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Opiniões e ideias transmitidas por
artigos assinados não refletem
necessariamente nossa opinião.
Esta publicação destina-se à mera
leitura informativa e não deve ser
usada como base para prescrições
de medicamentos. Consulte sempre
seu médico e peça orientações ao
seu farmacêutico. Lembre-se dos
riscos da automedicação.

Porto - Portugal

Nunca tome medicamentos ou
suplementos sem a orientação
de um médico, farmacêutico ou
nutricionista.

Bem-vindo a mais uma revista repleta de informações e
dicas para melhorar sua Qualidade de Vida e Saúde!
Já ouviu falar em laranja com polpa vermelha? Na
seção Saúde, você vai conhecer o Citrus Sinensis L., o
extrato obtido da laranja moro. Estudos comprovaram que
ela pode limitar o ganho de peso corporal e melhorar a
sensibilidade à insulina. Não deixe de conferir!
Quem não quer unhas fortes e bonitas? Na seção
Beleza, conheça os benefícios do colágeno para que suas
unhas fiquem do jeito que você sempre quis!
Você sabia que no nosso País a população de animais
de estimação passa de 132,4 milhões? Como o cuidado
com a saúde de nossos bichanos faz parte do nosso dia
a dia, preparamos uma matéria especial sobre o uso de
florais em animais, com uma lista de florais que podem
ajudar seu pet em quadros de desequilíbrios emocionais e
energéticos! Veja em Manipulação em Destaque.
Imagine viajar até o destino dos seus sonhos e
não conseguir aproveitar por causa de um mal-estar?
Preparamos uma matéria na seção Conselhos Úteis que lhe
ajudará a montar sua farmacinha de viagem. Além de dicas
de quais medicamentos levar, fizemos também uma lista de
itens que podem ser úteis com foco na prevenção.
Inclusive, aqui ao lado, temos fotos do nosso protetor
solar “queridinho”: o NoRed. São cliques de clientes
satisfeitos pelo mundo, aproveitando suas viagens com a
certeza de que sua pele está bem cuidada e protegida.
Na seção Produtos em Destaque, apresentamos o
nosso Bio ômega, mostrando 12 benefícios do ômega 3
para sua saúde e os diferenciais desse excelente produto.
Desejamos uma ótima leitura para
você! E convidamos a conhecer os
sócios da Ação Magistral, que estão em
diversos estados e cidades brasileiras.
Encontre o mais próximo em nosso
site: www.acaomagistral.org.br
Juliana Zasso
Coordenação Editorial

Arquivo Pessoal

Participe usando a
#NoRedpeloMundo
no Instagram!
Sua foto pode ser
escolhida para a
próxima edição ;)

saúde

Laranja com
Polpa Vermelha?
Conheça a Citrus Sinensis L.
Citrus Sinensis L. é um extrato obtido da
Laranja Vermelha Moro, caracterizada pela polpa
avermelhada. Estes pigmentos vermelhos são
pertencentes à classe das antocianinas, que
são responsáveis pela sua coloração e possuem
excelente função como antioxidante, prevenindo o
envelhecimento precoce.
A Citrus Sinensis L. também possui bioflavonoides,
alta concentração de vitamina C e entre outros
ativos. Essa variedade de componentes fitoquímicos
contribui para o sabor e as propriedades do fruto e
estão presentes no extrato em no mínimo 90%, sendo
um potente antioxidante e importante coadjuvante
na redução de medidas e gerenciamento de peso.
Estudos indicam que esses ativos são responsáveis
por melhorar a sensibilidade à insulina e, diminuir os
níveis séricos de triglicerídeos e de colesterol total.
O Citrus Sinensis L. apresenta também atividades
anti-inflamatória e cardioprotetora.

