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1. Controlo do peso;
2.  Melhoria da aptidão cardiorrespiratória e muscular;
3.  Melhoria da postura;
4.  Melhoria da saúde óssea;
5.  Redução do risco de morte por doença cardíaca 
 coronária, hipertensão, AVC, diabetes, etc.
6.  Aumento dos níveis de energia;
7.  Melhoramento do sono;
8.  Aumenta a libido e a performance sexual;
9.  Melhora a autoestima;
10. Controla a ansiedade e a depressão;

• Bálsamos musculares Sugestão: bálsamo 
do tigre vermelho e STARBALM;
• Bolsas de gelo e bolas de massagem;
• Suplementação Sugestão: WinFit Sport.

 DESPORTO

INFO

ESPORÕES
Sugestão: physio’choc™:
O gel de EPITHELIUM™ 
amortece o impacto ao caminhar.

Dor Plantar
Sugestão: Órtese de correção 
EPITACT®: Previne e alivia a dor 
na planta do pé, sensação de 
queimadura, e limita a fricção 
sobre o joanete.

Joanetes
Sugestão: Órtese 
de correção EPITACT®:
ajuda a corrigir a deformação 
e a limitar a evolução 
do “joanete”.

Polegar Dorido
Sugestão: Órtese do 
polegar - rizartrose:
Flexível, fina e discreta

Síndrome do 
Canal Cárpico
Sugestão: CARP’IMMO:
Imobiliza e alivia o pulso.

Calos
Sugestão: proteção com gel 
EPITHELIUM™: Alivia as dores 
de pressões  localizadas.

Serviços
Personalizados

Mamã e bebé

Novo
horário

INFORMAÇÕES

• Medição de tensão arterial;
• Controlo de peso;
• Consulta de Nutrição;
• Aconselhamento dermocosmético;

• Preparação da terapêutica semanal;
• Consulta de Podologia;
• Fisioterapia/Osteopatia;
• Depilação definitiva a laser

• Aconselhamento aleitamento materno;
• Massagem infantil;
• Workshop amamentação;
• Workshop de cuidados a ter com a pele 
 do recém nascido e da mamã;
• Workshop alimentação do bebé.

Testes e Exames
• Colesterol Total, HDL,LDL;
• Triglicéridos;
• Glicémia;
• Hemoglobina;
• Ácido Úrico 
• Vacinas e injetáveis

AGORA ABERTOS 
TODOS OS DOMINGOS
Semana Normal:
2ª Feira a 6ªFeira: 08:30h às 21h
Sábados, Domingos e Feriados: 09h às 21h
Semana de Serviço:
2ª Feira a 6ªFeira: 08:30h às 22h
Sábados, Domingos e Feriados: 09h às 22h

Consigo
desde 1974
Videochamada
Aconselhe-se por videochamada
com os nossos profissionais de saúde
Redes Sociais
facebook.com/moreirapadraofarmacia
instagram.com/moreirapadraofarmacia
Morada
R. Nossa Sra. do Caminho 26A, 2440-121 Batalha

A sua farmácia
sem sair de casa
Receba os seus medicamentos
e produtos de saúde comodamente
em sua casa.

Encomendas: 244 765 449
encomendas@farmaciamoreirapadrao.pt
www.farmaciamoreirapadrao.pt

Marcar Consulta           244 765 449

CONSULTA DE PODOLOGIA
Dra. Edite Machado

Alterações nas unhas:
- Unhas encravadas, Dolorosas, Micóticas; 
– Entorses, Tendinites.

Alterações de pele: 
– Micose, Calosidades, Verrugas, Psoríase; 
– Excesso de transpiração e mau odor.

Alterações na marcha/caminhar:
– Crianças, adultos e desportistas;
– Joanetes (H.AV.); 
– Esporão Calcâneo;
 – Dedos em Garra; 
– Pé Diabético, Plano ou Pé Cavo.

Os pés precisam 
de um tratamento 
especializado!

PODOLOGIA

Use palmilhas!
- Redistribui as forças;
- Alivia pressões excessivas sobre determinada área do pé.

Antifúngicos em creme, pó ou pincel!
- Fazer uma boa higiene diária e secar bem a humidade entre os dedos;
- Use meias de algodão ou seda;
- Use calçado variado, leve e ventilado.

Sabia que o pé-de-atleta 
afeta mais de 2 milhões de portugueses?

Sugestão

?


