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Super
Mulheres
Mães activas e sexy
Realização pessoal
Bebés diferentes
e felizes

Elisabete
Jacinto
«O que me distinguiu
foi querer realizar
o meu sonho»
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/// Editorial

Viver sem pressa
Sílvia Rodrigues
Farmacêutica, directora da Revista Saúda
Maio começa com uma data
importante para muitas
mulheres, as mães. Em Portugal,
o Dia da Mãe celebra-se no
primeiro domingo do mês,
dedicado ao culto Mariano (de
Maria, mãe de Jesus Cristo). A
Revista Saúda tem um especial
Mês da Mãe, com propostas e
desafios de mudança, para viver
a maternidade mais feliz.
Durante muitos anos, ser mãe
foi considerada a missão mais
importante do universo feminino.
A realidade evoluiu e hoje ser
realizada enquanto mulher vai
muito para além desse papel.
Na sua Revista Saúda de Maio
contamos a história
da primeira mulher
a vencer uma
prova automóvel.

Elisabete Jacinto apaixonou-se
pelo desporto motorizado aos 24
anos e aos 27 participou na sua
primeira competição. Este ano
venceu em camião a prova Africa
Eco Race, que recria o Paris
Dakar. Foi a primeira mulher
no mundo a conseguir o feito.
Atribui a vitória à persistência e
à vontade em perseguir o sonho.
É essa persistência que
caracteriza muitas mulheres
em Portugal. Abraçam
a maternidade e a vida
profissional com entusiasmo.
Disso mesmo fala Soraia, a
Herói Saúda a quem a doença
neuromuscular do filho não
apagou a vontade de celebrar
a vida. Com Martim aprendeu
a viver um dia de cada vez
e a festejar as pequenas
conquistas.
Ser mãe não tem de ser um
fim em si mesmo. É o que
explica o pediatra Saúda, Hugo
Rodrigues. Não há modelos
mais ou menos certos,
há opções de vida. O mais
importante é seguir a que mais
gratifique a mulher.
Uma mulher realizada é
uma mãe mais feliz. É esta a
mensagem da psicóloga Marta
Xavier Cuntim. As mães devem
lembrar-se de que são também
mulheres e manter actividades
que as fazem felizes. Pedir

ajuda é fundamental para
dedicarem tempo a si mesmas
e ao casal. Namorar é
fundamental para a família
crescer em harmonia.
Na correria diária entre o
trabalho e a casa é possível
encontrar formas de viver
sem pressa. É gratificante
desligar da agitação mental,
organizar tempo de qualidade
em família.
O movimento slow parenting
surgiu há dez anos e continua
a fazer sentido. Não é uma
fórmula mágica: limita-se a
proclamar viver sem pressa.
Defende e sugere formas mais
tranquilas nas relações entre
pais e filhos. A simplicidade, a
partilha e o prazer do convívio
presencial sem interferência
das tecnologias. Este é o
desafio da sua Revista Saúda:
começar a mudar de vida hoje
mesmo.
Maio é também o mês do
coração, uma iniciativa para
alertar sobre as doenças
cardiovasculares, ainda no
topo das causas de morte em
Portugal. Mudar de estilo de
vida com prática de exercício
regular, alimentação saudável
e redução dos níveis de stress
são apostas para viver mais
tempo e melhor. A mudança
começa agora. •
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/// Entrevista a Elisabete Jacinto

«Parti
do zero»
Texto de Irina Fernandes
Fotografias de Pedro Loureiro
Ganhou, ao volante do camião,
o África Eco Race, prova todo-o-terreno que recria o antigo
Rali Dakar. A que lhe soube
este triunfo?
É uma recompensa fabulosa
pelo trabalho de todos estes
anos. E quando nos sentimos
recompensados ganhamos
incentivo para alimentar todas
as nossas outras lutas, não é?
Foi a primeira portuguesa,
e piloto, a consegui-lo…
A minha meta era chegar ao
topo da classificação geral.
Cheguei à conclusão de que não
há impossíveis, todos os sonhos
se realizam desde que se
trabalhe. A minha história é um
exemplo disso: parti do zero,
não sou uma supermulher, sou
igual a tantas outras. A única
coisa que me distinguiu foi
acreditar e querer realizar
o meu sonho.

Em criança já tinha o gosto por
camiões e aventura?
De maneira nenhuma. Passava
os dias a brincar com bonecas
e tachos. Aprendi, aliás, a fazer
bordados e tricô, talvez até
demasiado cedo…

Tinha, então, 24 anos…
Tirei a carta por volta dos 22
e só quando tinha 27 anos é
que fiz a minha primeira prova
de competição. Comecei a
andar de mota dois ou três
anos antes.

Demasiado cedo?
Sim. [risos] Fazia muito
sucesso junto dos adultos por
ser tão pequenina e já ser capaz
de manobrar as agulhas. Nunca
tive qualquer comportamento
mais masculino. Aliás, quando
comecei a andar de mota tive
imensas dificuldades, sentia-me insegura.

Apaixonou-se pelo desporto
todo-o-terreno à “boleia” de
uma revista…
Sim, é verdade. Andava a
passear por Lisboa com o meu
marido quando parámos num
quiosque. O Jorge folheou uma
revista de motas e disse-me:
«Isto das motas é muito giro!».
Ao ouvir-me concordar, lançou
a ideia de irmos tirar a carta.
E assim foi. Mais tarde,
inscrevemo-nos num clube de
todo-o-terreno… Houve um dia
em que fomos passear de mota
e lembro-me que, no final da
experiência, olhámos um para
o outro e dissemos: →

«O que me
distinguiu foi
acreditar e querer
realizar o meu
sonho»

Capa

Elisabete Jacinto fez a primeira
prova de competição aos 27 anos
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«Este é o hobby das nossas
vidas!». Ficámos um ano
“fechados” em casa, sem
ir jantar fora, ao cinema ou
passear, a juntar dinheiro
para comprarmos as nossas
próprias motas.

«Dentro do camião
não me podem faltar
as luvas e coisas
para comer»
Em dia de competição, o que
não pode faltar-lhe?
Tento sempre que as noites
sejam bem dormidas, apesar
de dormirmos em tendas,
no chão, com frio e barulho.
Dentro do camião não podem
faltar-me as luvas para
conduzir e coisas para comer
[risos] São muitas horas ao
volante. A alimentação e a
nutrição são muito importantes.
Cumpre algum ritual?
Para mim é muito importante
que exista bom ambiente entre
nós. Se sinto que algum deles
está chateado ou amuado –
todos temos os nossos dias –
as coisas não me saem com
tanta facilidade.
A sensibilidade feminina tem
sido um trunfo, no terreno?
Sim, sem dúvida. A
sensibilidade traduz-se, por
exemplo, na capacidade de
ser paciente, saber esperar
pelo momento certo para
ultrapassar.
Compete num universo
desportivo dominado por
homens. Como lida com essa
realidade?
Lido bem. Ao longo destes →

A piloto afirma que ser mulher
é uma vantagem no terreno.
«Traduz-se na capacidade de
ser paciente, saber esperar
pelo momento certo para
ultrapassar»
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DÊ TROCO
A QUEM
PRECISA
Faça Parte
Saiba mais: abem.pt

CONTRIBUA NUMA FARMÁCIA ADERENTE

DE 20 A 28 DE MAIO

Os fundos recolhidos serão inteiramente utilizados para apoiar
os doentes que não conseguem comprar os medicamentos de que precisam.

Por cada 1 euro investido, geramos 7,8 euros de valor social.

Iniciativa a decorrer nas farmácias aderentes. Consulte a lista de farmácias em abem.pt.
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Elisabete Jacinto faz preparação física todos os dias para aguentar o esforço das corridas

anos, tive sempre presente
o objectivo de chegar à minha
meta e, por isso, fui fingindo
que não dava por algumas
situações. Dei a volta, contornei
o problema, tentei lidar com as
coisas com alguma inteligência,
o melhor que sabia.

«O medo tem sido
meu companheiro
e aliado. Impediu que
assumisse situações
de risco»

O estigma é muito presente?
Existe e é bem evidente. E dou
um exemplo: quando, em 1998,
fiz o primeiro Dakar, havia duas
ou três raparigas a competir de
mota, outras duas a competir
de automóvel e nenhuma de
camião. Nesta última corrida,
o África Eco Race, eu era a
única a competir de camião,
havia uma mulher a competir
de mota e uma navegadora.
Nada mudou ao longo
destes anos todos. As coisas

mantiveram-se muito iguais ao
que sempre foram e isso deve
fazer-nos reflectir.
Como lida com o risco inerente
à modalidade? Já ficou "presa"
à espera de ajuda no deserto,
em Marrocos.
Nessas situações, penso que
tenho de ser forte e capaz de
resolver o problema. Nunca
ninguém me vê a lamentar, a
choramingar. Tento ao máximo
ser eficaz.

Nunca sente medo?
O medo tem sido meu
companheiro e aliado, ao longo
destes anos. Tive de aprender
a lidar com ele, e muitas vezes
foi o sentimento de medo que
impediu que me excedesse e
assumisse situações de risco,
com consequências negativas
para mim.
Cumpre algum plano para se
manter em forma?
Faço preparação física ao longo
do ano, todos os dias. Começo
às 7h30 e termino às 9h30, à
excepção do fim-de-semana.
E no que toca à alimentação?
Não sigo um plano alimentar
muito rígido. Aposto numa
alimentação mais vegetariana,
embora continue a comer →
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«Não é de salto alto
que me sinto bem
e sou eficiente»

Nos tempos livres, a piloto
faz mergulho e caminhadas

Foi professora de Geografia
até 2003. Pensa voltar a
exercer?
Não está fora de planos.
Ensinar é uma actividade de
que gosto muito. Costumo dizer
que existem dois momentos
na minha vida em que não dou
pelo passar do tempo: andar
de mota e dar aulas.

peixe. Ao longo da minha vida,
fui abandonando o consumo de
carne.
Quem é a Elisabete Jacinto,
para lá da faceta de piloto?
Sou uma mulher determinada,
com grande capacidade de
trabalho e espírito de sacrífico.
Sou muito amiga dos meus
amigos, gosto de conviver,
prezo imenso a família e
a relação com os outros.
E dificilmente digo que não
quando me pedem qualquer
coisa [risos].
Tem hobbies?
Sim, faço mergulho recreativo
com o meu marido. Enquanto
no camião é ele quem me dá
assistência, debaixo de água
sou eu que o faço.

