reúnem os vários cuidados para os diferentes 
tipos de pele. Aconselhe-se com o seu 
farmacêutico sobre as opções mais indicadas 
para si.
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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)

ALVITA  
Sabonete Líquido de Mãos 
Suaviza, hidrata e protege a pele das mãos.  
pH neutro. Tolerância testada sob controlo 
dermatológico. 
Aloe Vera 500 ml (6186379) Mel & Iogurte 500 ml (6318501)  
Hidratante 500 ml (6427765) Espuma Flor de Laranjeira 
(6599142)

70
pontos

500 ML

90
pontos

ESPUMA

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. 
400 ml (6948802) 

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.
250 ml (6948828) 

40
pontos

300 ML

60
pontos

750 ML

ALVITA Gel de Banho 
Produtos de elevada qualidade e testados 
dermatologicamente. 
Hidratante (6948760) Baunilha (6241513) Dermo (6085605) 
Mel & Iogurte (6948752) Argão (6948778) Aloe Vera (6948737) 
Aveia (6948745) Purificante (6948786) Coco (6193532) 
Hipoalergénico (6186361) Laranja e Canela (6341107)  
Micelar (6599159)

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)
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70
pontos

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

50
pontos

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

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) 

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

120
pontos

LOÇÃO

135
pontos

GEL

305
pontos

PACK

FARLINE  
Loção Corporal e Gel de Banho (500 ml)
Farline loção corporal pele atópica. Reforça a barreira 
cutânea, alivia a sensação de secura e proporciona um 
conforto imediato. Testado dermatologicamente sob 
controlo pediátrico. Farline gel de banho pele atópica, 
ph 5.5. textura ultra-ligeira de rápida absorção não oleosa. 
Testado dermatologicamente  sob controlo pediatrico. 
Loção (7467506) Gel (7467498) Pack Promocional (7483586) 
Limpa, hidrata e recupera o equilíbrio da sua pele.
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30
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)

50
pontos

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

45
pontos

STICK

50
pontos

STICK CLÁSSICO

90
pontos
BÁLSAMO  

NARIZ E LÁBIOS

150
pontos
BÁLSAMO  

SUAVE

FARLINE Stick Labial SPF 15 e Bálsamo  
Stick Cereja (6278952) Stick Morango (6278960)  
Stick Pêssego (6464610) Stick Clássico (6278945)  
Bálsamo Reparador Nariz e Lábios (6828988)  
Fribalm Bálsamo Suave 40 g (6471656)

40
pontos
TOALHITAS  

24 UN.

110
pontos

GEL

FARLINE  
Toalhitas Linha Íntima  
(10 un.) e (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 Pocket 10 un. (6602953) Toalhitas 24 un. (6284109) 
Gel (6284117) 

20
pontos
TOALHITAS  

10 UN.

55
pontos

PROT. LABIAL + 
CREME DE MÃOS

65
pontos

GEL DE BANHO

105
pontos

CHAMPÔ

INTERAPOTHEK Gama Proteção Labial,  
Creme de Mãos, Gel de Banho e Champô
Gama Proteção Labial 4 g (6918037) (6918045) Creme de Mãos 
Regenerador 50 ml (6862235) Gama Gel de Banho 750 ml 
(6934588) (6885418) (6885491) (6885376) (6885392) (6885459) 
(6885475) Gama Champô 500 ml (6226589) (6226597) 
(6278549)(6562033) (6329797) (6329805)
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40
pontos

30 ML

65
pontos

50 ML

FARLINE  
  Creme de Mãos 
Cuida, hidrata e repara as mãos secas e gretadas. 
Anti-Age, creme anti-envelhecimento, anti-idade  
e anti-manchas.
Cereja 30 ml (6345488) Hidratante Oliva 50 ml (7467472) 
Reparador Argão 50 ml (7467480) Anti-Age 50 ml (6626507) 

40
pontos

400 ML

70
pontos

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

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) 

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) 

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) 

FARLINE  
Gel de Banho
(6621144) (6345447) (6345454) (6345462) (6239400) (6239418) 
(6982009) (6874107) (6829127) (6964429) (6829135) (6345470) 
(6930974)
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90
pontos

ROLL-ON

100
pontos

SPRAY

FARLINE  
Desodorizantes  
Roll-on sem Alcóol  
e Spray sem Alcóol (150 ml) 
Roll-On: Extra-Dry (6325423) Invisível (6325449)  
Sensível (6325431) Spray: Extra-Dry (6608257)  
Invisível (6608265) Sensível (6608240)

55
pontos

300 ML

70
pontos

500 ML

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

55
pontos

DISCOS 
DESMAQUIL.

60
pontos
REMOVEDOR  
DE VERNIZ

FARLINE  
Discos Desmaquilhantes  
(80 un.) e Removedor  
de Verniz (125 ml)   
Discos Desmaquilhantes (6995175)  
Removedor de Verniz (6527127) 

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.

