
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
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O sono é um fator determinante
para o bem-estar e saúde física e mental!

O ciclo do sono repete-se 4 a 6 vezes numa noite.
Cada ciclo do sono divide-se em:

   Sono NÃO REM (maior duração e surge 1º na noite);
   Fase sono superficial (transição da vigília para o sono);
   Fase sono profundo (repousante e restruturador).

   Sono REM (processam-se as memórias
   com conteúdo emocional), estado de alerta.

Tenha um 
SONO tranquilo

INSÓNIA - Dificuldade em iniciar ou manter o sono.
                     Despertares noturnos.

Adote alguns hábitos para melhorar a qualidade do sono:
  • Mantenha o quarto escuro e silencioso;
  • Evite alimentos estimulantes antes de deitar;
  • Procure ajuda na suplementação.

RONCOPATIA (ressonar)
Resulta de um som originado pela vibração do palato
e das paredes da faringe.

Prevenção
 • Promova a perda de peso, a melhoria de hábitos alimentares
    e padrões de sono regulares;
 • Evite o álcool ou refeições pelo menos 4 horas antes de dormir;
 • Durma de lado e não de costas;
 • Utilize pensos nasais e/ou spray oral.

O Roll-on Articulações
& Músculos é recomendado 
para atletas (antes e depois 
do exercício) e para pessoas 
que sofrem de dor crónica 
muscular e das articulações 
(pescoço rígido, dor de costas, 
contraturas musculares, dores, 
rigidez, etc.).

Protetor Solar, 
o melhor amigo
de todos os desportistas!

Fotoproteção de acabamento 
invisível em gel, que proporciona 
um efeito refrescante imediato 
ao mesmo tempo que protege 
a pele sem deixar resíduo oleoso.

DESPORTO

A atividade física é um fator essencial 
para um estilo de vida saudável!

Benefícios do desporto para a saúde:

  • Melhora a capacidade de raciocínio e memória;

  • Faz bem ao coração e aos vasos sanguíneos;

  • Diminui o risco de vários tipos de cancro;

  • Previne o excesso de peso e obesidade;

  • Fortalece os ossos;

  • Promove o crescimento saudável
     e o desenvolvimento do corpo nos mais jovens.

Desporto
para a Saúde

Dica
Para cada refeição, escolha pelo menos 
1 porção de cereais integrais, 1 porção de fruta, 
1 porção de verduras e, pelo menos, 1 porção 
de proteína (legumes 2 vezes por semana, 
peixe 2 ou 3 vezes por semana, ovos 1 ou 2 
vezes, carne 3 vezes, se for magra melhor).

Medições com oxímetro de pulso
O risco de se ter uma doença cardiovascular 
aumenta 1,5 vezes nos indivíduos que não 
seguem as recomendações mínimas para
a atividade física.

Meça a frequência cardíaca
e saturação de oxigénio.

+ Mais Energia
+ Mais Massa Muscular!
+ Recuperação mais rápida!

Produtos de cuidados seguros, 
ecoconcebidos e eficazes com 
base em ingredientes ativos de 
origem natural para o rosto, corpo 
e cabelo de toda a família.

CHAMPÔS SÓLIDOS E PÓS
Para além de ecológicos,
sensoriais e vegans!

Bio
Nuxe Bio Organic é o cuidado 
orgânico certificado que concentra 
todos os benefícios da natureza 
graças aos ingredientes ativos 
estrela obtidos com tecnologias 
ecologicamente corretas.

Os aromas são composições únicas, 
de origem 100% natural para cada 
uma das fórmulas.

Aderma Biology é uma linha
de cuidados de rosto orgânicos 
e dermatológicos, certificados 
como Cosmos Organic pela 
Ecocert, estes produtos hidratam 
e reequilibram a pele e respondem 
especificamente às necessidades 
da pele frágil no rosto.

ESCOVA DE DENTES ECOLÓGICA
Escova de dentes ecológica, 
com cabo em bambu 100% 
biodegradável/compostável, 
com cerdas de dureza média.

Cerdas de nylon feitas à base de 
plantas, tendo na sua composição 
óleo de rícino. Cabo pintado com 
tintas ecológicas.

- Feita 100% de recursos renováveis;

- Livre de BPA;

- Vegan & Cruelty-free;

- Embalagem livre de plástico, 
biodegradável e compostável.

Cuidados
Bio

Organicup
Copo menstrual higiénico, confortável 
e económico, totalmente livre de substâncias 
tóxicas e químicas, podendo durar dez 
ou mais anos.

O copo menstrual Organicup traz um saco 
de algodão para o guardar e vem numa 
embalagem de cartão.

É muito mais saudável para si e para o planeta, 
evitando o desperdício de até 400 tampões 
por ano.

É feito com silicone 
médico, macio e 
100% hipoalergénico. 

Possui certificado 
vegan.

CUIDADOS BIO