O Jorge fotografa os peixinhos.
Também gostamos de fazer
caminhadas. Calçamos os ténis
e lá vamos nós pelo país fora.
É mulher para usar batom
e sapatos de salto alto?
Quando é necessário, só em
algumas ocasiões! [risos] Mas
não é de salto alto que me sinto
bem e sou eficiente. O salto alto
é apenas para usar num dia
particular em que só a imagem
é importante.
Não é, portanto, vaidosa?
Tenho vaidade, mas não tanto
na imagem física. Valorizo
outro tipo de imagem, como por
exemplo aquilo que as pessoas
pensam de mim, mais do que
se estou ou não bem vestida,
penteada ou maquilhada.

No futuro, deseja manter o pé
no acelerador ou seguir novos
caminhos?
Não é uma pergunta de
resposta fácil. Se me perguntar
se eu gostava de continuar a
competir com o meu camião,
respondo-lhe que sim. Foi
o investimento de uma vida.
Infelizmente, dependo de
patrocínios para correr e,
por essa razão, não sei se vou
conseguir continuar a fazê-lo.
Por outro lado, se me pergunta
se tenho outros desafios que
gostaria de iniciar, digo-lhe
que sim. Por agora, sou tão
apaixonada pelo todo-o-terreno
que ainda não parei para
pensar nisso. •

Continue a ler em:
www.revistasauda.pt
• Viagem ao interior do camião
• Primeiras corridas de… mota
• Conhecimentos de geografia:
um “trunfo” no terreno
• Mensagem às mulheres
praticantes de desportos
todo-o-terreno

VEJA TAMBÉM OS VÍDEOS

Capa

13

14

Saúde

Saúde

/// Heróis Saúda

Mãe- maravilha
Soraia vive com optimismo a doença
neuromuscular do filho Martim,
que ensinou a família a ser feliz.
Texto de Vera Pimenta
Fotografias de Ricardo Meireles
Quando Soraia sonhou com o
dia em que teria o seu primeiro
filho nos braços, o pior cenário
que lhe passou pela cabeça
foi o das noites mal dormidas.
A vida, porém, tinha outros
planos. O Martim nasceu com
uma doença neurológica que,
nos primeiros meses, roubou
aos pais o sono e a esperança.
Em troca, viria a ensiná-los a
serem felizes. Um dia de cada
vez.
Sentado na soleira da porta de
correr da sala, Martim, de dois
anos, debruça-se sobre um
cesto quase do seu tamanho,
sob o olhar atento dos pais.
A sonda que traz na barriga
não é um obstáculo, muito
menos na hora de brincar.
No fundo do cesto encontra
o brinquedo perfeito. É uma
bola de futebol para pés mais
crescidos, mas isso pouco lhe
importa. Agora que aprendeu a
caminhar, o céu é o limite. Com
a ajuda da mãe, põe a bola no

«O Martim ensinou-nos a viver um dia
de cada vez»
tapete, enquanto chama pelo
«El». E o pai Joel já sabe que
está convocado para o jogo.
Devagarinho, para não perder
o equilíbrio, Martim dá o
pontapé de saída e a partida
começa.
Soraia Silva, de 28 anos, teve
uma gravidez completamente
normal. Às 40 semanas,
depois de um parto induzido,
nascia o tão desejado primeiro
filho do casal. Mas o sonho
de uma vida depressa se
tornaria num pesadelo: apesar
dos estímulos, o bebé não
respirava. Sem conseguir,
na altura, dar explicações,
a equipa médica reuniu-se
e o Martim foi levado para
observação.
O turbilhão de dúvidas que
assolou a mãe nesse instante →
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ficaria gravado até hoje na sua
memória: «Nós idealizamos o
momento em que vamos pegar
no nosso filho pela primeira vez
e não aconteceu. Ninguém está
preparado para isso». Só voltou
a vê-lo rapidamente ao final da
tarde. «Era um menino muito
sossegadinho, muito parado»,
recorda.

O Martim passou
dois meses no
hospital, sem
diagnóstico
Os dias eram passados
no hospital, à espera do
diagnóstico que não chegava.
Nos cuidados intensivos,
as visitas da família não
duravam mais de cinco
minutos e exigiam o uso de
bata e máscara. Num vaivém
interminável de exames,
análises e opiniões médicas,
os pais sabiam apenas que o
bebé respirava mal, vindo a
descobrir, pouco depois, que
não conseguia alimentar-se
sozinho.
Ao fim de um mês, foram
chamados para uma consulta
de pediatria do ramo
neuromuscular. «Esse foi o
pior dia de todos», desabafa
a mãe, «foi o dia em que nos
disseram que o Martim podia
nunca conseguir falar ou
andar». Todos os cenários
foram postos em cima da mesa.
«E aí chorámos, chorámos,
chorámos».
Após uma biópsia ao músculo,
o Martim foi diagnosticado com
miopatia nemalínica congénita,
uma doença neuromuscular

A doença neuromuscular do Martim
não o impede de brincar

que, no seu caso, afecta o
desenvolvimento ao nível
muscular, respiratório e
da deglutição. Os médicos
explicaram que o Martim teria
de passar mais dois meses no
hospital, para se acostumar
à sua nova realidade. Os pais
rapidamente aprenderam a
aspirá-lo, a mudar a sonda
e a alimentá-lo, a usar o
aparelho de auxílio na tosse

Em pouco tempo,
a mãe aprendeu
a aspirá-lo, a
alimentá-lo e a
mudar uma sonda
(cough-assist) e o de ventilação
não-invasiva, para ajudar na
respiração durante a noite. →

Saúde
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Em casa, os pais escolhem brincadeiras que ajudem no desenvolvimento do filho

Jogar à bola é uma das actividades
preferidas do Martim

Soraia recorda a felicidade
de voltar a casa apenas duas
semanas depois: «Eu achei que
nunca iria ser capaz de mudar
uma sonda ao meu filho. Mas
a força do instinto fez que com
as coisas acontecessem mais
rapidamente». A família reuniu-se para celebrar a chegada
do seu novo membro. «E aos
poucos fomos construindo a
nossa normalidade, tentando
adaptar-nos à rotina dele e ele
à nossa».

No final do dia é tempo para
as sessões prolongadas
de fisioterapia, cruciais no
desenvolvimento do Martim.
As fisioterapeutas, que o
acompanham desde o início,
já são quase parte da família.
Entre jogos e brincadeiras,
Soraia aprendeu a encarar
estas sessões como uma
espécie de terapia também
para ela.

Desde aí, o toque do
despertador é sinónimo
de correria. Quando a mãe
acorda, a prioridade é limpar
a sonda do Martim, fazer o
cough-assist e dar-lhe de
comer. «Há pais que, enquanto
se arranjam, deixam o filho
no sofá com o biberão, a ver
desenhos animados, mas eu
não posso fazer isso», explica

Soraia, «eu tenho de fazer tudo
sozinha porque o Martim não
consegue».
Nas manhãs de terapia da
fala e de fisioterapia, o hospital
é local de paragem obrigatória
antes de deixar o filho na
creche e seguir para o trabalho.
À hora do almoço, Soraia
passa novamente na escola
para o preparar, com a ajuda
das funcionárias. Enquanto
os amigos almoçam, o Martim
fica sentado na mesma mesa
e vai aprendendo a segurar
na colher e a sentir o sabor
da sopa.

«Idealizamos
o momento em que
vamos pegar no nosso
filho pela primeira
vez e não aconteceu»

Em casa, as actividades são
pensadas de modo a estimular
o desenvolvimento do Martim.
Jogar à bola com o pai, atirar
brinquedos e caminhar à
volta do sofá são alguns dos
momentos mais divertidos
do dia. Por saber que o filho
não tem a força normal para
a sua idade, Soraia admite
que nem sempre é fácil pôr o
medo de parte. Porém, os pais
esforçam-se por o deixar →

Saúde

Soraia garante que o filho é a sua maior inspiração

Soraia tem um
blogue onde partilha
diariamente a sua
rotina
brincar livremente, interferindo
apenas quando é necessário.
No corre-corre do dia-a-dia,
em nenhum momento os pais
vêem o Martim como uma
criança diferente. «Ele é o
nosso filho, com as limitações
que a miopatia implica». E
quando alguém pergunta se
«o menino está melhor», a
resposta é sempre a mesma:
«O Martim está bem, ele não
está doente. Para mim ele tem
uma limitação, mas não está
doente».
O futuro é uma incógnita sobre
a qual não pensa. «Todos os
dias são uma descoberta»,

explica a mãe. Nos casos
conhecidos pelos médicos,
há crianças que não falam,
algumas que não caminham
e outras que não conseguem
sequer segurar a cabeça. «Com
o Martim, o pior cenário está
a desvanecer-se aos poucos»,
assegura, «e isso tem sido
muito bom de viver».
Hoje, Soraia tem algo a dizer
a quem possa passar pelo
mesmo processo. Por isso,
criou o blogue “Mãe do Sexto
Esquerdo”, onde partilha os
desafios e as aventuras diárias
do filho, com uma mensagem
de esperança. «Não é fácil,
mas o que eu digo sempre é:
olhem bem para os vossos
filhos. Neles encontrarão força
onde julgavam já não haver
nenhuma».
O filho, garante, é a sua maior

inspiração. «A lição mais
importante que ele nos deu foi
aprender a viver com calma,
um dia de cada vez». Como as
outras crianças da sua idade,
sabe que o Martim contará
com quedas, aventuras, birras
e aprendizagens. A seu tempo
e ao seu ritmo. Com os olhos
rasgados num sorriso, Soraia
afirma que são uma família
feliz. «E o Martim foi a cereja
no topo do bolo». •

Continue a ler em:
www.revistasauda.pt
• O filho em primeiro lugar
• Uma criança igual às outras
• Inspiração para
a comunidade

VEJA TAMBÉM OS VÍDEOS
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/// Consultório

Olhos em forma
Prevenção e tratamentos para diabéticos.

