
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;
• Reeducação 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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APP SNS 24
Sabia que pode pedir
a renovação da sua medicação 
habitual sem sair de casa?

SERVIÇOS DISPONÍVEIS NA APLICAÇÃO MÓVEL

• Boletim de vacinas
• Receitas (guias de tratamento)
• Cartão ADSE
• Patologias (alergias e doenças raras)
• Exames (guia de prestação e resultados)
• Consulta de medicação habitual
• Pedido de renovação da medicação habitual
• Contacto com a sua unidade de saúde
• Teleconsulta (através da RSE Live)
• Certificado Digital COVID da UE
• Contacto com o SNS 24

GLICÉMIA

TENSÃO ARTERIAL

ÍNDICE DE MASSA CORPORAL

Agora pode registar
as suas medições
de forma simplificada!

CÉREBRO

MANTENHA A SUA
MENTE SAUDÁVEL
DIA MUNDIAL DO CÉREBRO - 22 JULHO

• São antioxidantes, prevenindo o stress oxidativo das 
células do sistema nervoso;

• Auxiliam na síntese de neurotransmissores e hormonas;

• Participam no processo de produção da melatonina, 
ajudando a regular os ciclos de sono;

• São cofatores dos processos de transporte de alguns 
nutrientes essenciais para as nossas células cerebrais;

• As vitaminas do complexo B promovem a melhoria da 
memória a longo prazo e da performance cerebral,

 e participam nos processos de obtenção de energia
 e na síntese de neurotransmissores.

É importante garantir um suporte adequado de 
nutrientes e outros agentes bioativos que sustentem 
a saúde mental e atenuem as alterações de humor
e stress, amplificando assim a capacidade de 
aprendizagem, raciocínio, compreensão,
atenção e memória.

A IMPORTÂNCIA DAS VITAMINAS
E MINERAIS PARA O CÉREBRO

TÓNICOS CEREBRAIS

Rastreio
de CESSAÇÃO
TABÁGICA
Dia 15 de JULHO

Acha que DEIXAR DE FUMAR pode ser um desafio?
Melhore a sua saúde e venha conhecer uma nova solução!

ROSÁCEA

DICAS

ROTINA DE CUIDADOS DIÁRIOS PARA PELE COM ROSÁCEA!

1.  LIMPAR 2.  PROTEGER, TRATAR, CONFORTO INTENSO 3.  FRESCURA E SOS

Evite alimentos muito picantes e cafeína;

Evite variações bruscas de temperatura;

Evite coçar, esfregar ou massajar a cara;

Evite situações de stress e ansiedade;

Evite exposição solar prolongada;

Aplique diariamente um protetor solar 
com Fator de Proteção Solar (FPS) 
elevado;

Maquilhagem corretora poderá ajudar      
a disfarçar a vermelhidão.

A rosácea pode ocorrer com mais frequência em pessoas 
cuja profissão obrigue a uma exposição constante ao calor.SABIA QUE?

A ROSÁCEA é um distúrbio inflamatório 
da pele relativamente comum nas 
pessoas de pele clara. É caraterizada 
pela vermelhidão, sobretudo nas 
maçãs do rosto, testa, queixo e nariz.

Existem quatro subtipos principais de rosácea:

• Eritêmato-telangiectásica;

• Pápulo-pustulosa;

• Fimatosa;

• Ocular.

45milhões 
de pessoas no mundo
têm ROSÁCEA, 
mas 8 em cada 10 
optam por ignorar!


