
OUTONO/INVERNO 2014/15  
N.º 14

 

700
BOAS RAZÕES PARA 
UTILIZAR OS SEUS 

PONTOS!

Descongestão nasal
Respire melhor nesta estação

Cabelo saudável
Cuidados para os dias mais frios

Aproveite  
o inverno
Saiba como manter  
as defesas em alta



ÍNDICE

 FARMÁCIAS PORTUGUESAS

04  Programa Farmácias 

Portuguesas

 SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

06 Vacine-se contra a gripe 

 na sua Farmácia Portuguesa

08 Serviços Farmacêuticos

09  Produtos para rebate

 MEDICAÇÃO FAMILIAR

10 Que não lhe doa a cabeça

13 Produtos para rebate

  ALÍVIO DA CONGESTÃO 

NASAL

27 Toca a descongestionar

28 Produtos para rebate

 DISPOSITIVOS MÉDICOS

34 Respirar fundo

35 Produtos para rebate

 BEBÉ E MAMÃ

39 Bem junto ao peito

40 Produtos para rebate

2

  PRODUTOS CAPILARES

86  STOP à queda

88  Produtos para rebate

 CONTRACEÇÃO

91  Ordem para proteger

92 Produtos para rebate 

 PODOLOGIA

94 Frieiras, para que vos quero?

95 Produtos para rebate 

 VETERINÁRIA

96  Cuidar dos animais desde 

pequeninos 

97 Produtos para rebate

 FARMÁCIAS PORTUGUESAS

99  Regulamento 

 ENTREVISTA

50 Dr. José Maria Silveira: 

 "Os utentes preferem a   

 vacinação na farmácia"

 NUTRIÇÃO INFANTIL

52  Sabores que crescem com eles

53 Produtos para rebate 

 SUPLEMENTOS ALIMENTARES

56 Aliados vitaminados

57 Produtos para rebate

  LIMPEZA E TRATAMENTO 

DO ROSTO

60 Vire a cara ao frio 

61 Produtos para rebate

  TRATAMENTO 

E HIGIENE CORPORAL

63 Está nas suas mãos

65 Produtos para rebate

  HIGIENE ORAL 

E ALÍVIO DA GARGANTA

76 Sorriso intemporal

78  Produtos para rebate

ÍNDICE

91

63



FICHA TÉCNICA

Propriedade: Farminveste - Investimentos, 
Participações e Gestão, S. A. • Morada: Travessa de 
Santa Catarina, n.º 8, 1200-403 Lisboa  
• Call Center do Programa: 707 273 273 
• E-mail: geral@farmaciasportuguesas.pt  
• www.farmaciasportuguesas.pt • Coordenação 
Editorial: Farminveste - Investimentos, 
Participações e Gestão, S. A. • Design e Paginação: 
Departamento de Customer Publishing da Impresa 
Publishing • Impressão: Lisgráfica • Periodicidade: 
Semestral • Tiragem: 500.000 exemplares 
• Distribuição Gratuita • Depósito Legal: 272708/08 
• ISSN: 1646-9275 • A conversão de pontos em 
serviços ou produtos, nas condições previstas na 
presente publicação, pode ser efetuada até 31 
de março de 2015, nas Farmácias Aderentes ao 
Programa Farmácias Portuguesas, salvo rutura 
de stock ou erros tipográficos • Comentários ou 
sugestões deverão ser endereçados para:  
geral@farmaciasportuguesas.pt 

Esta revista é escrita ao abrigo  
do novo acordo ortográfico.

3

27

96



4

PROGRAMA FARMÁCIAS PORTUGUESAS 

Todas as 
novidades 
que nos 
aproximam 
de si 

natural 

 Farmácias Portuguesas 
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Tratamento e higiene corporal
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SERVIÇOS FARMACÊUTICOS 

A GRIPE É UMA DOENÇA 

 

Vacine-se contra a gripe 
na sua farmácia
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PRODUTOS PARA REBATE   SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

65
PONTOS

ADMINISTRAÇÃO DE VACINA  
CONTRA A GRIPE (7021535)

ADMINISTRAÇÃO DE VACINAS (7971044)

ADMINISTRAÇÃO DE INJETÁVEIS (7976365)
Serviço disponível em farmácias aderentes.

Serviço de vacinação 
nas Farmácias 
Portuguesas



Tratamento e higiene corporalSERVIÇOS FARMACÊUTICOS PRODUTOS PARA REBATE
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Os titulares do Cartão 
Farmácias Portuguesas podem 
utilizar os seus pontos para 
conhecer melhor a sua saúde



PRODUTOS PARA REBATE   SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
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65
PONTOS

CHECKSAÚDE GLICEMIA (7888800)

145
PONTOS

AVALIAÇÃO DO RISCO CARDIOVASCULAR (7969055)

180
PONTOS

CHECKSAÚDE GRAVIDEZ (7888818)

35
PONTOS

CHECKSAÚDE ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC) 
E PERÍMETRO ABDOMINAL (7953562) 

115
PONTOS

TRIG.  

315
PONTOS  

P. LIP.

CHECKSAÚDE COLESTEROL TOTAL (7888784)
CHECKSAÚDE TRIGLICERÍDEOS (7888826)
CHECKSAÚDE PERFIL LIPÍDICO (7953539) 

35
PONTOS

CHECKSAÚDE PRESSÃO ARTERIAL (7942623)

90
PONTOS

COL.
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MEDICAÇÃO FAMILIAR 

Que não lhe doa a cabeça



110
PONTOS

COMP.

160
PONTOS

SAQ.

REDUFLUX   
Alivia em menos de 2 minutos a azia e indigestão. 
Reduflux produz um efeito imediato e duradouro  
da azia, refluxo e indigestão. 
Comprimidos (6298943) Saquetas (6298950)

PRODUTOS PARA REBATE   MEDICAÇÃO FAMILIAR 

150
PONTOS

REDUGAS
Alívio rápido da flatulência e prevenção da formação 
de novos gases. Redugas elimina rapidamente 
as cólicas abdominais, gases e a sensação de 
enfartamento e distensão abdominal. (6298935)

115
PONTOS

REGULAMINE 10  
Na prisão de ventre, 1 vez por dia, naturalmente. 
Regulamine reestabelece e mantém a regularidade 
intestinal em apenas 7 dias. (6298984)

200
PONTOS

DIMEXANOL 
Para a diarreia, combate as suas causas                                           
e re-hidrata. A fórmula 2 em 1 de 
Dimexanol trata eficazmente a diarreia 
e repõe os sais, contribuindo para uma 
recuperação mais rápida. (6298968)

Reduflux é um dispositivo médico certificado. Para mais informações leia atentamente  
a rotulagem e instruções de utilização. 

Dimexanol é um dispositivo médico certificado. Para mais informações leia atentamente  
a rotulagem e instruções de utilização. 

Redugas é um dispositivo médico certificado. Para mais informações leia atentamente  
a rotulagem e instruções de utilização.

Regulamine é um dispositivo médico certificado. Para mais informações leia atentamente  
a rotulagem e instruções de utilização. 





PRODUTOS PARA REBATE MEDICAÇÃO FAMILIAR 

225
PONTOS

NASALMER SPRAY JUNIOR  
Eficácia na descongestão nasal 
natural. (6403337) 
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105
PONTOS

SORO

LIBENAR DOSES INDIVIDUAIS 25 X 5 ML 
Limpeza nasal infantil. 
Soro fisiológico (unidoses) (6793182) 
   Libenar unidoses é um dispositivo médico. Solução esterilizada para higiene do nariz, olhos, 
ouvidos, feridas e aerossolterapia. Não injetar. 
Leia cuidadosamente a rotulagem e as instruções de utilização. 

90
PONTOS

EM-EUKAL
Em-eukal Mentol (7319731)
Em-eukal Mel (7323451) 

125
PONTOS

VALDA  
Valda Pastilhas Clássico (7347617) 
Valda Pastilhas sem Açúcar (7016782)

110
PONTOS

ANTIGRIPPINE
Tripla ação contra a gripe.
(2487593) 

145
PONTOS

NEO-SINASAL (PRODUTO NOVO) 
Descongestão nasal em 2 min. (6403188) 

335
PONTOS

VITACÊ  
Reforço de todo o Sistema Imunitário.
Vitacê (7341818) Vitacê Junior (7368258) 
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MEDICAÇÃO FAMILIAR  PRODUTOS PARA REBATE

120
PONTOS

SUP.

130
PONTOS

COMP.

DULCOLAX (6 SUPOSITÓRIOS) 
DULCOLAX (20 COMPRIMIDOS REVESTIDOS)
(5488325) (9904805)
Dulcolax® (bisacodilo) é um 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. Para utilização em casos de obstipação. Os comprimidos revestidos devem ser tomados inteiros à noite com água para que a evacuação se produza de manhã. Não deve 
ser tomado com leite ou antiácidos. O efeito dos supositórios torna-se efetivo 30 minutos após a sua administração. Os supositórios devem ser tirados do invólucro e inseridos no reto. 
Precauções: não deve ser tomado diariamente durante longos períodos. A utilização prolongada e excessiva poderá provocar desequilíbrio eletrolítico e hipocaliemia. As crianças não 
deverão tomar sem consulta prévia do médico. Administração na gravidez apenas sob vigilância médica. A utilização dos supositórios pode conduzir a sensações dolorosas e irritação local, 
especialmente nas fissuras anais e proctite ulcerosa. Contraindicações: doentes com íleo, oclusão intestinal, situações graves de cirurgia abdominal, dor abdominal grave associada a náusea 
e vómitos, desidratação grave, hipersensibilidade ao bisacodilo ou a qualquer excipiente. 
Posologia: adultos e crianças > 10 anos: 1-2 comprimidos revestidos ou 1 sup.; crianças 6-10 anos: 1 comprimido revestido.

120
PONTOS

DULCOGOTAS (30 ML)
(8256727) 
Dulcogotas (picossulfato de sódio) é um 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. Indicado na obstipação e em situações que 
requerem defecação facilitada. Deve ser tomado à noite para produzir efeito na manhã 
seguinte. Contraindicações: doentes com íleo, obstrução intestinal, situações abdominais 
agudas, como apendicite, doença inflamatória aguda do intestino, dor abdominal grave 
associada a náuseas e vómitos, desidratação grave e hipersensibilidade a qualquer 
componente ou doenças hereditárias graves incompatíveis com os mesmos. Precauções: 
não tomar diariamente por longos períodos de tempo. O uso prolongado ou excessivo pode 
conduzir ao aparecimento de desequilíbrios eletrolíticos (os idosos e crianças apresentam 
maior sensibilidade). Contém sorbitol: se tem intolerância a alguns açúcares, contacte o seu 
médico antes de tomar este medicamento. Crianças não devem tomar sem aconselhamento 
médico. Posologia: adultos e crianças > 10 anos: 10 - 20 gotas; crianças 4-10 anos: 5 - 10 
gotas; crianças < 4 anos: 0,250 mg por kg de peso corporal. 

*IMS OTC RV+, Vendas Valor MAT 09/13 excl. marcas próprias  
CHC/DUX 141133a
Data de Elaboração: setembro de 2014
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120
PONTOS

PROTON 20 MG 
(2047397)
Proton® 20 mg é um Medicamento Não Sujeito a Receita Médica que reduz a produção de 
ácido no estômago, evitando que o seu excesso possa provocar sintomas associados à 
hiperacidez gástrica. Apresenta-se sob a forma de cápsulas gastrorresistentes doseadas a 
20 mg de omeprazol, em embalagens de 14 cápsulas. Indicações: tratamento de curto prazo 
em adultos dos sintomas de refluxo, tais como azia e regurgitação ácida. Contraindicações: 
alergia (hipersensibilidade) ao omeprazol ou a qualquer outro componente de Proton® 
20 mg; alergia a medicamentos contendo outros inibidores da bomba de protões; toma 
concomitante de medicamento contendo nelfinavir. Posologia: a dose habitual de Proton® 
20 mg é de 1 cápsula por dia durante 14 dias. Leia atentamente o folheto informativo e em 
caso de dúvida ou persistência dos sintomas consulte o seu médico ou farmacêutico.

95
PONTOS

TRIFENE 200
(9758508)
TRIFENE 200 é um medicamento não sujeito a receita médica que contém 200 mg de 
ibuprofeno como substância ativa. Apresenta-se em embalagens de 20 comprimidos 
revestidos por película. Indicações: dor de cabeça, dores de dentes, dor associada ao 
período menstrual, dor muscular ligeira a moderada, dores pós-traumáticas, como as 
associadas a contusões, luxações e entorses, febre em caso de gripe e constipações. Não 
tome se for alérgico ao ibuprofeno, a qualquer um dos componentes dos comprimidos 
ou a outros anti-inflamatórios utilizados geralmente para o alívio da dor ou da febre, 
se tiver antecedentes de hemorragia gastrointestinal ou perfuração, relacionados com 
tratamento anterior com anti-inflamatórios não esteroides; se sofrer de úlcera péptica/
hemorragia ativa ou tiver antecedentes de úlcera péptica/hemorragia recorrente; se sofrer 
de insuficiência cardíaca grave; se for asmático; se sofrer de distúrbios sanguíneos; se 
estiver no último trimestre da gravidez. Não utilizar em crianças com menos de 12 anos 
exceto se recomendado pelo médico. Não utilizar no tratamento da febre alta (superior a 
39,5ºC), febre de duração superior a 3 dias ou febre recorrente nem para a automedicação 
da dor durante mais de 7 dias nos adultos ou mais de 5 dias em crianças exceto se prescrito 
pelo médico. Posologia: adultos e crianças com mais de 12 anos: 1 ou 2 comprimidos, 1 a 3 
vezes por dia. Não tomar mais de 6 comprimidos por dia. Antes de tomar leia atentamente 
o folheto informativo e em caso de dúvida ou persistência dos sintomas consulte o seu 
médico ou farmacêutico.

100
PONTOS

CETIX 
(5475256)
Cetix® é um medicamento não sujeito a receita médica, antialérgico que se apresenta sob a 
forma de comprimidos para chupar (pastilhas) para administração oral e contém cetirizina, 
sob a forma de dicloridrato, como substância ativa, em embalagens  
com 7 unidades. Está indicado no tratamento da rinite alérgica (sazonal  
ou perene) e da urticária crónica com diagnóstico médico prévio. Contraindicações: 
hipersensibilidade (alergia) à hidroxizina, a qualquer derivado piperazina  
ou a qualquer dos excipientes de Cetix®; doença renal grave e a fazer diálise (depuração 
de creatinina inferior a 10 ml/min.). Precauções: a ingestão de álcool deve ser evitada 
durante o tratamento com Cetix®, porque o álcool agrava a diminuição do estado de alerta 
provocado pela cetirizina. Posologia: adultos e crianças com mais de 12 anos de idade: 
iniciar o tratamento com 5 mg (meia pastilha) ou 10 mg (1 pastilha) por dia, conforme a 
gravidade dos sintomas. Na maioria dos casos a dose inicial é de 10 mg em toma única; 
crianças dos 6 aos 11 anos de idade: não administrar a crianças com esta idade, exceto se 
receitado pelo médico. Antes de tomar leia atentamente o folheto informativo e em caso 
de dúvida ou persistência dos sintomas consulte o seu médico ou farmacêutico.

