
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 6ª Feira: 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
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Reforço do Sistema
 Imunitário
Saúde do Fígado
Mês da Higiene Oral
Informações

Consigo
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1. Vacine-se contra a gripe (é a melhor forma de prevenir 
 a infeção);

2. Alie suplementos de reforço do sistema imunitário 
 à vacinação (ideais para todas as idades);

3. Lave as mãos com frequência (ajuda a eliminar os germes,  
 responsáveis por muitas infeções);

4. Utilize roupas adequadas à temperatura (tenha atenção  
 às mudanças bruscas de temperatura);

5. Faça exercício regularmente (ajuda a criar mais defesas).

6. Beba pelo menos 1,5L de água diariamente;

7. Descanse e durma bem (fortalece o sistema imunitário);

8. Evite o contacto com pessoas infetadas.

A vacinação contra a gripe é fortemente recomendada pela DGS.

Como prevenir
a constipação e a gripe:

 REFORÇO DO SISTEMA IMUNITÁRIO

A administração da vacina contra a gripe 
deve respeitar um intervalo mínimo de 14 
dias em relação à administração da vacina 
contra COVID-19.

• Tratamento:
- Medicamentos antivirais (devem ser tomados    
  nas primeiras 48 horas);
- Analgésicos, antipiréticos
  e descongestionantes nasais;
- Suplementos de reforço da imunidade.

INFO

Gripes e constipações são causadas
por vírus respiratórios.

A flora intestinal exerce um papel 
importante a nível metabólico e nutricional, 
tem ainda uma função antibacteriana, 
imunomodeladora e protetora da mucosa.

O fígado é o segundo maior órgão do corpo 
humano. Tem a função de limpeza do 
organismo, ‘expulsão’ das toxinas, desencadeia 
a síntese de proteínas, é um dos melhores 
promotores da boa digestão e ainda um dos 
reguladores mais eficazes dos níveis de glicose 
e das hormonas.

DIETA DETOX
+ Ajuda a eliminar o excesso de toxinas do organismo;

+ Melhora o metabolismo corporal;

+ Combate a retenção de líquidos;

+ Melhora o funcionamento do intestino.

+ Acumulação de gordura nas células do fígado;

+ Atinge cerca de 80% dos consumidores de álcool
(maior acumulação de ácidos gordos no fígado);

+ Prevalente em doentes com excesso de peso/obesidade, 
diabetes e com aumento do colesterol e/ou triglicéridos.

Saiba como promover
a saúde do seu fígado

~ Aromaterapia para a saúde intestinal ~

Sugestão

SAÚDE DO FÍGADO

O que é o Fígado Gordo?
?

Inscreva-se para uma consulta gratuita de aromaterapia clínica, no dia 25
de Outubro, e aconselhe-se com a nossa especialista, Dra. Tatiana Brito.

CONSELHO: Tome 1 cápsula 3x ao dia, por 10 dias, repetir este tratamento a cada 3 meses, 
preferencialmente nas mudanças de estação. Beber com água fria.

Prevenção das doenças 
orais, a educação 
e promoção de bons 
hábitos de saúde oral 
para a manutenção 
de um sorriso saudável.

HIGIENE ORAL

CÁRIES:

Os açúcares favorecem o desenvolvimento 
de bactérias que podem destruir os dentes.

SINTOMAS:
Sensibilidade dentária; dor; mau hálito.

RECOMENDAÇÕES: 
• Escovar os dentes pelo menos 2 x/dia, 
 durante 2 minutos; 
• Utilizar escovas macias com mais cerdas; 
• Lavar a língua, o céu da boca e o interior
 das bochechas; 
• Trocar de escova de 3 em 3 meses; 
• Usar fio dentário/escovilhões nos espaços
 entre os dentes; 
• Usar dentífrico com flúor (1500ppm); 
• Bochechar diariamente 
 com um colutório adequado; 
• Consultar um dentista de 6 em 6 meses; 
• Diminuir a ingestão de açúcares.

Segundo a Organização 
Mundial de Saúde quase 100% 
dos adultos e 60-90% das 
crianças em idade escolar têm 
cáries, o que pode conduzir 
à perda de dentes!