Principais Aplicações
>
>
>
>
>

Gerenciamento do peso corporal
Redução da gordura abdominal
Tem ação antioxidante
Auxilia na diminuição dos triglicerídeos e colesterol total
Favorece o aumento da sensibilidade à insulina

Mas o que
tem feito a
Laranja Moro
tão especial?
Foi publicado pela conceituada
revista Natural Product Research em
2015, um estudo que avaliou o efeito da
suplementação do extrato da Citrus Sinensis
L. em voluntários humanos saudáveis com
excesso de peso durante 12 semanas. Os
resultados obtidos nesses ensaios clínicos
mostraram que a ingestão do extrato é capaz
de induzir uma redução significativa do peso
corporal, IMC (índice de massa corpórea),
circunferência da cintura e quadril.
Além disso, foi observada uma redução
significativa no peso corporal dos voluntários
tratados após 4 semanas de tratamento.
Estudos experimentais realizados com
humanos demonstraram a redução dos
níveis séricos de triglicérides e de colesterol
total, além de promover uma discreta
redução da pressão arterial.
Esses resultados preliminares tem apontado
que a Laranja Moro auxilia em processos
de emagrecimento e atua também como
cardioprotetora.

Origem
Laranjas de polpa vermelha
são bastante comuns no
Mar Mediterrâneo, em particular
na Itália e na Turquia.

Sugestões de Dosagem
As doses variam de 400 mg a 500
mg do extrato seco ao dia. Podendo ser
encapsulado, ou envasado em sachês e
adicionado em alimentos funcionais.

Informações de
Segurança
Embora a administração de Citrus
Sinensis L. pareça ser segura, não utilize o
produto sem consultar o profissional de
saúde adequado.
Se for gestante, estiver amamentando,
crianças, possuir problemas graves nos
rins, fígado ou hipertireoidismo sugere-se
atenção redobrada!

Referências
ASGARY, A.; KESHVARI, M. Effects of citrus sinensis juice on blood pressure, Atheroscler. v.9,n.1, 2013. LIMA, C.G. et al. Ingestão regular
do suco de laranja vermelha reduz pressão arterial em adultos. J Health Sci Inst, v.30, n.1, 2012.
CARDILE, V.; GRAZIANO, A.; VENDITTI, A.; Clinical evaluation of Moro (Citrus sinensis (L.) Osbeck) orange juice supplementation for the
weight management. Natural Product Research, 2015
Lima, Cláudia Gonçalves de. Atividade protetora cardiovascular do suco de laranja vermelha em indivíduos adultos. Araraquara, 2010.

beleza

Colágeno
para Unhas
Fortes e
Saudáveis

Tal deficiência é responsável pela
flacidez da pele, fraqueza dos cabelos e
unhas, cartilagens e tendões. Por isso,
é altamente recomendado o consumo
de suplementos de colágeno.

As unhas são consideradas o reflexo da saúde
no organismo e uma aparência
bonita eleva a autoestima. Quando
o organismo está saudável, as unhas
tem aspecto liso, transparente e
brilhante. Porém, se há deficiência de
nutrientes no corpo, ou até mesmo passagem
por períodos de grande stress, as unhas podem
se tornar fracas, opacas e quebradiças.
Outros sinais de que as unhas estão
enfraquecidas é quando elas se apresentam:

.
.
.
.
.

Descamadas
Finas
Porosas
Dobram-se com facilidade
E/ou possuem
irregularidades e manchas
em sua superfície

© Subbotina | Dreamstime.com

Suplementação de Colágeno
e a Importância do uso para
manter as Unhas Saudáveis
Está comprovado cientificamente, que o uso
diário do colágeno contribui em várias funções do
organismo. Ao passar dos anos, a intensidade da
fabricação do colágeno pelo organismo é reduzida,
e é este o fator que causa o envelhecimento.

Colágeno em Sachê
O Colágeno Puris vem em práticos
sachês que facilitam o uso diário.
É rico em mineiras e vitaminas,
inclusive vitamina C.

Como o Colágeno
Age nas Unhas?
A função do colágeno nas unhas é repor as
proteínas que as compõem. A unha também
possui queratina, outra proteína, e juntamente
com o colágeno atuam como fixadores dos sais
minerais na raiz da unha. Estes sais minerais
serão os verdadeiros responsáveis pela
saúde da unha, e o grau de fixação depende,
principalmente, da quantidade de colágeno
presente na base ungueal.
Para que o colágeno seja sintetizado pelo
organismo é importante o consumo de fontes
de vitamina C principalmente, mas também de
vitamina E, selênio e zinco. O colágeno atua
diretamente no crescimento das unhas. Se as
unhas se apresentam quebradiças e com pouca
intensidade de crescimento, o uso contínuo de
colágeno com suplementação de vitaminas e
minerais irão favorecer com que elas cresçam
mais rápido, mais fortes e mais sadias.