110
PONTOS

PARAMOLAN C 
(2493591)
PARAMOLAN C é um medicamento não sujeito a receita médica que contém 500 mg de 
paracetamol e 250 mg de ácido ascórbico (vitamina C) como substâncias ativas. Apresenta-
-se sob a forma de pó para solução oral em embalagens de 20 saquetas. Indicações: 
tratamento sintomático das afeções acompanhadas de dor ou febre, em especial nos 
casos de síndromes gripais e constipações. Não tome se for alérgico ao paracetamol ou 
a qualquer um dos componentes do medicamento, se sofrer de doença hepática e/ou 
insuficiência renal graves, se possuir deficiência na enzima glucose-6-fosfato desidrogenase; 
em caso de porfiria e porfiria hepática. Não deve ser usado no tratamento da febre alta 
(superior a 39ºC), febre de duração superior a 3 dias ou febre recorrente, nem para a 
automedicação da dor durante mais de 7 dias, nos adultos, ou mais de 5 dias, em crianças, 
exceto se prescrito pelo médico. Administração oral após dissolução do conteúdo das 
saquetas em água. Dose máxima: adultos – 4 g de paracetamol, ou seja, 8 saquetas por 
dia. Crianças com idade superior a 12 anos – 3 g de paracetamol, ou seja, 6 saquetas por 
dia. Não exceda as doses diárias recomendadas. Antes de tomar leia atentamente o folheto 
informativo e em caso de dúvida ou persistência dos sintomas consulte o seu médico ou 
farmacêutico.

PRODUTOS PARA REBATE   MEDICAÇÃO FAMILIAR
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120
PONTOS

CANTADRILL 
CantaDrill, com extrato de erísimo na composição que 
é tradicionalmente utilizado para suavizar a garganta, 
sendo aconselhado em perturbações temporárias, tais 
como sensação de arranhar e voz alterada.
CantaDrill (7330548) 
CantaDrill Sem Açúcar (7367284)  

120
PONTOS

DRILL 
Pastilhas Drill - Para o combate da dor de garganta. 
Pastilhas de ação rápida, anestésicas e antisséticas. 
Drill Pastilhas (2213783) 
Drill Pastilhas Sem Açúcar (5447735) 
Drill é um medicamento não sujeito a receita médica. Ler cuidadosamente as informações 
constantes do folheto informativo. Em caso de dúvida ou de persistência dos sintomas, 
consultar o médico ou farmacêutico. Contraindicado em crianças de idade inferior a 6 anos.

MEDICAÇÃO FAMILIAR  PRODUTOS PARA REBATE

170
PONTOS

BISOLTUSSIN PASTILHAS MOLES (20 UN.)
(5421375)   

170
PONTOS

BISOLTUSSIN TOSSE SECA (200 ML)
 (3605995)  

Bisoltussin® Tosse Seca e Bisoltussin® (Dextrometorfano) são medicamentos não sujeitos a receita médica. Leia atentamente os folhetos informativos. Em caso de dúvida ou persistência 
dos sintomas consulte o seu médico ou farmacêutico. Tratamento sintomático de tosse irritativa e seca. Precauções/contraindicações/informações indispensáveis: gravidez, aleitamento, 
doenças respiratórias, hipersensibilidade à composição, doentes com função hepática diminuída, doentes a tomar antidepressivos inibidores da monoaminoxidase, doentes asmáticos. Em 
doses superiores às recomendadas pode causar adição. Posologia Bisoltussin® Tosse Seca: adultos e jovens > 12 anos: 5 a 10 ml cada 4 horas ou 15 ml cada 6-8 horas; Crianças 6-12 anos: 
2,5 a 5 ml cada 4 horas. Posologia Bisoltussin®: adultos e jovens > 12 anos: 1 a 2 pastilhas moles cada 4 horas ou 3 pastilhas moles cada 6-8 horas. CHC/BST-141000. Data de elaboração: 
setembro 2014.

CantaDrill é um suplemento alimentar. Os suplementos alimentares não devem ser 
utilizados como substitutos de um regime alimentar variado. 



130
PONTOS

TANTUM VERDE PASTILHAS  
TRATAMENTO DA GARGANTA 
Dores de garganta, amigdalites, laringites 
e faringites. Com ações anti-inflamatória, analgésica, 
anestésica e antissética.
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PRODUTOS PARA REBATE   MEDICAÇÃO FAMILIAR

Tantum Verde Pastilhas é um medicamento não sujeito a receita médica, indicado para o 
tratamento sintomático da dor e irritação da boca e garganta. Não utilizar se for alérgico a 
qualquer dos componentes dos produtos. Leia cuidadosamente as informações constantes 
das embalagens ou dos folhetos informativos. Em caso de dúvida ou persistência dos 
sintomas consulte o seu médico e aconselhe-se com o seu farmacêutico. (TNT 65-09/14)

Original (9527101) Menta, sem açúcar (3576287) Limão, 
sem açúcar (5094180) Laranja-mel, sem açúcar (5328950) 
Eucalipto, sem açúcar (5328976) 

155
PONTOS

GAVISCON DUEFET 
Gaviscon Duefet cria uma barreira protetora. 
Neutraliza os ácidos do estômago, aliviando a azia  
e a indigestão até 4 horas. (5490925)
Gaviscon Duefet 500 mg + 213 mg + 325 mg suspensão oral é um medicamento não 
sujeito a receita médica indicado no tratamento dos sintomas de refluxo gastroesofágico, 
tais como regurgitação ácida, pirose e indigestão, que podem ocorrer, por exemplo, após 
as refeições ou durante a gravidez. Leia cuidadosamente as informações constantes da 
embalagem e do folheto informativo. Tome especial precaução se tiver hipersensibilidade 
ao medicamento. Em caso de dúvida ou de persistência dos sintomas, consulte o seu 
médico ou o farmacêutico.



Hidrocil Filac, Hidrocil Pensolac e Hidrocil MD são dispositivos médicos. Leia cuidadosamente a rotulagem e as instruções de utilização. Hidrocil Filac I Contraindicações: Nos indivíduos 
que manifestem hipersensibilidade a qualquer dos componentes da formulação. I Avisos e precauções de utilização: Não deve utilizar o frasco se o selo de proteção da tampa estiver 
danificado ou ausente antes da sua primeira utilização. Despreze sempre a primeira gota antes de cada aplicação. Após a primeira abertura do frasco utilize no prazo de 28 dias. Para evitar 
a contaminação não permita que a ponta do conta-gotas toque no olho ou em qualquer outra superfície. Volte a colocar a tampa e feche bem o frasco após cada utilização. Manter fora do 
alcance e da vista das crianças. Hidrocil Pensolac I Contraindicações: Contraindicado nos indivíduos que manifestem hipersensibilidade a qualquer dos componentes da formulação. Contém 
cloreto de benzalcónio: Pode causar irritação ocular. Evitar o contacto com lentes de contacto moles. Remover as lentes de contacto antes da aplicação e esperar pelo menos 15 minutos 
antes de as recolocar. Passível de descolorar lentes de contacto moles. Avisos e precauções de utilização: Não deve utilizar o frasco se o selo de proteção da tampa estiver danificado ou 
ausente antes da sua primeira utilização. Despreze sempre a primeira gota antes de cada aplicação. Após a primeira abertura do frasco utilize no prazo de 28 dias. Para evitar a contaminação 
não permita que a ponta do conta-gotas toque no olho ou em qualquer outra superfície. Volte a colocar a tampa e feche bem o frasco após cada utilização. Manter fora do alcance e da 
vista das crianças. Hidrocil MD I Precauções de utilização: Não usar monodoses danificadas. Não tocar com a monodose no olho. A fim de evitar contaminação, não tocar com a abertura da 
monodose em qualquer superfície. Não utilize se for alérgico a qualquer dos componentes da solução. Usar exclusivamente uma vez: deite fora as monodoses usadas. Estas monodoses não 
contêm conservantes: qualquer solução que não seja utilizada de imediato deve ser rejeitada. A nitidez da visão poderá ficar diminuída temporariamente após aplicação. Não conduza ou 
utilize máquinas até que a sua visão volte ao normal. Não utilize conjuntamente com outra solução oftálmica. Dê um intervalo de segurança de 5 a 10 minutos. Não use em caso de infeção 
ocular. A solução ocular não deverá ser utilizada após o final do prazo de validade indicado em cada monodose. Laboratório Edol – Produtos Farmacêuticos, S. A. I Av. 25 de Abril, n.º 6 I 
2795-225 Linda-a-Velha Portugal I Tel.: 214158130 I Contrib. n.º 507072642.
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115
PONTOS

KAIROL (PANTOPRAZOL)
(5398458)  
Kairol (pantoprazol) é um medicamento não sujeito a receita médica. Leia atentamente o 
folheto informativo e em caso de dúvida ou persistência dos sintomas consultar o médico 
ou farmacêutico. Kairol está disponível sob a forma de comprimido gastrorresistente 
contendo 20 mg de pantoprazol. Kairol está indicado no tratamento a curto prazo 
dos sintomas de refluxo (por exemplo, azia, regurgitação ácida) nos adultos. A dose 
habitualmente recomendada é de 20 mg (um comprimido) por dia. Não utilize este 
medicamento em caso de hipersensibilidade conhecida à substância ativa ou a qualquer 
um dos excipientes, ou em coadministração com atazanavir.

MEDICAÇÃO FAMILIAR  PRODUTOS PARA REBATE

265
PONTOS

 

HIDROCIL MD 
60 monodoses x 0,35 ml.  
(6777375)
  

130
PONTOS

FILAC

HIDROCIL FILAC/HIDROCIL PENSOLAC 
Solução oftálmica de conforto (10 ml).
Hidrocil Filac (7516856) Hidrocil Pensolac (6015453) 
 

Hansaplast Med Emplastro Térmico. Medicamento não sujeito a receita médica. Cada 
emplastro contém extrato mole de pimenta de caiena, correspondente a 4,8 mg de 
capsaicinóides. Indicações terapêuticas: Para uso externo no alívio da dor muscular, por 
ex. lombalgia. O emplastro está contraindicado em indivíduos com hipersensibilidade 
à substância activa, a outras fontes de capsaicinóides ou a qualquer dos excipientes do 
emplastro; em peles lesadas e em feridas. Posologia: Adolescentes, adultos e idosos. 
O emplastro destina-se ao uso cutâneo. Deve ser aplicado, no máximo, um emplastro 
por dia em pele seca e intacta, diretamente sobre a área dolorosa. Retirar a proteção do 
emplastro e colocá-lo, com o lado adesivo sobre a pele, devendo permanecer no local 
durante pelo menos 4, e até 8 horas. Para retirar o emplastro, levantar um dos cantos e 
retirá-lo cuidadosamente. Deve esperar-se pelo menos 12 horas antes da aplicação de um 
novo emplastro na mesma área. Se necessário, devem ser aplicados novos emplastros 
até a dor diminuir, até um período de 3 semanas. Não se recomenda a sua utilização em 
crianças com idade inferior a 12 anos. Precauções: O emplastro não deve ser aplicado perto 
dos olhos ou de membranas mucosas. Evitar a aplicação de fontes de calor adicionais 
durante o tratamento. O medicamento contém gordura obtida da lã (lanolina) que pode 
conter vestígios de hidroxitolueno butilado (E321), o que pode causar reações locais 
(por exemplo dermatites de contacto) ou irritações na pele e nas membranas mucosas. 
Consulte um médico antes de utilizar o emplastro em situações agudas em que a dor é 
acompanhada de vermelhidão, tumefação ou hipertermia nas articulações, problemas 
articulares já existentes ou lombalgia grave que irradie para as pernas e/ou associada a 
síndromas neurológicos (ex.: dormência, formigueiro). Por favor leia cuidadosamente as 
informações constantes do folheto informativo incluso no produto e, em caso de dúvida ou 
de persistência dos sintomas, consultar o médico ou o farmacêutico. 

60
PONTOS

1 UNID.

105
PONTOS

2 UNID.

HANSAPLAST MED EMPLASTRO TÉRMICO 
Para o alívio da dor muscular e lombalgia (dores  
nas costas). Estimula o fluxo sanguíneo causando 
uma agradável sensação de calor, reduzindo a dor.  
Simples (1 emplastro medicado 12 x 18 cm) (4779385) 
Duplo (2 emplastros medicados 12 x 18 cm) (4779484)

 

145
PONTOS

PENSOLAC
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Laevolac, lactulose a 666,7 mg/ml e a 10 g/15 ml, e Laevolac Ameixa, lactulose a 666,7 mg/ml, são medicamentos não sujeitos a receita médica. O Laevolac e o Laevolac Ameixa estão 
indicados na obstipação crónica (em todos os casos). Advertências e precauções especiais de utilização: O Laevolac e o Laevolac Ameixa contêm lactulose, um dissacárido semissintético 
da galactose que não provoca um aumento dos níveis da glicemia podendo ser administrado a diabéticos. Contêm ainda galactose e tagatose, pelo que na sua administração em doentes 
diabéticos deve-se ter em consideração o seu correspondente em unidades pão (5 colheres de sopa de Laevolac correspondem a 1/4 de unidade pão). Durante a terapêutica com Laevolac e 
Laevolac Ameixa poderá ocorrer ocasionalmente flatulência, pelo que deve ser evitado um consumo excessivo de bebidas com gás. Se o Laevolac e o Laevolac Ameixa forem tomados durante 
ou após as refeições, o efeito laxante é reduzido e são necessárias doses superiores. No caso de surgir diarreia a dose de Laevolac ou Laevolac Ameixa deverá ser reduzida, e caso esta medida 
não seja eficaz, o medicamento deverá ser suspenso. O Laevolac e o Laevolac Ameixa contêm galactose. Doentes com problemas hereditários raros de intolerância à galactose, por exemplo 
galactosemia, mal absorção de glucose-galactose não devem tomar estes medicamentos. O Laevolac e o Laevolac Ameixa contêm lactose. Doentes com problemas hereditários raros de 
intolerância à galactose, deficiência de lactase ou mal absorção de glucose-galactose não devem tomar estes medicamentos. Leia cuidadosamente as informações constantes na embalagem  
e no folheto informativo e, em caso de dúvida ou persistência dos sintomas, consultar o médico ou o farmacêutico. Titular da AIM: FERRAZ, LYNCE, S. A. Data da revisão do texto: 03/2014.  

140
PONTOS

200 ML

240
PONTOS

SAQUETAS

Laevolac saquetas (9310128)
Laevolac (200 ml) (9310136) 

220
PONTOS

300 ML

355
PONTOS

500 ML

Laevolac Ameixa frasco inquebrável (300 ml) 
(5583117) 
Laevolac frasco inquebrável (500 ml) (5553961)  
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MEDICAÇÃO FAMILIAR  PRODUTOS PARA REBATE

120
PONTOS

0,8 MG/ML

BROMEXINA FARMOZ MG 
0,8 mg/ml (200 ml) (5132501) 1,6 mg/ml (200 ml) (5411558)
Bromexina Farmoz é um medicamento não sujeito a receita médica. Leia atentamente o 
folheto informativo e em caso de dúvida ou persistência dos sintomas consultar o médico 
ou farmacêutico. Bromexina Farmoz está disponível sob a forma de xarope a 0,8 mg/ml e 
1,6 mg/ml. Bromexina Farmoz é um adjuvante mucolítico do tratamento antibacteriano 
das infeções respiratórias em presença de hipersecreção brônquica. A dose habitualmente 
recomendada é: Adultos e crianças com mais de 12 anos: 8 mg até um máximo de 48 
mg/dia, Crianças dos 6-12 anos: 4 mg até um máximo de 16 mg dia; dos 2-6 anos: 2 mg 
até um máximo de 8 mg/dia; com menos de 2 anos: 1 mg, 3 vezes ao dia. Não utilize este 
medicamento em caso de hipersensibilidade conhecida à bromexina ou a qualquer dos 
excipientes ou em doentes com úlcera gastroduodenal.

