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Muito mais para você!

Proteja os fios dos 
raios UV e mantenha 

a beleza com 
cUidados esPecíficos 

Cabelos

Melhor Idade
felicidade e 

hábitos saUdáVeis 
são os segredos 

da longeVidade

Ah, o 

verão...

Escolha o filtro 
mais adEquado para 
o sEu tipo dE pElE E 

aprovEitE  
o mElhor do sol



Convênio EmprEsa
DrogavErDE

tel: 11 3959-8800 (ramais 8865 ou 8817)
convenioempresarial@drogaverde.com.br

Entre em contato conosco:

a melhor forma de garantir a saúDE  
e o bem-estar de seus funcionários,  

com Custo zEro para sua empresa.

em todos  
os produtos 

da loja

ofertas são válidas de 01/01/2014 a 31/01/2014 ou enquanto durarem os estoques no período. Imagens meramente ilustrativas ** Verifique a disponibilidade 
dos produtos em nossas lojas. *** Nas compras acima de r$80,00, pagamento em 3X sem juros nos cartões de crédito.

Feliz 2014 na
Drogaverde
Nesta primeira edição de 2014 da revista DV & Você, há 

muitas novidades, ofertas e matérias especiais para toda 

a família. O início do ano é o momento de aproveitar as 

férias para descansar, passear e desfrutar dos momen-

tos que os dias quentes de verão podem proporcionar.

Na matéria de Proteção Solar, você saberá qual é o FPS 

recomendado pelos dermatologistas e conhecerá as di-

versas apresentações de protetores para cada tipo de 

pele. Já na editoria sobre Cabelos será abordada a im-

portância de proteger os fios dos raios UVA e UVB, os 

produtos adequados para serem utilizados no verão e a 

importância da alimentação balanceada para garantir a 

beleza das madeixas.

A população brasileira está envelhecendo e para apro-

veitar a vida com saúde e bem-estar é necessário seguir 

a cartilha da alegria para viver com independência física e 

mental, confira a matéria na editoria Terceira Idade. Você 

vai conferir também dicas sobre cuidado infantil, saúde 

feminina, nutrição e muito mais.

Aproveite o início de ano e leve toda a família para co-

nhecer uma Drogaverde mais próxima. 

Abraços,

Equipe Drogaverde

Revista Drogaverde & Você

Coordenadora de marketing Andrea Oliveira | Projeto gráfico Thatto Comunicação | Jornalista responsável Keyla Santos (MTb 59.466) | Impressão Quatrocor 
Gráfica e Editora | Tiragem 90.000 exemplares | Para anunciar andrea.oliveira@drogaverde.com.br

As matérias assinadas são de inteira responsabilidade dos autores, não expressando necessariamente a opinião da Drogaverde.  A responsabilidade sobre os 
anúncios publicados é exclusiva do anunciante, no que tange às normas da ANVISA e CONAR. Fica expressamente proibida a reprodução total ou parcial da 
revista, exceto por autorização escrita da Drogaverde, estando sujeito o infrator às penas previstas em lei. 

Fontes de pesquisa: 

http://www.dove.com.br 
http://www.hipoglos.com.br 
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R$

28,95cada
cod. 683418

R$

33,44cada
cod. 808966

R$

27,52cada
cod. 808965

R$

22,93cada
cod. 808964

R$

17,47cada
cod. 808963

R$

15,15cada
cod. 53120

R$

24,53cada
cod. 39730

R$

20,48cada
cod. 12939
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Proteção solar

protegida
Saiba qual é o Fator 
de proteção mínimo 
recomendado peloS 
dermatologiStaS e aS 
apreSentaçõeS indicadaS 
para cada tipo de pele

 Cuidar da pele é tarefa que deve ser realizada diariamente, em todas 

as estações do ano, mas no verão a prevenção deve ser redobrada devido à alta 

incidência dos raios uVa e uVb que podem provocar o envelhecimento preco-

ce, queimaduras e até mesmo o câncer de pele. tenha sempre às mãos um filtro 

solar de, no mínimo FpS 15 e aproveite o verão.

FPS iDeal
Você sabe qual é o fator de proteção 

solar ideal para o seu tipo de pele? Se-

gundo a dermatologista, membro das 

Sociedades brasileiras de dermatologia, 

de cirurgia dermatológica e de medi-

cina estética, ligia Kogos, quanto mais 

clara for a pele, mais cuidado com o sol 

ela precisa ter e, assim, é necessário um 

fator de proteção maior. “o FpS apon-

tado nos rótulos indica quantas vezes 

o produto aumenta o tempo em que a 

pessoa pode ficar exposta sem sofrer 

queimadura solar”, diz.

logo, se uma pessoa leva 20 minutos 

para ficar vermelha ao se expor ao sol, 

sem nenhuma proteção, ao usar filtro 

com FpS 15 esse tempo se multiplica 

por 15 e ela levará, então, 300 minu-

tos (cinco horas) para ficar vermelha. 

“nós, dermatologistas, recomenda-

mos o uso de filtro de, pelo menos, 

FpS 15, especialmente nas áreas mais 

delicadas, como rosto, tronco, mãos”, 

finaliza Kogos. <

TiPoS De Pele
para cada tipo de pele existe uma 

apresentação de protetor solar mais 

adequada. confira:

PeleS miSTaS e oleoSaS devem 

usar produtos sem óleo, como loção 

oil free, gel alcoólico ou aquoso;

PeleS SenSíVeiS ficam melhores com 

produtos com o mínimo de substâncias 

químicas, sem perfume e sem corantes, 

produtos 100% físico ou minerais;

PeleS SeCaS adaptam-se melhor a 

cremes e loções mais pesadas, onde 

substâncias oleosas e umectantes es-

tão presentes.