80
pontos

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

145
pontos

CREME

190
pontos

POMADA

FARLINE  
Creme e Pomada  
Regeneradora 5% Pantenol e Pro
Creme (6264820) Pomada (6495184)



29

beleza

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

370
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)

155
pontos

CREME FACIAL

215
pontos
BODY MILK

500
pontos
HIDRATANTE 
CORPORAL

HIDROLACT  
Cuidado de Corpo
Hidrata e protege a pele. 
Creme Facial 40 g (6611319) Body Milk 200 ml (6002337) 
Hidratante Corporal 1 kg (6983122) 

125
pontos
TOALHETES

215
pontos
GEL ÍNTIMO 

200 ML

340
pontos
GEL ÍNTIMO 

400 ML

245
pontos

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) Íntimo 400 ml (6809269) Antisséptico (6932194) Sensitive (6932210) 
Suavizante (6932228) Hidratante (6932202) Precious Oil (6039867) Girl (6041368)  
Os produtos da gama Lactacyd são cosméticos. Para mais informações consultar a rotulagem.
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beleza

60
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

160
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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90
pontos
20 X 5 ML

145
pontos
40 X 5 ML

190
pontos
RECARGAS 

DESCARTÁVEIS

220
pontos
ASPIRADOR 

NASAL

LIBENAR
Soro fisiológico em doses individuais, indicado para higiene do nariz, olhos, ouvidos, feridas e aerossolterapia.  
Novo Aspirador Nasal para bebés, como uma inovadora ponta de silicone: mais macia, maleável e totalmente 
reutilizável. Recargas de Filtros de Papel Descartáveis, para utilização em conjunto com Libenar Aspirador  
Nasal Soft. 
20 Doses Individuais Soro Fisiológico (6424754) 40 Doses Individuais Soro Fisiológico (6424762)  
Recargas de Filtros Descartáveis (6336990) Aspirador Nasal Soft (6336982)
Libenar é um dispositivo médico para higiene nasal. Não utilizar uma dose individual mais do que uma vez ou se danificada. Aconselhe-se com o seu médico em caso  
de hipersensibilidade respiratória ou doença respiratória ou cardiovascular graves. Manter fora da vista e do alcance das crianças. Leia cuidadosamente a rotulagem  
e as instruções de utilização. 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.

55
pontos

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

140
pontos

VICKS Babyrub 
Babyrub é um cosmético  
e está indicado para bebés  
a partir dos 6 meses. 
(7518936)
Para quaisquer questões, por favor contacte: Procter & Gamble Portugal, S.A.,  
Qta. da Fonte, Edifício Álvares Cabral, 3º andar,  2774-527 Paço de Arcos.  
Telefone: 800 200 766. MAT-PT-VICKS-20-000017 

145
pontos

T1

155
pontos

T0 E 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)
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260
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)

2370
pontos

CHICCO Bomba Tira-Leite Elétrica NaturallyMe
Máxima leveza, eficácia e conforto.
INTUITIVA: 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) 

110
pontos

1 UN.

160
pontos

2 UN.

CHICCO Chupeta PhysioFormaTM Soft (1 un./2un.)
Com tetina PhysioFormaTM, favorece a respiração fisiológica 
e o correto desenvolvimento da boca e do palato do bebé.
1 un. (6975938) (6975946) (6975953) (6975979) (6975987) 
(6975995) (6976001) (6976035) (6976068) (6976019) (6976050) 
(6976076) (6976027) (6976043) (6976084) (6975367) (6975375) 
(6975383) 2 un. (7758979) (7758953) (7757195) (7758987) 
(7759001) (7759019) 

160
pontos

CHICCO Chupeta PhysioFormaTM Micrò 
Ideal para recém-nascidos, graças ao seu tamanho 
leve e forma ergonómica. Pequena e curta, promove 
ativamente o correto desenvolvimento da boca do bebé.
(7463778) (7771303)
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35
pontos

ALVITA  
Cotonetes de Segurança  
para Bebé
Indicados para a higiene do ouvido do bebé.  
100% puro algodão. (6142513) 

35
pontos

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

30
pontos

GASE

55
pontos

TALCO

APOSAN  
Gase TNT N Est Bebé (100 un.)  
e Talco Hipoalergénico (200 g)
Gase (6396648) Talco (6050286) 

80
pontos

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

60
pontos

125 ML

235
pontos

1 L

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

SABIA QUE PODE FAZER  
O TESTE DE GRAVIDEZ  
NA SUA FARMÁCIA? 
A sua farmácia tem uma equipa 
especializada para a acompanhar  
numa altura tão importante da sua vida, 
logo desde os primeiros sinais de uma 
possível gravidez.

Fale com o seu farmacêutico sobre as 
condições necessárias para a realização 
do teste de gravidez, de modo a obter  
um resultado credível. E faça-o 
comodamente na farmácia  
mais próxima de si.

Depois, é só aguardar.  
O seu farmacêutico apoia-a  
na leitura do resultado. 
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165
pontos

CEBION
Cebion, 1000 mg Vitamina C, comprimido efervescente 
é um suplemento alimentar. A vitamina C contribui 
para o normal funcionamento do sistema imunitário, 
aumenta a absorção de ferro. A vitamina C contribui 
para a redução do cansaço e da fadiga e para o normal 
funcionamento do sistema nervoso. (7357186)
Cebion, 1000 mg Vitamina C, comprimido efervescente é um suplemento alimentar. 
A vitamina C contribui para o normal funcionamento do sistema imunitário.  
A vitamina C contribui para a redução do cansaço e da fadiga e para o normal 
funcionamento do sistema nervoso. Os suplementos alimentares não devem ser 
utilizados como substitutos de um regime alimentar variado e equilibrado e de  
um modo de vida saudável. MAT-PT-OTHER-20-000031

540
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.

PROSTAMOL  
(30 e 60 cápsulas moles)
Prostamol contém 320 mg de Serenoa repens que 
contribui para apoiar o funcionamento da próstata  
e do trato urinário. Para homens a partir dos 40 anos 
com desconforto no trato urinário como: necessidade 
de urinar com mais frequência - sobretudo durante 
a noite, esforço para iniciar a micção, fluxo urinário 
fraco ou interrompido, sensação de esvaziamento 
incompleto da bexiga. 
30 Cápsulas (7473355) 60 Cápsulas (6325985) 
Os suplementos alimentares não são substitutos de um regime alimentar variado  
e equilibrado e de um estilo de vida saudável.