105
PONTOS

DICLOFENAC FARMOZ GEL 10 MG/G (100 G)
(5518881)
Diclofenac Farmoz 10 mg/g gel é um medicamento não sujeito a receita médica. Leia 
atentamente o folheto informativo e em caso de dúvida ou persistência dos sintomas 
consultar o médico ou farmacêutico. Diclofenac Farmoz está disponível sob a forma de 
gel 10 mg/g e cada grama de gel contém 10 mg de Diclofenac de sódio. Está indicado 
na inflamação pós-traumática dos tendões, ligamentos, músculos e articulações; 
formas localizadas de reumatismo dos tecidos moles; formas localizadas de reumatismo 
degenerativo. Aplicar na pele 3 ou 4 vezes por dia, friccionando levemente. A quantidade 
necessária depende das dimensões da zona dolorosa. Não utilize este medicamento em caso 
de hipersensibilidade ao diclofenac de sódio ou a qualquer outro excipiente da formulação. 
Contraindicado nos doentes em que as crises de asma, urticária ou rinite aguda sejam 
precipitadas pelo ácido acetilsalicílico ou por outros fármacos anti-inflamatórios não 
esteroides. Principais efeitos adversos: Reações locais - Ocasionais: dermatite de contato, 
alérgica ou não-alérgica. Reações bolhosas incluindo síndroma de Stevens Johnson e 
necrólise epidérmica tóxica (muito raro). Reações sistémicas - Casos isolados: exantema 
cutâneo generalizado; reações de hipersensibilidade; reações de fotossensibilidade.

125
PONTOS

1,6 MG/ML

 

290
PONTOS

50+

FARMOZVIT 50+
Satisfaz as necessidades de vitaminas e minerais de 
adultos com mais de 50 anos, complementando a sua 
alimentação. (7388066)

250
PONTOS

DE A A Z

FARMOZVIT A A Z
Satisfaz as necessidades de vitaminas e minerais 
de adolescentes (a partir dos 12 anos) e adultos, 
complementando a sua alimentação. (7388074)

 

340
PONTOS

CARDIO

FARMOZVIT CARDIO
Suplemento alimentar com vitaminas, ácido gordos, 
ómega 3 (EPA e DHA), coenzima Q10 e resveratrol. 
(7390708)

360
PONTOS

FARMOZ 8/20
É fundamental repormos o nosso equilíbrio natural: 
energia para o dia, tranquilidade para a noite. 
Farmoz 8/20 é um suplemento alimentar composto 
por um complexo de plantas, magnésio, vitaminas e 
melatonina. (7388082)
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220
PONTOS

VARIMINE STRESS CPR REV X 20
Vitaminas + minerais + ácido fólico. Com 600 mg de 
vitamina C. (9673707) 
Varimine Stress é um medicamento não sujeito a receita médica. Leia atentamente o folheto 
informativo. Em caso de agravamento ou persistência dos sintomas consulte o seu médico 
ou farmacêutico. Varimine Stress está disponível sob a forma de comprimidos revestidos 
e é constituído por vitaminas e sais minerais, encontrando-se indicado na prevenção de 
avitaminoses. A posologia recomendada é de 1 comprimido/dia. Antes de tomar Varimine 
Stress verifique se está a tomar outros medicamentos que contenham vit. A e/ou vit. D na 
sua composição. Fale com o seu médio ou farmacêutico antes de tomar este medicamento 
caso sofra de hipercalcemia, se teve ou tem úlcera péptica, diabetes mellitus, gota ou 
insuficiência hepática, se sofre de insuficiência renal e/ou cardíaca ou se se sente muito 
cansado e com falta de força. Não tome este medicamento se tem alergia às substâncias 
ativas ou a qualquer outro dos constituintes.

140
PONTOS

RINERGE SPRAY NASAL 0,5% (10 ML)
Alívio rápido e prolongado da congestão  
da mucosa nasal. (9264309) 
Rinerge 0,5 mg/ml Solução para inalação por nebulização é um medicamento não sujeito 
a receita médica. Leia atentamente o folheto informativo. Em caso de agravamento ou 
persistência dos sintomas consulte o seu médico ou farmacêutico. Rinerge está indicado 
para o alívio rápido e prolongado da congestão da mucosa nasal e dos seios perinasais 
associada a constipações, rinite, sinusite, febre dos fenos e outras alergias do trato 
respiratório superior. A posologia habitualmente recomendada nos adultos e crianças com 
mais de 6 anos de idade é 2 ou 3 nebulizações, em cada narina, de manhã e à noite, salvo 
diferente prescrição médica. Rinerge não deve ser utilizado em automedicação durante mais 
de 3 dias. Rinerge está contraindicado no caso de hipersensibilidade à substância ativa ou a 
qualquer um dos outros componentes do medicamento, sensibilidade conhecida aos efeitos 
farmacológicos de substâncias adrenérgicas, bem como nas crianças com menos de 6 anos. 
Rinerge contém cloreto de benzalcónio como conservante que pode causar congestão nasal 
persistente, especialmente quando utilizado durante longos períodos. Em caso de suspeita 
desta reação, a utilização de Rinerge deve ser interrompida. A dosagem excessiva e/ou 
prolongada ou a utilização muito frequente pode provocar irritação da mucosa nasal e 
causar efeitos sistémicos. Para diminuir o risco de propagação de infeções, os aplicadores só 
devem ser utilizados por uma pessoa.

195
PONTOS

BENFLUX FORTE XAROPE (200 ML)
Na tosse com expetoração.
(5200266)   
Benflux/Benflux Forte (cloridrato de ambroxol) são medicamentos não sujeitos a receita 
médica. Leia atentamente o folheto informativo. Em caso de agravamento ou persistência 
dos sintomas consulte o seu médico ou farmacêutico. Adjuvante mucolítico do tratamento 
das infeções respiratórias, em presença de hipersecreção brônquica. Não tome este 
medicamento se tem alergia a algum dos componentes da formulação, se sofre de úlcera 
gastroduodenal ou se é asmático. Os comprimidos contêm lactose e os xaropes contêm 
sorbitol e sacarose. Se foi informado pelo seu médico que tem intolerância a alguns 
açúcares, contacte-o antes de tomar este medicamento. Adultos e crianças com mais de 
12 anos: 1 comprimido, 2-3 x dia. Os comprimidos não devem ser administrados a crianças 
com menos de 12 anos. Benflux Xarope: Adultos e crianças com mais de 12 anos - 10 ml 2-3 
x dia, crianças 6-12 anos – 7,5 ml 2 x dia, crianças 2-6 anos: 5 ml 2 x dia, crianças até aos 2 
anos - 2,5 ml 2 x dia. Benflux Forte Xarope: Adultos e crianças com mais de 12 anos - 10 ml 
2 x dia, crianças 6-12 anos - 5 ml 2-3 x dia, crianças 2-6 anos – 2,5 ml 3 x dia, crianças 1-2 
anos - 2,5 ml 2 x dia.

245
PONTOS

DICLODENT SOLUÇÃO BUCAL (200 ML)
Gengivites, abcessos, inflamação e dor dentária, 
amigdalites e faringites.
(4881389)  
Diclodent é um medicamento não sujeito a receita médica. Leia atentamente o folheto 
informativo. Em caso de agravamento ou persistência dos sintomas consulte o seu 
médico ou farmacêutico. Deve utilizar Diclodent por um curto período no tratamento 
sintomático dos estados irritativos e inflamatórios da cavidade orofaríngea, por vezes 
associados a dor (por exemplo gengivite, estomatite, faringite) e em consequência de 
tratamento dentário conservador ou extração. Não utilize este medicamento em caso de 
hipersensibilidade à substância ativa, a qualquer dos excipientes, ao ácido acetilsalicílico 
ou a outros medicamentos anti-inflamatórios não esteroides. O uso de preparações 
tópicas particularmente se, prolongado, pode levar ao desenvolvimento de fenómenos 
de sensibilização. Se tal ocorrer, deve suspender o tratamento com Diclodent e iniciar 
tratamento apropriado se necessário. 

PRODUTOS PARA REBATE  MEDICAÇÃO FAMILIAR

Publicidade · PM/AC/COMBI/201203-3 · Farmacovigilância: Tel. 91 975 15 67. E-mail farmacovigilancia@atralcipan.pt · Laboratórios Atral, S. A., Rua da Estação, 42, Vala do Carregado, 2600-
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120
PONTOS

VICKS VAPOSPRAY SINEX 
0,5 mg/ml solução para pulverização 
nasal Oximetazolina. 
(3632783)
Indicado em adultos e crianças com idade superior a 6 anos no 
alívio imediato da congestão nasal causada por constipações 
e rinites, até 12 horas. Contém: mentol, eucaliptol e cânfora. Via 
nasal. Não usar por período superior a 7 dias. Não administrar a 
crianças com idade inferior a 6 anos.

130
PONTOS

50 G

170
PONTOS

100 G

VICKS VAPORUB POMADA 
Associação Cânfora 5% (p/p), óleo de terebentina 5% 
(p/p), levomentol 2,75% (p/p), óleo de eucalipto 1,5% 
(p/p). 50 g. (2888980) 100 g. (2889087)
Indicado no alívio sintomático da congestão das vias respiratórias superiores e tosse 
associada a gripes e constipações. Uso cutâneo: indicado em adultos e crianças com idade 
superior a 30 meses (administração tópica). Via inalatória: adultos e crianças com idade 
superior a 6 anos (inalação). Não usar por período superior a 7 dias. Antes de tomar este 
medicamento, consulte o seu médico em caso de febre, respiração ofegante e ruidosa, tosse 
grave e persistente, sintomas de constipação persistente, asma e enfisema.

100
PONTOS

VICKS VAPOSPRAY 
0,5 mg/ml solução para inalação 
por nebulização Oximetazolina. 
(8523308)
Indicado em adultos e crianças com idade superior a 6 
anos no alívio imediato da congestão nasal causada por 
constipações e rinites, até 12 horas. Contém: mentol, eucaliptol 
e cânfora. Via nasal. Não usar por período superior a 7 dias. 
Não administrar a crianças com idade inferior a 6 anos.



130
PONTOS

CEBION EFERVESCENTE

A vitamina C contribui para: 
- A manutenção do bom desempenho do sistema 
imunitário;
- A formação de colagénio para o funcionamento 
normal dos ossos e cartilagens;
- A normal função do sistema nervoso e psicológico  
do organismo humano (cognitivo e afetivo).
(7357186)

190
PONTOS

CEBION PLUS MAGNÉSIO
O suplemento de magnésio contribui para:
- A redução do cansaço e da fadiga (frequentes em 
desportistas);
- O normal funcionamento muscular ao mesmo tempo 
que ajuda a manter os ossos saudáveis;
- O magnésio contribui para o normal metabolismo 
produtor de energia.
(7319855)

Cebion, 1000 mg Vitamina C, comprimido efervescente, e Cebion Magnésio, 170 mg Magnésio e 150 mg Vitamina C, comprimido efervescente são dois suplementos alimentares. A vitamina 
C contribui para o normal funcionamento do sistema imunitário. A vitamina C e o magnésio contribuem para o normal metabolismo produtor de energia e para a redução do cansaço e da 
fadiga. Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de um regime alimentar variado e equilibrado e de um modo de vida saudável. Cebiolon, ácido ascórbico, é 
um medicamento não sujeito a receita médica. Indicado na prevenção de estados de carência de vitamina C que não podem ser retificados por medidas nutricionais. Os doentes com formação 
recorrente de cálculos renais não devem ingerir uma dose diária superior a 100 a 200 mg de vitamina C. Os doentes com insuficiência renal grave ou terminal (doentes a fazerem diálise) não 
devem ingerir uma dose diária superior a 50 a 100 mg de vitamina C. Leia cuidadosamente o folheto informativo e, em caso de dúvida ou persistência dos sintomas, consulte o seu médico ou 
farmacêutico. CH016/09/2014.
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135
PONTOS

GRIPONAL 
(5472949) 

24

 
 
Griponal é um medicamento não sujeito a receita médica. Indicado para o alívio rápido de sintomas das gripes e constipações como dores e febre, ajudando a reduzir o corrimento nasal, o 
lacrimejar e os espirros. Precauções especiais em caso de doentes com perturbações do fígado, insuficiência renal, glaucoma, estreitamento do piloro ou obstrução piloroduodenal, hipertrofia 
da próstata ou obstrução do colo vesical, doença cardiovascular, diabetes mellitus ou angina e em doentes com idade superior a 60 anos. Não administrar a crianças com idade inferior 
a 12 anos. Se não se sentir melhor ou se piorar após 5 dias, tem de consultar um médico. Leia cuidadosamente o folheto informativo e rotulagem e, em caso de dúvida ou persistência dos 
sintomas, consulte o seu médico ou farmacêutico. CH018/09/2014.



255
PONTOS

ELÁS
(5157250) 
Elás, Symphytum officinale (consolda) é um medicamento não sujeito a receita médica. Indicado para o tratamento tópico da dor, inflamação e inchaço dos músculos e articulações, no caso 
da artrite degenerativa, mialgia aguda nas costas, entorses, contusões e ruturas após lesões desportivas e acidentes. Creme para uso tópico. Para aplicação apenas sobre a pele intacta, não 
devendo ser aplicado nos olhos, em membranas mucosas ou em feridas abertas. Por conter parabenos podem ocorrer reações alérgicas, inclusivamente reações retardadas. O benzoato de 
benzilo pode causar irritação moderada na pele, olhos e membranas mucosas. O álcool cetoestearílico pode causar irritação localizada da pele (por exemplo, dermatite de contacto). Não 
deve ser usado em crianças com menos de 12 anos de idade. Doentes a usarem o creme pela primeira vez, devem aplicar o produto numa pequena área, por exemplo no pulso, para testar a 
tolerância antes do uso. Doentes com predisposição alérgica podem ser mais propensos a sofrer reações de hipersensibilidade. Leia cuidadosamente o folheto informativo e rotulagem e, em 
caso de dúvida ou persistência dos sintomas, consulte o seu médico ou farmacêutico. CH015/09/2014.
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90
PONTOS

PHYSIODOSE SORO FISIOLÓGICO (18 X 5 ML)
Higiene nasal, higiene ocular, inalação por 
aerossolterapia e lavagem de feridas. (6304733)

200
PONTOS

PHYSIODOSE ÁGUA DO MAR FLUIDIFICANTE (100 ML) 
Secreções espessas e rinofaringites. Aroma refrescante de 
menta. A partir dos 6 anos. (6304725) 

PRODUTOS PARA REBATE   ALÍVIO DA CONGESTÃO NASAL

190
PONTOS

PHYSIODOSE ÁGUA DO MAR HIPERTÓNICA (100 ML) 
Constipações, sinusites e rinites alérgicas. Cuidados 
pós-operatórios. Aplicação extremamente confortável. 
(6304717) 

190
PONTOS

PHYSIODOSE ÁGUA DO MAR ISOTÓNICA (100 ML) 
Higiene nasal diária para toda a família. Aplicação 
suave e extremamente confortável. (6304709) 

220
PONTOS

PHYSIODOSE ÁGUA DO MAR ISOTÓNICA BABY (100 ML) 
Higiene nasal diária desde o nascimento. Aplicador e 
microdifusão adaptados ao nariz do recém-nascido. (6317263)
 

220
PONTOS

PHYSIODOSE ÁGUA DO MAR HIPERTÓNICA BABY (100 ML)  
Constipações, sinusites e rinites alérgicas. Aplicador  
e microdifusão adaptados ao nariz do recém-nascido. 
(6317255) 

Toca a descongestionar!
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ALÍVIO DA CONGESTÃO NASAL PRODUTOS PARA REBATE

Que alívio!