David Martins
Oftalmologista
• Dos lípidos séricos – as
gorduras no sangue – em
particular do colesterol
• Do peso
• Da hipertensão arterial
Fazer exercício físico
regularmente e adequado à
idade, e não fumar, são duas
condições essenciais.

A retinopatia diabética é a
principal causa de cegueira
na população. Doentes com
diabetes mellitus têm índices
elevados de açúcar no sangue.
A chamada hiperglicemia
crónica é um factor de risco
para a saúde dos olhos de
doentes diabéticos. A incidência
aumenta mediante a duração
da doença, o mau controlo
da glicemia, a idade, etnia
e predisposição genética.
É decisivo manter uma atitude
de prevenção das graves
complicações oculares que
podem levar à cegueira.
A melhor forma é assegurar
o controlo regular:
• Dos níveis de açúcar no
sangue, evitando os doces

O doente diabético é
normalmente seguido por
vários especialistas: médico
de família, endocrinologista,
cardiologista e oftalmologista.
Pode ser necessária a
participação de outras
especialidades se/quando
surgirem outras complicações.
É aconselhável a intervenção
de um nutricionista para
manter um plano alimentar.
O rastreio oftalmológico é
fundamental para detecção
de eventuais alterações.
Estas podem ser tratadas
precocemente e travar o
caminho para a cegueira.
A retinopatia diabética no
último estadio comporta
alterações profundas da
microcirculação, aparecimento
de vasos anómalos na retina,

nervo óptico, com hemorragias,
e glaucoma complicado.
O mais importante é evitar
chegar a esta situação de difícil
reversão. Há tratamentos
para travar a perda completa
da visão, se for detectada
e tratada precocemente.
A principal causa de perda de
visão nestes doentes é o edema
macular diabético. Trata-se
de um aumento da espessura
da mácula, a área central
da retina, pela qual lemos
e distinguimos as cores,
por exemplo.
A responsabilidade pelo
planeamento terapêutico
adequado a cada situação
compete ao oftalmologista.
Pode optar por algum tipo
de tratamento laser,
injecções intra-oculares,
que impedem a proliferação
vascular. Há ainda
medicamentos anti-inflamatórios e cirurgia
vítreo-retiniana.
Em Portugal, estima-se que
a diabetes atinja cerca de
13 por cento da população,
o que corresponde a um milhão
de pessoas. Se tiver dúvidas,
aconselhe-se com o seu
médico assistente. •
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/// Pediatria para todos

As boas
mães
modernas
Hugo Rodrigues Pediatra
pediatriaparatodos.com
www.bebessauda.pt
Há uns anos a maior parte
das famílias assentava em
pais trabalhadores e mães
que ficavam em casa, a cuidar
dos filhos. Esse cenário
mudou radicalmente. Os
casais em que ambos
trabalham já são maioritários
em Portugal. Esta realidade
traz desafios novos, que
importa ultrapassar para
manter a harmonia e
o funcionamento familiares.
Faz sentido pensar nos prós
e contras de cada uma das
situações, num exercício
puramente reflexivo:
• Mães que ficam em casa
A grande vantagem teórica
desta situação é mais para
os filhos, que têm a mãe
mais disponível e presente

Mulheres realizadas educam melhor.
no dia-a-dia. No entanto,
provavelmente têm o pai
pouco presente. Para além
disso, para as próprias
mães é um cenário um
pouco mais redutor, porque,
não tendo propriamente
uma carreira laboral,
têm imenso trabalho para
orientar a casa e os filhos.
• Mães trabalhadoras
As mulheres têm (e muito
bem) um papel cada vez
mais activo no mercado
laboral. Possuem carreiras
nas quais investem, com
os sacrifícios e esforços
que isso implica. A maior
vantagem é a participação
activa do pai e da mãe em
casa, e fora dela. Por outro
lado, é importante frisar
também que as mulheres

realizadas são sempre
melhores mães. Menos
positivo é a falta de tempo
que na maior parte das
vezes ambos apresentam
devido aos horários e
exigências profissionais.
Não existe um modelo melhor
do que o outro, embora este
último seja a tendência vigente
e que se vai intensificar. É, no
meu entender, o que faz mais
sentido, com uma participação
mais ou menos equitativa
em termos profissional e
domiciliário de ambos os
elementos do casal.
A melhor opção é sempre
a que funcionar melhor para
cada família, bem como para
cada elemento da família
individualmente. •

Saúde

CONSULTÓRIO
SONO

LARGAR A CHUCHA

(Ana Pinto)
O meu filho tem 15 meses
e acorda de hora em hora
desde que nasceu. Estou
desesperada, o que posso
fazer?
Geralmente, o que perturba
os pais são os despertares
a meio da noite, mas o
verdadeiro problema
está na forma como as
crianças adormecem.
Deve tentar que o seu
filho adormeça por ele na
caminha dele, sem nenhum
tipo de contacto físico, de
forma a ser autónomo no
adormecer. Não acho que
o deve deixar chorar, pode
pegar nele para o acalmar
e tranquilizar, mas quando
estiver tranquilo deve voltar
a pô-lo na cama dele, para
tentar que ele adormeça por
si mesmo.

(Rosa Andrade)
Qual é a melhor altura
para uma criança deixar
a chupeta?
De um modo geral, deve-se começar a tentar que as
crianças deixem a chupeta
durante o dia a partir dos
18 meses. O ideal é que o
consigam fazer até aos dois
anos. Quanto à chupeta na
hora de adormecer, deve
começar a ‘negociar’ com
ela a partir dos dois anos
e meio, aproximadamente,
para que deixe até aos três
anos.

JOSÉ CARDOSO
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/// Família

Mamã, sexy
e feliz

Marta Xavier Cuntim
Psicóloga
geral@martaxaviercuntim.pt

o número de horas a mais
que as mulheres trabalham
diariamente, em comparação
com os homens. Para além da
diferença de ordenados.
A sociedade ainda é muito dura
e exigente com as mães. São
vistas como responsáveis por
tudo, não lhes sendo permitido
falhar um milímetro.

Ser mãe é o trabalho mais
exigente que existe. Não se
pode ser mãe das 9h às
18h e ser mulher no que resta
das 24 horas diárias. Ser mãe
é uma tarefa que exige total
atenção e dedicação.
Além do trabalho, a mulher
conjuga as tarefas domésticas,
os filhos e ela própria. São
vários os estudos que indicam

No meio das tarefas todas,
ainda lhe é exigido que esteja
bonita, bem-disposta e
sorridente. Ora, não é isso que
queremos exigir às nossas
supermulheres. Queremos,
antes de mais, que se lembrem
que também existem enquanto
mulheres.
Costuma-se dizer na terapia
de casal que 1+1=3. Queremos
com isto afirmar que existem
duas pessoas diferentes (1+1)
e os próprios enquanto seres
individuais formam um casal (3).

Seja mulher
24 horas por dia
O mesmo é válido para as
mães. É muito fácil fundir-se apenas no papel de mãe
e deixar de existir enquanto
mulher.
Deixo algumas sugestões para
as mães não se perderem
nesse papel e conseguirem ver-se enquanto mulheres:
• Reconheça as limitações e
peça ajuda. Esta é capaz de
ser a mais difícil. São poucas
as pessoas que admitem
limitações, dúvidas e receios,
e pedem ajuda. Uma mãe
pedir ajuda para descansar
ou dormir pode não ser bem
visto pela família/sociedade.
Nem todas as mães reagem
da mesma forma à gravidez
e pós-parto. Pedir a alguém
que fique com o bebé →

Equilíbrio

enquanto vai descansar pode
ser o necessário para manter
a sanidade mental. O pai pode
ficar com o bebé enquanto
a mãe vai tomar um banho
de imersão, ao cabeleireiro,
tomar um café com amigas –
o que a faça sentir-se bem.
• A opinião das outras pessoas
não importa. Toda a gente
tem opiniões. Oiça e retenha
o que importa. O que não lhe
é útil, descarte.
• Faça durante a maternidade
o que fazia antes de ser
mãe. Se antes gostava de se
arranjar, preocupar-se com
a imagem, não é por ser mãe
e estar em casa que deve
descurar estes cuidados.
A vontade pode ser nula,
mas vestir uma roupa em vez
de ter o pijama vestido todo
o dia pode fazer diferença.
• Não se obrigue a entrar
na roupa que usava antes
de engravidar. Se é como a
generalidade das mulheres,
engorda durante a gravidez.
E mesmo depois de ter o
bebé continua com uns quilos
a mais. Não se obrigue a
entrar na roupa pequena. Não
lhe vai fazer bem! Compre
algumas peças de roupa que
lhe assentem bem e a façam
sentir sexy, e aos poucos vá
tentando perder o peso
a mais.

