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1.  Prevenir antes, para enfrentar depois. 
No inverno é frequente aceitar-se que os dias frios justificam que se comam alguns 
alimentos proibidos e que se diminua a atividade física. No entanto, nada é razão 
para que se descure um estilo de vida saudável!
Os bons hábitos alimentares e a prática de atividade física regular, ao longo de 
todo o ano, irão ajudar a preparar o organismo para enfrentar esta época.

É importante:
•  consumir, diariamente, alimentos de origem vegetal (produtos hortícolas, fruta, 

cereais pouco refinados, leguminosas secas e frescas, frutos secos e oleagi-
nosos);

• evitar alimentos processados
• privilegiar o azeite como principal fonte de gordura; 
•  adotar uma ingestão moderada de laticínios (ex. queijo e iogurte) 
•  consumir peixe e carnes brancas (frango e peru, entre outras), em 

detrimento das carnes vermelhas;

Aliado aos cuidados alimentares, deverá ser reforçada a importância 
de ser fisicamente ativo ao longo do dia, de forma a promover 
o bem-estar e a preparar o organismo para o inverno! 

2.  A hidratação no inverno 
  é tão importante como 
  no resto do ano. 
Apesar de a sensação de sede diminuir no inverno, 
isto não significa que não seja necessário beber 
água. Deve prestar-se especial atenção aos idosos 
e crianças, que habitualmente bebem menos 
água, e que apresentam maior tendência para 
a desidratação.
O consumo adequado de água ajuda a evitar 
problemas renais, de pele e a desidratação.

Recomenda-se fazê-lo através dos alimentos 
e bebidas, mas sem adição de açúcar. Boas 
opções são:
•  água simples ou aromatizada (ex.: limão, 

canela);
•  infusões (ex.: tília, camomila, erva cidreira);
•  sumos de fruta naturais;
•  leite;
•  sopa;
•  fruta e hortícolas.

CONSELHOS CERTOS   
para um inverno  
sem dramas

TEXTOS: CEDIME FOTO: CRIADO POR FREEPIK
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O INVERNO COM PROTEÇÃO

AGORA, HÁ UMA FORMA MAIS SIMPLES DE SE SENTIR PROTEGIDO
A gama Imun reúne os ingredientes certos para um Inverno sem gripes e constipações. 
Imun C e Imun Rapid foram desenvolvidos para reforçar o sistema imunitário, garantindo 
uma maior resistência do organismo.

Imun C contém Selénio, Zinco, Vitamina B12 e Vitamina C, que contribuem para o normal funcionamento do sistema imunitário.
Imun Rapid contém Vitamina A, Vitamina C e Zinco, que contribuem para o normal funcionamento do sistema imunitário.

AF_PRESS_VIV_INVERNO_FARMACIAS_210X148.indd   1 24/09/2019   17:32

2€
desconto

Imun C (6090175) 
Imun Rapid (6090100)

Para grandes gripes,
grandes remédios.

MEDICAMENTO NÃO SUJEITO A RECEITA MÉDICA

Chegou o primeiro antigripal
com tripla ação em saquetas!*(1)

*Comercializado em Portugal.
(1) Infomed online. [acedido a 24/08/2018]. Disponível em: app7.infarmed.pt/infomed/inicio.php 
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Flucavex™ granulado para solução oral em saqueta. Cada saqueta contém Paracetamol 500 mg + Ácido ascórbico 200 mg + Maleato de feniramina 25 mg. Indicações terapêuticas: Tratamento de constipações, rinofar-
ingite, rinite e sintomas associados a gripe em adultos com mais de 15 anos; secreção nasal (secreção nasal clara/fluxo) e lacrimejamento; espirros; dor de cabeça e/ou febre. Posologia e modo de administração: Uma 
saqueta 2 a 3 vezes por dia, com intervalo de pelo menos 4 horas. Dissolver o pó numa quantidade suficiente de água fria ou quente. Tratamento não deve exceder os 5 dias. Em caso de insuficiência renal grave, intervalo 
entre doses deve ser, pelo menos, de 8 horas. Contraindicações: hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes, insuficiência hepatocelular, glaucoma de ângulo fechado, retenção urinária 
associada a problemas uretero-prostáticos, em crianças com menos de 15 anos e em pessoas que desenvolveram intolerância à frutose, com síndrome de mal absorção à glucose/galactose ou com insuficiência de 
sacarase-isomaltase, devido à presença de sacarose. Advertências e precauções especiais: Aconselhamento médico se insuficiência renal ou hepática. Outro tratamento deverá ser considerado em caso de febre alta 
ou persistente, superinfeção ou se persistência de sintomas por mais de 5 dias. Devem evitar-se outros medicamentos com paracetamol, consumo de bebidas alcoólicas ou sedativos.
Esta informação não dispensa a leitura cuidadosa do acondicionamento secundário e folheto informativo e, em caso de dúvida ou de persistência dos sintomas, consulte o médico ou farmacêutico. Revisão do texto: 
05/2016. Medicamento Não Sujeito a Receita Médica não comparticipado. Titular da AIM: Pharma Bavaria Internacional (PBI) Portugal Unipessoal, Lda., Rua do Monte Leite, 498-1º Dto., 2765-496 Estoril, Portugal. NIF 
513007946.  PBIINT090919296V1

