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INFEÇÕES URINÁRIAS
Presença de microorganismos no sistema urinário
capazes de provocar infeção (bactérias, fungos ou vírus).
A incidência de infeção urinária é de 80% a 90% em
mulheres, é mais prevalente na idade reprodutiva e na
menopausa, devido à queda do estrogénio.
Pielonefrite - Rim | Uretrite - Ureteres | Cistite - Bexiga

Como prevenir
infeções urinárias:
1. Beber 1,5L água por dia;
2. Não retardar o ato de urinar;
3. Usar gel íntimo adequado e sem perfume;
4. Usar roupas íntimas de algodão e vestuário largo.

INFO

Promova o seu bem-estar urinário
• Suplementação:
- Arando vermelho (ação antissética);
- Uva-ursina (ação antibacteriana e diurético);
- Urze (ação antiinflamatória).

• Tratamento:
- Antibióticos (apenas com prescrição médica).

VITILIGO

As manchas brancas
agora têm solução!
Vitiligo - Transtorno crónico da pigmentação
da pele que se caracteriza pela perda
seletiva de melanócitos e que pode ser
devastador psicologicamente!

O 1º tratamento eficaz
para a Hipopigmentação.
Saiba mais na sua farmácia.

Importante acompanhar o tratamento com exposição solar natural
ou terapia com cabines de radiação UVA ou UVB de banda estreita.

Sugestão

INOVAÇÃO
REVOLUCIONÁRIA
Repigment 12 – Creme repigmentante
Tem o péptido Repigma12 que inativa a proteína MIA,
responsável pelo aparecimento de manchas brancas.
+ Aplicar 2x dia;
+ Complementar com RepigmentSun, cápsulas solares.

Repigment Sun – Cápsulas solares
Tratamento coadjuvante para preparar a pele para
a exposição solar.
Complemento alimentar à base de polypodium leucotomos lipoceno,
quercitina, astaxantina, vitaminas C, D e E, zinco, selénio e cobre.

+ 1 cápsula por dia;
+ Cobre - ajuda a pigmentação normal da pele;
+ Vitaminas - contribuem para a proteção das células frente
ao dano oxidativo.

FRIEIRAS

Proteja-se das frieiras
Já sentiu as mãos inchar e a desenvolver
uma desconfortável sensação de calor?

Surge devido à contração dos pequenos vasos
à superfície da pele, impedindo a circulação do
sangue até às extremidades tornando-se zonas
mais frias. Quando são depois expostas
novamente a fontes de calor, dá-se uma
vasodilatação muito rápida, provocando
edema e inflamação.

+ Atinge as extremidades do corpo
dedos das mãos e dos pés, orelhas e nariz;
+ Causa prurido (comichão), bolhas e
alterações na cor da pele (que, em alguns
casos, adquire uma tonalidade azulada).

PREVENÇÃO:
• Mantenha as mãos, pés e rosto secos e quentes
e a pele hidratada;
• Evite mudanças bruscas de temperatura;
• Mantenha um estilo de vida saudável - beba
muita água, privilegie uma alimentação equilibrada
e pratique atividade física regularmente;
• Evite fumar e consumir alimentos com cafeína;
• Mantenha as áreas afetadas secas, sem recorrer
a fontes de calor diretas.

TRATAMENTO:
• Cremes à base de produtos naturais com ações
antiinflamatórios, estimulantes da circulação
sanguínea, regeneradoras, calmantes e cicatrizantes:
+ Ginkgo Biloba
+ Aloé Vera
+ Calêndula

INFORMAÇÕES

Serviços
Personalizados
• Medição de tensão arterial;
• Controlo de peso;
• Acompanhamento nutricional;
• Aconselhamento dermocosmético;
• Preparação da terapêutica semanal;
• Avaliação da saúde do pé;

• Fisioterapia;
• Avaliação das características do folículo
piloso e qualidade da pele;
• Avaliação de bem estar psicológico;
• Reedução postural com R.P.G.

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
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AGORA ABERTOS
TODOS OS DOMINGOS
Semana Normal:
2ª Feira a 6ª Feira: 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