Quando o bebé
dorme, aproveite
para namorar,
ver um filme,
conversar

Reconheça
as limitações
e peça ajuda
• Namorar. O bebé nasce e toda
a atenção está direccionada
para ele, mas é importante
lembrar-se que existe outra
pessoa. Quando o bebé dorme,
aproveitem para namorar,
ver um filme, conversar. Nos
dias em que estão em casa,
saiam para passear, almoçar
fora. Basicamente, façam
o que faziam antes a dois.
A proximidade e intimidade
são importantes para a vida
do casal.
• Relações sexuais no pós-parto. Com o parto, o corpo
muda e é preciso esperar
algum tempo para voltar a
ter relações sexuais. Importa
lembrar que há mais relação
sexual além da penetração.
O contacto físico, a intimidade,
a proximidade são actividades
que dão mais prazer do que
a penetração. É verdade que
pode ter ganho uns quilinhos,
mas o mais certo é isso ser
mais importante para si do
que para o seu parceiro.
Seja no papel de mãe ou noutro,
a mulher tem de sentir-se bem
com ela própria, tal como antes
de ter filhos. O corpo muda,
as hormonas não ajudam, as
preocupações e rotinas são
outras, mas não está só. Há
um pai, avós, tios, amigos que
podem ajudar nas alturas mais
difíceis e cansativas. Não lhe é
exigido que faça tudo sozinha.
Acima de tudo, lembre-se que
não é apenas mãe e que há uma
mulher dentro de si que precisa
de se sentir bem e confiante. •
MANTRASTE
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Bebés Saúda
Siga-nos em:

www.bebessauda.pt

Menos é mais
O movimento slow parenting
convida a viver sem pressa.
Texto de Maria Jorge Costa

MIGUEL RIBEIRO FERNANDES

A pressão de dar resposta às solicitações
pessoais e profissionais leva muitos pais a
viverem em permanente culpa por falta de
tempo de qualidade com os filhos. De acordo
com o relatório do Fórum Económico Mundial,
as mulheres portuguesas trabalham mais 90
minutos por dia do que os homens. Para além
das horas fora de casa, ainda recai sobre as
mães a maior fatia ao responsabilidade na
gestão doméstica: cuidar dos filhos, arrumar
a casa e ir às compras ao supermercado. Os
números explicam a razão para o sentimento
de culpa, a ansiedade e o stress. →

Os pais Saúda do Fundão têm
horários apertados, mas arranjam
tempo para brincar com os filhos
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FÁBIO MESTRINHO

Ser mãe (ou pai) aumenta a exigência no
mercado de trabalho. O pediatra Lincoln Justo
da Silva não tem dúvida de que o Estado é pouco
amigo das famílias. «Tanto o Estado como a
grande maioria das empresas comporta-se
de modo semelhante. Falam muito e fazem
pouco em favor das crianças e dos pais»,
alerta o médico.

Se os pais forem mais
calmos, os filhos serão
crianças tranquilas
Mesmo sob pressão, há caminhos para
facilitar e usufruir de momentos em família.
A solução não é encher a agenda dos filhos
com actividades extracurriculares para serem
os melhores em tudo. As crianças absorvem
«o invisível das nossas emoções», desde o
útero, sublinha o pediatra. Se os pais forem
mais calmos, se viverem menos angustiados,
os filhos serão crianças tranquilas. «Não tenho
dúvidas. Pais que vivem numa preocupação
constante de oferecer o melhor e exigindo aos
filhos que sejam os melhores dos melhores,
acabam por criar um ambiente tenso, difícil
e pouco adequado à maturidade emocional
da criança», assegura.
O slow parenting é um movimento criado
há mais de dez anos e tem como proposta
voltar ao essencial: estar presente, dar muito
amor, exprimir e verbalizar os afectos. «As
crianças não exigem nada de material. Mas
são dependentes do amor, dos afectos, dos
abraços da mãe, do pai e dos familiares. Se,
desde muito cedo, viverem num meio dominado
pela ansiedade de fazer tudo bem, respondem
do modo que sabem: choro persistente,
dificuldades no sono, dependências várias,
dificuldade em estruturar a autonomia ao longo
da vida», alerta Lincoln Justo da Silva.

Luís Furtado, de Portimão,
num momento de lazer com
o filho Dinis

As crianças aprendem pelo exemplo e é
nesse campo que o pediatra sugere deixar
os telefones, os computadores e a televisão
desligados quando chegam a casa. «Se, desde
muito pequenas, observam os pais sempre
ligados ao telemóvel ou outro equipamento,
vão considerar esses esquipamentos
indispensáveis para a sobrevivência. Proponho
aos pais um uso moderado e ajustado das
tecnologias. Sei que é muito difícil, mas o bem-estar é uma conquista, não se recebe como
herança, sem trabalho», conclui o pediatra. →
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“A minha pele
respira equilíbrio.”

A INOVAÇÃO EM DERMOCOSMÉTICA CHEGOU ÀS FARMÁCIAS PORTUGUESAS
Uma gama completa, clinicamente comprovada que melhora
as 5 principais características de uma pele saudável.

www.yourgoodskin.com | VENDA EXCLUSIVA EM FARMÁCIAS
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RICARDO CASTELO

PRINCÍPIOS DO SLOW PARENTING

A mãe Saúda do Furadouro
optou por ficar em casa para
acompanhar de perto os filhos
Margarida e Daniel

«Passear no jardim, subir
a uma árvore ou dar
a mão são momentos
imprescindíveis para uma
parentalidade bonita»,
afirma Lincoln Justo da Silva
A parentalidade é para se viver com
simplicidade e sem medos, defende o médico,
que acompanha crianças há mais de 40
anos. «Levar a criança a passear no jardim,
correr atrás de uma bola, subir a uma árvore,
ou simplesmente andar de mão dada são
momentos imprescindíveis para consolidar
uma parentalidade bonita. Memórias que
serão recordadas e reproduzidas pelos filhos,
futuros pais», conclui.
A norte-americana Jean Alice Rowcliffe,
fundou o movimento slow parenting com a
missão de recordar às famílias a importância
de diminuir o ritmo de vida e respeitar
o tempo e ritmo das crianças. Uma das
ideias-chave é dar tempo livre, sem
regras nem actividades extracurriculares.
Na primeira infância, a principal ferramenta
de aprendizagem é a brincadeira. •

1. Desligar a tecnologia durante,
pelo menos, uma hora por dia
2. As crianças precisam de pais – deixe
de tentar ser amiga(o) do seu filho
3. Aprenda a observar o seu filho e
outras crianças, e esteja atenta a
essas observações. Perceba as fases
do desenvolvimento nas várias idades
4. A casa é a primeira escola das crianças
e os pais são os primeiros professores.
Compreenda e valorize a importância
do seu papel
5. O trabalho da criança é brincar
6. Você deu a vida, mas não é a vida
do seu filho
7. É importante saber dizer NÃO
e definir limites
8. Menos é mais. A criatividade nasce,
muitas vezes, do tédio
9. Compreender, respeitar e honrar
a comunidade, dentro e fora de casa
10. Cultive momentos tranquilos e encontre
tempo para esvaziar a mente

Saber mais:

https://slowparentingmovement.wordpress.com

PEREGRINAÇÃO?

NOK ANTI-FRICÇÕES
REFORÇA A PELE
PREVINE O
APARECIMENTO DE
BOLHAS E IRRITAÇÕES
Creme que pode ser
aplicado nos pés, axilas,
mamilos e região inguinal

TRAIL OU MARATONAS?

CAMINHADAS?

PÓ ANTI-TRANSPIRANTE
ABSORVE A TRANSPIRAÇÃO
NEUTRALIZA O ODOR
AJUDA A PREVENIR
IRRITAÇÕES
Pode ser aplicado
nos pés, meias e sapatos
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/// Ambiente

Nas nossas mãos
É possível melhorar a qualidade do ar.
Jaime Pina Médico

Fundação Portuguesa do Pulmão
www.fundacaoportuguesadopulmao.org

estudo aponta para 15.000,
mais do dobro. Na União
Europeia, Portugal ocupa o 13.º
lugar na lista da mortalidade
devida à poluição atmosférica,
com 138 mortes em cada
100.000 habitantes.

A poluição atmosférica é causa
de doenças. Compete-nos
ser pró-activos no combate a
esta situação. Podemos fazê-lo reduzindo a poluição que
lançamos para a atmosfera;
utilizar veículos não poluentes,
andando a pé, de bicicleta, de
metro ou noutros transportes
públicos. Deixar de fumar,
reduzir a ingestão de carne e
evitar a utilização de aerossóis.
Em Portugal morre-se muito
mais em consequência da
poluição atmosférica do que
se pensava. Em vez dos 6.690
óbitos indicados pela Agência
Europeia do Ambiente, um novo

De onde vem a poluição?
Apesar de ela poder vir da
própria natureza, a maior
parte da poluição é causada
pela actividade humana. O
tráfego rodoviário, a indústria
e a agricultura intensiva
estão na linha da frente como
responsáveis pela degradação
da qualidade do ar.
Óxidos de carbono, de azoto
e de enxofre, compostos
orgânicos voláteis, partículas
respiráveis envenenam o ar das
cidades e das zonas industriais,
e são a causa primária desta
situação. Em dias de sol, a
radiação solar ao incidir sobre
estes compostos, através
de um efeito fotoquímico, dá
origem a um novo poluente
ainda mais perigo: o ozono.
Os impactos da poluição
atmosférica exercem-se,

sobretudo, ao nível do aparelho
respiratório, provocando
inflamação de todos os seus
segmentos, desde o nariz
(rinite) ao pulmão (pneumonia),
passando pela faringe
(faringite) e pelos brônquios
(bronquite). As crianças e os
doentes crónicos são os que
mais sofrem.
A poluição também contribui
para outros tipos de doenças,
como as cardiovasculares
(acidentes vasculares cerebrais
e cardíacos), a diabetes e a
hipertensão arterial.
Para se defender da poluição,
deve evitar circular em horas
de ponta e nas zonas da cidade
com maior concentração de
veículos. Tente arejar a casa
apenas nos períodos com
menor intensidade do tráfego
rodoviário. Evite sair ou use
máscara quando houver
indicação das autoridades de
que o nível da poluição está
elevado, passeando em locais
sem trânsito. Com estas
medidas tão simples estamos
a contribuir para a nossa saúde
e para a do planeta. •

Vitalidade
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Vegan ou
vegetariano?
Conheça as diferenças, os riscos e os cuidados a ter.
João Brás
Nutricionista
Ser vegetariano é excluir
da alimentação a carne e o
peixe, mas não os produtos de
origem animal. Pode consumir-se, por exemplo, ovos e/
ou lacticínios. Há quem siga
uma dieta ovovegetariana,
outros preferem uma
dieta. Existe ainda a dieta
ovolactovegetariana
(que inclui lacticínios e ovos).
O veganismo exclui a origem
animal da alimentação, mas
também do vestuário, produtos
de higiene e limpeza.

