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Grupo Trifarma

Resulta de uma parceria entre três Farmácias da zona centro do país, independentes
e autónomas que partilham as mesmas ideias, imagem e a mesma forma de ser Farmácia.
O Grupo Trifarma pretende prestar um serviço de excelência no seio das comunidades onde 
estão inseridas as suas Farmácias, contribuindo para uma dispensa e utilização racional
do medicamento e oferecer aos seus clientes a melhor qualidade a baixo preço.

As Farmácias do Grupo Trifarma oferecem-lhe serviços inovadores e diferenciados. Têm 
disponível uma vasta gama de produtos, de forma a que possa encontrar os mais adequados 
para si e para a sua família.

As Farmácias do Grupo Trifarma preocupam-se em conhecer melhor e acompanhar os seus 
utentes, identificando as suas necessidades para oferecer soluções  à sua medida. Proporcionam 
um atendimento personalizado e profissional. As equipas ao seu dispor, são compostas
por profissionais pró-activos e dinâmicos, envolvidos na promoção da saúde e fortemente
comunicativos, procurando sempre uma resposta positiva para as suas dúvidas ou questões.

CoNViDamo-Lo a CoNHECEr mELHor ESTE Grupo.
a pENSar Em Si E Na Sua SaÚDE. aGuarDamoS a Sua ViSiTa!

EntroncamentoOurém Torres Novas





Com o fim do inverno os cuidados com o corpo e com a forma 
física são redobrados. Se pretende perder peso de forma eficaz, 
peça conselho ao seu farmacêutico  e encontre a solução mais
adequada à sua realidade. Pratique um estilo de  vida saudável
e com determinação. Perder peso é possível.

DiETaS E EmaGrECimENTo

SLim ExCELL DrEN 
& BurN paCkS 
2x280ml
Groselha e maçã/kiwi
Ajuda a drenar líquidos, 
eliminar toxinas, tonifica
e queima gorduras.

DiETa DE aLCaCHofra + CHá VErDE
20 ampolas
Conjuga a toma de ampolas de alcachofra + funcho
e de chá verde. É o suplemento alimentar ideal para se 
sentir mais leve.

LipofEíNE 60 Cápsulas
Elevada captação das gorduras da alimentação. 
Reduz a absorção do colesterol e promove
a perda de peso.

arkoCápSuLaS
Toda a linha verde
Compostas por plantas. Indicadas para perder 
peso, estimular o metabolismo das gorduras,
regular o apetite e eliminar os líquidos retidos.
*promoção válida até 31 de agosto em embalagens da mesma dimensão.

iNNéoV DiET parTNEr
fase ataque 15 saquetas
+ fase Emagrecimento 30 cápsulas
A fase de ataque ajuda à sensação de saciedade 
levando à perda de peso. A fase de emagrecimento 
promove a estabilização do peso. Melhora 
os contornos da sua silhueta.
*3ª embalagem da gama solar ou emagrecimento Innéov.
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LEVE 3
paGuE 2*

Na Compra
Da 3ª EmB.*

50%
Desconto

28,95€

38,60€

18,45€

21,45€

Desconto

3,00€

18,95€

23,95€

Desconto

5,00€

Desconto

9,65€



As mulheres desenvolvem celulite, principalmente no 
abdómen, coxas e glúteos. As causas são genéticas, hormonais 
e/ou hábitos alimentares e estilos de vida pouco saudáveis.  
A pele ”casca de laranja” não desaparece com facilidade 
mas é possível reduzi-la, com a ajuda de produtos específicos.

LiéraC BoDy SLim Duo 
aDELGaçaNTE NuiT 
200mlx2
À base de cafeína de libertação prolongada. 
Atua durante a noite eliminando todos
os sinais visíveis de celulite incrustada. 
Utiliza a tecnologia micropatch molecular 
que liberta a cafeína lentamente na pele 
por equilíbrio osmótico.

Gama ELaNCyL
Gama de produtos para que se sinta bem, sem celulite.
*Na compra de 1 produto, exceto promoções.
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LiéraC BoDy SLim SErum GEL
SoBrEaTiVo 100ml
Ação intensiva - cuidado adelgaçante expresso.
Eficácia visível após 7 dias. Reduz o aspeto da celulite 
tenaz e adelgaça visivelmente a silhueta.