É para a vida.
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10€
desconto

YPERTON  
Yperton®, yper desempenho cerebral.  
(7067835)
Yperton é um suplemento alimentar que contém extratos 
naturais de Gingko biloba, rico em flavonóides de elevada 
capacidade antioxidante, e Panax ginseng, rico em ginsenósidos 
com diferentes atividades no organismo.  
Contém vitamina B5, B6, 12, E e C, magnésio, 
ferro, zinco e iodo, contribuindo para um melhor 
desempenho mental e normal função cognitiva.

VEROVAL  
Duo Scan  
Termómetro para a medição da febre  
no ouvido ou na testa.  
(6262550)
Este produto é um Dispositivo Médico.  
Leia cuidadosamente a rotulagem e as  
instruções de utilização. Em caso de dúvida, 
consulte o seu farmacêutico.

3€
desconto

7,5€
desconto

(6263830) (6421727) (6406074) 
(7471284) (6235721)
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Xerose 

A xerose, ou secura da pele, não é um problema exclusivo 
do inverno, mas é muito comum nesta altura do ano. É um 
sinal de desconforto e, em alguns casos, pode abrir cami-
nho a complicações como, por exemplo, o eczema (proble-
ma de pele).

A pele seca caracteriza-se por:
•  Fissuras (gretas)
•   Vermelhidão
•  Sensação de ”repuxar”
•   Aspeto desidratado, baço e áspero
•   Descamação e presença de rugas finas

Estas são manifestações que podem surgir em qualquer 
parte do corpo. 

INVERNO  
à flor da pele
A pele é uma barreira que nos 
protege, no entanto pode ser frágil 
e vulnerável às agressões do meio 
ambiente. Entre o frio do exterior 
e o aquecimento dos ambientes 
fechados, são muitos os fatores que 
podem influenciar a saúde da pele 
durante o inverno.

 L Á B I O S  S E C O S  E  G R E T A D O S 
Os lábios são extremamente sensíveis ao frio. 
Para além de serem constituídos por pele muito fina e 
delicada, comparativamente com outras áreas do corpo, 
apresentam poucas glândulas sudoríparas (que produzem 
suor) e sebáceas (que produzem sebo). Portanto, não é de 
estranhar que sejam mais vulneráveis às agressões do dia 
a dia e tenham tendência a ficar secos mais rapidamente 
do que outras áreas do corpo. As baixas temperaturas no 
inverno e a reduzida humidade do ar interior podem agra-
var esta situação, podendo surgir pequenos desconfortos 
(descamação, lábios secos, sensíveis e gretados…). Estas 
lesões podem dar origem a feridas, que, por vezes, são de 
difícil cicatrização.

C U I D A D O S  C O M  O S  L Á B I O S

— Utilizar um cuidado hidratante labial
Deve ser utilizado um batom ou bálsamo com proprie-
dades hidratantes, e, de preferência, com fator de pro-
teção solar (SPF) adequado. Mesmo no inverno é im-
portante proteger os lábios das radiações ultravioletas. 
Isto porque, o sol agride mais facilmente os lábios se-
cos e gretados, podendo, por exemplo, em pessoas com 
manifestações anteriores de herpes labial, potenciar o 
aparecimento de lesões.
Quando os lábios já estão gretados, é importante ter em 
conta os ingredientes para a escolha dos produtos mais 
adequados…

— Evitar lamber os lábios
Esta é uma reação habitual, quando sentimos os lábios 
secos, no entanto, o resultado será oposto ao pretendi-
do. A saliva pode aumentar a secura dos lábios;

— Evitar esfregar os lábios ou remover pedaços de pele seca
Se e já tiver os lábios gretados, evite esfregá-los ou remo-
ver pedaços de pele seca. Estes gestos tendem a agra-
var a situação.