400
pontos

30 CÁPSULAS

655
pontos

60 CÁPSULAS
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275
pontos

GERAL

310
pontos

INFANTIL

260
pontos

280
pontos

MAGNEX

280
pontos

SRO

300
pontos
HEPAFRONT

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.

VIV NUTRI  
Magnex e Hepafront 
Bem-estar muscular.  
Proteção do fígado. Magnex (6090191) Hepafront (6090134) 
Hepafront 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. Magnex contém magnésio que contribui para o normal 
funcionamento muscular e as vitaminas B6 e C, que contribuem para redução  
do cansaço e da fadiga e para o normal metabolismo produtor de energia.

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.

VIV NUTRI Stamivit  
Geral e Infantil
Multivitamínico e mineral. 
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.

CONTROLAR O ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC)
O IMC é um parâmetro que relaciona  
o peso (em quilogramas) com a altura  
(em metros), sendo frequentemente utilizado 
como forma de avaliar o volume de cada 
indivíduo.

É um medida útil para controlar situações  
de défice ou excesso de peso, como  
a obesidade. Uma doença definida pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS),  
em que o excesso de gordura corporal pode 
afetar a saúde.

Estima-se que metade dos Portugueses  
viva com excesso de peso. Em qual destas 
metades se enquadra?

A avaliação do IMC dá-lhe esta informação, 
oferecendo-lhe a oportunidade de ajustar  
os seus hábitos diários, se necessário,  
de modo a assegurar a manutenção de 
um estilo de vida saudável. O valor obtido 
permite o enquadramento num de 6 níveis,  
de baixo peso (IMC igual ou inferior a 18,5)  
a obesidade de grau 3 (IMC igual ou maior 
que 40).

Na farmácia pode monitorizar e avaliar  
o resultado deste e outros parâmetros. Faça-o 
comodamente na sua farmácia e aconselhe-se 
com o seu farmacêutico!
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120
pontos

VICKS  
Sinex Aloe
Indicado para o alívio  
sintomático da congestão  
nasal (nariz entupido)  
associada a constipações  
e rinites. Para aplicação  
nasal em adultos  
e crianças com mais  
de 6 anos de idade. 
(3632783)
Vicks Sinex Aloe, 0,5 mg/ml, solução para pulverização nasal, cloridrato  
de oximetazolina, é um medicamento não sujeito a receita médica indicado  
no alívio sintomático local da congestão nasal associada a constipações ou 
rinite, para adultos e crianças com mais de 6 anos. Fale com o seu médico ou 
farmacêutico se sofre de pressão arterial alta, doença cardíaca incluindo angina  
de peito, diabetes mellitus, problemas na tiróide, aumento da próstata ou  se tomar 
inibidores da monoaminoxidase, antidepressivos tricíclicos ou bromocriptina. 
Contém cloreto de benzalcónio, que pode provocar inchaço da mucosa nasal.  
Leia cuidadosamente o folheto informativo e, em caso de dúvida ou persistência  
dos sintomas, consulte o seu médico ou farmacêutico. MAT-PT-VICKS-20-000015

135
pontos

50 G

180
pontos

100 G

VICKS Vaporub (50 g e 100 g)
Indicado no alívio da tosse e congestão nasal causada 
por gripes e constipações. Para administração tópica 
(uso cutâneo) em adultos e em crianças com idade 
superior a 30 meses. 
50 g (2888980) 100 g (2889087)
Vicks Vaporub pomada, associação, está indicado no alívio sintomático da congestão 
das vias respiratórias superiores e tosse associada a gripes e constipações em 
adultos e crianças com mais de 30 meses (uso cutâneo) e adultos e crianças com 
mais de 6 anos (inalação). Não utilize em caso de acidentes convulsivos, nem 
aplique diretamente nas narinas, face, mucosas, queimaduras ou sobre a pele 
lesada. MNSRM. Leia o folheto informativo e em caso de dúvida ou persistência  
dos sintomas consulte o médico/farmacêutico. MAT-PT-VICKS-20-000014

80
pontos

VICKS Inalador
Vicks Inalador é um descongestionante nasal  
a utilizar em casos de congestão nasal e rinorreia.  
Não administrar a crianças com idade inferior a 6 anos.
(2034288)
Vicks Inalador 410 mg/g + 410 mg/g Solução para inalação por vaporização,  
cânfora e mentol, é um medicamento não sujeito a receita médica. Indicado  
no alívio sintomático da congestão nasal e da tosse associada a constipações  
e gripes, em situações de nariz entupido e/ou nariz húmido e a pingar, para 
adultos e crianças com mais de 6 anos. Leia cuidadosamente o folheto informativo 
e, em caso de dúvida ou persistência dos sintomas, consulte o seu médico ou 
farmacêutico. MAT-PT-VICKS-20-000013

SABIA QUE: 
Todos os anos, principalmente no 
Inverno, as gripes e constipações  
batem-nos à porta.

Ambas muitas vezes confundidas, mas 
causadas por tipos de vírus distintos 
e, como tal, com sinais e sintomas 
diferentes.

Informe-se sobre estas doenças na 
sua farmácia: as suas manifestações 
e consequências, os cuidados mais 
adequados para tratar os seus sintomas 
e como agir para impedir a sua 
transmissão.

