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REGRESSO ÀS AULAS

5 conselhos úteis
para os pais
1. Promova a boa saúde das crianças através da realização
de exames de rotina e de refeições saudáveis,
variadas e nutritivas.
2. Escolha a mochila da escola adequada: alças fortes,
largas e acolchoadas (tal como a parte de trás da
mochila), corretamente ajustadas.
3. Estabeleça uma rotina diária para os trabalhos para casa
(“TPC”) do seu filho e evite colocar ecrãs no quarto para
evitar distrações.
4. A prática de atividades extracurriculares é fundamental
para o desenvolvimento das crianças.
5. Estabeleça uma rotina de sono para o seu filho: crianças
em idade escolar devem dormir entre 8 e 10 horas por dia.

INFO

Regresse às aulas
cheio de energia!
• Suplementos multivitamínicos:
Recomendados em situações de falta
de energia, apetite, concentração,
melhor aprendizagem, crescimento
e defesas naturais.

DISTÚRBIOS DO SONO

Saiba como tratar
distúrbios de sono:
Toda a informação que recolhemos durante o dia
quando estudamos, trabalhamos ou socializamos
é consolidada nesta fase.
A pandemia COVID-19
gerou distúrbios do sono:
• Dificuldade em adormecer
• Despertares noturnos
• Insónias
• Aumento do stress e ansiedade

?

Sabe o que fazer quando está
com distúrbios de sono?

SOLUÇÕES ADULTOS:

SOLUÇÕES CRIANÇAS:

+ Chá noite tranquila

+ Roll on sono

+ Chá noite tranquila

+ SPRAY relaxamento para
ambiente e roupa cama

+ Cápsulas,
comprimidos,
gomas

+ Difusão sono

+ Difusão sono
para ambiente

+ Xarope

Sugestão

+ Evite ter a televisão no quarto!
+ Evite usar o telemóvel 30 minutos antes de deitar!
+ Criar uma rotina de sono saudável!
+ Durma com o quarto totalmente escuro (não sendo
enviado nenhum sinal ótico para o Sistema Nervoso
Central, o estímulo para a produção de melatonina
(o indutor natural do sono) fica mais forte e torna mais
fácil adormecer.)

QUEDA DE CABELO

Saiba como prevenir a queda
de cabelo fora do comum!
A queda de cerca de 100 cabelos por dia é normal.

7 CAUSAS COMUNS:
• Stress
• Excesso vitamina A ou B
• Gravidez
• Alterações hormonais
• Uso de antidrepressivos
ou outros medicamentos
• Anemia
• Hipotiroidismo

TRATAMENTO:
+ Loção capilar com Minoxidil a 5%:
Deve-se aplicar 2 vezes ao dia no couro
cabeludo. Ajuda a revitalizar o couro
cabeludo, aumentando a irrigação
sanguínea e fortalecendo os fios
existentes, diminuindo a sua queda;
+ Champôs e loções específicas
para queda de cabelo;
+ Ampolas para aplicar no couro cabeludo;
+ Suplementos nutricionais para queda
de cabelo, que contêm nutrientes
implicados no crescimento e na saúde
dos fios de cabelo;
+ Medicamentos para queda de cabelo,
orientados pelo dermatologista;
+ Alimentação rica em nutrientes.

INFORMAÇÕES

Serviços
Personalizados
• 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

Mamã e bebé

Testes e Exames

• 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.

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

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

Novo
horário

Consigo
desde 1974

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 6ª Feira: 08:30h às 22h
Sábados, Domingos e Feriados: 09h às 22h

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

