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As celebrações de Natal e Ano Novo são 
sinónimos de muitos excessos e uma quebra na 
rotina alimentar e de atividades físicas que podem 
ter consequências negativas para a sua saúde.

O que deve fazer?

 Voltar à rotina de exercício físico;
 Ingerir muita água; 
 Moderar o consumo de álcool;
 Invista nos alimentos diuréticos;
 Faça análises de rotina.

Combata 
os EXCESSOS 
alimentares!

Dieta metabólica
O seu metabolismo deixará de ser 
o culpado: ao ativá-lo com a Dieta Metabólica, 
rapidamente queimará as gorduras indesejadas!

A Avaliação por Bioressonância garante 
a personalização do plano nutricional que 
melhor se adequa ao seu Metabolismo.

Farmácia sugere:
Consultas de nutrição 
com a Dra. Rita Afonso

Serviços
Personalizados

Novo
horário

INFORMAÇÕES

• 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
• 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 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

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

CESSAÇÃO TABÁGICA

Deixar de fumar,
uma conquista
Para a sua saúde!

BENEFÍCIOS DE PARAR DE FUMAR:

Após 20 minutos:
A pressão arterial e a frequência cardíaca 
voltam ao normal.

Após 12 horas:
Os níveis de monóxido carbono no 
sangue voltam ao normal.

Após 2 semanas a 3 meses:
Começa a respirar melhor e a sentir mais 
energia. A circulação sanguínea melhora. 
O risco de enfarte do miocárdio diminui;
O olfato e o paladar melhoram;
Os doentes diabéticos passam a 
controlar melhor a sua doença.

Após 1 a 9 meses:
Sente um aumento gradual do bem-estar 
geral, acompanhado de mais vitalidade.  
A tosse e a falta de ar diminuem e a 
respiração torna-se mais fácil.

Após 1 ano:
O risco de ataque cardíaco diminui para 
cerca de metade do observado nas 
pessoas que continuam a fumar.

Após 2 a 5 anos:
O risco de acidente vascular cerebral 
diminui, ficando semelhante ao das 
pessoas que não fumam;
O risco de cancro da boca, da garganta, 
do esófago e da bexiga reduz-se para 
metade, decorridos 5 anos.

Após 10 anos:
Corre 50 % menos risco de ter um 
cancro do pulmão do que as pessoas 
que continuam a fumar. O risco de 
cancro do pâncreas e do rim diminuem.

Após 15 anos:
O risco de doença coronária 
é semelhante ao de uma pessoa não 
fumadora.

Existem medicamentos de apoio 
à cessação tabágica que ajudam 
a diminuir o desconforto provocado 
pela carência de nicotina.

O apoio comportamental e o uso 
de medicação permitem atenuar 
o desconforto e duplicar o sucesso 
da cessação tabágica.

Peça ajuda ao seu médico 
ou farmacêutico!

HOMEOPATIA

A homeopatia é um método 
terapêutico que utiliza as mesmas 
substâncias que provocam 
os sintomas, para tratar ou aliviar 
vários tipos de doenças, seguindo 
o princípio geral de que 
"semelhante cura semelhante".
Essas substâncias são utilizadas 
ultra diluídas em água ou álcool 
e agitadas ou dinamizadas, 
produzindo o medicamento 
homeopático que poderá ser capaz 
de aliviar os sintomas em vez de os 
piorar.

1. Alternativa à medicina tradicional 
e oferece soluções para as doenças 
mais comuns: constipações, dor 
de garganta, enjoos, má disposição 
ou até mesmo o nascimento dos 
primeiros dentinhos.

2. Pode ser usada como tratamento 
complementar de outras doenças e 
em conjunto com terapêuticas 
convencionais.

3. Terapia especificamente adaptada 
ao doente.

4. O mesmo medicamento pode 
tratar diferentes doenças e a mesma 
condição (ex. constipação) pode ser 
tratada por diferentes 
medicamentos, escolhidos em 
função do doente.

5. Medicamentos seguros adequados 
para crianças e mulher grávidas!

Como tomar 
o seu medicamento 
homeopático?
Tomados oralmente, fora da refeição, 
e devem ser dissolvidas na boca:
• Os grânulos são normalmente tomados  
 em doses de 5 grânulos, várias vezes 
 ao longo do dia.

• A dose de glóbulos deve ser tomada 
 por inteiro de uma só vez.

• A duração do tratamento homeopático 
 e o número de tomas estão indicados 
 na prescrição e/ou no folheto informativo  
 do medicamento.

O que é
a Homeopatia?

BOIRON RHUS TOXICODENDRON 9CH GRANULADO
Medicamento homeopático de Rhus  que sofreu 9 diluições 
sucessivas segundo a escala  de diluição centesimal  de 
Hahnemann.

Tratamento de excelência 
para quem tem herpes 
labial recorrente!