Reparador de Unhas em Creme
Possui na sua composição óleos essenciais de
capim limão, melaleuca e cravo encapsulados
em nanopartículas. Essa tecnologia favorece
o aumento da permeação dos ativos até
as camadas mais profundas onde o composto
terá uma ação efetiva, segura e rápida.
Sua fórmula confere reparação na estrutura
das unhas além de ação antimicrobiana, antiinflamatória, antisséptica e hidratante.

Indicações:
> Unhas
esbranquiçadas
devido ao
ressecamento,
fracas e
quebradiças
> Previne e trata
fungos
> Fortalece e
embeleza as unhas

manipulação em destaque

Já pensou em tratar problemas
comportamentais e emocionais do seu
bichinho de estimação com essências
florais? Sim, os florais podem ser de grande
auxílio para melhorar a qualidade de vida
dos seus pets.

O que são Essências Florais?
Os florais são substâncias naturais
extraídas de plantas ou de outros elementos
da natureza que agem reequilibrando o
campo energético e emocional, podem ser
usados em humanos, animais e plantas. O
primeiro sistema de florais foi desenvolvido
pelo médico Edward Bach na década de
1930, com 38 essências diferentes.

Podemos utilizar os florais para diversas
patologias, mas são as comportamentais
em que eles se destacam, tais como
agressividade e stress, ansiedade, medo
extremo, dermatites por lambedura,
carência excessiva, hiperatividade,
depressão, e adaptações como mudança
de casa, perda ou chegada de um ente
familiar.

Como usar?
Na forma de glóbulos (pequenas esferas
de sacarose), o indicado é 5 glóbulos
3-4 vezes por dia direto na boca do seu
bichinho de estimação. Os florais para uso
em animais podem ser formulados em
água também, porém sugere-se armazenar
em geladeira por no máximo 30 dias. A
dosagem diária varia de até 4 gotas 4 vezes
ao dia.

Existe algum
efeito adverso?

© Willeecole

Um dos primeiros relatos
do uso desses remédios em
animais foi feito por Nora
Weeks, em 1939. Como ela
explicou, posteriormente: “os
animais sofrem de estados
emocionais negativos da
mesma forma que os seres
humanos e desse modo indicam

seus estados de saúde, e os florais ajudam a
tratar ambos.”

© Iseelee

As essências
florais não causam
efeitos colaterais
e não apresentam
contraindicações,
mas não substituem
os tratamentos
convencionais da prática
de medicina veterinária.

Conheça alguns Florais
Conheça alguns sintomas emocionais e
quais Florais de Bach podem ser receitados
para o tratamento:

Star of Bethlehem: este floral
é indicado para animais que
sofreram algum trauma relacionado
a maus tratos, fome e agressões
físicas ou emocionais.

© Allocricetulus

Holly: indicado para os animais de
temperamento difícil e mal-humorados,
tornando-os mais dóceis e receptivos.

Vervain: é indicado para
aqueles animaizinhos hiperativos,
que não param quietos.

Impatiens: para os animais
agitados, apressados e
impacientes, este é o floral ideal.
Mimulus: se o seu animal é tímido,
medroso e está sempre se escondendo,
este floral pode ajudar a torná-lo mais
amável e corajoso.

© Barbara Helgason

Como podem ajudar seu Pet

© Artmim
Fotos: Dreamstime.com
© Iseelee

Essências Florais

Walnut: este é o floral
recomendado para animais com
dificuldade para adaptar-se a um
novo lar ou após uma castração ou
mudança na rotina.

© Ajn

Water Violet: este floral é de grande
auxílio para os animais mais solitários e
reservados.
White Chestnut: se o seu animal tem
alguma mania pouco saudável, como a de se
coçar, mordiscar ou se lamber, White Chestnut
pode ser o ideal para ele.