O organismo é
menos eficiente a
absorver proteína
de origem vegetal

Os veganos acreditam que
a adopção deste estilo de vida
contribui para menor poluição
e gasto de recursos.
A limitação de alimentos pode
provocar défices nutricionais:
• A dieta vegetariana, desde
que bem planeada, é
adequada para todas as
idades, segundo a Associação
Dietética Americana.
• O veganismo exige cuidados,
uma vez que podem surgir
défices de ferro e vitamina
B12, que se encontra na carne
e noutros produtos de origem
animal. Apesar do ferro estar
disponível também em muitos
produtos de origem vegetal,
a sua absorção por parte do
nosso organismo não é tão

A dieta
vegetariana é
adequada a todas
as idades, se for
bem planeada
eficiente como o fornecido
por produtos de origem
animal. Deve encontrar-se boas fontes de proteína,
e a substituição da carne
e do peixe não deve ser feita
por alimentos processados.
Para quem segue uma
destas opções alimentares,
aconselha-se uma avaliação
periódica dos valores
vitamínicos e minerais.
Na maioria dos casos, é
aconselhado reforço com
suplementos alimentares. •

ALMOÇO

Receitas

Cogumelos salteados
com caju
700 g de cogumelos
5 pétalas de tomate seco
6 dentes de alho
Azeite q.b.
Sal e pimenta q.b.
50 g de coentros
40 g de caju
Preparação:
Limpe, seque e corte os cogumelos.
Corte as pétalas de tomate seco em
tiras. Pique finamente os dentes de
alho. Numa frigideira, aqueça azeite
e coloque os alhos, os cogumelos e o
tomate seco. Deixe saltear e tempere
com sal e pimenta. Adicione os coentros
e o caju grosseiramente picados, e sirva
imediatamente.

SOBREMESA

Mousse de chocolate
e amendoim
280 g de tofu sedoso

Xarope de ácer q.b.

1/3 de chávena de
manteiga de amendoim
ao natural

100 g de chocolate
70% cacau

Preparação:
Retire o tofu sedoso da embalagem, descartando
a água e triture até ficar cremoso. Adicione a manteiga
de amendoim ao natural e envolva. Adoce a gosto com
o xarope de ácer (2 a 4 colheres). Derreta o chocolate
70% cacau biológico em banho-maria e envolva com
o preparado anterior.
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É preciso ter calma
Ajuda extra para um coração saudável.
José Miguel Sousa
Farmacêutico

A prática de exercício físico,
manter uma alimentação
saudável, evitar o stress
e dormir bem são essenciais
para viver mais e com saúde.
Por várias razões, há fases em
que o organismo tem falta de
alguns nutrientes para estar
em equilíbrio. Nesses períodos,
pode ser necessário adicionar
suplementos alimentares
à dieta.
Coenzima Q10 – Antioxidante
que se encontra em maior
quantidade no cérebro,
fígado e coração. Melhora
a função cardiovascular e
renal, e estimula o sistema
imunológico. Melhora situações
de fadiga e fraqueza muscular.
Alho – É um dos alimentos
mais populares em todo

o mundo. O alho contém
uma grande variedade de
substâncias activas sob a
forma de compostos activos
de enxofre, óleos voláteis,
ácidos gordos, enzimas,
aminoácidos, vitaminas e
minerais. A ingestão de alho
em quantidades adequadas
reduz o risco de hipertensão
por diminuição da pressão
arterial. Contribui para reduzir
os níveis do mau colesterol.
Tem um elevado teor de
vitamina B, que funciona como
anticoagulante. O alho contribui
para a diminuição dos níveis
de homocisteína, o aminoácido
responsável pela formação
de coágulos sanguíneos e
problemas cardiovasculares.

Oliveira – A Oliveira é muito
apreciada devido ao seu fruto,
a azeitona, de onde se extrai o
azeite, um óleo com propriedades
nutricionais reconhecidas. As
folhas da oliveira são utilizadas
por contribuírem para
a manutenção de uma pressão
arterial saudável.
O extracto de folha de oliveira
ajuda a diminuir a tensão arterial
(sistólica e diastólica), sendo
útil em casos de hipertensão
ligeira, no sistema circulatório
e na arteriosclerose. Ao
extracto de folha de oliveira
são reconhecidas propriedades
diuréticas e hipoglicemiantes
(baixa os níveis de açúcar no
sangue). •

Publirreportagem

Cogumelos Medicinais
Que benefícios para a saúde?
O valor nutricional e o sabor agradável de vários cogumelos justifica o seu vasto uso na
alimentação. Para além disso será que também apresentam propriedades medicinais que
justifiquem o seu uso na área da saúde? Quais os principais benefícios para a saúde humana?
“Um dos cogumelos com reconhecidas propriedades medicinais e que simboliza
longevidade e imortalidade na medicina oriental é o Ganoderma lucidum, também
conhecido como Reishi.
No mundo ocidental o seu uso medicinal aumentou recentemente devido ao crescente
número de ensaios realizados, que têm evidenciado as suas múltiplas potencialidades
medicinais, bem como pelo facto de cada vez mais a população procurar opções
terapêuticas naturais, eficazes e seguras para a prevenção e tratamento de diversas
patologias. A evidência científica comprova a ação deste cogumelo no reforço do sistema
imunitário. Os imunoestimulantes são produtos que melhoram e estimulam o funcionamento do mesmo, motivo pelo
qual a imunoterapia é uma estratégia amplamente utilizada em oncologia.”
Dr. José Silva Couto . Ginecologista|Oncologista . IPO Coimbra
_________________

ácidos ganodéricos.
Muitos destes
Ganoderma lucidum são compostos são
específicos e únicos
diversos, devido à
existência de um
neste cogumelo,
justificando os inúmeros
elevado número de
benefícios para a saúde
metabolitos bioativos,
que, para além das suas de quem consome
extratos ricos nestes
propriedades
imunoestimulantes, lhe compostos.
conferem um papel
Para além das
importante como
propriedades já
auxiliares na terapêutica
referidas, o Ganoderma
de diversas patologias,
lucidum tem
tais como, cancro,
paralelamente exibido
diabetes, dislipidémia e
outras potencialidades,
inflamação.
tais como ações
_________________
antialérgicas,
antioxidantes,
Os seus principais
hepatoprotetoras,
constituintes bioativos
antivirais,
são polissacáridos de
elevado peso molecular, antimicrobianas,
analgésicas e
nomeadamente,
antiulcerosas.
β–glucanos e triteOs efeitos
farmacológicos do
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/// Saúda convida

Reais
caminhos
de terra
e de mar
Texto de Maria João Veloso
Fotografias de Pedro Loureiro
Magnânimo como o rei que o
mandou construir, o Palácio
Nacional de Mafra avista-se do
cimo da Serra de Sintra. No ano
de 1711, casado há três anos
sem descendência, D. João V
prometeu ao divino construir
um convento se conseguisse
assegurar a continuidade da
dinastia. A 4 de Dezembro
desse ano nascia a Infanta D.
Maria Bárbara. O rei cumpriu
a promessa e seis anos mais
tarde seria lançada a primeira
pedra deste edifício imponente.
Foi construído à semelhança
de outros, congéneres como o
Palácio de Versailles, em França
ou o Palácio Real de Madrid.
O verso de Fernando Pessoa Deus
quer, o homem sonha, a obra nasce

aplica-se, não por esta ordem.
Passados três séculos, pisa-se
chão com história sob o olhar
atento do bufo real e respectiva
família – as aves de rapina – da
associação PENAS, que habitam
o claustro do convento desde 2015.
Fernanda Santos, coordenadora
do Serviço Educativo do convento,
começa a visita no Campo Santo. →

D. João V prometeu
ao divino construir
um convento
se conseguisse
assegurar
a continuidade
da dinastia
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No Núcleo de Arte Sacra, destaque para a escultura
"Santos Mártires de Marrocos"

A cada rectângulo do chão
corresponde uma sepultura.
«Os franciscanos dão pouca
importância à morte, porque dão
ênfase à vida além da morte»,
explica Fernanda Santos. Segue-se a enfermaria conventual e o
Núcleo de Arte Sacra. Destaque
para a escultura "Santos Mártires
de Marrocos", cujos milagres
inspiraram Santo António a
entrar na Ordem Franciscana.
A enfermaria dos doentes graves,
onde todas as camas estão
viradas para o altar, com o intuito
de obter a cura, impressiona
a farmacêutica Fernanda
Maximiano, com farmácia na
aldeia do Sobreiro há mais de
30 anos. Os frascos e utensílios
da antiga botica despertam
a curiosidade da anfitriã por
serem, eles mesmos, objectos
da história da Farmácia e da
Medicina em Portugal.
Inicialmente o rei encomendou
um convento para 13 frades, mas
o projecto de Johann Friedrich
Ludwig foi aumentado diversas
vezes. No fim cabiam 300 frades,
aos quais se juntou um paço real

Na Biblioteca do convento, a farmacêutica reencontra
uma amiga de liceu, Teresa Amaral

Um mundo
rebuscadamente
barroco, cenário
de filmes como
"A Rainha Margot"
ou "A Filha de
D'Artagnan"
e uma basílica. A empreitada é
de D. João V, o mais megalómano
rei de todas as dinastias. Em
diferentes épocas, o convento
foi habitado por franciscanos
e agostinhos.
Percorridos os intermináveis
corredores do palácio, imagina-se como era a vida na corte.
O rei vivia na ala norte, a rainha
na sul. Entre os dois, todo um
mundo frio de pedra lioz vinda
de Pêro Pinheiro e Montelavar.
Um mundo rebuscadamente
barroco, cenário de filmes
como “A Rainha Margot”
ou “A Filha de D’Artagnan”.
Para Fernanda Maximiano,
«Mafra tem um encanto
especial». O complexo está ligado
à própria condição de mãe, onde

baptizou na Basílica os seus
dois filhos. Nascida e criada em
Sintra, a guia destes dias vive
no concelho desde a abertura
da farmácia no Sobreiro. Por
sugestão sua, aconselha-se a
visita à Biblioteca do palácio.
Com cerca de 30 mil volumes,
está aberta a estudiosos e
investigadores. Por coincidência,
à frente da Biblioteca está Teresa
Amaral, amiga da farmacêutica
desde o tempo do Liceu Nacional
de Sintra. Um encontro feliz com
direito a testemunho fotográfico.
Os quilómetros feitos no convento
e palácio preparam os cinco
sentidos para o banquete na
Adega do Convento, com Rui Silva
e Nuno Costa aos comandos.
A descoberta da tarde é vitela
branca com esmagado de
legumes a acompanhar. A fechar,
o vinho Quinta de Sant’Ana, um
licoroso de colheita tardia →