34,95€

41,95€

Desconto

7,00€

LiéraC BoDy SLim Duo
CrEmE Corpo TripLa aCção 200mlx2
Assegura um alisamento imediato da pele e uma incrível
sensação de leveza. Não seca a pele e não deixa resíduos
brancos durante a aplicação. Permite vestir de imediato.

58,45€

77,90€

Desconto

19,45€

CELuLiTE

55,45€

73,90€

Desconto

18,45€

25%
Desconto

Gama
ELaNCyL*
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Uma proteção solar adequada, deve respeitar sempre 
o fototipo de pele. Use produtos com amplo espetro 
de proteção (UVA e UVB), texturas de fácil aplicação 
e que respeitem a fisiologia de cada tipo de pele.

aVèNE SoLar
CrEmE Spf30
Com Cor 50ml
Proteção solar elevada.
Textura oil free, adaptada
a todos os tipos de pele.

roCHE poSay SoLar 
aNTHELioS fLuiDo 50+ 
roSTo 50ml
Textura fluida, não oleosa
e impercetível. Adaptada à pele 
normal a seca. Indicado para a pele 
sensível ou sujeita a intolerâncias 
solares, intensidade solar extrema.

roCHE poSay SoLar
aNTHELioS Spf50+
Spray infantil 200ml
Spray de aplicação fácil, proteção
muito alta para a pele sensível
da criança. Sem perfume, sem
parabenos e muito resistente à água.

15,95€apENaSapENaS

19,95€

aVèNE ÓLEo SoLar 
Spf30 200ml
A textura em óleo na proteção 
solar. Não colante, deixa a pele 
suave e acetinada. Resistente 
à água, sem silicones.

Na compra de 2 solares 
Avène, no Valor mínimo 

30€, oferta de saco
de praia ou cartão de 5€
de desconto imediato. 

Limitado stock existente de sacos 
ou cartões.

14,95€

18,95€

Desconto

4,00€

18,95€

21,95€

Desconto

3,00
€

Gama pHoToDErm
max Spf50+
Proteção solar máxima e eficaz
para toda a família.

*Na compra de 1 produto, exceto promoções.

Gama*
pHoToDErm

3€*

Desconto

rosto

proTEção SoLar



iNNéoV SoLar
iNTENSiVo aNTi-ox Duo
2x30 comprimidos 
Preparador solar antioxidante,
regulador da produção de melanina, 
permitindo um bronzeado mais rápido, 
mais intenso, e uniforme. Indicado
para Homens.
*50% de desconto na compra de uma 3ª embalagem
da gama solar ou emagrecimento Innéov.
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LiéraC SuNifiC CrEmE
iNViSíVEL Spf50 50ml
Creme invisível. Proteção máxima.
Antirrugas e anti-manchas. Aplicar
a cada 2 horas.

LiéraC SuNifiC 
CrEmE pÓS-SoLar
NaCaraDo 200ml
Reconfortante, reparador 
e sublimador do bronzeado.
Com manteiga de karité 
e nácares prateados 
que iluminam o bronze.

LiéraC SuNifiC 2
pÓS SoLar DouraDo
Spf15 6 g
Pó dourado iridescente,
sublimador do bronzeado.
Antirrugas e anti-manchas.

LiEraC SuNifiC 2 ÓLEo
EmBELEZaDor Spf15 125 ml
Ativador do bronzeado e com ação
antienvelhecimento. Reaplicar a cada 2 horas.

23,95€

25,95€

Desconto

2,00€

50%
Desconto

Na Compra
Da 3ª EmB.*

95€21,
24,95€

Desconto

3,00€

27,45€

29,95€

Desconto

2,50€

28,95€

31,95€

Desconto

3,00€

Na compra
de 2 produtos solares 
Liérac Sunific oferta 

toalha de praia.
Limitado ao stock existente.

prolonga

o bronzeado
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Manter uma boa higiene oral, cuidando dos seus dentes
e gengivas, permite-lhe comer e falar adequadamente, fazendo 
com que se sinta e pareça bem.
Deverá ter um cuidado diário com os seus dentes, que inclui 
uma escovagem e uso de fita ou fio dentário.