© Jagodka

Rock Rose: também indicado para animais
medrosos, o Rock Rose pode amenizar o medo
relacionado a fogos de artifício, trovões e de sair na rua.
© Iseelee

Rock Water: se o seu pet vive demarcando
os locais e possui problemas para ser adestrado,
Rock Water pode amenizar estes sintomas.

© Iseelee

Fonte: Livro: Remédios Florais de Bach Para Animais
Por Helen Graham, Gregory Vlamis.
Jesus EC, Nascimento MJP. Florais de Bach: uma medicina
natural na prática. Rev Enferm UNISA 2005; 6: 32-7.

© Dinozzo

© Willeecole

produtos em destaque

Ômega 3: Conheça 12
benefícios para sua Saúde

NTO

12 Benefícios do Uso Contínuo de Ômega 3
> Contribui para a modulação da inflamação.

O que é o Selo IFOS?

> Atua na redução e controle de triglicerídeos.
> Fortalece o sistema imunológico.
> Contribui para uma pele saudável.
> Auxilia no controle da pressão arterial.

ODOR
FREE

> Possui efeito antitrombótico, ou seja, inibe a agregação
plaquetária, além de estimular a vasodilatação.

Bio Ômega 3 Puris

> Promove a saúde cardiovascular.
> Melhora o desempenho cognitivo.
> Ajuda no combate a alergias e a asma.
> Auxilia na melhora do quadro depressivo.
> Contribui para manutenção dos níveis de testosterona.
> Auxilia para um bom funcionamento intestinal.

© Stephen Mcsweeny | Dreamstime.com

O ômega-3 é um
tipo de gordura poliinsaturada, muito benéfica
ao organismo. É essencial,
ou seja, o corpo não
consegue produzi-la,
devendo ser obtida por
meio da alimentação ou de
suplementos especializados.
É encontrada especialmente
nos peixes de águas
mais profundas como o
salmão, o atum, bacalhau,
arenque, sardinha, e
sementes de alguns
vegetais. Os principais e
mais pesquisados ácidos
graxos que compõem o
Omega 3 são o EPA (ácido
eicosapentaenóico) e o DHA
(ácido docosahexaenóico)
presentes principalmente
nos óleos de peixes.

LANÇAME

Produto de altíssima qualidade a base de
óleo de peixe extraído de águas frias e profundas
das regiões polares, sendo rico em ácidos graxos
de cadeia longa, da série ômega 3. Assim como
Vitamina E em sua formulação, tem como função
principal seu efeito antioxidante.
Possui o selo (IFOS ™) que é o único programa
de testes e certificação de terceiros para óleos
de peixe.

Composição do
Bio Ômega 3 Puris:
500mg EPA
400mg DHA
Óleo de peixe
com vitamina E
em cápsulas.

A marca
PURIS
você só encontra
nas farmácias da
Ação Magistral

O International Fish Oil Standards Program
(IFOS) é um projeto desenvolvido pela
empresa canadense Nutrasource e
atualmente é referência mundial no
controle de qualidade do ômega 3. Os
produtos são analisados com os mais
altos padrões da indústria para os
contaminantes, estabilidade e potência,
definindo o padrão ouro na indústria de
óleo de peixe em níveis de segurança,
pureza e qualidade.

O selo IFOS atesta que o
produto à base de Ômega 3:
Contém a quantidade
e tipos específicos de
ômega-3 descritos
no rótulo
É isento de metais
pesados e substâncias
químicas nocivas
O óleo é extraído de
peixes de águas frias
A extração não agride o
meio ambiente

conselhos úteis

Pense em Prevenção na
Hora de Arrumar a Mala
Imagine chegar ao destino dos teus sonhos
e não conseguir aproveitar por causa de um
mal-estar ou doença?
Comprar medicamentos em outros Países
pode ser um tanto complicado até para as
formulações mais simples, às vezes sendo
necessária receita médica local e retenção na
farmácia. Mesmo que o trajeto seja no nosso
País é mais seguro levar os medicamentos em
sua bagagem pois nem sempre é fácil encontrar
uma farmácia em certas localidades.
Por isso organizar a “farmacinha” é muito
importante para você desfrutar tranquilamente
sua viagem. Pensando nisso, fizemos uma lista
de sugestões para você montar a sua.