 M Ã O S  S E C A S  E  G R E T A D A S 
  A par dos lábios, outra zona igualmente bastante afetada 

nesta estação, por estar mais exposta às agressões do in-
verno é a pele das mãos.

 C U I D A D O S  C O M  A S  M Ã O S

— Utilizar um creme hidratante
Use um creme de mãos hidratante, para aplicar, várias 
vezes ao dia, e sempre que sentir necessidade;

— Lavagem de mãos
Se, por questões de higiene ou fatores ocupacionais, não 
pode evitar lavar as mãos com frequência, deve:
•  Lavar as mãos com água tépida e não com água ex-

cessivamente fria ou quente;
•  Utilizar um sabonete com pH próximo da neutralidade;
•   Evitar esfregar as mãos na altura em que as seca, 

optando por limpar com pequenos toques;
•  Aplicar, logo de seguida, um cuidado hidratante espe-

cífico para as necessidades das mãos, que contribui 
para as manter hidratadas e suaves.

TEXTOS: CEDIME FOTO: CRIADO POR JCOMP - BR.FREEPIK.COM
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2,5€
desconto

4€
desconto

1,5€
desconto

4€
desconto
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VICKS 
Babyrub 
VICKS BabyRub:  
aproveite ao máximo  
seus preciosos momentos de ligação com o bebé.  
O poder do toque pode fazer maravilhas, seja uma massagem 
suave ou um abraço amoroso. É bem sabido que o contato 
mãe-bebé pode reduzir o choro do bebé.  
Num estudo recente foi observado que 92% das mães dizem 
que o Vicks BabyRub ajuda o bebé a relaxar1. Faça desses 
momentos de ligação com o seu bebé ainda mais especiais 
com Vicks BabyRub. Babyrub é um cosmético e está indicado 
para bebés a partir dos 6 meses.  
Como aplicar: Aplicar massajando suavemente o bebé no 
peito e abdómen para hidratar, descontrair e sossegar o bebé. 
Contém óleos de Eucalipto, Aloé Vera, Lavanda. 
Ingredientes: Petrolatum, Turpentine, Parfum, Paraffinum Liquidum, Cocos 
Nucifera Oil, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Lavandula Angustifolia Oil, 
Thymol, Limonene, Linalool, Geraniol.
1 Estudo interno P&G – executado  
com 200 mães alemãs- 2016 

(7518936)

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

7,5€
desconto

1€
desconto
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STERILIUM  
Gel (50 ml)  
Desinfetante de mãos eficaz contra bactérias,  
vírus e outros microrganismos. 
(6975573)
Use os desinfetantes com segurança.  
Leia sempre o rótulo e as informações  
sobre o produto antes de usar.

1€
desconto

 *Não inclui packs promocionais e não acumula com outras campanhas ou descontos. Limitado ao stock existente.

URIAGE.COM

Xémose
CUIDADOS 
REPARADORES 
PARA A PELE 
SECA E ATÓPICA

5€
DESCONTO*
5€

desconto

Óleo Lavante 500 ml (7484147) 
Baume 500 ml (6225110) 

BIODERMA 
Creme de Mãos  
Creme de mãos nutritivo e reparador.  
Garante uma hidratação prolongada e elevado conforto.  
Rápida absorção.  
Perfume hipoalergénico.  
(6868356)