ELGyDium
prEVENção CáriES
paSTa DENTífriCa 
75ml
Indicado para a higiene oral 
diária. Impede a acumulação
de bactérias responsáveis
pela placa bacteriana, mantendo 
os dentes e gengivas saudáveis.

20%
Desconto

4,
5,99€

79€ 20%
Desconto

6,88€

8,60€

ELGyDium
CoLuTÓrio fLuor
500 ml
Combate a formação de placa
bacteriana e cáries. Indicado 
para a higiene oral diária.

aVèNE SoLar EmuLSão
DEpoiS SoL 400ml
Emulsão reparadora para depois do sol.
Rica em água termal d’Avène. Hidrata 
e suaviza a pele após a exposição solar.

pHoToDErm fLuiDo
pÓS SoLar 500ml
Previne a desidratação da pele,
devolvendo a suavidade e a elasticidade 
e promovendo o prolongamento
do bronzeado.

50%
Desconto

18,95€

37,90€

50%
Desconto

15,95€

31,90€

HiGiENE oraL
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Para umas pernas perfeitas e sem problemas circulatórios, faça
exercício físico, evite roupa muito justa e saltos muito altos. Opte
pela dieta mediterrânica, rica em frutas e verduras, e evite a depilação 
com cera quente. Levante as pernas acima do nível do coração
sempre que puder. Evite cruzar as pernas quando sentada(o). 

iNNEoV CirCuVEiN 
20 comp.
Para um efeito de descanso desde o interior. 
Tripla ação nas veias. Ótima solução para pernas 
pesadas e cansadas.

CirkuVEN 
40 comp.
A sua fórmula à base de castanha da índia favorece 
o bem-estar circulatório.

9,60
€

11,99€

20%
Desconto

8,95
€

11,19€

CirkuVEN CrEmE
maSSaGEm pErNaS 
125ml
Com extratos de videira 
vermelha, castanha da índia, 
arnica, calêndula e camomila, 
alivia eficazmente a sensação 
de pernas cansadas, pesadas
e inchadas. 20%

Desconto

aNTiSTax ComprimiDoS 
60 comp.
Para pernas ativas saudáveis oferece alívio eficaz, 
melhorando o fluxo sanguíneo nas pernas.

17,95€

22,95€

Desconto

5,00€

14,95€

16,95€

Desconto

2,00€
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CirCuLação SaNGuíNEa
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Para manter os insetos afastados da sua pele, evite 
vestuário de cores muito claras, perfumes ou cosméticos 
com cheiros ativos. Use mangas compridas, calças, calçado 
integral e chapéu para reduzir a área de pele exposta.

20%
Desconto

STop mELGaS Loção
rEpELENTE 60 ml
Forma uma barreira protetora repelindo
melgas, mosquitos e mutucas (mosca do gado), 
prevenindo as suas picadas.

STop mELGaS
puLSEira “CLiCk-CLaCk”
Várias cores
Brilha no escuro.  Com óleo essencial
de Citronela de Java,  100% puro e natural.

20%
Desconto

7,68€

9,60€

pele

13,36€

16,70€

Aplicação fácil
e agradável. Elevada
eficácia e segurança

no que respeita
a prevenção da picada

de mosquitos. Eficaz
na prevenção da picada 
de outros  insetos como, 
abelhas, vespas, aranhas

e carraças. 
* Em vale nesta revista.

pré-BuTix
Spray TECiDoS
100ml

pele roupa

15%*

Desconto
12,62€

14,85€

pré-BuTix
Loção
iNSECToS 25% 
100ml

15%*

Desconto

10,41€

12,25€
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aToDErm BioDErma CrEmE 2x500 ml
Cuidado diário da pele seca e muito seca.
Creme nutritivo, muito eficaz na hidratação da pele seca, incluindo
a dos recém-nascidos.

Para manter a saúde da sua pele, siga um tratamento diário
de limpeza e hidratação. Aplique um hidratante logo após
o duche. De dia, aplique sempre um protetor solar no rosto
e zonas expostas à luz solar, de modo a prevenir o foto
envelhecimento da pele.