Antes de recorrer a medicamentos descongestionantes, 
experimente alguns cuidados simples que podem 
ajudar a aliviar a congestão nasal:

• Assoe o nariz regularmente, mas sem fazer 
demasiado esforço;

• Faça inalações de vapor de água, no mínimo, 
durante 10 minutos;

• Ingira bastantes líquidos (como, por exemplo, 
água, chá e sopa), evitando bebidas com cafeína, 
dado que tendem a secar a mucosa nasal e a 
agravar a congestão;

• Aplique soro fisiológico ou sprays de água do mar;

• Utilize um aspirador nasal para remover o muco, 
no caso dos bebés;

• Durma com a cabeça ligeiramente elevada.
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215
PONTOS

OTOLYOMER®C
Solução hipertónica 100% água 
do mar para limpeza auricular 
e prevenção da formação do 
rolhão de cera. Com pulverização 
contínua em microgotículas, 
segura a partir dos 6 anos. 
(6403790)

210
PONTOS

LYOMER®C PLUS
Solução hipertónica 100% água do 
mar para a descongestão nasal. Com 
bomba de pulverização contínua em 
microgotículas, confortável e segura para 
todas as idades. (6318337)
Para crianças com idade inferior a 6 anos consultar o médico. 

LYOMER®C
Solução isotónica 100% água do mar para a limpeza 
nasal regular. Com bomba de pulverização contínua 
em microgotículas, confortável e segura para bebés, 
crianças e adultos.
50 ml (6317552) 100 ml (6731653)

240
PONTOS

100 ML

200
PONTOS

50 ML
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195
PONTOS

NASODRILL (100 ML) 
Lavagem nasal à base de água termal 
de Luchon.  Naturalmente rica em 
enxofre. 
Adulto – Criança – Lactente (6114991) 
Dispositivo médico CE 0459.

185
PONTOS

NASOMAR SPRAY NASAL
Água do mar isotónica.  
Infantil (6518787) Adulto (6518555) 
Dispositivo médico CE 0459. 

165
PONTOS

NASOMAR SPRAY NASAL HIPERTÓNICO
Água do mar hipertónica  
descongestionante. (6150722)
Dispositivo médico CE 0459. 

ALÍVIO DA CONGESTÃO NASAL PRODUTOS PARA REBATE
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PRODUTOS PARA REBATE   ALÍVIO DA CONGESTÃO NASAL

105
PONTOS

RHINOMER BABY 
NARHINEL MONODOSES (20 X 5 ML) 
Soro fisiológico esterilizado, pronto a usar para a 
higiene do nariz, olhos e aerossolterapia. (6138032) 
   

235
PONTOS

RHINOMER BABY (115 ML)
100% água do mar não diluída. 
Nebulização extra suave. Limpa  
e humidifica as fossas nasais 
e em caso de congestão nasal 
ligeira. (6208108)

235
PONTOS

ASP.

200
PONTOS

REC.

RHINOMER BABY 
NARHINEL SOFT ASPIRADOR NASAL 
Facilita a respiração nasal, elimina as mucosidades  
e previne o aparecimento de complicações como otites 
e bronquites. Bebés a partir do primeiro dia.  
Narhinel Soft Aspirador Nasal (6149492)
Narhinel Soft Recargas (6149484) 

 
Dispositivos médicos. Recomendada tantas vezes quantas as necessárias. Leia 
cuidadosamente a rotulagem e as instruções de utilização e em caso de dúvidas fale  
com o seu farmacêutico. Novartis Consumer Health.

Dispositivo médico. Precauções: não injetar. Leia cuidadosamente a rotulagem e as 
instruções de utilização e em caso de dúvidas fale com o seu farmacêutico.  
Novartis Consumer Health.  

Dispositivo médico. A partir do primeiro dia. Leia cuidadosamente a rotulagem e as 
instruções de utilização e em caso de dúvidas fale com o seu farmacêutico.  
Novartis Consumer Health. 

Dispositivos médicos. Limpeza nasal e ajuda natural em caso de congestão nasal e na humidificação da mucosa nasal ressequida. Leia cuidadosamente a rotulagem e as instruções de 
utilização e em caso de dúvidas fale com o seu farmacêutico. Novartis Consumer Health.

240
PONTOS

RHINOMER (135 ML)
100% água do mar isotónica não diluída. Limpa, 
descongestiona e hidrata de forma natural.
Spray Nebulizador Força 1 (6211045)
Rhinomer Força 2 Jato moderado (6699314)
Rhinomer Força 3 Jato Intenso (6699322)
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160
PONTOS

NASIVIN MENTOL
(6205773)

Ação descongestionante imediata e efeito 
de frescura. Solução hipertónica com 2% de 
dexpantenol e 0,03% de mentol.

160
PONTOS

NASIVIN MER++
(6116863)

Ação descongestionante suave e efeito hidratante. 
Solução isotónica com 5% de dexpantenol.
Nasivin Mer++ e Nasivin Mentol são dois dispositivos médicos. Indicados 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. Nasivin Mer++ contém cloreto de benzalcónio que pode provocar tumefação (inchaço) da mucosa nasal, especialmente em situações de utilização a 
longo prazo.  Leia cuidadosamente a rotulagem e as instruções de utilização. CH017/09/2014.
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PRODUTOS PARA REBATE   ALÍVIO DA CONGESTÃO NASAL

215
PONTOS

REZITOP SPRAY NASAL 
Spray nasal para a alergia contendo ectoína. (6210971)
Rezitop é um Dispositivo Médico. Leia cuidadosamente a rotulagem e as instruções de 
utilização. I Avisos e precauções: Rezitop não deve ser utilizado após cirurgias nasais, em 
lesões do nariz e no caso de alergia (hipersensibilidade) à ectoína ou a qualquer um dos 
componentes da formulação. Rezitop deve ser imediatamente descontinuado em casos de 
reação alérgica. Por razões de higiene cada frasco de spray nasal deverá ser utilizado apenas 
por uma pessoa. Rezitop deverá ser utilizado no prazo de 6 semanas após a primeira abertura 
do frasco. Laboratório Edol – Produtos Farmacêuticos, S. A. I Av. 25 de Abril, n.º 6 I 2795-225 
Linda-a-Velha Portugal I Tel.: 214158130 I Contrib. n.º 507072642

125
PONTOS

VICKS VAPOMAR ISOTÓNICO
Limpa naturalmente o nariz. Pode ser usado com 
outros tratamentos complementares para tosses 
e constipações. Também disponível para bebés e 
crianças com dispositivo adaptado para pequenas 
narinas. Solução isotónica suave, com pH neutro. 
Vicks VapoMar Isotónico (6304980) 
Vicks VapoMar Isotónico Bebé e Crianças (6305003)

165
PONTOS

VICKS VAPOMAR HIPERTÓNICO
Limpa naturalmente o nariz. A solução salina pode 
ser usada em simultâneo com outros tratamentos de 
constipações. (6304998)  



30
PONTOS

ALVITA ALGODÃO ZIG-ZAG (100 G) 
100% puro algodão. Suave, 
resistente e macio. Utilização 
cosmética e em bebés.  
Limpeza de pequenos cortes  
e arranhões. (6299222) 

25
PONTOS

ALVITA ÁLCOOL ETÍLICO 96% V/V (250 ML)
Antissético. Uso externo. (7743310) 

25
PONTOS

ALVITA SORO FISIOLÓGICO (100 ML)
Solução aquosa de cloreto de sódio a 0,9%,  
para lavagem das fossas nasais. (6167593) 

45
PONTOS

ALVITA COMPRESSA DE TECIDO  
NÃO TECIDO 10 X 10 CM (100 UN.)
Limpeza e higiene do bebé e/ou limpeza e proteção  
de pequenas feridas. (6213520) 

25
PONTOS

ALVITA COMPRESSA DE GAZE  
ESTERILIZADA 10 X 10 CM (10 UN.)
Para limpar e proteger pequenas feridas. 
(6167569) 

34

DISPOSITIVOS MÉDICOS PRODUTOS PARA REBATE

Respirar fundo



2040
PONTOS

HARTMANN MEDIDOR DE TENSÃO ARTERIAL
Medição da tensão arterial tão exata como no 
consultório médico, mesmo em caso de arritmia. 
(7894097)

195
PONTOS

HARTMANN TERMÓMETRO 
DIGITAL FLEX 
Medição em 10 segundos. Ponta suave  
e flexível. À prova de água. (7965335)

170
PONTOS

HARTMANN TERMÓMETROS DIGITAIS 
Medição em 10 segundos. À prova de água.
Rapid (7936500) Kids (6177543) 

105
PONTOS

HARTMANN  DERMAACTIVE  
BOLHAS E CALOS  
Bolhas calcanhar (6104737) 
Bolhas dedos (6104729) Calos (6104752 ) 

975
PONTOS

HARTMANN TERMÓMETRO  
DE INFRAVERMELHOS PARA TESTA E OUVIDO 
Medição da temperatura clinicamente precisa e rápida 
(1 seg.). (6192344)

80
PONTOS

HARTMANN MEDICOMP COMPRESSAS  
NÃO ESTERILIZADAS 

Tamanho 10 x 10 cm. Embalagem com  
100 compressas. (6704387)

35
PONTOS

HARTMANN TIRITAS PLASTIC  
X 20 SORTIDOS
Pensos resistentes à água. (6766667)

80
PONTOS

HARTMANN MEDICOMP  
COMPRESSAS ESTERILIZADAS 
Tamanho 10 x 10 cm. Embalagem com 25 
blisters, cada blister com 2 compressas. (6180059)

40
PONTOS

HARTMANN TIRITAS SENSITIVE 
X 20 SORTIDOS
Pensos suaves, especialmente 
concebidos para peles sensíveis. (6763953)

PRODUTOS PARA REBATE   DISPOSITIVOS MÉDICOS

135
PONTOS

HARTMANN DERMAACTIVE 
PROTECT SPRAY+ 
Penso em spray invisível. Protege, não 
arde e seca rapidamente. (6119321)

35
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965
PONTOS

ALVITA  
TENSIÓMETRO  
AUTO PULSO
(6155879) 

1280
PONTOS

ALVITA TENSIÓMETRO AUTO BRAÇO
(6123307)   

120
PONTOS

ALVITA TERMÓMETRO DIGITAL  
PONTA FLEXÍVEL
(6165779) 

145
PONTOS

ALVITA TESTE DE GRAVIDEZ
(6142521) 

105
PONTOS

ALVITA TERMÓMETRO DIGITAL
(6123299)  

1010
PONTOS

ALVITA TERMÓMETRO  
AURICULAR INFRAVERMELHOS 
(6301838) 

DISPOSITIVOS MÉDICOS PRODUTOS PARA REBATE

1940
PONTOS

ALVITA NEBULIZADOR T-1500 PLUS
(6320663) 
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885
PONTOS

TERMÓMETRO THERMODELICATE 
Termómetro frontral a infravermelhos, 
lê a temperatura em poucos segundos. 
Função relógio e 25 memórias. (6188201)

1605
PONTOS

MEDIDOR DE TENSÃO ARTERIAL  
PIC TRAVEL CHECK 
Display de grande dimensão. 
Validação Clínica ESH. Função one touch. 
2 x 60 memórias. Calibrável. (6294124)

35
PONTOS

PENSOS CLASSIC MÉDIOS 
Penso elástico e extremamente 
adaptável. Cor de pele. (6109280)

1590
PONTOS

MEDIDOR DE TENSÃO ARTERIAL  
PIC CLASSIC CHECK 
Display de grande dimensão. Validação Clínica ESH. 
Função one touch. 30 memórias. Calibrável. (6215921)

185
PONTOS

THERMOGEL 10 X 26 CM 
Bolsa para utilizar, a frio ou a quente, 
para aliviar a dor. Reutilizável e de longa 
duração. Novo gel, não congela. (6318741)

70
PONTOS

PENSOS AQUABLOC SORTIDOS 
Penso impermeável à água e bactérias. 
Como uma segunda pele. (6109355)

125
PONTOS

THERMOGEL 10 X 10 CM 
Bolsa para utilizar a frio ou a quente 
para aliviar a dor. Reutilizável e de longa 
duração. Novo gel, não congela. (6213546)

45
PONTOS

CLASSIC FIX 1,25 CM X 5 M
Adesivo em bobina. Cor de pele. 
(6315804)

60
PONTOS

AQUABLOC 10 X 8 CM
Pensos estéreis impermeáveis à agua  
e bactérias. Pós-operatório. (6206375)

110
PONTOS

TERMÓMETRO DIGITAL VEDOFAMILY 
Termómetro eletrónico digital com sonda rígida,  
para ler a temperatura corporal axilar e oral. (6316471)

2400
PONTOS

AIR PROJET AEROSSOL A ULTRASSONS 
É um nebulizador a ultrassons rápido e 
silencioso com uma base rotativa, utilização 
prática e confortável. (6181388)

PRODUTOS PARA REBATE   DISPOSITIVOS MÉDICOS
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80
PONTOS

12 UN.

HANSAPLAST PENSOS COM CREME CICATRIZANTE
Para uma melhor cicatrização da ferida. Para pele 
sensível. (6142570)

70
PONTOS

20 UN.

90
PONTOS

1 X 6 CM

110
PONTOS

40 UN.

HANSAPLAST PENSOS UNIVERSAIS
Pensos antibacterianos com forte adesividade e à prova  
de água.  20 un./2 tam. (6777342) 10 Bandas 1 m x 6 cm (6777326) 
40 un./4 tam. (6777359)

390
PONTOS

30 ML

580
PONTOS

75 ML

CONCEIVE PLUS LUBRIFICANTE 
PARA A FERTILIDADE  
Lubrificante adequado para ajudar 
na mobilidade e sobrevivência 
do espermatozoide. Não contém 
espermicida. De aplicação externa. 
75 ml (6318840) 30 ml (6318857) 

380
PONTOS

3 APLIC.

CONCEIVE PLUS LUBRIFICANTE  
PARA A FERTILIDADE  
Lubrificante adequado para ajudar 
na mobilidade e sobrevivência do 
espermatozoide. Não contém espermicida. 
De aplicação intravaginal.
8 aplicadores (6318865) 3 aplicadores (6318873)

100
PONTOS

NEXCARE EMPLASTRO TÉRMICO  
O emplastro térmico Nexcare através do calor  
que liberta favorece a circulação sanguínea aliviando 
a tensão muscular, promovendo o relaxamento  
e restabelecimento da mobilidade. (6202028) 

DISPOSITIVOS MÉDICOS PRODUTOS PARA REBATE

110
PONTOS

6 X 7 CM

HANSAPLAST PENSOS AQUA PROTECT  
Pensos antibacterianos que protegem a ferida da água.  
6 x 7 cm (6781203) 8 x 10 cm (6781195)

160
PONTOS

OTOWEL ACQUA BOM OUVIDO 
(30 ML) 
Spray nebulizador para secagem 
da água e humidade no canal 
auditivo. (6304899) 
Otowel Acqua é um dispositivo médico classe II. 
Para uma utilização adequada é importante ler as 
informações de uso. Em caso de dúvida consulte o seu 
médico ou farmacêutico. Welance.

160
PONTOS

OTOWEL CERA BOM OUVIDO 
(30 ML) 
Spray nebulizador para 
dissolver e limpar a cera do 
canal auditivo. (6304907)
Otowel Cera é um dispositivo médico classe II. 
Para uma utilização adequada é importante ler as 
informações de uso. Em caso de dúvida consulte o 
seu médico ou farmacêutico. Welance.