2€
desconto
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NOVO

dos sintomas nasais
da constipação

dos sintomas nasais
da constipação

RECUPERE

• Protege o nariz1

• Acelera a cicatrização
• Descongestiona rapidamente

Nova fórmula
com Dexpantenol
Nova fórmula

com Dexpantenol

*Resultados de 5 dias de tratamento. Comparativamente à xilometazolina isolada. 1. Refere-se
às propriedades do dexpantenol na mucosa nasal. Vibrocil ActilongProtect - Medicamento contendo 
xilometazolina e dexpantenol indicado na redução do inchaço e na estimulação da cicatrização da 
mucosa nasal. Precaução em doentes com predisposição para glaucoma, com hipertiroidis-
mo, diabetes, hipertensão ou doenças cardiovasculares. Não utilizar mais de 7 dias sem 
indicação médica. Leia atentamente o folheto informativo e em caso de dúvida ou 
persistência dos sintomas consulte o seu médico ou farmacêutico.
CHPT/CHVIBR/0031/19 – 10/19
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SELENIUM-ACE EXTRA
Selenium-ACE Extra oferece uma proteção antioxidante 
otimizada. Com Selénio, Manganês e Vit. C e E, que 
contribuem para a proteção das células contra as oxidações 
indesejáveis. A Vit. A contribui para o processo de 
diferenciação celular, promovendo a renovação das células.   
30 Comp. (7344390) 30 Comp. -2€ Desconto (6000794)  
90 Comp. (7357442) 90 Comp. Oferta Estojo (6051706)  
90 Comp. -5€ Desconto (7069609)  
90 Comp. Oferta Escova de Cabelo (6360123)  
60 Comp. + 20 Grátis (7371245)
Os suplementos alimentares não devem ser utilizados  
como substitutos de um regime alimentar variado 
e equilibrado e de um modo de vida saudável. 
Para mais informações, consulte o seu médico  
e aconselhe-se com o seu farmacêutico. 

2,5€
desconto
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5€
desconto

Tosse + Defesas 150 ml (6349753) 
Tosse + Garganta 150 ml (6348375) 
Tosse Noite Tranquila 150 ml (6347526) 
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ALIVIE A TOSSE
NATURALMENTE.

*Bisolnatural 2 em 1: + 1 ano; Bisolnatural 2 em 1 Sem Açúcar: +2 anos.
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) Outubro 2019 / SAPT.CFP.19.08.0309

1€
desconto

panadol-meia-pag-210x148,5mm-af.pdf   1   07/10/2019   18:10

(6456590) 
Sem Açúcar (6222752) 
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VIV NUTRI  
Stamivit e Stamivit Infantil
Vitaminas e minerais. 
Stamivit (6090142) Stamivit 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. 
Stamivit Infantil é um suplemento alimentar com agradável sabor  
a morango e laranja, especialmente desenvolvido para promover  
o crescimento e desenvolvimento das crianças a partir dos 3 anos de 
idade, com a vantagem de não conter açúcar. É uma fórmula com alto teor 
de vitaminas do complexo B (B1, B2, B3, B5, B6, B12 e Biotina) e outras 
vitaminas e minerais. Contém iodo que contribui 
para o crescimento normal das crianças.  
Contém ferro que contribui para o desenvolvimento 
cognitivo normal das crianças.

VIVI 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.

SEM DEPENDÊNCIASUPLEMENTO ALIMENTAR

TODAS AS NOITES UM DESCANSO

FACILITA O SONO 

1     

Melatonina
REDUZ OS DESPERTARES

NOTURNOS

2

Extrato de Papoila
da Califórnia e de Melissa

SONO REPARADOR

3
Extrato de Passiflora

Stilnoite® comprimidos é um SUPLEMENTO ALIMENTAR. Tomar 1 comprimido/dia, 30-60min. antes de deitar, não exceder a dose diária recomendada. Consumir no âmbito de uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável. 
Não recomendado no caso de alergia a qualquer um dos ingredientes. (1.0). Setembro 2019. SAPT.CSTN.19.03.0095

x DIA
1

NOVO

2€
desconto

(6264622) 

2€
desconto

2€
desconto
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BISOLDUO 
Pastilha 2 em 1  
Limão Eucalipto  
Bisolduo 2em1|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) Outubro 2019. 
SAPT.CHC.19.03.0127a

ILVICO Mer  
Sente o seu nariz seco  
e irritado? Ilvico Mer, solução 
isotónica com dexpantenol,   
é uma ferramenta útil para  
afastar as adversidades do 
Inverno que atacam as fossas 
nasais, nomeadamente,  
a secura e a comichão, podendo 
ser utilizado regularmente. Ilvico 
Mer ajuda-o a manter  
o nariz saudável, limpo  
e hidratado, para que respire 
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. PRT-OTH-1910-0154

1€
desconto

1€
desconto

(7367284) 

1€
desconto
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