Lipikar Syndet Gel 400ml
Creme de limpeza anti-irritações. Sem sabão,
sem perfume, sem parabenos. Gel de limpeza
de alta tolerância concebido para a pele muito 
seca, irritada e sujeita a comichões. Pele com 
tendência a atópica. Bebé, criança e adulto.

roCHE poSay Corpo
Lipikar LEiTE 400ml 
Leite Relipidante de corpo anti-ressequimento. 
Sem parabenos. Pele seca e desconfortável.
Criança e adulto.

roCHE poSay Corpo
Lipikar BaumE ap 400ml

É um balsamo relipidante formulado
especificamente para a pele muito seca, 
com desconfortos cutâneos e sujeita a prurido. 
Adequado à pele do bebé, da criança e do adulto.
Apresenta uma textura de absorção rápida sem 
perfume ou parabenos.

Lipikar Surgras 400ml
Creme de duche concentrado anti-ressequimento. 
Sem sabão, sem parabenos. Indicado  para a limpeza 
suave, concebida para a pele seca e desconfortável. 
Criança e adulto.

25,50€

49,00€

Desconto

23,50€

Na Compra DE
Lipikar BaumE ap

25,95€

42,85€

ofErTa
DE Lipikar

SyNDET 
GEL por

Na Compra
DE Lipikar LEiTE

23,95€

40,90€

ofErTa
DE Lipikar
SurGraS 

por
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LiéraC maGNifiCENCE
GEL- CrEmE fuNDENTE
50 ml
Reduz as rugas e rídulas, refirma
e preenche, alisa o grão da pele
e revela luminosidade.
Ideal para peles normais a mistas.

aVèNE HyDraNCE opTimaLE 
uV SuaVE E riCa Spf20 40ml
Hidrata e protege a pele do sol.
A sua textura cremosa devolve conforto à pele. 
Os princípios ativos fotoprotectores protegem
a pele das agressões do sol que a envelhecem.
Os agentes hidratantes otimizam a penetração
e a difusão da água termal de Avène na pele
e controlam a perda de água.

SENSiBio BioDErma 
ar EmuLSão
40 ml
Ação calmante e protetora. 
Diminui o desconforto e atua 
combatendo os agentes
causadores de vermelhidão.

19,95€

22,95€

ViCHy iDEaLia BB
CrEmE 40ml
2 tonalidades disponíveis
1 gesto para 6 ações. Hidrata, afina 
o grão da pele e ilumina,
instantaneamente. Alisa as rugas,
atenua as manchas pigmentares
e vasculares e protege a pele 
dos raios UV diários.

ViCHy LifTaCTiV
aDVaNCED fiLLEr 30ml
Em oito semanas, as rugas verticais 
são reduzidas. O rosto tem
uma expressão mais jovem
e luminosa. Fluido leve. Não oleoso, 
não colante. Absorção rápida.

19,95€

21,95€

Desconto

2,00€

Desconto

3,00€

20,95€

22,95€

Desconto

2,00 €

29,95€

35,95€

Desconto

6,00€
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66,68 €

71,68€

Desconto

5,00 €

Hidratação

rosácea

anti-idade

anti-rugas
anti-idade





Os leites e fórmulas infantis constituem alternativas seguras
que garantem ao bebé um crescimento saudável.
Mesmo após o primeiro ano de idade, o leite continua a ter
um papel importante, sendo o complemento lácteo ideal 
para uma alimentação diversificada.

aLimENTação iNfaNTiL

NuTriBéN fariNHa
muLTiCErEaiS E mEL
BoLaCHa maria 
600g
Elaborada com uma cuidadosa 
seleção de cereais. Um novo
e delicioso sabor para o seu bebé. 

NiDiNa ExpErT 2 LEiTE TraNSição 800 g
A partir de 6 meses. Eficaz na redução de cólicas e tempo de choro.
Com nutrientes essenciais ao desenvolvimento físico e mental.
Indicado para lactentes com desconforto digestivo. Perfil de aminoácidos 
próximo do leite materno.