Os frascos da antiga
botica despertam
a curiosidade
da anfitriã

h i d rata çã o d i á ri a
TODAS AS VARIEDADES CONTÊM MENOS
DE 5 g DE AÇÚCAR POR 100 ml
OU SÃO ZERO AÇÚCAR

AQUARIUS®
AQUARIUS® LARANJA
BAIXO EM CALORIAS

REDUÇÃO DE AÇÚCAR DESDE 2018

 30,2%

43,0% 

AQUARIUS® ZERO LARANJA

Aquarius e Aquarius Vive são marcas registradas da The Coca-Cola Company

ZERO AÇÚCAR

AQUARIUS VIVE® LIMA-LIMÃO
AQUARIUS VIVE® TROPICAL
COM ZINCO E VITAMINA B3
COM EXTRACTO DE BAOBÁ
BAIXO EM CALORIAS

É recomendável seguir uma alimentação variada, moderada e equilibrada,
assim como um estilo de vida ativo e saudável
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Tapada de Mafra
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Centro de Interpretação da Reserva
Mundial de Surf da Ericeira
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Aldeia Típica José Franco
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que harmoniza com o doce da
casa feito de bolacha digestiva,
queijo fresco, abóbora e
amêndoa. Energias renovadas e
segue-se uma espécie de safári
pela Tapada de Mafra.
Concebida em 1747 com o
fim de dar uma envolvente ao
monumento e ser um espaço
de caça para o rei, a Tapada
Nacional de Mafra servia
também para providenciar água
e lenha ao palácio. Indiferentes

à história do lugar, centenas de
animais com a fisionomia do
Bambi pastam por ali alheios à
presença humana. Adivinham-se
águias de Bonelli a sobrevoar o
céu azul, assim como se imagina
que morcegos de Bechstein
saiam da toca debaixo de um
céu estrelado. Ambos estão em
vias de extinção e vivem em total
liberdade neste habitat.
Mais antiga que a farmácia
de Fernanda Maximiano é a

Para além de espaço
para caçadas reais,
a Tapada de Mafra
também servia para
providenciar água
e lenha ao palácio
Aldeia Típica José Franco, situada
no Sobreiro. O neto, Pedro
Batalha, lembra que o avô, oleiro
de profissão, reproduziu em →
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Continue a ler em:
www.revistasauda.pt
• Declaração de amor
às gentes de Mafra
• Homenagem a José Franco
• Os festivais gastronómicos
da região

VEJA TAMBÉM OS VÍDEOS

O fim do dia no lugar de onde a família real
embarcou para Inglaterra, a 5 de Outubro de 1910

miniatura as aldeias do
concelho. Nos anos 60, o casal
de escritores brasileiros Jorge
Amado e Zélia Gattai encantou-se
com esta aldeia em miniatura,
que reproduz os costumes da
zona saloia. Ficaram amigos
para a vida. Já a aldeia típica
tornou-se ao longo do tempo um
local de paragem obrigatória. Até
vende o afamado pão da região.
Depois há o mar. Ao todo são
11 quilómetros de costa. Da Foz
do Lizandro à Praia da Calada.
Ali houve sete ondas de classe
mundial para a prática do surf
e não é por acaso que, desde
2011, quatro quilómetros foram
classificados como Reserva
Mundial de Surf. De São Lourenço
à Pedra Branca, passando pela
Praia dos Coxos ou Ribeira
D’Ilhas.
O mar azul torna o concelho
paragem obrigatória para
degustar peixe e marisco,
como se verifica ao almoço no
Restaurante Sul, praticamente
com o pé no oceano Atlântico.
O Centro de Interpretação da
Reserva Mundial de Surf da
Ericeira, no Largo Jogo da Bola,

deve ser incluído no rol de
visitas e decerto abrirá o apetite.
A protagonista do espaço é uma
mesa interactiva que explora
a reserva através de quatro
temáticas centrais: biosfera,
ondas, comunidade e logística.
Uma autêntica enciclopédia, que
engloba todas as espécies da
região – fauna e flora – e ainda
testemunhos de surfistas. Um
deles, Tiago Pires, convida o
público a tornar-se ecologista
e a proteger a biodiversidade
local.
No Restaurante Sul, pregado
grelhado com açorda de ouriços
do mar fecha o périplo por uma
região onde a história local se
costura com a história do país.
A começar em D. João V, que
lhe conferiu a grandeza que
resiste ao passar dos séculos,
ao embarque da família real na
Ericeira, no dia 5 de Outubro
de 1910. Narrativas não faltam
nesta região onde a uma surfada
no Atlântico ou a um trilho
pedestre na Tapada de Mafra
se deve associar uma aula de
história portuguesa. •

Bula
Palácio Nacional de Mafra
Terreiro D. João V
T. 261 817 550
PENAS – Associação para
a Protecção e Conservação
das Aves de Rapina
Rua da Figueirinha, 5
Rogel, Santo Estêvão das Galés
T. 933 436 811
Tapada Nacional de Mafra,
Portão do Codeçal
Mafra
T. 261 817 050
Adega do Convento
R. Moreira, 11
Mafra
T. 261 814 185
Hotel Vila Galé Ericeira
Largo dos Navegantes, 1
Ericeira
T. 261 869 900
Centro de Interpretação
da Reserva Mundial de Surf
da Ericeira,
Praça da República, 17
Ericeira
T. 261 863 122
Restaurante Sul
Parque de Santa Marta
Ericeira
T. 261 864 478
Aldeia Típica José Franco
Estrada Nacional 116, 34
Sobreiro
T. 261 815 420

Programas em família
por Joana Leitão

Porto

© MÁRCIA LESSA

Lisboa

www.estrelaseouricos.pt

Miranda do Douro
De olhos postos no céu!
Descobrir as aves portuguesas
através das suas penas e ossos,
observá-las, construir binóculos
ou jogar ao "jogo do burro de
Miranda" são apenas alguns
dos desafios que te lança o
ObservArribas – Festival Ibérico
de Natureza das Arribas do
Douro. Organizado pelo projecto
Life Rupis, de 31 de Maio a 2
de Junho, com o espaço de
exposição/feira instalado no
centro de Miranda do Douro,
no Largo do Castelo. Não te
esqueças de levar a máquina
fotográfica ou o telemóvel,
porque a natureza nesta região
(carregada de tradição) é
absolutamente deslumbrante.
Podes explorá-la a pé, de barco
ou de carro eléctrico.
© SAMUEL BUTON

Uma farmácia viva no jardim.
Sabias que muitos dos
medicamentos são feitos à
base de plantas? No dia 15 de
Maio, às 17h30, a Fundação
Calouste Gulbenkian convida-te a conhecer alguns fármacos
fitoterápicos, assim se chamam,
feitos com gingko, oliveira,
eucalipto, e a descobrir que,
só no Jardim Gulbenkian,
há plantas com efeitos
sedativos, anti-inflamatórios,
antibacterianos, calmantes,
entre outros. Ainda antes da
actividade, visita a exposição
“Cérebro – mais vasto que o
céu”, na qual podes aprender
tudo sobre este complexo órgão

humano com mais de 500 milhões
de anos. Além de entrares num
neurónio gigante, vais conseguir
ouvir o teu cérebro!
© SPEA

A pé, à descoberta da Invicta.
Achas que tens sentido de
orientação? Mesmo que nunca
tenhas visto um mapa ou uma
bússola, junta-te à festa que
vai ser a Porto City Race, a
decorrer de 17 a 19 de Maio.
Os monitores da organização
deste evento pedestre vão estar
lá para te acompanhar, não te
preocupes! Junta a família e
leva-a a conhecer alguns dos
locais mais emblemáticos do
Porto, principalmente a parte
Oriental da cidade. Inscreve-te!

Aljezur e Monchique
Equilibrismo ao ar livre. Já
imaginaste o que aconteceria

se o circo viajasse até ao
bairro? Seria uma emoção!
Pois é o que vai acontecer em
Aljezur (dia 4), no Porto da
Arrifana, e em Monchique (dia
5), com início no Largo dos
Chorões, sempre à tarde. Os 25
artistas da companhia de circo
contemporâneo francesa XY vão
mostrar as suas acrobacias.
Não contes com grandes
efeitos sonoros. Les Voyages
(As Viagens) é uma construção
colectiva (com pessoas) e
silenciosa, num equilíbrio de
forças. Esta é uma aventura
circense fora do comum.

Funchal
São flores, meus meninos, são
flores! A Ilha do Funchal, na
Madeira, é muito conhecida pela
Festa da Flor. Esta celebração
é uma homenagem à Primavera
e a tudo o que renasce. Moral da
história: vais encontrar flores por
todo o lado! Deixa-te encantar por
todas as cores destes cenários
pintados com os aromas das mais
variadas flores que possas imaginar.
Entre 2 e 26 de Maio, a Madeira está
realmente em flor. Na manhã do dia
4, num cortejo infantil, vão desfilar
centenas de crianças compondo um
grande mural de flores. Se ainda
não conheces a ilha da Madeira,
aproveita esta altura para lá ir.

www.revistasauda.pt
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/// Passatempos
Procura os padrões abaixo, da esquerda para a direita,
de trás para a frente e assinala-os no quadro
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ELIMAX Loção/
Champô - 100 ml
Na compra de uma embalagem de ELIMAX Loção 100 ml

LONGEVITAL®
Cardio
Na compra de uma embalagem de LONGEVITAL®
CARDIO

CNP Vários

CNP 6046417

vale

2,54

vale

2,54
Dispositivos Médicos CE0120

vale saúda

vale saúda

Validade: 1 a 31 de Maio de 2019
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas.
Limitado a 5 utilizações por cartão.