Analgésicos e antitérmicos
São os medicamentos usados para dor e
febre, podem ser usados sem maiores riscos,
mas com cautela sem exageros nas doses e
tempo de uso. Exemplo: Paracetamol, ácido
acetilsalicílico, dipirona, ibuprofeno.

Medicamentos de uso contínuo
Certifique-se de levá-los com a quantidade
correta para os dias de viagem. Estão inclusos
anticoncepcionais, tratamento de hipertensão,
diabetes, depressão, etc.

Antiespasmódicos/ dores
abdominais
São aqueles usados para cólicas tanto
menstruais como intestinais, como por exemplo
as fórmulas a base de escopolamina.

Intestino e Digestão
Em uma viagem, uma das melhores coisas é
experimentar a gastronomia local. Mas ninguém
está livre de exagerar na
dose ou de comer algum
alimento que não cai bem,
já que é diferente do seu
habitual. O mais indicado
é o uso de enzimas que
amenizam as intolerâncias
alimentares e melhoram a absorção dos alimentos.

Outros Cuidados
Importantes
Proteção Solar
Não importa para onde você esteja
indo o filtro solar é item obrigatório. Uma
embalagem pequena vai te atender bem
durante toda a viagem e não vai fazer
volume na sua bagagem!

Antigripais
Por ficarmos ainda mais expostos a mudança
de temperatura e a variações climáticas nas
viagens, gripes e resfriados podem surgir
e tirar parte da alegria e diversão. Nesta
categoria podemos citar os compostos a
base de paracetamol/dipirona com agentes
descongestionantes que aliviam os principais
sintomas.

Outros que podem ser úteis
Medicamentos com relaxantes musculares
na fórmula, medicamentos específicos para
quem sofre de enjoo em viagens de carro, navio,
barco ou avião, e antialérgicos para pessoas mais
sensíveis.
Observação: Todos os medicamentos citados nesta matéria
estão inseridos na categoria: Medicamentos Isentos
de Prescrição Médica (MIP) segundo a Resolução-RDC
nº. 98/2016. Destacamos que medicamentos isentos de
prescrição no Brasil podem ter diferentes restrições em
outros Países, por isso, é sempre importante verificar as
regras de fiscalização do País que deseja visitar.

Repelente de Insetos
Item obrigatório na mala de quem viaja
para áreas rurais, praias ou para locais
com doenças endêmicas transmitidas por
mosquitos (como é o caso da malária, por
exemplo).

Meias de Compressão
O uso de meias de compressão durante
voos mais longos evita o inchaço das pernas
e dos pés. E também ajuda a prevenir
possíveis formações de trombos.

Uso de Antisséptico
Prevenir possíveis contaminações é
sempre fundamental. Mantenha sempre um
frasco de álcool gel em sua bolsa e proteja-se.
© Tarragona | Dreamstime.com

Farmácias Sócias da Ação Magistral
ALAGOAS
Arapiraca
AoPharmacêutico

823522.5763
8299302.8350

Maceió
AoPharmacêutico

823304.4200
8299302.8250

BAHIA
Itabuna
Viapharma

733043.8042
733043.8043
733617.7538

MARANHÃO
São Luis
Facial

983235.9278

Facial - Filial

983244.2435
983244.4851

Uberaba

Rondonópolis
Vitae Farma

VitaeFarma-Filial 663422.2976

Crato

Campo Grande

Brasília
Medicare

613962.5033
613962.5031

Medicare

613443.5025

Medicare

613344.9084

GOIÁS

Homeovitae
Homeovitae

673321.1242
673327.0909

MINAS GERAIS
Alfenense

353297.4035

Belo Horizonte
BS Pharma

313290.0990

Boa Esperança
Pharmacêutica 353851.3369
Ipatinga
Harmonize

313801.4700

NaturalisAnápolis 623324.9796

Harmonize

313822.8727

Biopharma

643453.3335

Catalão
Farma Tartuci 643441.4320
FarmaTartuci-Filial 643442.4321
Goiânia
Therapeutica 623216.6400
Jataí
PharmaciaJatahy 643631.4441
Morrinhos
Biopharma