Peça já o seu cartão de fidelidade e na compra de 6 latas a 7ª é oferta.
*Em vale disponível numa farmácia do Grupo Trifarma, limitado ao stock existente.

NuTriBéN CoNTiNuação LEiTE 
TraNSição 800 g
Leite de transição indicado a partir do 6º mês como base 
de uma alimentação diversificada. Contem Vitamina D 
necessária para o correto crescimento e desenvolvimento 
dos ossos dos bebés.

13,45€

14,95€

NiDiNa
+CrESCiDoS pÓ
800 g
Desenvolvido de acordo com
as recomendações pediátricas
é o complemento ideal para
a alimentação das crianças a partir 
de 1 ano de idade. Fornece mais 
ferro do que o leite de vaca,
por refeição.

Peça já o seu cartão de fidelidade
e na compra de 6 latas a 7ª é oferta.

*Em vale disponível numa farmácia do Grupo Trifarma, 
limitado ao stock existente.

NuTriBéN fariNHa 
primEira papa
SEm GLÚTEN La 300g
Papa sem glúten,
especialmente indicado
para a introdução dos cereais 
sem glúten a partir
dos 4 meses como parte 
importante da alimentação 
diversificada do bebé. 

Desconto*

1,50€

4,40 €

4,90€

Desconto

0,50 €

2,49€

2,89€

Desconto

0,40 €

12,45€

15,56€

20%
Desconto
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CoNSELHoS Trifarma

DESCaNSE o SufiCiENTE
Descansar o suficiente é um dos cuidados de saúde a ter em conta.
O sono é essencial para a boa saúde. Pesquisas mostram que durante 
o sono, o corpo e o cérebro se recuperam, beneficiando a memória
e o humor. O sono fortalece o sistema imunológico e reduz o risco
de infeções e outras doenças.

aumENTE aS DEfESaS
Reforçar o sistema imunitário promove o aumento das suas defesas 
naturais contra agentes infeciosos responsáveis, entre outras, pelas 
infeções respiratórias como gripes e constipações. Há várias
substâncias que apresentam propriedades imunoestimulantes: 
equinácea - atividade imunoestimulante; vitamina C e zinco - que 
promovem a integridade e saúde do sistema imunitário.

CoNTroLE a Sua prESSão arTEriaL
Para manter a pressão arterial dentro dos valores normais
é importante, entre outras medidas, adotar um estilo de vida
saudável. Quando as mudanças no estilo de vida não permitem
baixar os valores da pressão arterial, o seu Médico indicar-lhe-á
a medicação mais adequada à sua situação. A hipertensão arterial
não desaparece por si, mas pode ser adequadamente controlada. 
A medição periódica é a melhor forma de controlo e despiste.
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proTEJa a ViSão
A saúde dos olhos é essencial para manter a qualidade de vida.
Os cuidados devem ser tomados desde sempre mas, na terceira 
idade, devem ser redobrados. Para além da idade, há fatores 
que prejudicam a visão e que são evitáveis, como fumar, a exposição
aos raios ultravioletas e certos traumatismos. Os fatores
que influenciam positivamente a visão incluem uma alimentação 
rica em antioxidantes, fruta e vegetais como espinafres e peixes ricos 
em ómega 3 (salmão e atum).

ViGiE  o CoLESTEroL
O colesterol é uma gordura essencial existente no nosso organismo 
e vital para o seu normal funcionamento. Contudo, quando se tem o 
colesterol elevado no sangue, este pode acumular-se e depositar-se 
nas paredes das suas artérias, formando a chamada aterosclerose.
A melhor solução é a prevenção, com adoção de estilos de vida
que incluam exercício físico e alimentação equilibrada, e o rastreio, 
fazendo um teste rápido de medição do colesterol total.

paSSaTEmpo Trifarma

Envie até 15 de Julho para trifarmagrupo@gmail.com com o número da fatura dos produtos
e a sua localidade. O vencedor será contactado por mail até 25 de Julho.

Na compra de 2 produtos da revista, escreva uma frase
com as palavras

A melhor frase, ganha o produto Liérac Sunific 2 Bruma Láctea 
SPF15 e será anunciado na farmácia da sua localidade.

 “VErão”
E “Grupo Trifarma”