Validade: 1 a 31 de Maio de 2019
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas.
Limitado a 5 utilizações por cartão.

A-DERMA PROTECT
Na compra de uma embalagem da A-DERMA PROTECT

KUKIDENT PRO
Na compra de uma embalagem de Kukident

CNP Vários

CNP Vários

vale

14

vale

54
vale saúda
Validade: 1 a 31 de Maio de 2019
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas.
Limitado a 5 utilizações por cartão.

vale saúda
Validade: 1 a 31 de Maio de 2019
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas.
Limitado a 5 utilizações por cartão.
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ELIMAX Loção/
Champô - 100 ml

LONGEVITAL®
Cardio
Longevital® Cardio é um suplemento alimentar que contém
hidroxitirosol (extraído da azeitona – Olea europeae L., fruto), ómega-3
(EPA /DHA), vitamina E e vitamina B1, que ajuda a inibir a progressão
da aterosclerose(1), conferindo uma proteção contra a oxidação dos
lípidos do sangue, e contribuindo para o normal funcionamento do
coração. Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como
substitutos de um regime alimentar variado e equilibrado, nem de
um estilo de vida saudável. É importante para a saúde manter um
modo e um estilo de vida saudável e um regime alimentar variado
e equilibrado.Não deve ser excedida a toma diária recomendada.
Leia atentamente o folheto de informação ao consumidor.

Loção antipiolhos com fator de proteção (LPF®). Elimina piolhos
e lêndeas e impede a reincidência de infestações. Fácil de lavar,
não contém silicone. Sem inseticida.
Champô antipiolhos com fator de proteção (LPF®). Elimina
a oleosidade do cabelo e do couro cabeludo, ajuda a eliminar
as lêndeas mais resistentes e acalma a comichão e o couro
cabeludo irritado. Sem silicone e sem inseticida.
Dispositivos Médicos (CE 0120), destinados apenas à eliminação
dos piolhos da cabeça.

Em caso de dúvida consulte o seu médico ou farmacêutico.

Não indicados para crianças com idade inferior a 12 meses.

LGV 02_03_19
1. Moss, J. and Ramji, DP. Nutraceutical therapies for atherosclerosis.

Ed. Jan19 7287-ELI-2019-2

Nat Rev Cardiol. 2016 September; 13(9): 513-32.

Validade: 1 a 31 de Maio de 2019

CNP 6046417

CNP Vários

A-DERMA PROTECT

KUKIDENT PRO
Os cremes adesivos KUKIDENT para fixação de próteses
dentárias são desenvolvidas para melhorar a sensação
e o ajuste da sua prótese. A aplicação de um creme adesivo
para próteses dentárias evita que estas se movam quando
fala ou come, para além de se sentir mais seguro.
Kukident Dupla Ação (CNP 6205831)
Kukident Pro Anti Resíduos 40g (CNP 6185009)
Kukident Pro Proteção Dupla 40g (CNP 6306779)

Validade: 1 a 31 de Maio de 2019

Validade: 1 a 31 de Maio de 2019

CNP Vários

A gama A-DERMA PROTECT é a gama de proteção para todas
as peles frágeis ao sol. Com um fator de proteção muita
elevado SPF 50+ e apenas 4 filtros que protegem contra
os raios da UVA, UVB, IV e Luz Azul. A-DERMA PROTECT
respeita a pele e respeita o ambiente pois os seus filtros têm
um reduzido impacto no meio marinho e não se depositam
na fauna e flora marinhas. Composta por dois cremes de
rosto (com e sem perfume) e um fluido invisível, que seca
instantaneamente para usar todos os dias no rosto, no campo,
na praia ou na cidade. Para rosto e corpo, um spray e um leite
de adulto. Para as crianças, um spray e um leite sem perfume,
para usar a partir dos 6 meses. A-DERMA PROTECT tem ainda
dois protectores solares específicos: Protect AD formulado
para a pele seca e de tendência atópica (a partir dos 6 meses)
e o PROTECT AC formulado para a pele oleosa e de tendência
acneica. Para acalmar e suavizar a pele após a exposição solar
PROTECT AH com 91% de ingredientes de origem natural e
ácido hialurónico.

Validade: 1 a 31 de Maio de 2019

CNP Vários

Neutrogena®

Neutrogena® Fórmula

Na compra de uma embalagem das gamas Hidratação
Profunda, Reparação Intensa, Visibly Renew®
ou Hydro Boost® (excepto promoções duplas 2x750ml)

Na compra de uma embalagem da gama Pés da
Neutrogena®, incluindo packs promocionais

Hidratação Corporal

Norueguesa Hidratação Pés

CNP Vários

CNP Vários

vale

54

vale

3,5 4

vale saúda

vale saúda

Validade: 1 a 31 de Maio de 2019
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas.
Limitado a 5 utilizações por cartão.

Validade: 1 a 31 de Maio de 2019
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas.
Limitado a 5 utilizações por cartão.

PediSilkTM Medical - Trata

e Protege dos Fungos das Unhas
Na compra de uma embalagem de PediSilkTM Medical
CNP 6004424

Tensiómetro Pic
Solution Easy Rapid
Na compra de uma embalagem de Pic Solution
Easy Rapid
CNP 6241521

vale

24

vale

10 4

vale saúda

vale saúda

Validade: 1 a 31 de Maio de 2019
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas.
Limitado a 5 utilizações por cartão.

Validade: 1 a 31 de Maio de 2019
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas.
Limitado a 5 utilizações por cartão.

49

50

Neutrogena® Fórmula

Neutrogena®

Creme Pés Rápida Absorção: Para pés secos. Está cientificamente
comprovado que hidrata os pés secos durante 24 horas. A sua rápida
absorção permite que se calce imediatamente sem deixar a sensação
de oleosidade. Hidrata intensamente os pés deixando-os com uma
aparência saudável e extra suaves.

Gama Hidratação Profunda: Para pele seca, estas fórmulas não gordurosas
de absorção rápida penetram facilmente na pele, não sendo preciso esperar
para vestir. Também no formato prático Spray Express de rápida absorção
que pode ser aplicado mesmo sobre a pele molhada, hidratando-a por 48h.

Norueguesa Hidratação Pés

Creme Pés Ultra-hidratante: Adaptado para pé diabético. Para pés secos
e danificados. Ajuda a reparar e proteger os pés secos e danificados desde
o 1º dia. Ajuda a reparar a pele dos pés, graças à sua potente ação
hidratante, mas também protege os pés contra a secura, de uma forma
duradoura, porque reforça a barreira natural da pele.
Creme Pés Reparador Calcanhares Gretados: Para calcanhares gretados.
Ajuda a reparar calcanhares gretados desde o 1º dia. Alivia de imediato,
hidrata intensamente e ajuda a reparar as gretas dos calcanhares, deixando
os pés suaves e macios. O creme é rapidamente absorvido, sem deixar
sensação gordurosa na pele.
Creme Pés Redutor Calosidades: Com ureia eficaz no cuidado das
calosidades nos pés. Demonstrado em estudos clínicos que reduz as
calosidades e hidrata intensamente os pés, deixando-os suaves e macios.
O creme é rapidamente absorvido.

Validade: 1 a 31 de Maio de 2019

CNP Vários

Hidratação Corporal
NOVIDADE: Óleo em Loção: toda a nutrição de um óleo agora numa loção
de rápida absorção, deixando a pele com o toque acetinado de um óleo.
Gama Reparação Intensa: Para pele muito seca, com prurido e fragilizada,
está clinicamente comprovada que atua como um "penso rápido" hidratante**
regenerador que ajuda a reparar a pele muito seca e fragilizada desde
a 1ª aplicação e ajuda a alivar o prurido. Com e sem Fragrância.
Gama Visibly Renew® Elasticidade Intensa: Ajuda a melhorar a flexibilidade
e a elasticidade da pele em apenas 10 dias. Proporciona uma hidratação diária
de longa duração. Textura não gordurosa e de rápida absorção, que deixa uma
sensação delicadamente perfumada e macia.
Gama Hydro Boost®: Gama de cuidado diário com tecnologia inovadora com
Hyaluronic Gel Matrix, rica em Ácido Hialurónico que retém até 1000x o seu
peso em água e liberta-a durante 24h, garantindo hidratação contínua.
Fórmulas refrescantes e ultraligeiras para uma pele suave e radiante.
*Camadas superiores da epiderme. **Efeito "penso rápido" cosmético.
Excepto promoções duplas 2 x 750ml.

Validade: 1 a 31 de Maio de 2019

CNP Vários

Tensiómetro Pic
Solution Easy Rapid

PediSilkTM Medical - Trata

Medidor de pressão arterial de braço, simples e intuitivo.
Indica os níveis de pressão arterial e possui um detetor de ritmo
cardíaco irregular. Tecnologia Rapid Tech que proporciona uma
experiência de medição rápida e confortável. Registo de 60 medições
com data e hora, média das 3 últimas medições consecutivas.

O Tratamento Antifúngico para unhas de PediSilk™ Medical é um dispositivo
médico para o tratamento e prevenção de onicomicoses (dermatófitos,
leveduras e fungos). Este gel pode ser usado no tratamento das unhas dos
dedos dos pés e das mãos e está indicado no tratamento de onicomicoses
ligeiras a moderadas. Onicomicoses podem ser caracterizadas por uma
descoloração e espessamento das unhas infetadas, tornando-as frágeis
e quebradiças. As unhas e a pele circundante podem tornar-se secas
ou ásperas. Pedisilk™ Medical Tratamento Antifúngico para unhas é
recomendado para pessoas que frequentam habitualmente ambientes
húmidos e propícios ao desenvolvimento de onicomicoses, como piscinas,
ginásios, saunas, chuveiros públicos, etc.

e Protege dos Fungos das Unhas

PediSilkTM Medical é um dispositivo médico para tratamento antifúngico
das unhas. Apenas para uso externo. Não usar em pele ferida. Se for diabético
deve consultar o médico antes da utilização. Ler cuidadosamente a rotulagem
e as instruções de utilização.