580
PONTOS

8 APLIC.

150
PONTOS

8 X 10 CM
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PRODUTOS PARA REBATE   BEBÉ E MAMÃ

Bem junto ao peito

400
PONTOS

NOVALAC MAMÃ 
Suplemento alimentar para mulheres grávidas 
e a amamentar. Combinação única de nutrientes 
especialmente concebidos para a mãe e seu bebé,  
com vitaminas, minerais e ómega 3. (7378562) 
Antes de tomar um suplemento alimentar durante a gravidez e aleitamento,  
aconselhe-se com o profissional de saúde. Não deve ser utilizado como substituto  
de um regime alimentar variado. 5117-out-2014
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455
PONTOS

URIAGE 1ER LAIT HYDRATANT 
(400 ML) 
Hidratante para o corpo do bebé depois 
do banho. Ideal para a massagem!  
Com manteiga de Karité, hidrata 
e suaviza a pele sensível do bebé. 
(6804500) 

230
PONTOS

URIAGE 1ER CHANGE (100 ML) 
Prevenção e tratamento de assaduras.  
Protege e isola a pele do rabinho  
do bebé das agressões diárias. 
Aplique em cada muda da fralda. 
(6934430) 

390
PONTOS

URIAGE 1ERE EAU (500 ML) 
Limpa suavemente o rosto, corpo  
e rabinho do bebé sem enxaguamento. 
(6552851) 

505
PONTOS

URIAGE CREME LAVANTE BEBÉ  
(500 ML) 
Limpa e nutre a pele do bebé num só gesto. 
Rosto, corpo e couro cabeludo. 
Aplicar na pele molhada no banho diário. 
(6802496) 



41

255
PONTOS

CREME DE CORPO FLUIDO 
Hidrata a pele dos mais pequeninos, 
mantendo-a suave e macia, ao 
mesmo tempo que restaura o seu 
filme hidrolipídico. (6211748)

155
PONTOS

CREME PARA MUDA 
DA FRALDA 
Protege a pele do rabinho do bebé, 
mantendo o seu equilíbrio, e neutraliza 
o efeito irritante das fezes e urina. 
(6211862)  

285
PONTOS

GEL SUAVE CORPO  
E CABELO 
Limpa o corpo e cabelo dos recém-
-nascidos, desde os primeiros dias. 
Devido à sua fórmula especial, lava 
sem agredir. (6212605)  

155
PONTOS

CHUPETAS CHICCO PHYSIORING 
Chupetas com tetina ortodôntica e ativa. Favorecem 
ativamente o correto desenvolvimento da boca do 
bebé (0 m+, 4 m+, 12 m+) (6292730) (6292748) (6292755) 
(6292771) (6292789) (6292797) 

110
PONTOS

CHUPETAS CHICCO PHYSIOSOFT 
Chupetas com tetina ortodôntica e ativa. 
Especificamente desenvolvidas para não incomodar 
o bebé, mesmo durante o sono. (6211466) (6211474) 
(6211482) (6211490) (6211508) (6211516) 

995
PONTOS

SACA-LEITE MANUAL CHICCO 
Ajuda a prolongar a amamentação. 
Extração eficaz, suavidade sobre a pele 
e máximo conforto. Aprovado por 91% 
das mães. (7033738) 

225
PONTOS

DISCOS ABSORVENTES CHICCO 
Antibacterianos: previnem a proliferação de bactérias. 
As micropérolas absorvem o leite e mantêm a pele 
sempre seca. (6834291)  

235
PONTOS

BIBERÕES CHICCO STEP UP 
Os novos biberões Step Up acompanham  
o crescimento do bebé de forma natural,  
adaptando-se à sucção feita, mês após mês. 
(7033811) (7033829) (7033837) (7033845) 

PRODUTOS PARA REBATE   BEBÉ E MAMÃ



185
PONTOS

PHILIPS AVENT TETINAS  NATURAL (GAMA)
Emb. de 2 unidades. Todos os fluxos. Silicone.
 

190
PONTOS

PHILIPS AVENT CHUPETAS (GAMA) 
Emb. de 2 unidades. Tetina em silicone, ortodôntica  
e simétrica.  

240
PONTOS

260 ML

270
PONTOS

330 ML

PHILIPS AVENT BIBERÕES NATURAL COLOR 
125 ml Rosa (7032987) 125 ml Azul (7032995) 260 ml Rosa 
(7033001) 260 ml Azul (7033019) 330 ml Rosa (7033035) 
330 ml Azul (7033027)

235
PONTOS

260 ML

255
PONTOS

330 ML

PHILIPS AVENT  BIBERÕES NATURAL
125 ml (6926535) 260 ml (6926543) 330 ml (6926550)
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BEBÉ E MAMÃ  PRODUTOS PARA REBATE

100
PONTOS

HALIBUT DERMA® 
PLUS CREME (30 G) 
Repara a pele exposta a 
agressões devido a excessiva 
exposição solar e desconforto 
cutâneo. (6892919) 

210
PONTOS

HALIBUT DERMA® 
PLUS SPRAY (100 ML) 
Indicado na reparação da 
pele após escaldões do sol. 
Higiénico e fácil de aplicar. 
Sensação de frescura 
imediata. (6933952) 

225
PONTOS

125 ML

225
PONTOS

125 ML



PRODUTOS PARA REBATE   BEBÉ E MAMÃ 
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275
PONTOS

OLEOBAN® BANHO BEBÉ (300 ML) 
Higiene com hidratação para o banho de imersão do 
bebé e do recém-nascido. Misturar na água do banho. 
(6816777)

70
PONTOS

OLEOBAN® SABONETE BEBÉ (90 G) 
Sabonete dermatológico indicado na higiene diária 
de pele seca, sensível e desidratada. (6899286)

380
PONTOS

HALIBUT DERMA® GEL 
DE BANHO (500 ML) 
Indicado na hidratação e higiene 
da pele sensível e delicada do 
bebé, desde recém-nascido. 
(6844100)

165
PONTOS

HALIBUT DERMA® CREME MUDA FRALDAS
 (100 G) 
Indicado para uso diário em cada muda de fralda na 
prevenção da assadura. Fluido, perfumado e fácil de 
espalhar. (6800201)

390
PONTOS

HALIBUT DERMA® EMULSÃO 
CORPORAL (500 ML) 
Produto com ação hidratante  
e protetora, para uso diário após  
o banho do bebé, desde recém- 
-nascido. (6847244)

170
PONTOS

OLEOBAN® CREME BEBÉ (200 G)
Hidratante corporal para complemento da higiene 
diária da pele sensível do bebé e recém-nascido. 
(6899278)
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320
PONTOS

KLORANE PETIT JUNIOR  
GEL/CHAMPÔ (500 ML)
A partir dos três anos.  

BEBÉ E MAMÃ  PRODUTOS PARA REBATE

200
PONTOS

A-DERMA PRIMALBA MOUSSE  
DE ÁGUA DE LIMPEZA (150 ML)
Limpeza sem água.  
Elimina de forma eficaz 
as impurezas e deixa a pele  
do bebé fresca  
e suave. (6844498)

275
PONTOS

A-DERMA PRIMALBA CREME 
HIDRATANTE COCON (100 ML)
Creme hidratante que  
suaviza e protege a pele 
do bebé. Textura adaptada  
à massagem. (6844480)

180
PONTOS

KLORANE PETIT JUNIOR  
GEL/CHAMPÔ
(200 ML)
A partir dos três anos.

310
PONTOS

A-DERMA PRIMALBA GEL CORPO 
E CABELO (500 ML)
Higiene diária do corpo e cabelo 
do bebé e da criança. Lava 
suavemente, protege e suaviza  
a pele. Sem sabão. (6804732)

150
PONTOS

A-DERMA PRIMALBA CREME  
MUDA DA FRALDA (100 ML)
Creme protetor muda da fralda. 
Previne e cuida os primeiros sinais 
de eritema. (6905182)

195
PONTOS

KLORANE SPRAY 
DESEMBARAÇADOR  
(150 ML) 
(6898874)

Gel e Champô Spray
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PRODUTOS PARA REBATE   BEBÉ E MAMÃ

75
PONTOS

CHUPETAS ORTODÔNTICAS NUK ADORE  
Chupetas ortodônticas NUK de látex para correto 
desenvolvimento da cavidade oral. 1 unidade  
(tamanhos 1, 2 e 3) (7034082) (7034090) (7034108) 

200
PONTOS

BIBERÃO NUK FIRST CHOICE PLUS  
300 ML COM TETINA ORTODÔNTICA 
Tetina látex ortodôntica T 1 0-6 m (7987511) T 2 + 6 m 
(7987529) Tetina silicone ortodôntica T 1 0-6 m (6916346) 
T 2 + 6 m (6917955)

1160
PONTOS

BOMBA MANUAL  
TIRA LEITE JOLIE  
Bomba manual tira leite. Fácil 
utilização com uma só mão. (6123513)

245
PONTOS

ERYPLAST GEL-CHAMPÔ  
(400 ML) 
Limpeza suave da pele 
delicada do bebé sem a secar. 
Com aloé vera e vitamina E, 
deixa um agradável perfume 
na pele. (6567503) 

350
PONTOS

XERAMANCE  
GEL DE BANHO  
(400 ML) 
Limpeza suave e hidratante 
da pele muito seca e atópica 
do corpo. Adequado para 
bebés, crianças e adultos. 
(6837385) 

380
PONTOS

XERAMANCE CREME 
EMOLIENTE (200 ML) 
Pele seca e atópica. Deixa a 
pele aliviada, menos irritada 
e mais suave. Adequado para 
bebés, crianças e adultos. 
(6530311) 

155
PONTOS

ERYPLAST  
PASTA DE ÁGUA (75 G) 
Prevenção e cuidado do 
eritema da fralda na pele  
do bebé. Previne e alivia  
as irritações e a vermelhidão. 
(6477877)

Dispositivo médico
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230
PONTOS

PROVITAE ANTIESTRIAS (200 ML) 
Prevenção do aparecimento e diminuição do aspeto 
de estrias resultantes da gravidez ou do crescimento. 
Confere elasticidade à pele. (6947564)

BEBÉ E MAMÃ  PRODUTOS PARA REBATE

125
PONTOS

PROVITAE CARE (30 G)
Prevenção de mamilos gretados ou desidratados 
durante a gravidez e amamentação, mesmo em 
mamilos sensíveis. (6938464) 

220
PONTOS

ATL CREME VITAMINADO 
Para uma utilização diária na 
zona da fralda e pregas cutâneas. 
Prevenção das assaduras da pele 
das crianças, dos adultos e dos 
idosos e em situações em que é 
necessária uma rápida regeneração 
da pele. (6806661) 

110
PONTOS

ATL PASTA DE LASSAR 
Efeito de barreira. Protege a pele dos efeitos das 
fezes e da urina. Está indicado nas situações em 
que é necessária a regeneração e proteção da pele. 
(6838979) 

200
PONTOS

ATL SUSPENSÃO ÓXIDO DE ZINCO 
Protege e favorece a regeneração da pele da criança, 
adulto e idoso sujeita a situações de vermelhidão, 
eritema da fralda e assadura. Especialmente indicado 
para zonas extensas devido à sua textura fluida e fácil 
aplicação. (6835009)  
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250
PONTOS

CHUPETA PREVENT COR SORTIDA (2 UN. + ESTOJO)
Dr. Brown’s Chupeta Prevent 2 un. (Gama).  
Dr. Brown’s Chupeta ortodôntica em silicone médico, 
desenhada e desenvolvida por um ortopediatra.
T1 0-6 meses  (7027896) T2 6-18 meses (7027888) 
T3 + 18 meses  (7027870) 

295
PONTOS

DR. BROWN’S BIBERÕES BOCA LARGA 240 ML E 300 ML 
(GAMA)
Com tetina de silicone médico, o sistema completo de 
alimentação para bebés. Reduz significativamente cólicas  
e gases. 240 ml rs (7021303) 240 ml az (7021311)  240 ml (7983858) 
240 ml roxo (6307934) 300 ml (7021329) 

170
PONTOS

MITOSYL® LOÇÃO DE CALAMINA 
(100 ML) 
Calmante e refrescante, pode ser utilizado 
em caso de irritações da pele do bebé e 
criança, como, por exemplo, na exposição 
solar. Proteção contra a transpiração 
excessiva. (6919639) 

135
PONTOS

MITOSYL® BÁLSAMO PRIMEIROS 
DENTES (25 ML) 
Reduz os incómodos causados pela erupção dentária. 
Protege as gengivas do bebé com efeito calmante 
proporcionando uma sensação de frescura e alívio. 
(6673483) 

210
PONTOS

MITOSYL® POMADA PROTETORA  (145 G) 
Protege e hidrata a pele das assaduras provocadas 
pela fralda. Previne irritações e vermelhidões.  
No cuidado diário. (6922211) 

190
PONTOS

MITOSYL® GEL DE ARNICA (15 ML) 
A Arnica é uma planta que hidrata 
e oferece um efeito calmante. Alivia 
golpes, reduz a inflamação, refresca  
e reconforta. Formato prático em 
roll-on. (6938035) 

PRODUTOS PARA REBATE   BEBÉ E MAMÃ

160
PONTOS

HALIBUT® POMADA (100 G) 
HALIBUT® Pomada é um Medicamento Não Sujeito a Receita 
Médica que contém Óxido de Zinco como substância ativa. 
Está indicado na dermatite das fraldas (assaduras dos bebés), 
queimaduras do primeiro grau e na cicatrização de feridas 
superficiais. Não utilizar em caso de alergia (hipersensibilidade) ao 
óxido de zinco ou a qualquer outro componente. Antes de utilizar 
leia atentamente o folheto informativo e em caso de dúvida ou 
persistência dos sintomas consulte o seu médico ou farmacêutico. 

(3925898) 



48

BEBÉ E MAMÃ  PRODUTOS PARA REBATE

255
PONTOS

KLORANE ÁGUA DE LIMPEZA 
MICELAR
Sem parabenos, na higiene diária. 
Sem enxaguar. Rosto e corpo. 
Doseador uma só mão, para uma 
maior segurança do bebé. (6567818)

180
PONTOS

KLORANE CREME  
COLD CREAM (40 ML)
Sem parabenos. Para peles secas e 
muito secas, nutre e protege a pele 
das agressões exteriores. (6875740)

170
PONTOS

KLORANE BÁLSAMO 
DE CALÊNDULA
Produto SOS para toda a família. 
Irritações cutâneas, vermelhidões e 
picadas de insetos não patológicas 
ou alérgicas. (6844159)

255
PONTOS

KLORANE EAU DE BÉBÉ
Sem álcool e sem parabenos, esta 
água perfumada respeita a pele 
do bebé, envolvendo-a numa 
deliciosa frescura. (6445890)

200
PONTOS

KLORANE GEL CORPO  
E CABELO (200 ML)
(6875708)

180
PONTOS

KLORANE ERYTEAL POMADA (75 ML)
(6435123)

125
PONTOS

KLORANE TOALHETES (70 UN.) 
(6853580)
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ENTREVISTA 

Os utentes preferem  
a vacinação contra  
a gripe na farmácia"

José Maria Godinho Silveira
Licenciado em Ciências Farmacêuticas, 
formação em Programa Avançado de Gestão 
para Farmacêuticos e em Programa de Direção 
de Empresas
Farmácia de Birre, em Cascais

"
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   ENTREVISTA
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NUTRIÇÃO INFANTIL   

Sabores que  
crescem com eles



315
PONTOS

NOVALAC 2  
(6-12 MESES) 

Indicado a partir dos 6 meses. (7343137)

300
PONTOS

NOVALAC 3  
(1-3 ANOS)  

Sem sacarose adicionada. (7343848) 
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PRODUTOS PARA REBATE   NUTRIÇÃO INFANTIL

53

325
PONTOS

NOVALAC PREMIUM 2  
(6-12 MESES)  

Indicado a partir dos 6 meses. GOS e DHA presentes  
na sua composição nutricional. (7375220)

320
PONTOS

NOVALAC PREMIUM 3 
(1-3 ANOS)

Indicado a partir dos 12 meses, no seguimento de 
Novalac Premium 2. GOS e DHA presentes na sua 
composição nutricional. (7375246)
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55
PONTOS

CERELAC® 1ª PAPA MILHO E ARROZ (250 G) 
Papa não láctea sem glúten. A partir dos 4 meses. 
(7366187)  

320
PONTOS

NAN 2  

370
PONTOS

NAN H.A. 2  

LEITES INFANTIS NAN® (800 G)  
A partir dos 6 meses.  
NAN 2 (6502088) NAN H.A. 2 (7374785)  

355
PONTOS

LEITE INFANTIL NIDINA® EXPERT 2 (800 G) 
A partir dos 6 meses. (7371021) 

65
PONTOS

CERELAC® 1ª PAPA MULTIFRUTOS (250 G) 
Papa láctea sem glúten. A partir dos 4 meses. 
(7366161)  
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Géneros alimentícios, 5117-out-2014 



54

NUTRIÇÃO INFANTIL   PRODUTOS PARA REBATE

35
PONTOS

SUMOS 
Sumo de Maçã Nutribén® 100% fruta, a partir dos 4 
meses. Não contém corantes nem conservantes, sem 
açúcar adicionado e enriquecido com Vitamina C. 
(7386920) 

70
PONTOS

PAPAS LÁCTEAS (300 G)  

85
PONTOS

PAPAS NÃO LÁCTEAS  
(600 G)  

115
PONTOS

PAPAS LÁCTEAS 
(600 G) 

45
PONTOS

PAPA LÍQUIDA 
DE CEREAIS COM LEITE 8 CEREAIS
Papa líquida pronta a tomar. Indicada a partir dos  
6 meses. (7365916)  

35
PONTOS

200 G

40
PONTOS

250 G

BOIÕES 
Boiões de sobremesa e refeições de 130 g, 
200 g e 250 g.