Aconselhe-se com o seu  
farmacêutico!
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145
pontos

165
pontos

ILVICO Mer
Sente o nariz seco e irritado?  
Ilvico Mer solução isotónica com  
dexpantenol, é indicado para  
afastar as adversidades do inverno  
que atacam as fossas nasais,  
nomeadamente a secura e a  
comichão, podendo ser utilizado  
regularmante. Ilvico Mer ajuda  
a manter o nariz saudável, limpo e hidratado para 
respirar livremente. Pode ser utilizado por adultos  
e crianças a partir dos 2 anos.
(6243006) 
Ilvico Mer é um dispositivo médico. Indicado em adultos e crianças com idade 
superior a 2 anos. Ação descongestionante e alívio de sintomas associados a rinite 
alérgica (perene ou sazonal) e sinusite. Contém cloreto de benzalcónio que pode 
provocar tumefação (inchaço) da mucosa nasal, especialmente em situações de 
utilização a longo prazo. Ilvico Mer deve ser utilizado sob supervisão de um adulto 
em crianças até aos 12 anos de idade. Leia cuidadosamente a rotulagem e as 
instruções de utilização. MAT-PT-NASIVIN-20-000013

ILVICO Respir
Ilvico Respir é um  
descongestionante para  
pulverização nasal em situações como sinusite  
e rinite aguda, alérgica ou vasomotora. 
Descongestiona o nariz em apenas 25 segundos  
e o efeito mantém-se por 12 horas.
(5670815)
Ilvico Respir 0,5 mg/ml solução para pulverização nasal, cloridrato de oximetazolina, 
é um medicamento não sujeito a receita médica. Indicado como descongestionante 
nasal em situações como sinusite e rinite aguda, alérgica ou vasomotora. Não utilize 
Ilvico Respir se sofre de rinite seca e em crianças com idade inferior a 6 anos.  
Leia cuidadosamente o folheto informativo e, em caso de dúvida ou persistência dos 
sintomas, consulte o seu médico ou farmacêutico. MAT-PT-NASIVIN-20-000014

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)

80
pontos

KAISER Rebuçados
Rebuçados balsâmicos. 
Mel Silvestre e Salva (7317735) Infantil Cereja (6063719) 
Eucalipto, Hortelã e Menta (7386797) Anis-Funcho (7351585) 
Sabugueiro Preto (7400424) Bimenthol (7322016)  
Plantas e Ervas (7317743) Limão e Cidreira (6063727)  
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215
pontos

EFERVESCENTE

295
pontos
RECOVERY

325
pontos

30 COMPRIMIDOS

400
pontos
PRO-IMMUN

VITACÊ (Gama)
Vitacê otimiza o seu sistema imunitário.
Efervescente (7398628) Recovery (6346833) 30 Comprimidos (7341818) Pro-Immun (6480624)
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 5ml (4-8 anos) ou 10ml (9-13 anos) de Vitacê Infantil para crianças, 
ou de Vitacê Júnior Gomas a partir dos 4 anos, de 2 comprimidos de chupar no caso de Vitacê Recovery, ou 1 cápsula para o Vitacê Pro-Immun. Não exceder a toma recomendada. 
Vitacê Infantil: recomendada proteção em indivíduos asmáticos e atópicos; contém açúcar e produtos apícolas. 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. Com Vitamina C e Zinco que contribuem 
para o normal funcionamento do sistema imunitário.

BRONCHODUAL  
Next Pastilhas (20 un.)
Alivia a tosse com expectoração, a tosse seca e a garganta 
irritada em adultos e crianças a partir dos 6 anos.  
(5707005) 
Bronchodual® Pastilhas, 59,5 mg Pastilhas moles é um medicamento não sujeito a 
receita médica utilizado para promover a expetoração do muco persistente e viscoso 
e alívio das tosses associadas à constipação. Este medicamento é um medicamento 
tradicional à base de plantas para utilização nas indicações especificadas e baseado 
exclusivamente numa utilização de longa duração. Leia cuidadosamente as 
informações constantes da embalagem e do folheto informativo. Tome especial 
precaução se tiver hipersensibilidade ao medicamento, ou a outros membros da 
família Lamiaceae, se tiver diabetes mellitus e se tiver problemas hereditários raros 
de intolerância à frutose. Consulte um médico se ocorrer dispneia, febre ou 
expetoração purulenta. A utilização em crianças com menos de 6 anos de idade não 
é recomendada. Em caso de dúvida ou persistência dos sintomas, consulte o seu 
médico ou o farmacêutico.

BRONCHODUAL Infantil
Alivia a tosse seca e com expectoração, associada  
à constipação, em adultos e crianças a partir de 1 ano.  
(6237628) 
Bronchodual Infantil é um dispositivo médico para alívio da tosse associada  
à constipação. Não utilizar em crianças com menos de 1 ano. Não utilizar se  
estiver grávida, a amamentar ou se for alérgico a qualquer um dos componentes.  
Manter fora da vista e do alcance das crianças. Ler cuidadosamente a rotulagem  
e as instruções de utilização. 