Validade: 1 a 31 de Maio de 2019

CNP 6241521

Validade: 1 a 31 de Maio de 2019

CNP 6004424

Bomba Tira Leite
Manual Philips Avent
Na compra de uma embalagem de Bomba Tira Leite
Manual Philips Avent

Peluche com Chupeta
Philips Avent
Na compra de uma embalagem de Peluche
com chupeta Philips Avent
CNP Vários

CNP Vários

vale

154

vale

54

vale saúda

vale saúda

Validade: 1 a 31 de Maio de 2019
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas.
Limitado a 5 utilizações por cartão.

Validade: 1 a 31 de Maio de 2019
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas.
Limitado a 5 utilizações por cartão.

Barral DermaProtect

Lactacyd Girl

Hidratação para toda a Famíla
Na compra de uma embalagem de Barral DermaProtect

Na compra de uma embalagem de Lactacyd Girl

CNP Vários

CNP 6041368

vale

vale

54

24

vale saúda

vale saúda

Validade: 1 a 31 de Maio de 2019
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas.
Limitado a 5 utilizações por cartão.

Validade: 1 a 31 de Maio de 2019
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas.
Limitado a 5 utilizações por cartão.

51

52

Peluche com Chupeta
Philips Avent

Bomba Tira Leite
Manual Philips Avent

Peluche Snuggle
• Brinquedo de peluche com uma chupeta UltraSoft
• Peluche lavável na máquina de lavar roupa
• Ajuda o bebé e ajuda-o a si a encontrar a chupeta
• Os bebés vão desfrutar de mais mimo em cada abraço
• Escolha o seu favorito ou colecione todas as quatro
personagens adoráveis
• Disponível nas personagens: girafa, foca, macaco, elefante

Bomba tira leite Manual Natural
• Permite uma posição cómoda de extração sem necessidade de
inclinação para a frente
• Suave almofada massajadora que estimula o fluxo de leite.
• Inclui: 1 biberão (125ml) e tetina Natural para facilitar a
combinação entre a amamentação e o biberão.
• Compatível com a nossa gama de produtos de alimentação.
• Montagem intuitiva e fácil limpeza.

Validade: 1 a 31 de Maio de 2019

CNP Vários

Lactacyd Girl

Validade: 1 a 31 de Maio de 2019

CNP Vários

Barral DermaProtect
Hidratação para toda a Famíla

Higiene íntima diária para crianças a partir dos 3 anos. Lactacyd Girl é um
gel líquido para a higiene íntima diária, testado sobre controlo pediátrico.
Contendo um ph 5.0, enriquecido com ácido láctico, aloé vera calmante e
extrato de pêssego hidratante.

Barral DermaProtect® Creme de Banho Dermatológico é constituído à base
de um concentrado de ingredientes naturais e não agressivos. Com um
tensioativo suave e sem sabão que limpa com suavidade sem agredir a pele
sensível. Devolve à pele os lípidos que são eliminados durante a lavagem e
que são necessários para a manutenção de uma barreira cutânea saudável.
Barral DermaProtect® Creme Hidratante foi desenvolvido especificamente
para o cuidado diário da pele sensível com tendência a seca da criança e do
adulto, sendo um creme de rápida absorção e fácil de espalhar.
Não perca esta oportunidade de adquirir os seus essenciais de hidratação,
em formato familiar, agora ainda mais económicos!

Validade: 1 a 31 de Maio de 2019

CNP 6041368

Validade: 1 a 31 de Maio de 2019

CNP Vários
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Medidores de pressão
arterial Omron

Fastum emazero

Na compra de uma embalagem de Omron M3 Comfort,
M7, Evolv

Na compra de uma embalagem de Fastum
emazero (50 ml)
CNP 6085118

CNP Vários

vale

vale

104

24

vale saúda

vale saúda

Validade: 1 a 31 de Maio de 2019
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas.
Limitado a 5 utilizações por cartão.

Validade: 1 a 31 de Maio de 2019
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas.
Limitado a 5 utilizações por cartão.

ViV Nutri Belibaby
Na compra de uma embalagem de Belibaby Pré-natal,
Belibaby Amamentação e Belibaby Gotas

Ducray − Cuidados antiqueda
e redensificantes
Na compra de uma embalagem de qualquer loção antiqueda Ducray ou
sérum redensificante Densiage bem como qualquer embalagem de 30
cápsulas ou comprimidos de suplemento alimentar DUCRAY (cápsulas
Anacaps Progressiv/Reactiv ou comprimidos Densiage)

CNP Vários

CNP Vários

vale

vale

24

34

vale saúda

vale saúda

Validade: 1 a 31 de Maio de 2019
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas.
Limitado a 5 utilizações por cartão.

Validade: 1 a 31 de Maio de 2019
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas.
Limitado a 5 utilizações por cartão.

54

Fastum emazero
De acordo com a sua formulação, e os efeitos combinados
de origem natural Fastum emazero apresenta um efeito
calmante e proporciona uma sensação de alívio e bem-estar.
Mantém as condições normais da pele mesmo quando as
atividades diárias e desportivas as podem alterar, levando ao
aumento da permeabilidade capilar. Quando é aplicado na pele
é rapidamente absorvido, sem ser gorduroso ou sem deixar
manchas e proporciona uma sensação imediata de alívio, graças
ao efeito refrescante do mentol. Para adultos e crianças a partir
dos 3 anos. Produto cosmético. Utilizar em pele intacta.

Medidores de pressão
arterial Omron
A Omron oferece-lhe a melhor qualidade, precisão e segurança
em medidores de pressão arterial. A braçadeira com tecnologia
exclusiva Intelli Wrap, elimina a imprecisão causada pelo
posicionamento incorreto da braçadeira, conhecido por ser uma
importante causa de erro na medição da pressão arterial em
casa. A braçadeira pré-formada é fácil de colocar no seu braço,
com apenas uma mão, tornando a medição da tensão arterial
ainda mais simples. Este produto é um dispositivo médico.
Leia atentamente a rotulagem e em caso de dúvidas, consulte
o seu farmacêutico.

A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l.
Via Sette Santi, 3, 50131 Firenze (Italy)
Lubefar - Produtos Farmacêuticos Lda. uma empresa do grupo Menarini. Quinta da Fonte,
Ed. D. Manuel I, Piso 2-A, Rua dos Malhões, n.º 1, 2770-071 Paço de Arcos - Portugal

Validade: 1 a 31 de Maio de 2019

CNP 6085118

Ducray − Cuidados antiqueda
e redensificantes
Se costuma sofrer de queda de cabelo após o verão, prepare o seu
cabelo para os danos provocados pelos raios UV. As loções antiqueda
Ducray têm resposta para qualquer tipo de queda de cabelo. Se o
seu cabelo é fino e já perdeu o volume de outrora, o Densiage sérum
redensificante vai atuar na fibra capilar e no seu interior devolvendo
a vitalidade de outrora. O bom aporte de nutrientes é fundamental
para a boa saúde do cabelo, os suplementos alimentares de DUCRAY
são adaptados a cada situação específica com apenas 1 cápsula ou
1 comprimido/dia*. Anacaps Progressiv preserva o capital capilar
e está indicado na queda de cabelo crónica ou progressiva (duração
+ 6 meses). Anacaps Reactiv promove a resistência, força e volume
do cabelo e unhas, está indicado na queda de cabelo reativa ou sazonal
(duração – 6 meses). Densiage é o NOVO suplemento alimentar
DUCRAY com indicação para o envelhecimento capilar (perda
de densidade, cabelos finos e quebradiços), fornecendo todos os
nutrientes necessários para que os cabelos recuperem a juvialidade.
*A toma de um suplemento alimentar não substitui um regime alimentar variado
e equilibrado e um modo de vida saudável. Aconselhe-se com o seu farmacêutico.

Validade: 1 a 31 de Maio de 2019

CNP Vários

Validade: 1 a 31 de Maio de 2019

CNP Vários

ViV Nutri Belibaby
Belibaby Pré-natal é um suplemento alimentar especialmente
formulado para a mulher grávida ou a amamentar. Contém
Quatrefolic®, ácido fólico de última geração que contribui
para o crescimento do tecido materno durante a gravidez.
Contém Vivomega™ com DHA, que contribui para o
desenvolvimento normal do cérebro e do olho do feto e bebés
a amamentar. Contém também Lipofer® com ferro que
contribui para o transporte normal do oxigénio
Belibaby Amamentação é um suplemento alimentar
desenvolvido a pensar nas mulheres a amamentar. A sua
fórmula contribuí para a saúde dos seios da mulher e para
a manutenção da função normal da glândula mamária.
Belibaby gotas é um suplemento alimentar para bebés,
crianças e adultos. A sua preparação probiótica visa regular
o trânsito intestinal e contribui para o alívio das cólicas.
ViV Nutri Belibay Pré-Natal (CNP 6090159)
ViV Nutri Belibaby Amamentação (CNP 6090282)
ViV Nutri Belibaby (CNP 6090126)

Validade: 1 a 31 de Maio de 2019

CNP Vários

FUNGOS

NAS UNHAS?

8

RESULTADOS
EM APENAS

DIAS*
NÃO DANIFICA A UNHA
TRATAMENTO

TRATA E PROTEGE
DOS FUNGOS NAS UNHAS
Uma nova solução para o tratamento e prevenção de onicomicoses
Aconselhe-se junto do seu farmacêutico!
PediSilk MedicalTM é um dispositivo médico para tratamento e prevenção de onicomicoses ligeiras a moderadas das unhas. Apenas para uso externo.
Não usar em pele ferida. Se for diabético deve consultar o médico antes da utilização. Ler cuidadosamente a rotulagem e as instruções de utilização.
* Richardsson C (2009) efficacy test.