643413.2444

Juiz de Fora
HomeopatiaSantos 323215.9645
HomeopatiaSantos
323236.1578
- São Mateus
HomeopatiaSantos
323212.5644
- Centro
Montes Claros
Naturefarm

383690.3330
38988239497

Patrocínio
Unifarma

343831.1800
3498825.2000

Pouso Alegre
353423.3433
PharmaciaTheriaga
3599103.3033

343321.9000
3499922.4438

Varginha

Bom Princípio

FarmáciaBotânica 513695.1657
Igrejinha

HamamélisFarmácia 513634.1577
HamamélisFarmácia 513534.7538
Camaquã
Argentum

513671.0824

Campo Bom
In Corpore

513597.3100

Canguçu
FormulareFarmácia 533252.4175

513545.1323
513545.3123

Qualitá

Imbé
Multimisturas 5136274353
Ivoti
Sanare

513563.6605

Lajeado
EssênciadeVida 513748.3311
Montenegro
FarmáciaMontenegro 513632.2622

Farmácia Amplo
513219.9788
Espectro-JoãoPessoa

Viamão
513045.1636

AoPharmacêutico 193232.8301

513222.0164
51985951379
513028.0414
5199986.8274

Fitomisturas

513435.5569

AoPharmacêutico 193233.4246

Pharmacus

513222.8544

Phd Fórmula

Spengler

513311.3314/
3311.5669
999.22.47.43

Matéria Pura
Officinalis

513023.3333

Rio Grande

RONDÔNIA
Espigão do Oeste
693481.1222

SANTA CATARINA
Balneario Camboriú

Itapira

Biguaçu

Homeopathus533035.2619
Silva Paes
Homeopathus533035.1850
Galeria

FarmáciaBiguaçu 483285.8080
FarmáciaBiguaçu 483066.3232

RosaMoschetta 513465.8983

Dermaestética 473322.3066

PARÁ

DermatologeMatriz 513715.3016

RosaMoschetta 513477.6025

Belém

Não-Me-Toque

DermatologeFilial 513715.1448

Carlos Barbosa

FarmáciaSantaJúlia 543332.3110

Santa Vitória do Palmar

Therapeutica 913244.2625

PARANÁ
Curitiba
Prepare

413013.0333

PIAUÍ
Terezina
FarmáciaEquilíbrio 862106.5900

RIO DE JANEIRO
Campos dos Goytacazes
Verde Folha

222735.1650

Itaperuna
Artpharma

223822.1406

Rio de Janeiro
FHB

21993637266

RIO GRANDE DO SUL
Alegrete
FarmáciaManipulato 553422.5815
Arroio do Sal
Sealife

513687.1528
Bagé

MisturadaTerra 533242.2174
MisturadaTerra 533242.5759
Bento Gonçalves
Aromas&Poções

543452.6777
5499979.0017

Aromas&Poçõesfilial 543702.6777

Matéria Pura

543461.1123
5498429.9297

Caxias do Sul
Bellafarma-Matriz 543022.7700
Bellafarma-Filial 5430227700
Charqueadas
Florata