200
pontos

245
pontos
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140
pontos
2,5 MG/ML E  

5 MG/ML 

170
pontos

RAPID

240
pontos

PREVENT

NEO-SINEFRINA  
(2,5 mg/ml, 5 mg/ml,  
Rapid e Prevent)
Neo-Sinefrina 2,5 mg/ml e 5 mg/ml são medicamentos indicados no alívio da congestão nasal, com opções  
para várias idades. Neo-Sinefrina Rapid é um dispositivo médico com acção descongestionante nasal suave e eficaz.  
Neo-Sinefrina Prevent é um spray para a higiene nasal que ajuda a proteger de constipações e a prevenir sintomas 
de alergias. 2,5 mg/ml (9908731) 5 mg/ml (9908756) Rapid (6099889) Prevent (6405522)
Neo-Sinefrina 5 mg/ml, Gotas nasais, solução e Neo-Sinefrina 2,5 mg/ml, Gotas nasais, solução são medicamentos não sujeitos a receita médica e está indicado em todas  
as situações em que se verifica congestão nasal, tais como coriza, rinite e sinusite. Não exceder as doses recomendadas. Precauções especiais de utilização: doentes em 
circunstâncias que os tornem particularmente sensíveis aos efeitos das substâncias simpaticomiméticas, nomeadamente os que sofrem de hipertiroidismo, hipertensão e doença 
isquémica do coração, e ainda quando existam perturbações psiconeuróticas. Este medicamento contêm cloreto de benzalcónio (como conservante), o qual é irritante e pode 
causar reações na pele. Leia cuidadosamente as informações incluídas no folheto informativo e em caso de dúvida ou de persistência dos sintomas consulte o seu médico ou 
farmacêutico. Neo-Sinefrina Rapid é um dispositivo médico para o tratamento da congestão nasal. Não utilizar se estiver grávida, a amamentar ou se for alérgico a qualquer  
um dos componentes. É indicado para adultos e crianças com mais de 6 anos. As crianças devem utilizar o produto somente sob supervisão de um adulto. Não utilizar para além 
de 6 meses após a primeira pulverização. Manter fora da vista e do alcance das crianças. Ler cuidadosamente a rotulagem e as instruções de utilização. Neo-Sinefrina Prevent  
é um dispositivo médico indicado para a higiene nasal. Não utilizar em crianças com 15 dias de vida ou menos. Manter fora da vista e do alcance das crianças. Ler cuidadosamente 
a rotulagem e as instruções de utilização.

ANTIGRIPPINE  
Trieffect  
e Trieffect Tosse
Antigrippine Trieffect: Para o alívio dos sintomas de 
constipações e gripes, incluindo dores de cabeça, dores 
de garganta, congestão nasal, dores corporais e febre.
Trieffect tosse: Para o alívio de curta duração dos 
sintomas de constipações e gripes. Ajuda na libertação 
de muco e alivia a tosse produtiva.  
Trieffect (5603741) Trieffect Tosse (5731005) 
Medicamentos não sujeitos a receita médica. Antigrippine trieffect indicado em 
adultos e crianças a partir dos 12 anos no alívio dos sintomas de constipações e 
gripes. Consulte o médico antes de tomar se sofre de doença grave do fígado ou dos 
rins ou se estiver a tomar anticoagulantes. Evite tomar com outros medicamentos 
com paracetamol ou com outros medicamentos para a tosse, gripes e constipações. 
Antigrippine Trieffect Tosse indicado no alivio de curta duração dos sintomas de 
constipação e gripes em indivíduos a partir dos 15 anos. Consulte o médico antes 
de tomar se tiver febres altas, tiver sinais de outras infeções, se os sintomas 
melhorarem ao fim de 3 dias, se tiver asma ou tosse crónica, se tiver problemas 
cardiovasculares ou de circulação, problemas do sistema digestivo, rins ou fígado, 
se for intolerante a alguns açucares, se tiver insónias, fenilcetonúria, próstata 
dilatada ou se estiver a tomar antitússicos. Leia cuidadosamente a informação 
da embalagem e o folheto informativo. Em caso de dúvida ou persistência dos 
sintomas, consulte o seu médico ou o farmacêutico.

145
pontos

185
pontos

TOSSE

EFFERALGAN (500 mg) 
Comprimidos Efervescentes
Efferalgan é um analgésico e antipirético indicado  
em febres e cefaleias ligeiras e moderadas.  
(2429983) 
EFFERALGAN está indicado na febre (duração não superior a 3 dias) e cefaleias 
(dores de cabeça) ligeiras a moderadas. Não tome se tem alergia (hipersensibilidade) 
ao paracetamol ou a qualquer outro componente, se tiver doença hepática grave,  
se tiver intolerância à frutose uma vez que o medicamento contém sorbitol. Tome 
especial cuidado com se tiver uma reação cutânea do tipo alérgico ou uma situação 
anafilática que podem ocorrer com o paracetamol, se tiver insuficiência cardíaca, 
respiratória, hepática, renal ou anemia, se tiver défice de glucose-6-fosfato 
desidrogenase, se sofrer de anorexia, bulimia, caquexia ou malnutrição crónica,  
se sofrer de desidratação ou hipovolémia, se sofrer de alcoolismo. Medicamento 
não sujeito a receita médica. Ler cuidadosamente as informações incluídas na 
rotulagem e folheto informativo. Em caso de dúvida ou de persistência dos sintomas, 
consulte o seu médico ou farmacêutico. Leia cuidadosamente as informações 
incluídas no folheto informativo e em caso de dúvida ou de persistência dos 
sintomas consulte o seu médico ou farmacêutico.