50
PONTOS

PAPAS NÃO LÁCTEAS (300 G)
A gama mais completa de 
papas lácteas e não lácteas, 
para diversificação alimentar 
do bebé, a partir dos 4 meses. 
 

25
PONTOS

130 G
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PRODUTOS PARA REBATE   NUTRIÇÃO INFANTIL

310
PONTOS

800 G

180
PONTOS

400 G

NUTRIBÉN® CONTINUAÇÃO 
Leite de transição indicado a partir dos 6 meses, como 
base de uma alimentação diversificada. 
800 g (7389387) 400 g (7385682)  

120
PONTOS

FLOCOS DE TRIGO 
FLOCOS DE TRIGO E FRUTAS 
Flocos de trigo, a partir dos 12 meses, ideais  
para toda a família. Em dois sabores: Flocos de Trigo  
e Flocos de Trigo e Frutas.  
Trigo (7374256) Trigo e Frutas (7374249) 

310
PONTOS

NUTRIBÉN® CRESCIMENTO (800 G)
Preparado lácteo sem sacarose adicionada, indicado  
a partir dos 12 meses. (7391250)  

105
PONTOS

ALIVIT 

Desde o nascimento, contribuem para o bem- 
-estar do bebé. Gases (7357517) Sonhos (7357525)

115
PONTOS

PAPA LÁCTEA CACAU  
COM BOLACHA MARIA (600 G)
Deliciosa papa láctea de cacau com bolacha Maria, 
indicada a partir dos 12 meses. (7380717) 
 

435
PONTOS

NUTRIBÉN® A.O. 2 CONFORT (800 G) 
Indicado a partir dos 6 meses, para bebés obstipados.
(7393330)  
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SUPLEMENTOS ALIMENTARES 

Aliados vitaminados

Imunidade reforçada

Se o objetivo é prevenir o surgimento de gripes 
e constipações, existem ainda outros dois 
nutrientes que contribuem para o reforço do 
sistema imunitário: o zinco e o selénio, dois 
minerais encontrados maioritariamente em 
fontes alimentares de origem animal. Tal como a 
vitamina C, no entanto, a toma diária de ambos 
pode ser também assegurada com recurso a 
suplementos alimentares onde estes nutrientes 
estejam presentes.
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PRODUTOS PARA REBATE  SUPLEMENTOS ALIMENTARES

330
PONTOS

SKIN NAILS AND HAIR SOLGAR
Dê mais vitalidade à sua pele, unhas e cabelo. 
Solgar Skin, Nails and Hair, o suplemento alimentar 
com Vitamina C, cobre e zinco que contribui para a 
manutenção de cabelo, unhas e pele normais. 
Produto premiado internacionalmente!
(7379495)  

430
PONTOS

VITAMINA C 1000 MG SOLGAR  
Proteja o organismo e reforce o sistema imunitário. 
A vitamina C contribui para a proteção das células 
contra oxidações indesejáveis e para o normal 
funcionamento do sistema imunitário. Fórmula 
enriquecida com Frutos de Roseira Brava. (7385591) 
 

500
PONTOS

EQUINÁCIA SOLGAR 
Reforce o sistema imunitário. O extrato de equinácia da 
Solgar é formulado com duas espécies de equinácea.  
A equinácea suporta a defesa do corpo e contribui para 
o suporte do sistema imunitário. (7385625) 
 

330
PONTOS

FRUTOS E FIBRAS ORTIS 24 CUBOS 
Prisão de ventre? Com figo que apoia o funcionamento 
intestinal e com tamarindo também conhecido por 
promover o trânsito através de um efeito de aumento 
do volume das fezes.
Embalagem prática com 24 cubos de sabor agradável.
(7368936)  

330
PONTOS

FRUTOS E FIBRAS  
ORTIS 30 COMPRIMIDOS  
Prisão de ventre? Com figo que apoia o funcionamento 
intestinal e com tamarindo também conhecido por 
promover o trânsito através de um efeito de aumento 
do volume das fezes.
Embalagem prática em comprimidos.
(7383778)  



220
PONTOS

AGUARROZ (5 UN.) 
Solução de reidratação com sabor a morango. 
(7386300)
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SUPLEMENTOS ALIMENTARES   PRODUTOS PARA REBATE

130
PONTOS

BEQUISAN® 
Xarope de princípios ativos de plantas com ação 
calmante da tosse, facilitando a expetoração.  
Sem açúcar. (7319087)

400
PONTOS

BIO-RITMO® MG 2+
Suplemento com aspartato de arginina, vitamina 
B6 e magnésio. Indicado para a fadiga física, 
psíquica e sexual. Sem açúcar. (7357566) 





135
PONTOS

LETIBALM STICK REPARADOR 
(4 G)
Stick reparador de lábios 
e nariz. Secura, gretas, fissuras  
e prevenção de pústulas labiais.
(6826032)  

135
PONTOS

LETIBALM FLUIDO EM TUBO (10 ML)
Fluido reparador de lábios e nariz. Secura, gretas, 
fissuras e prevenção de pústulas labiais.
(6571760)  

135
PONTOS

LETIBALM BÁLSAMO REPARADOR  
BOIÃO PEDIÁTRICO (10 ML)

Bálsamo reparador de lábios e nariz. Secura, gretas, 
fissuras e prevenção de pústulas labiais.
(6577676)  

135
PONTOS

LETIBALM BÁLSAMO REPARADOR BOIÃO (10 ML) 
Bálsamo reparador de lábios e nariz. Secura, gretas, 
fissuras e prevenção de pústulas labiais.
(6564088) 
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LIMPEZA E TRATAMENTO DO ROSTO  PRODUTOS PARA REBATE

Vire a cara ao frio



550
PONTOS

CREME

360
PONTOS

STICK

EUCERIN EVEN BRIGHTER 
Reduz as manchas de pigmentação 
e uniformiza o tom da pele.
Anti-Pigmentação Creme de Dia (50 ml)  (6916189)
Anti-Pigmentação Stick Corrector (15 ml) (6917484) 

275
PONTOS

EMULSÃO/GEL.

300
PONTOS

ÁGUA MICELAR

EUCERIN DERMATOCLEAN
Limpa, cuida e hidrata a pele do rosto.
Emulsão de Limpeza (200 ml) (6878348) 
Gel de Limpeza (200 ml) (6878272) 
Água Micelar (200 ml) (6916213)  

550
PONTOS

 

430
PONTOS

OLHOS

EUCERIN Q10 ANTI-AGE
Reduz visivelmente as rugas. Indicado para pele sensível.
Creme de Dia Pele Seca (50 ml) (6553214) Creme de Dia Pele N/M 
(50 ml) (6573816) Creme de Noite (50 ml) (6561597) Creme 
de Olhos (15 ml) (6553222)

315
PONTOS

HIDRA.

255
PONTOS

EXFOL.

EUCERIN DERMOPURIFYER 
Limpa e cuida eficazmente  
a pele oleosa com tendência acneica.
Acne Cuidado Hidratante (50 ml) (6884866) 
Acne Exfoliante (100 ml) (6884858)  
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PRODUTOS PARA REBATE  LIMPEZA E TRATAMENTO DO ROSTO 

265
PONTOS

URESIM EMULSÃO HIDRATANTE  
ANTIOXIDANTE (50 ML)
Emulsão ligeira especialmente indicada para peles 
jovens ou mistas com tendência oleosa.  
Ajuda a absorver o excesso de brilho. (6937789) 

265
PONTOS

URESIM CREME ANTIRRUGAS  
REPARADOR HIDRATANTE (50 ML) 
Creme facial reparador e antirrugas, indicado para 
peles maduras. Com manteiga de karité, ácido 
hialurónico e óleo de rosa mosqueta. (6873026) 

225
PONTOS

CREME FACIAL (50 ML) 
Creme reparador e antirrugas.  Com Colagénio 
e Ácido Hialurónico. 
Dia (6949701) Noite (6949727) 

225
PONTOS

SERUM FACIAL DIA (30 ML)      
Hidrata a pele. Antirrugas. Com Colagénio e Ácido 
Hialurónico. (6949719) 
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LIMPEZA E TRATAMENTO DO ROSTO  PRODUTOS PARA REBATE

535
PONTOS

CREME CONTORNO OLHOS 
SERUM7 LIFT (15 ML)
Rugas profundas.  
(6862417) 

305
PONTOS

ESFOLIANTE RENOVADOR  
SERUM7 (75 ML)
Remove eficazmente as 
impurezas e células mortas  
da superfície da pele. Massajar 
suavemente o rosto limpo,  
2 vezes por semana. (6897223) 
 

295
PONTOS

LEITE LIMPEZA SERUM7 (150 ML)
Remove eficazmente a 
maquilhagem sem deixar a pele 
seca. Aplicar todos os dias antes da 
Água Tonificante Serum7. (6897231) 
 

635
PONTOS

CREME DIA SERUM7 SPF15 
(50 ML)
Primeiras rugas. Proteção UVR 
multidermal. Pele normal/mista. 
(6853549)  

720
PONTOS

CREME DIA REFIRMANTE SERUM7 
LIFT SPF15 (50 ML)
Rugas profundas.  
Proteção UVR multidermal. 
(6862383) 

285
PONTOS

ÁGUA TONIFICANTE LUMINOSA SERUM7 

Desenvolvido para remover vestígios de 
maquilhagem e impurezas. Aplicar após 
o Leite Limpeza Serum7. (6897249) 

465
PONTOS

CREME CONTORNO OLHOS SERUM7 
(15 ML)
Primeiras rugas. (6836635) 

635
PONTOS

CREME DIA SERUM7 SPF15 
PELE SECA (50 ML)
Primeiras rugas.  
Proteção UVR multidermal. 
(6836619) 
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  TRATAMENTO E HIGIENE CORPORAL

Está nas suas mãos



TRATAMENTO E HIGIENE CORPORAL 

64

Dar as mãos ao inverno

Reconcilie o bem-estar e o aspeto bem tratado 
das suas mãos com a estação fria graças a alguns 
cuidados essenciais de que não deve prescindir:

• Evite a exposição excessiva ao frio e  vento, tal 
como a exposição solar em demasia;

• Uma vez no exterior, calce luvas sempre que 
possível, de preferência de algodão;

• Lave as mãos com água tépida, em vez de água 
quente. Use um sabonete com pH neutro e com 
uma composição suave;

• Aplique regularmente creme ou loção hidratante  
e emoliente especificamente para as mãos, de 
acordo com o seu tipo de pele.



PRODUTOS PARA REBATE  TRATAMENTO E HIGIENE CORPORAL
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75
PONTOS

 
ACOFARDERM  
SABONETE LÍQUIDO MÃOS (500 ML) 
(GAMA) 
A higiene diária das mãos para toda a família, 
especialmente formulado para deixar as mãos  
limpas e macias. 
Azeite (6919357) Amêndoas doces e mel (6919365) 
Dermatológico 0% (6934364)

85
PONTOS

 

ACOFARDERM GEL DE BANHO (GAMA) 
Combina a eficácia natural das plantas e os 
ingredientes ativos que conferem à pele o cuidado 
específico de que necessita. 

160
PONTOS

 

ACOFARDERM LOÇÃO CORPORAL  
HIDRATANTE (400 ML) (GAMA)
Loção corporal amêndoas doces, aloé vera e argão. 
Hidratação e reparação das peles secas. 

115
PONTOS

 

ACOFARDERM DEO ROLL-ON  (75 ML)
Desodorizante com aloé vera e vitamina E. Emulsão 
leve, com toque de seda. Ação antitranspirante  
e desodorizante. Sem álcool. (6919399)

170
PONTOS

 

URESIM ÓLEO DE ROSA MOSQUETA (30 ML)
Excelente hidratante e regenerante dérmico. Previne e 
melhora os sinais de envelhecimento cutâneo e estrias. 
(6926279)

90
PONTOS

 

URESIM CREME MÃOS SECAS 
GRETADAS (50 ML)
Hidrata profunda e intensamente 
a pele, mantendo a epiderme em 
perfeito estado de suavidade  
e emoliência. Contém ureia a 10%. 
(6919266)
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PUBLIREPORTAGEM 

Quer estar  
bem em todas  
as situações? 

95
PONTOS

TOALHETES  

170
PONTOS

200 ML  

260
PONTOS

400 ML

LACTACYD ÍNTIMO 
Higiene e proteção íntima diárias.  
Os ingredientes naturais de Lactacyd Íntimo Gel  
e Toalhetes respeitam o pH e reforçam as defesas 
da sua zona íntima. Toalhetes (6562017) 
200 ml (6524454) 400 ml (6809269) 
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PRODUTOS PARA REBATE   TRATAMENTO E HIGIENE CORPORAL

 

140
PONTOS

SAB.