513658.2562

Cruz Alta
Sulfarma

553322.6025

Erechim
Natupharma

543321.5016

Estância Velha
Sanare

513561.8198

Sanare

513551.0475

Farroupilha
Bellafarma

543261.2322

Feliz
HamamélisFarmácia 513637.3455
Garibaldi
Dose Diária

543462.4054
543462.1700

FarmáciaEssência 543464.0079

Novo Hamburgo
Proderma

Passo Fundo

Santo Antônio da Patrulha
Multimisturas 513662.3026

543313.4833

São Gabriel

Natupharma

543317.3676

FarmáciaManipulato 553232.3747

Natupharma

543312.2400
543313.2668

São Jerônimo

Natupharma

543317.4200

Natupharma

543311.2571

Florata

513651.2562

São Leopoldo

Brusque
Dermavita

473351.1212
473355.5525

Criciúma
Beladerm

483433.0107

Florianópolis
Dermus

483027.7700

Gaspar
Dermaestética 473332.0933
Itajaí
EficáciaFarmácia 473241.0100
Itapema

Pelotas

Fármaco Ativo 513589.2003

EficáciaFarmácia 473368.9035

BoticaPelotense 533229.1313

São Sebastião do Caí

Joinville

533225.2221
Uso Indicado 5398455.8161
WhatsApp
533227.2202
UsoIndicadoUni 5399129.1136
WhatsApp

FarmáciaBotânica 513635.1124

Botica do Valle 473027.7597

Tapejara

Botica do Valle 473432.7403

Portão

Naturativa

Porto Alegre
A Farmathuia 513342.4266
DermoMoinhos

FórmulaFarmácia 513488.1720

Dermogral
- Zona Norte
Farmácia Amplo
Espectro-NiloPeçanha

513314.9999
99552.0648
513287.6000
5198505.1896
513287.6000
5198406.9553
513328.2851
5199366.1704

543344.3000

Taquara
Fracionatta

AntiquaPharmacia 513562.2393

Dermogral-Centro

FarmáciaRaízes 513403.1543

533263.1076

Natupharma

Gravataí
Guaíba

513595.3397
513035.3397

Farma Vida

513542.4680

Torres
Sealife

513626.1519

Vacaria
Pharma Pura

543232.1875

Vale Real
HamamélisFarmácia 513637.0123
Venâncio Aires
FarmáciaBemAtiva 513741.1953

Guarujá
AoPharmacêutico
133355.1160
Emílio Carlos
AoPharmacêutico
133387.6600
Leomil
Fórmula Viva 193863.5320

Blumenau

353221.3244

AoPharmacêutico 193254.6966

EficáciaFarmácia 473367.2553

Santa Cruz do Sul

Canoas

Campinas

Fitomisturas

Fitonfarma

FarmáciaMontenegro
513632.3351
- Filial

Bioética

Alfenas

Anápolis

Caldas Novas

Pharmus

663421.5050

MATO GROSSO DO SUL

DISTRITO FEDERAL

Néctar

HygiaFarmácia 653624.4070

SagradoCoração 883521.2529

883511.1762

353231.3471
3598873.0382

Pharmacêutica 353265.9252

Fórmula Certa 663544.0043

Flor de Juá

Três Corações

Cuiabá

Brejo Santo

Juazeiro do Norte

353332.8480

Três Pontas

Sorriso

883521.4934

São Lucas

MATO GROSSO

CEARÁ

Flor de Juá

São Lourenço

Harmonia

Mafra
Artepharma

473642.0391
473642.5152

São Miguel do Oeste
Dermobel

493622.1673
49984080524

Tubarão
Maria Rocha

483622.1880

SÃO PAULO
Americana
Farma Vida

193471.4333

Bragança Paulista
Alquimia

114034.4000
1199915.5859

Jundiaí
Art Med

114583.1438

Matão
Di Hervas

163282.3554

Nova Odessa
Farma Vida SP 193498.2755
Praia Grande
AoPharmacêutico
133591.5757
Praia Grande
Ribeirão Preto
Liane

163620.7300

Santa Bárbara d’Oeste
Anna Terra

193455.1216

Santos
AoPharmacêutico
Ana Costa
AoPharmacêutico
Galeão
AoPharmacêutico
Pedro Lessa
AoPharmacêutico
Pinheiro
AoPharmacêuticoCall
Center

133223.2330
133289.5858
133271.7200
134009.5800
132104.5858

São José do Rio Preto
Formulário

173211.1800

São Paulo
Dermofit

112985.9219

EmpórioMagistral115089.5123
Vila Mariana
113666.5577/
Medicativa
957370138
Natuvita

115041.5017

São Vicente
AoPharmacêutico
133469.7411
Jacob
AoPharmacêutico
133467.3770
Pres. Wilson