75
pontos
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KETESSE (25 mg)
Tratamento da dor leve a moderada como dor de cabeça, dor de dentes, dor muscular e períodos  
menstruais dolorosos (dismenorreia).   
20 Comprimidos Revestidos por Película (2633980) 20 Saquetas Contendo Granulado para Solução Oral (5398078) 
Ketesse 25 mg, comprimidos revestidos por película. Cada comprimido contém: dexcetoprofeno 25 mg como trometamol de dexcetoprofeno. Ketesse 25 mg, granulado  
para solução oral. Cada saqueta de granulado para solução oral contém 25 mg de dexcetoprofeno como trometamol de dexcetoprofeno. Indicações terapêuticas: Tratamento 
sintomático da dor de intensidade leve a moderada, como dor músculo-esquelética, dismenorreia, odontalgia. Advertências e precauções especiais de utilização: Administrar  
com cuidado em doentes com história de alergia. O uso de Ketesse em concomitância com outros AINEs incluindo os inibidores seletivos da ciclooxigenase-2 deverá ser evitado.  
Os efeitos indesejáveis podem ser minimizados utilizando a menor dose eficaz durante o menor espaço de tempo necessário para controlar os sintomas. Ler cuidadosamente  
as informações constantes do acondicionamento secundário e do folheto informativo e, em caso de dúvida ou de persistência dos sintomas, consulte o seu médico ou o seu 
farmacêutico. Titular da Autorização de Introdução no Mercado (A.I.M.): Menarini International Operations Luxembourg S.A. Representante local: Lubefar-Produtos Farmacêuticos, 
Lda., Quinta da Fonte, Edifício D. Manuel I, Piso 2 - A, Rua dos Malhões nº. 1, 2770-071 Paço de Arcos, Portugal. Informações revistas em Julho de 2018. Para mais informações 
deverá contactar o representante local do Titular da Autorização de Introdução no Mercado. Medicamento Não Sujeito a Receita Médica _ Dispensa Exclusiva em Farmácia.  
Não comparticipado. Refª 01/2020

PROCTOLOG  
Supositórios e Pomada Retal 
Tratamento das hemorróidas.  
10 Supositórios 10 mg + 120 mg (9579003)  
50 g de Pomada Retal 5 mg/g + 58 mg/g (9578914)
Proctolog, pomada rectal, 5 mg/g + 58 mg/g. Cada grama de pomada  
contém 58 mg de trimebutina e 5 mg de ruscogeninas. Proctolog, supositórios,  
10 mg + 120 mg. Cada supositório contém 120 mg de trimebutina e 10 mg  
de ruscogeninas. Indicações terapêuticas: usado no tratamento das hemorróidas 
(diagnóstico confirmado). Precauções especiais: a utilização deste medicamento 
não dispensa o tratamento apropriado de outras doenças anais presentes.  
O tratamento deve ser de curta duração; quando as queixas não cedem rapidamente, 
o tratamento pode ser interrompido e deve proceder-se a um exame proctológico. 
Leia cuidadosamente as informações constantes do acondicionamento secundário  
e do folheto informativo. E, em caso de dúvida ou de persistência dos sintomas, 
consulte o seu médico ou farmacêutico. Titular da Autorização de Introdução no 
Mercado (A.I.M.): A. Menarini Portugal-Farmacêutica, S.A., Quinta da Fonte, Edifício 
D. Manuel I, Piso 2 - A, Rua dos Malhões nº. 1, 2770-071 Paço de Arcos, Portugal. 
Informações revistas em Março de 2006. MNSRM. Não Comparticipado.

125
pontos

20 COMPRIMIDOS

135
pontos

20 SAQUETAS

85
pontos

SUPOSITÓRIOS

160
pontos

POMADA RETAL



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.

farmácia da família

    A   FORÇA
da natureza
no combate

à dor

Elás, 350 mg/g, creme, Symphytum officinale (consolda). Medicamento não sujeito a receita médica indicado no tratamento tópico da dor, inflamação e inchaço dos 
músculos e articulações após lesões desportivas e acidentes. Aplicar sobre pele intacta. Não aplicar nos olhos nem em membranas mucosas. Podem ocorrer 
reações alérgicas e irritação na pele. Não usar em crianças com menos de 12 anos. Na primeira utilização deve aplicar-se numa pequena área para testar 
a tolerância. Leia cuidadosamente o folheto informativo e rotulagem e, em caso de dúvida ou persistência dos sintomas, consulte o seu médico ou farmacêutico. 
MAT-PT-KYTTA-20-000016
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BISOLNATURAL 2 em 1  
Xarope Sem Açúcar
BISOLNATURAL 2 em 1
Bisolnatural 2 em 1 Com e Sem Açúcar. 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) SETEMBRO 20 | MAT-PT-2000711 (1.0)

225
pontos

BISOLVON  
Linctus Criança e Adulto  
(200 ml)
Bisolvon, especialista da tosse. Tosse com expectoração. Xarope adulto e criança.
Criança (8283309) Adulto (5790183) 
Bisolvon® (cloridrato de bromexina), adjuvante mucolítico do tratamento antibacteriano das infecções respiratórias em presença de hipersecreção brônquica.  
Precauções/contraindicações: gravidez, aleitamento, hipersensibilidade à composição, úlcera gastroduodenal, doença hepática e insuficiência renal, asma, lesões cutâneas, 
intolerância à frutose (xarope), intolerância à galactose (comprimidos). Não associar com um antitússico nem com um secante de secreções. Pode haver um aumento no fluxo  
das secreções. Os comprimidos contêm lactose. O xarope está isento de açúcar, sendo por isso adequado para diabéticos. O xarope Criança só deve ser administrado a crianças 
com menos de 2 anos de idade com supervisão médica. Leia atentamente o folheto informativo. Em caso de dúvida ou persistência dos sintomas consulte o seu médico ou 
farmacêutico. (3.0) SETEMBRO 20 | MAT-PT-2000711 (1.0)