235
PONTOS

500 ML  

345
PONTOS

1 L

LACTACYD DERMA
Gel de banho hipoalergénico. Especialmente 
formulado para a higiene diária e proteção de peles 
sensíveis do corpo e rosto.  
Sabonete (100 g) (6512764) 500 ml (6524447) 1 l (6524439) 

215
PONTOS

LACTACYD PHARMA  
Higiene íntima diária para situações específicas  
da vida da mulher, como a adolescência (Lactacyd 
Sensitive), gravidez (Lactacyd Antissético), menopausa 
(Lactacyd Hidratante), irritações vaginais (Lactacyd 
Suavizante). À base de ácido lático, cada referência 
contém também ingredientes específicos para  
as necessidades específicas de cada fase da vida  
da mulher. Sensitive (6932210) Antissético (6932194) 
Hidratante (6932202) Suavizante (6932228)

255
PONTOS

GEL DERMATOLÓGICO  
MULTICEREAIS INIBSA (1 L) 
Gel Dermatológico Multicereais para 
duche e banho, com gérmen de trigo, 
aveia, soja e milho. (6524926)

260
PONTOS

GEL DERMATOLÓGICO  
INIBSA (1 L) 
Gel Dermatológico pH = 5,5. 
Protetor, hidratante, com colagénio  
e lipoproteínas. Para duche, banho  
e lavagem de cabelo. (6407197)
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TRATAMENTO E HIGIENE CORPORAL  PRODUTOS PARA REBATE

220
PONTOS

100 G

370
PONTOS

400 G

640
PONTOS

1 KG

ATL CREME HIDRATANTE 
Hidratante corporal dermatologicamente testado, 
hipoalergénico e adequado para peles muito sensíveis 
e reativas. Aumenta significativamente os níveis 
de hidratação. Favorece o equilíbrio da pele após a 
exposição solar, banhos (diários, piscina e mar), frio 
e vento. 
100 g (6576314) 400 g (6939231) 1 kg (6576322)

220
PONTOS

ATL CREME GORDO 
Protege a pele da secura extrema e cuida das zonas 
mais secas do corpo. Previne o aparecimento de estrias 
durante e após a gravidez e nas variações de peso.
(6554808) 

160
PONTOS

GEL

80
PONTOS

TOALHITAS

LUTSINE INTIMA  
Lutsine apresenta a sua nova gama Intima com 
extratos naturais, especialmente desenvolvida para o 
cuidado íntimo diário. Lutsine Intima proporciona uma 
suave sensação de frescura e bem-estar ao longo do 
dia e ajuda também a prevenir irritações.
Gel Preventivo (200 ml) (6938498) Gel Suave (200 ml) (6938480)
Toalhitas 16 unidades (monodose) (6938472) 
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PRODUTOS PARA REBATE   TRATAMENTO E HIGIENE CORPORAL

290
PONTOS

OLEOBAN® COMPOSTO DERMA (300 ML)
Indicado no banho do adulto, como adjuvante do 
tratamento de doenças de pele seca e descamativa. 
(6816793)

175
PONTOS

OLEOBAN® CREME DIÁRIO (200 G) 
Hidratante corporal de uso diário para pele seca 
e desidratada. Ideal para equilibrar a pele após 
exposição solar. (6576355)

280
PONTOS

OLEOBAN® DUCHE DIÁRIO (300 ML) 
Higiene com hidratação diária em crianças e adultos. 
Indicado para pele seca e desidratada. (6816819)

115
PONTOS

 

70
PONTOS

RECARGA

OLEOBAN® SABONETE DIÁRIO 
Sabonete dermatológico indicado na higiene diária  
de pele seca, sensível e desidratada.
Sabonete (90 g) (6020347)
Recarga (6897686)
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TRATAMENTO E HIGIENE CORPORAL  PRODUTOS PARA REBATE

95
PONTOS

INTERAPOTHEK CHAMPÔ (400 ML) 
(GAMA)

70
PONTOS

INTERAPOTHEK GEL DE BANHO  
(750 ML) (GAMA)

100
PONTOS

INTERAPOTHEK LEITE CORPORAL (GAMA)
Exceto Leite Corporal Bronzeador.  

400
PONTOS

500 G  

110
PONTOS

50 G

DEXERYL CREME EMOLIENTE
Tratamento dos sinais e sintomas dos estados  
de secura cutânea. 500 g (6205914) 50 g (6125187)

110
PONTOS

CORINE DE FARME CREMES DE DUCHE
Uma gama diversificada, hipoalergénica e formulada 
a partir de um conceito exclusivo, o homéo-beauté 
végétale, que responde às diferentes necessidades 
da sua pele. 95% de ingredientes de origem natural. 
Dermoprotetor Camélia e Chá Branco (6929588) Ultranutritivo 
e Dermoprotetor Cold Cream (6929562) Flor de Algodão 
Sensitive (6929604) Purificante Cranberry (6929596) Nutritivo 
Monoï (6929570) Frescura Aloe Vera (6929612)
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PRODUTOS PARA REBATE   TRATAMENTO E HIGIENE CORPORAL

55
PONTOS

GAMA FARLINE SABÕES LÍQUIDOS (500 ML)
Com Perfume. Hidratante. Com doseador.    
Aloe Vera, Azeite, Aveia.
(6949693) (6949677) (6949685) 

90
PONTOS

GAMA FARLINE CREME DE 
MÃOS (50 ML/75 ML)  
Aloé vera, aveia/ómega 
3 e soja. Protege, hidrata 
e repara as mãos secas e 
gretadas.
(6930990) (6828970) (6931006) 
 

160
PONTOS

GAMA FARLINE LOÇÃO 
CORPORAL (400 ML)  
Loção corporal aveia/ómega 3 
e soja. Peles secas, hidratação e 
reparação. 
(6829168) (6829176) 

70
PONTOS

GAMA FARLINE GEL DE BANHO E DUCHE (750 ML)  
Aloé vera, óleo de soja, aveia/ómega 3, melissa, oliva e 
algas marinhas. Limpa a fundo sem danificar o equilíbrio 
da pele e o seu pH natural. 

90
PONTOS

FARLINE DESODORIZANTE CORPORAL 
ROLL-ON COM ALOÉ VERA PURO  
E VITAMINA E  
Controla a transpiração e o cheiro,  
ao mesmo tempo acalma e hidrata  
a pele irritada. Especialmente indicado 
para peles irritadas pela depilação. 
(6829101) 

60
PONTOS

STICK

90
PONTOS

BÁLSAMO

FARLINE STICK LABIAL E 
BÁLSAMO REPARADOR NARIZ E LÁBIOS
Proteção raios UVA e UVB.
Farline Stick Labial SPF 15 (6829184) 
Bálsamo Reparador Nariz e Lábios (6828988)

90
PONTOS

GEL BANHO FAMILIAR (1 L)
Gel familiar sem corantes, sem 
parabenos e sem alergenos. 
(6930974) 

210
PONTOS

BODYGEL 86% ALOÉ VERA PURO  
Repara e nutre peles irritadas  
e danificadas e ao mesmo tempo 
produz uma sensação de frescura, 
sem óleos. Recomendado como  
after-sun e after-shave.
(6828962) 
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130
PONTOS

GAMA KLORANE GEL DUCHE (200 ML)
Com extrato de rebento de álamo protetor e pH 
neutro para a pele, limpam com suavidade  
e protegem as peles secas e sensíveis. Sem sabão. 
Vários aromas. Cuidado e prazer. 

100
PONTOS

SABONETES ANNE DE PÉRAUDEL 
Os sabonetes de banho Anne de Péraudel, com aromas clássicos e intensos à base de ingredientes nutritivos  
e uma base lavante, asseguram uma hidratação intensa, protegendo a pele da secura cutânea.
Colónia (6871632) Amêndoas Doces (6871657) Lavanda (6871640) 

TRATAMENTO E HIGIENE CORPORAL  PRODUTOS PARA REBATE

195
PONTOS

KLORANE ROLL-ON COM ALTEIA BRANCA  
(40 ML) (6833343)

KLORANE SPRAY DESOD. COM ALTEIA BRANCA  
(125 ML) (6833335)

KLORANE VAPORIZADOR DESOD.  
COM ALTEIA BRANCA (100 ML) (6833350)

Desodorizantes suaves, com alteia branca, para peles 
sensíveis, sem sais de alumínio. Não mancham, sem 
parabenos, perfume ligeiro.
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150
PONTOS

AVÈNE COLD CREAM STICK LABIAL (4 G)
Nutre e protege os lábios secos. Com uma 
textura rica e um efeito barreira. (6473983) 

275
PONTOS

AVÈNE COLD CREAM  
GEL DE LIMPEZA (200 ML) 
A higiene das peles sensíveis e secas. Sem sabão, sem 
parabenos, suavemente perfumado. (6939363) 

440
PONTOS

AVÈNE COLD CREAM  
LEITE CORPORAL NUTRITIVO (200 ML) 
Cremoso e fluido, proporciona conforto imediato.  
Perfume suave. (6907402)

PRODUTOS PARA REBATE   TRATAMENTO E HIGIENE CORPORAL

180
PONTOS

AVÈNE COLD CREAM  
CREME MÃOS (50 ML) 
Com uma textura não oleosa, é rapidamente 
absorvido e deixa uma sensação de conforto. 
Com perfume suave. (6542514) 



185
PONTOS

EUCERIN HIGIENE ÍNTIMA (250 ML) 
Higiene íntima diária. Para mulheres com 
propensão a infeções genitais/urinárias. 
(6584003) 

 PRODUTOS PARA REBATE

380
PONTOS

EUCERIN LOÇÃO HIDRATANTE PARA 
DUCHE (400 ML)
Loção hidratante para utilizar no duche. 
Protege, suaviza e regenera a pele. (6934844)

310 
PONTOS

200 ML

EUCERIN LOÇÃO INTENSIVA PH5 
Loção hidratante que protege, hidrata  
e regenera a pele. 200 ml (6531061) 
400 ml (6531079)

155
PONTOS

EUCERIN CREME DE MÃOS PH5 (75 ML)  
Protege e regenera as mãos. Indicado 
para dermatite de contacto. (6532564) 

315
PONTOS

EUCERIN CREME INTENSIVO  
PH5 (75 ML) 
Cuida, hidrata, regenera e cicatriza a pele. 
Indicado para o eritema solar. (6531111)

190
PONTOS

EUCERIN AQUAPHOR (40 G) 
Promove a regeneração da pele irritada 
e agredida acelerando o seu processo de 
cicatrização. Indicado para bebés. (6916205)

455
PONTOS

400 ML



170
PONTOS

BARRAL DERMAPROTECT® 
CREME DE MÃOS REPARADOR
Pele seca e gretada. (6837583) 

115
PONTOS

BARRAL DERMAPROTECT® 
BÁLSAMO REPARADOR DE LÁBIOS
Lábios secos e gretados. (6837609) 

75

PRODUTOS PARA REBATE   TRATAMENTO E HIGIENE CORPORAL

200
PONTOS

SAUGELLA IDRASERUM (200 ML)
(6894725)

235
PONTOS

SAUGELLA ATTIVA (250 ML)
(6570028)

235
PONTOS

SAUGELLA POLIGYN (250 ML)
(6583492)

130
PONTOS

CREME DE MÃOS CERA DI CUPRA (75 ML)
Nutre e hidrata a pele, com cera virgem de abelha  
e glicerina. Combate o envelhecimento. (6840827)



76

HIGIENE ORAL  

Sorriso 
intemporal
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 HIGIENE ORAL   

Tento na boca

Gestos que o ajudarão a exibir um sorriso bem 
cuidado e sem idade:
• Escove os dentes após as principais refeições 
(cerca de três vezes por dia) e sempre que ingerir 
alimentos ricos em açúcar;
• Prefira uma escova macia e pasta dentífrica 
fluoretada;
• Se tiver dificuldade em mover as mãos ou falta de 
destreza, opte por uma escova elétrica;
• Use escovilhões ou fio dentário para uma limpeza 
mais eficaz dos espaços entre os dentes;
• Privilegie as soluções para bochechar que 
contenham flúor, para prevenir o surgimento  
de cáries.
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300
PONTOS

RECARGA ORAL-B
Gama de recargas Oral-B para escovas elétricas 
recarregáveis. Compatíveis com todos os modelos 
Oral-B.

640
PONTOS

ESCOVA ELÉTRICA
ORAL-B VITALITY
Gama de escovas Vitality que elimina até  
duas vezes mais placa bacteriana que uma escova 
manual normal. Disponível em várias cores.  
7600 rotações por minuto.

175
PONTOS

ORAL-B PRO-EXPERT GENGIVAS (125 ML)
Proteção extra para problemas de gengivas, melhor 
controlo da plana bacteriana e redução eficaz da 
gengivite. (6934521)

140
PONTOS

ORAL-B PRO-EXP MULTI BENIF (125 ML)
Proteção completa para: problemas de gengivas,  
placa bacteriana, cáries, sensibilidade, mau hálito, 
tártaro e erosão do esmalte. (6906826)

175
PONTOS

ORAL-B PRO-EXP SENSITIVE (125 ML)
Textura mais fina, com micropartículas, reduz 
a sensibilidade térmica, tátil e previne o seu 
reaparecimento. (6934539)
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PRODUTOS PARA REBATE   HIGIENE ORAL 

1075
PONTOS

ESCOVA ELÉTRICA PC800 
Escova elétrica de gama profissional desenvolvida 
para combater a sensibilidade dentária. 
8840 rotações + 40 000 pulsações por minuto.
(6919993) 

195
PONTOS

KUKIDENT DUPLA AÇÃO (40 G)
Até 88% de fixação até ao fim do dia.   
(6205831)  

190
PONTOS

KUKIDENT REFRESCANTE (47 G)
Fiabilidade e duração com sabor extra refrescante.   
(6176404) 
KUKIDENT DUPLA PROTEÇÃO (40 G) (6306779) 

195
PONTOS

KUKIDENT ANTI-RESÍDUOS (40 G) 
Com doseador de aplicação precisa para efeito  
extra selante. (6185009)
KUKIDENT CLÁSSICO (47 G) Fiabilidade e duração com 
sabor a menta. (6176362) 

120
PONTOS

 

105
PONTOS

VIAGEM

ESCOVAS MANUAIS ORAL-B PRO-EXPERT 
Gama de cuidado profissional Pro-Expert para cuidado 
das gengivas e para sensibilidade dentária.
Limpeza Profunda (6908509) 
Proteção das Gengivas (6908491)
Dentes Sensíveis (6908517)
Escova de Viagem (6908525) 

195
PONTOS

47 G  

260
PONTOS

70 G

KUKIDENT NEUTRO 
Maior poder de fixação e conforto sem sabor, também 
em tamanho poupança.   
47 g (6176388) 70 g (6176396) 
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140
PONTOS

GEL

210
PONTOS

COL.

GAMA ORTOLACER
Higiene oral diária para portadores de aparelhos 
ortodônticos.
Ortolacer Gel Dentífrico sabor a morango 75 ml (6768382)
Ortolacer Colutório sabor a morango 500 ml (6768416)
Ortolacer Gel Dentífrico sabor a menta 75 ml (6768390)
Ortolacer Colutório sabor a menta 500 ml (6768408) 
 

140
PONTOS

PASTA

145
PONTOS

COL.

GAMA LACER OUROS
Tripla proteção: previne cáries, sangramento gengival 
e dentes sensíveis.
Pasta Dentífrica 75 ml (6529396)
Colutório 200 ml (6529388) 

90
PONTOS

GEL

100
PONTOS

100 ML

170
PONTOS

500 ML

GAMA LACER JÚNIOR
Uma gama adequada às necessidades  
de higiene oral das crianças.
Gel Dentífrico 50 ml (6711424)
Colutório de Uso Semanal Flúor 0,2% 100 ml (6685131)
Colutório de Uso Diário Flúor 0,05% 500 ml (6685149) 

100
PONTOS

ESCOVA DE DENTES LACER
Gama de escovas adequada às suas necessidades.
Forte (6795708) Ortodôntica (6795716) Média (6763821) 
Suave (6796144) Cirúrgica (6795724) Júnior (6763847) 

HIGIENE ORAL  PRODUTOS PARA REBATE
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PRODUTOS PARA REBATE   HIGIENE ORAL

165
PONTOS

COLUTÓRIO

115
PONTOS

PASTA

DESENSIN REPAIR
Desensin gel (6862920) Colutório – 500 ml (6934687) 
Pasta dentífrica – 75 ml (6927962)

155
PONTOS

130
PONTOS

JÚNIOR

VITIS PASTAS DENTÍFRICAS
Gingival (6111112) Orthodontic (6833665) Vitis Junior (75 ml) 
Gel dentífrico (6862953) 

95
PONTOS

VITIS ESCOVAS DE DENTES
Dura (6794610) Média (6794594) Suave (6794586) 
Júnior (6794628)

195
PONTOS

GENG.  