170
pontos
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BISOLGRIPAL
Alívio dos sintomas gripais.  
Tripla ação: analgésico, antipirético e descongestionante.  
(5666110)  
Bisolgripal, comprimidos revestidos por película (200mg ibuprofeno + 30mg cloridrato de pseudoefedrina), para o alívio sintomático da congestão nasal com dores de cabeça  
e/ou febre, em adultos e adolescentes com idade igual ou superior a 15 anos, que apresentem sintomatologia associada a estados gripais. Tomar 1 comprimido a cada 6h,  
se necessário, e em caso de sintomas mais graves, 2 comprimidos a cada 6h, se necessário. Não exceder dose diária máx. de 6 comprimidos. Os comprimidos devem ser engolidos 
sem mastigar, com 1 copo de água, de preferência às refeições. Precaução se: asma, história de distúrbios gastrointestinais ou doença intestinal inflamatória crónica, problemas 
do coração (incluindo insuficiência cardíaca, angina -dor no peito- ou se já tiver tido um ataque cardíaco, cirurgia de bypass, doença arterial ou qualquer tipo de AVC), tensão 
alta, diabetes, colesterol, antecedentes familiares de doença do coração ou AVC, se fumar, hipertireoidismo (glândula tiroide hiperativa), toma de medicamentos com interação. 
Tomar apenas se tiver o nariz entupido acompanhado de dor ou febre. Se não se sentir melhor ou se piorar após 5 dias, consultar um médico. Não tomar se: hipersensibilidade 
ao ibuprofeno, ao cloridrato de pseudoefedrina ou excipientes; gravidez e aleitamento; alergia ou asma induzida pelo ibuprofeno ou semelhante; hemorragia gastrointestinal 
ou perfuração; úlcera péptica ativa ou história de úlcera/hemorragia recorrente; hemorragias; alterações hematopoiéticas inexplicáveis; insuficiência hepatocelular, renal e/ou 
cardíaca grave; hipertensão grave ou mal controlada; história de AVC ou presença de fatores de risco; risco de glaucoma de ângulo fechado e de retenção urinária associada  
a patologias uretroprostáticas; história de enfarte do miocárdio e convulsões; lúpus eritematoso disseminado; toma com outros vasoconstritores por via oral ou nasal e com IMAO; 
desidratação grave. 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. (2.0) SETEMBRO 20 | MAT-PT-2000711 (1.0)

150
pontos

185
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)  (1.0) SETEMBRO 20 | MAT-PT-2000711 (1.0)

BISOLTUSSIN (200 ml) 
Bisoltussin, especialista da tosse. Tosse seca. Xarope.  
(3605995) 
Bisoltussin Tosse Seca® (Dextrometorfano) Tratamento sintomático de tosse 
irritativa e seca. Precauções/contraindicações: gravidez, aleitamento, doenças 
respiratórias, hipersensibilidade à composição, adolescentes e jovens adultos, 
doentes com antecedentes de abuso de drogas ou de substâncias psicoativas, 
doentes com função hepática diminuída, doentes a tomar anti-depressivos 
inibidores da monoaminoxidase, doentes asmáticos. Em doses superiores  
às recomendadas pode causar adição. Leia atentamente o folheto informativo. 
Em caso de dúvida ou persistência dos sintomas consulte o seu médico ou 
farmacêutico. (3.0) SETEMBRO 20 | MAT-PT-2000711 (1.0)

175
pontos
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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) SETEMBRO 20 |  
MAT-PT-2000711 (1.0)

140
pontos

16 PASTILHAS

165
pontos

24 PASTILHAS

140
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) SETEMBRO 20 | MAT-PT-2000711 (1.0)

100
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 reações 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; 
Doentes com mastocitose pré-existente nos quais o uso de ácido acetilsalicílico pode 
originar reações graves de hipersensibilidade; 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. (2.0) SETEMBRO 20 | MAT-PT-2000711 (1.0)

150
pontos

BUSCOMINT  
(24 cápsulas moles)
Buscomint (óleo essencial de hortelã-pimenta)  
para o alívio multissintomas: 1. Dor de barriga;  
2. Barriga inchada; 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) SETEMBRO 20 | MAT-PT-2000711 (1.0)
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CANDISET 3 DIAS  
Creme vaginal (20mg/g 20g)
No tratamento da candidíase vulvovaginal não complicada. 
(5784814) 
Candiset 3 dias 20 mg de clotrimazol/1 g de creme vaginal. Indicado no tratamento da candidíase vulvovaginal não complicada (infeção vaginal produzida por um fungo chamada 
Candida). Adultos e adolescentes com idade superior a 12 anos: aplicar uma dose do medicamento utilizando o aplicador vaginal (aprox. 5 g), uma vez por dia de preferência de noite, 
antes de se deitar, durante 3 dias consecutivos. O creme deve ser introduzido profundamente na vagina, estando a doente deitada de costas e com as pernas ligeiramente fletidas.  
Se os sintomas persistirem após o final do tratamento ou caso estes se repitam todos os meses ou caso sofra de problemas do sistema imunitário, infeção por VIH, SIDA ou diabetes, 
deve consultar o seu médico. Não deve utilizar tampões, duches intravaginais, espermicidas ou outros produtos vaginais enquanto utiliza este medicamento. Não se recomenda  
iniciar o tratamento durante a menstruação. O tratamento deve estar finalizado antes do início da menstruação. Não utilizar em crianças com menos de 12 anos. Não utilizar se tem 
alergia ao clotrimazol, imidazois em geral ou a qualquer outro componente deste medicamento. O Candiset 3 dias pode reduzir a eficácia e a segurança dos produtos de látex,  
como preservativos e diafragmas. Este efeito é temporário e surge apenas durante o tratamento. Recomenda-se evitar relações sexuais em caso de infeção vaginal e enquanto  
se utiliza este medicamento para evitar a infeção do parceiro. O álcool cetoestearílico do creme vaginal pode originar reações locais na pele (ex: dermatite de contacto). O álcool 
benzílico do creme vaginal pode causar reações alérgicas ou irritação local ligeira. Medicamento Não Sujeito a Receita Médica. Leia cuidadosamente as informações constantes  
da embalagem e do folheto informativo. Em caso de dúvida ou persistência dos sintomas, consulte o seu médico ou o farmacêutico. Gedeon Richter, Plc., Gyömró́i út 19-21, 1103 
Budapest, Hungria. Entidade promotora: Gedeon Richter Portugal, S.A.. Sede social: Edifício Central Office – Av. D. João II, nº45, Piso 4 C, 1990-084 – Lisboa. Contribuinte 509787606. 
GRPT:114/09/20.



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. CDF2020-09-01-v1

135
pontos

OROVOX
Pastilhas para o tratamento da dor de garganta,  
com sabor a mel e limão e a morango.
Mel e Limão (5744370) Morango (5744362) 
Orovox é uma pastilha para a garganta contendo as substâncias ativas álcool 
diclorobenzílico e amilmetacresol. Tem um efeito antibacteriano e antiviral.  
É utilizado para infeções ligeiras da boca e da garganta, como por exemplo dor 
de garganta. Orovox pode também ser adequado para tratar outras doenças não 
mencionadas no folheto. Consulte o seu médico, farmacêutico ou outro profissional 
de saúde se tiver dúvidas e siga sempre as instruções destes.  
Deve contactar um médico em caso de sintomas persistentes ou febre elevada.  
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: agosto 2018 
TITULAR DA AIM: Cuidafarma, Lda. Rua da Bayer, Edifício Bluepharma,  
São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades. CDF2020-09-01-v1

140
pontos
0,8 MG/ML

145
pontos
1,6 MG/ML

MUCAVEX  
(0,8 mg/ml e 1,6 mg/ml) 
Eficaz contra a tosse com expectoração. Sem açúcar.
Crianças 0,8 mg/ml (5606462) Adultos 1,6 mg/ml (5606470)
Mucavex xarope (cloridrato de bromexina), é um medicamento utilizado para facilitar  
a eliminação da expetoração das vias respiratórias em associação com o tratamento 
antibiótico. Não tome Mucavex: se tem alergia à bromexina ou a qualquer outro 
componente deste medicamento; se sofre de úlcera do estômago ou do duodeno;  
ou tem intolerância a alguns açúcares. Consulte o médico antes de tomar Mucavex 
se tiver tendência para problemas de estômago ou duodeno; uma doença do fígado; 
insuficiência renal; ou asma. Não tome Mucavex concomitantemente com outro 
medicamento para a tosse ou constipação. Contém metilparabeno, propilparabeno 
e sorbitol. Tomar com precaução no primeiro trimestre de gravidez, e evitar na 
amamentação. Medicamento não sujeito a receita médica. 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 de AIM: Cuidafarma, Lda. Rua da Bayer, Edifício Bluepharma, São Martinho 
do Bispo e Ribeira de Frades. Data de revisão do texto: 12/2017. CDF2020-09-01-v1

140
pontos
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FLUPROX
Comprimidos efervescentes  
com sabor a limão, eficazes  
contra a tosse com expectoração. 
(5723135) 
Fluprox contém 600 mg de acetilcisteína. Este medicamento  
fluidifica as secreções e favorece a expetoração, estando indicado como adjuvante 
mucolítico do tratamento antibacteriano das infeções respiratórias, em presença 
de hipersecreção brônquica. Pelo seu caráter antioxidante, exerce ainda uma 
ação protetora no aparelho respiratório, face aos fenómenos tóxicos que se 
desencadeiam pela libertação de substâncias oxidantes de diversas origens.  
Não tome Fluprox: se tem alergia à acetilcisteína ou aos restantes componentes; 
se sofre de úlcera no estômago ou intestinos, ou se estiver a tomar nitroglicerina. 
Precauções: fale com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar Fluprox 
se sofre de asma ou tem histórico de broncospasmo; se sofre de insuficiência 
respiratória grave; se o seu estado de saúde se encontra debilitado, dado que 
pela diminuição do reflexo da tosse, há risco de obstrução das vias aéreas como 
consequência do aumento da quantidade de secreções; se costuma ter problemas 
gastroduodenais (estômago e intestino delgado); se estiver grávida ou a pensar 
engravidar, ou a amamentar. Fluprox não deve ser tomado por crianças com idade 
inferior a 12 anos. Medicamento não sujeito a receita médica. 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. CDF2020-09-01-v1
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35
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150
pontos

PASTA 
DENTÍFRICA

220
pontos

SNACKS  
DENTAIS

185
pontos

SCHESIR  
Alimento Gato (75 g) e Alimento Cão (150 g)
Alimentação húmida gato e cão. 
Gato: Atum e Kiwi Lata 75 g (6098681) Frango e Maçã Lata 75 g (6098657)  
Cão: Frango Abacaxi 150 g (6098855) Frango Lata 150 g (6098806) 

PATTA  
Pasta Dentífrica (100 ml)  
e Snacks Dentais S 
Pasta de dentes: Pasta dentífrica para cães e gatos 
que promove o efeito anti-placa e um hálito fresco. 
Snacks Dentais S: Barras palatáveis para cães 
destinadas à sua higiene oral com acção mecânica, 
anti-agregante e anti-tártaro. 
Pasta Dentífrica (6359695) Snacks Dentais (6604769) 

PATTA  
Pasta de Malte Cão/Gato (100 g)
Alimento complementar em pasta palatável com sabor 
a peixe. Indicado para a eliminação/prevenção de bolas 
de pêlo e regulação da digestão em cães e gatos.  
(6347716) 



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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