190
PONTOS

ORT.

VITIS COLUTÓRIO
Gingival (6111120) Orthodontic (6830968)

155
PONTOS

VITIS FITA DENTÁRIA
Fio dentário expansível flúor/menta. 
(6116764)

155
PONTOS

VITIS FITAS DENTÁRIAS
Encerada (6116756) Flúor/Menta (6116749)
Fio Dentário Encerado (6116772)

160
PONTOS

VITIS CERA ORTODÔNTICA 
Orthodontic (6138016)

160
PONTOS

PASTA

250
PONTOS

COLUTÓRIO

VITIS  
Pasta dentes Whitening 100 ml (6922716) Colutório Whitening 
menta 500 ml (6934679)

130
PONTOS

GEL

110
PONTOS

VITIS ESCOVAS DE DENTES
Access (6110361) Sensitive (6110387) Orthodontic (6110338) 
Surgical (6110320)  
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HIGIENE ORAL  PRODUTOS PARA REBATE

140
PONTOS

ELGYDIUM DENTÍFRICOS (75 ML) 
Uma gama de dentífricos adequada às necessidades  
de saúde oral. Anti-Placa (proteção gengivas), Dentes 
Sensíveis, Prevenção Cáries e Branqueamento.

115
PONTOS

ELGYDIUM DENTÍFRICOS INFANTIS (50 ML)
Uma gama de dentífricos adequada às necessidades  
da higiene oral infantil. Kids Menta Morango,  
Kids Frutos Silvestres e Júnior Bubble. 

105
PONTOS

ESCOVAS ELGYDIUM
A qualidade que faz a diferença. 
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PRODUTOS PARA REBATE   HIGIENE ORAL

210
PONTOS

ELUDRILCARE (500 ML)
Colutório de cloro-hexidina 0,05% + cloreto de 
cetilpiridínio 0,05%. Sem diluição. A partir dos 6 anos. 
(6879817)

205
PONTOS

ELUDRILPERIO (300 ML)
Colutório de cloro-hexidina 0,12%. Sem diluição.  
A partir dos 12 anos. (6882258)

200
PONTOS

200 ML  

355
PONTOS

500 ML

ELUDRIL CLASSIC
Colutório de cloro-hexidina 0,1% + clorobutanol 0,5%. 
Com diluição. A partir dos 6 anos.  
200 ml (6889147) 500 ml (6889154) 

180
PONTOS

ELGYDIUM COLUTÓRIO  
JÚNIOR COM FLÚOR (500 ML)
Prevenção de cáries e reforço do esmalte  
dentário após escovagem. (6786673) 

180
PONTOS

ELGYDIUM COLUTÓRIO COM FLÚOR (500 ML)
Prevenção de cáries e reforço do esmalte  
dentário após escovagem. (6784058) 

220
PONTOS

ELGYDIUM COLUTÓRIO  
ANTIPLACA (500 ML)
Proteção dos dentes e gengivas após 
escovagem. (6885731) 

130
PONTOS

PASTILHAS

130
PONTOS

SPRAY

120
PONTOS

FLASH

110
PONTOS

RASPADOR

ALIBI 
Gama completa para o controlo do mau hálito.

Alibi Pastilhas (7359950) 
Alibi Spray 15 ml (6875088)
Alibi Flash – Folhas Orodispersíveis (6906040) 
Alibi Raspador de Língua (6134932)  



PROTEJA
DIARIAMENTE 

AS SUAS 
GENGIVAS

50% dos problemas
gengivais são provocados

pela placa bacteriana?

Sabia que... 

 Previne a formação
da placa bacteriana 
e mantém a saúde da boca.

 Sabor a menta fresca.

 
 Previne a formação 

da placa bacteriana 
e mantém a saúde 
da boca.
 Sem álcool.
 Sabor a menta fresca.

RECOMENDADO POR 
ESPECIALISTAS EM SAÚDE ORAL

*Fonte HMR vendas Agosto 2014

ELGYDIUM
Protecção Gengivas
Anti-placa Bacteriana
DENTÍFRICO DE USO DIÁRIO

COLUTÓRIO
DE USO DIÁRIO



140
PONTOS

PASTA FLUOCARIL DENTES SENSÍVEIS (75 ML) 
Ajuda a reduzir e a controlar a sensibilidade 
e a prevenir cáries. 
(6753350) 

85

PRODUTOS PARA REBATE   HIGIENE ORAL

105
PONTOS

PASTA DENTÍFRICA CAPITANO (75 ML) 
+ OFERTA DE ESCOVA
Antitártaro (6926139) Higiene completa (6926154) Antiplaca 
e cáries (6926170) Ervas naturais (6926147) Branqueadora 
(6926162) Defesa a 360o (6926188)

 

OFERTA  
DE ESCOVA

215
PONTOS

HALITA COLUTÓRIO HÁLITO FRESCO  
Halita é o primeiro tratamento cientificamente 
desenvolvido para o controlo da halitose. A finalidade 
desta gama não é dissimular o mau hálito, mas sim 
tratá-lo, eliminando os compostos voláteis de enxofre 
causadores do mau hálito. (6600445) 

110
PONTOS

HALITA SPRAY HÁLITO FRESCO
Hálito fresco à distância  
de uma pulverização. (6802520)

160
PONTOS

HALITA PASTA  
DENTÍFRICA HÁLITO FRESCO  
(6883975) 

100
PONTOS

HALITA ESCOVA DE LIMPEZA LINGUAL  
Eficaz na limpeza da língua, nomeadamente na parte 
posterior, onde se instalam bactérias difíceis  
de eliminar. (6794602)

165
PONTOS

75ML

190
PONTOS

125ML

PASTA FLUOCARIL BRANQUEADORA
Devolve o branco natural aos dentes e previne  
as cáries. 
75 ml (6746222) 125 ml (6554907) 



86

PRODUTOS CAPILARES 

STOP à queda

Que o cabelo não lhe caia!

Na sua farmácia encontra medicamentos e 
produtos vocacionados para combater a queda 
de cabelo. Estes atuam sobre o couro cabeludo, 
estimulam a circulação sanguínea e o crescimento 
do cabelo. Adote hábitos que ajudam, tais como:
• Lave o cabelo com água morna e com produtos 
adequados ao seu tipo de cabelo;
• Antes de secar o cabelo, retire o excesso de água 
com uma toalha, sem friccionar demasiado;
• Mantenha o secador a uma distância de cerca de 
15 cm e a temperatura média;
• Dê preferência a escovas de cerdas naturais e 
suaves, e não o escove excessivamente;
• Evite manter o cabelo preso durante muito tempo 
com adornos que o agridam;
• Modere o recurso a tintas e permanentes;
• Consulte um dermatologista se notar alterações 
no couro cabeludo.





275
PONTOS

EXTRA-DOUX  
CHAMPÔ HIDRATANTE
Couro cabeludo normal. (6744078)

290
PONTOS

ANAPHASE CHAMPÔ-CREME 
ESTIMULANTE 
Prepara o couro cabeludo para os 
cuidados antiqueda. (6870113)

555
PONTOS

ANACAPS TRI-ACTIV 
(30 CÁP.)
Nova fórmula com 14 mg de ferro. Dose diária 
recomendada. (6905018)

200
PONTOS

GAMA KLORANE  BÁLSAMO  
APÓS CHAMPÔ (150 ML)

810
PONTOS

QUINAFORT QUEDA CRÓNICA
Cuidado de aplicação local antiqueda. (6821876) 

270
PONTOS

ELUTION CHAMPÔ  
DERMOPROTETOR 
Alternância aos champôs  
de tratamento. (6744151)

200
PONTOS

200 ML

300
PONTOS

400 ML

GAMA KLORANE  CHAMPÔS  
(200 ML/400 ML)

830
PONTOS

KLORANE SÉRUM FORTIFICANTE 
ANTIQUEDA
Para queda reacional e cabelos 
desvitalizados. Eficácia visível a partir 
de 6 semanas. Um frasco dá para 12 
semanas. Queda reacional. (6885079)

PRODUTOS CAPILARES PRODUTOS PARA REBATE
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155
PONTOS

GAMA DISFALINE CHAMPÔS (300 ML)
Anticaspa, antiqueda, frequência e reestruturante 
com óleo de argão.
Champô Anticaspa (6864652) 
Champô Antiqueda (6864645) 
Champô Frequência (6864660) 
Champô Reestruturante (6864678) 

250
PONTOS

DISFALINE MÁSCARA REESTRUTURANTE (300 ML)
Máscara reestruturante com óleo de argão. 
(6864686) 

90
PONTOS

FARLINE ANTIQUEDA CHAMPÔ FAMILIAR (750 ML)
Champô familiar de uso diário com ProVitamina B5. 
(6949644) 

310
PONTOS

CÁPSULAS ANTIQUEDA (60 CÁP.)
Com metionina, L-cistina, zinco, extrato de semente de 
uva e levedura de cerveja. (7371591)  

PRODUTOS PARA REBATE   PRODUTOS CAPILARES

360
PONTOS

AMPOLAS ANTIQUEDA (12 AMP.)
Sérum com óleo de argão, GP4G, cafeína, biotina 
e outras vitaminas. Fortalece o couro cabeludo e 
melhora a circulação dos folículos. (6864702) 
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   CONTRACEÇÃO

Ordem para proteger



CONTRACEÇÃO PRODUTOS PARA REBATE
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CONTRACEÇÃO PRODUTOS PARA REBATE

205
PONTOS

CONTROL NON STOP  
(12 UN.) 
Preservativo em látex. Permite relações mais 
prolongadas. Com pontos e estrias. (6152835) 

205
PONTOS

CONTROL EASY WAY  
(10 UN.)
Preservativo em látex com
aplicador Easy Way. Mais
rápido e fácil de colocar.
Nature (6308007) 
Finíssimo (6400770)  

200
PONTOS

CONTROL FINISSIMO  
(12 UN.) 
Preservativo em látex, liso, ultrafino e com a forma 
Adapta. (6293068) 

200
PONTOS

CONTROL NATURE  
(12 UN.) 
Preservativo em látex, liso e com a forma Adapta. 
(6294116) 
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PRODUTOS PARA REBATE   CONTRACEÇÃO

290
PONTOS

DUREX MUTUAL CLIMAX (12 UN.) 
Preservativo com pontos e estrias para acelerar o 
clímax da mulher e lubrificante Performa para atrasar 
o do homem. (6400168) 

225
PONTOS

DUREX REAL FEEL (10 UN.) 
Preservativos sem látex para uma sensação  
de contacto natural de pele com pele. (6174011) 
 

385
PONTOS

DUREX LOVERS CONNECT GELES 
Dois geles estimulantes concebidos a pensar no casal: 
efeito frescura para ele e efeito calor para ela.  
Uma explosão de prazer. (6932624)

Os preservativos Durex são dispositivos médicos para fins contracetivos. Leia atentamente a rotulagem e as instruções de utilização. Se sentir irritação ou desconforto interrompa o seu uso. 
Em caso de persistência dos sintomas, consulte o seu médico. Em caso de sensibilidade ao látex consulte o seu médico antes de utilizar. Evite o contacto com os olhos. Os preservativos Durex 
Placer Prolongado e Durex Mutual Climax não devem ser utilizados quando qualquer dos parceiros sofrer de problemas respiratórios.



Tratamento e higiene corporal
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PODOLOGIA 

Frieiras, para que vos quero?

Para alívio dos sintomas  
das frieiras nos pés há que aplicar 
pomadas com propriedades 
calmantes e cremes hidratantes



200
PONTOS

CREME PÉS QUEIMADOS 
(50 ML)
Proteção dos pés.  
Efeito segunda pele. (6636076)

210
PONTOS

GEL FRESCURA INTENSA (100 ML)
Alívio e frescura dos pés  
e pernas cansadas. (6546366)

220
PONTOS

CREME HIDRATANTE PÉS SECOS (75 ML)
Suavizante e hidratante. (6595181)

210
PONTOS

CREME PÉ DIABÉTICO 
(100 ML)
Nutre e hidrata os pés 
do diabético. (6588939)

210
PONTOS

SPRAY DESODORIZANTE  
ANTITRANSPIRANTE  
(125 ML)
Reduz a transpiração e evita a 
formação de odores. (6546341)

PRODUTOS PARA REBATE   PODOLOGIA
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840
PONTOS

DR. SCHOLL LIMA ELETRÓNICA 
A Lima Eletrónica Velvet Smooth, com a sua rotação 
suave e eficaz, elimina a pele endurecida dos pés. Com 
a nova Lima Eletrónica resultados profissionais em sua 
casa, para uns pés suaves e bonitos. (6308106) 

405
PONTOS

DR. SCHOLL ANTIFÚNGICO 
O Antifúngico Dr. Scholl elimina 
99,9% dos fungos das unhas, 
ajudando a prevenir a extensão 
da infeção e o seu reaparecimento. 
(6872184)  

565
PONTOS

DR. SCHOLL STOP VERRUGAS 
Baseado num método profissional 
de congelamento rápido, elimina 
verrugas das mãos e dos pés  
na primeira aplicação. (6316588)

Alguns produtos da marca Dr. Scholl são dispositivos médicos indicados para o cuidado dos pés. Leia atentamente a rotulagem e as instruções de utilização. Se surgir sinal de irritação ou 
se a dor persistir, interrompa o seu uso e consulte um profissional de saúde. Se sofre de diabetes ou problemas circulatórios, consulte um profissional de saúde antes de usar. Os tratamentos 
express calosidades e calos 2 em 1 não devem ser utilizados em pele irritada ou ferida. O tratamento calos 2 em 1 e Stop verrugas não devem ser utilizados em grávidas e mulheres a 
amamentar. Stop verrugas pode provocar queimaduras, lesão de tecidos saudáveis ou cegueira. A solução antifúngica para unhas, os tratamentos express calosidades e calos 2 em 1 e o Stop 
verrugas não devem contactar com os olhos e pele saudável. 
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VETERINÁRIA 

Cuidar dos animais  
desde pequeninos 
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170
PONTOS

FLEVOX CÃO (402 MG)
Antiparasitário contra pulgas e carraças. (7450452)

150
PONTOS

FLEVOX CÃO (268 MG)
Antiparasitário contra pulgas e carraças. 
(7450445) 

PRODUTOS PARA REBATE   VETERINÁRIA

125
PONTOS

FLEVOX CÃO (67 MG)
Antiparasitário contra 
pulgas e carraças. (7450429) 135

PONTOS

FLEVOX CÃO (134 MG)
Antiparasitário contra pulgas e carraças. (7450437)

100
PONTOS

FLEVOX GATO (50 MG)
Antiparasitário contra pulgas e carraças. (7450411)

210
PONTOS

U-VITA MALTE 
Pasta de malte que ajuda a eliminar as bolas de pelo 
do sistema gastrointestinal dos gatos. (7454421)

225
PONTOS

GOPET TOALHITAS HIGIÉNICAS
Para limpeza de olhos e ouvidos  
de cães e gatos. (7449413) 

230
PONTOS

250 ML  

285
PONTOS

500 ML

GOPET CHAMPÔ  
PELO BRANCO
Champô de qualidade  
específico para animais. 
250 ml (7449397) 500 ml (7451377) 

255
PONTOS

250 ML  

350
PONTOS

500 ML

GOPET CHAMPÔ  
CONDICIONADOR
Champô de qualidade  
específico para animais. 
250 ml (7449405) 500 ml (7451369) 
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