MinEsol® AntioxiDAnt  - Uma linha de 
proteção solar diária, que oferece ampla 
proteção UVA/UVB e ação anti-idade.

Episol FluiDo - Protetor solar fluido in-
dicado para pele normal e mista. Textura 
leve e toque seco. 

nEutrogEnA® sun FrEsh - Sua fórmula 
não oleosa é rapidamente absorvida, dei-
xando a pele protegida, hidratada e sequi-
nha. Textura ultraleve para corpo e rosto.V
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Pele saudável e
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R$

52,99cada
cod. 800941

R$

10,90cada
cod. 810313

R$

16,99cada
cod. 805004

R$

19,99cada
cod. 81574

R$

47,05cada
cod. 811169

R$

36,99cada
cod. 804407

R$

12,90cada
cod. 803441

R$

7,90cada
cod. 88021

R$

21,99cada
cod. 803439

R$

6,69cada
cod. 810315

R$

35,99cada
cod. 811869

R$

25,93cada
cod. 810731

R$

47,99cada
cod. 804413

R$

28,70cada
cod. 804410

R$

34,40cada
cod. 800956

R$

21,65cada
cod. 802793

R$

26,90cada
cod. 808874

R$

39,25cada
cod. 811168
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R$

9,99cada
cod. 811860

R$

15,49cada
cod. 808299

R$

12,90cada
cod. 811118

R$

5,85cada
cod. 811123

R$

7,95cada
cod. 809066

R$

11,99cada
cod. 920007

R$

8,19cada
cod. 103055

R$

8,65cada
cod. 797457

R$

2,54cada
cod. 6467

R$

4,77cada
cod. 57797

R$

24,32cada
cod. 15159

R$

10,90cada
cod. 810747

R$

9,99cada
cod. 811013

R$

8,19cada
cod. 920008

R$

18,90cada
cod. 17140

6  | & Você



SabonEtES íntIMoS 

as mulheres, no geral, têm uma grande 
preocupação com a saúde e para ajudá-las 
a manter a qualidade de vida existem os 
sabonetes íntimos, que podem ser utilizados 
diariamente. eles possuem pH compatível 
com a área íntima feminina e ajudam a 
mantê-la saudável, previnem infecções, 
proporcionam também, cuidado e uma 
sensação de bem-estar prolongada.

Bem-estar mulher

R$

4,25cada
cod. 809750

R$

4,20cada
cod. 62472

R$

14,75cada
cod. 97179

R$

6,45cada
cod. 803300

R$

6,65cada
cod. 809751

R$

29,99cada
cod. 811667

R$

13,90cada
cod. 811642

R$

26,50cada
cod. 811657
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caBelos

 no verão é comum passar mais tempo exposto ao sol, calor, vento, sal e 

cloro, fatores que podem danificar os fios, deixando-os ressecados e quebradi-

ços. para evitar que isso ocorra, utilize produtos hidratantes com filtro ultravioleta 

(uV). é recomendável lavar os cabelos logo após o banho de piscina ou de mar, 

com água corrente e doce e reaplicar o filtro após o enxágue. 

precisam de cuidados

protEjA os Fios 
Dos rAios uVA 
E uVB, utilizE 
proDutos 
ADEquADos E 
MAntEnhA uMA 
AliMEntAção 
BAlAncEADA pArA 
gArAntir A BElEzA 
DAs MADEixAs

Cabelos
eFeiToS DoS RaioS UV
os raios ultravioletas (uV) têm o poder 

de deixar o cabelo fraco e quebradi-

ço, pois agem profundamente nos fios. 

Segundo o médico tricologista (espe-

cialista em cabelos), dácio Wichrowski, 

os raios uVa degradam os aminoáci-

dos que compõem e dão resistência 

à queratina capilar, tornando os cabe-

los fracos e quebradiços. “eles atingem 

também a matriz, que é uma espécie 

de cimento entre as células do córtex 

capilar, dificultando a retenção de água 

pela fibra”, diz.

de acordo com o especialista, as mo-

léculas de ceramidas fazem parte des-

sa matriz que une as diversas cama-

das da cutícula à parte externa do fio. 

“quando atingidas pelos raios uV, as 

escamas da cutícula se abrem deter-

minando cabelos ásperos, resseca-

dos, sem brilho e com pontas duplas. 

os raios uVb também determinam al-

terações na queratina capilar e resse-

camento dos fios”, afirma.

pAntEnE ExpErt collEction 
kErAtin rEpAir
Realinha cada camada de quera-
tina para reparar os danos e hi-
dratar. Sua fórmula tri-blend é a 
mescla de 3 ingredientes de alta 
performance que agem em cada 
fio de cabelo para proteger sua 
queratina natural.V
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eViTe oS DanoS
Wichrowski esclarece que as carac-

terísticas dos cabelos variam de pes-

soa para pessoa e são diferentes as 

agressões as quais eles estão expos-

tos diariamente. por isso, os cuidados 

básicos para preservar a beleza dos 

fios são fundamentais. 

São eleS

•	 ingeRiR mUiTa ágUa e TeR Uma 
DieTa eqUilibRaDa, rica em ami-
noácidos e ácidos graxos.

•	 laVá-loS Com ágUa FRia, secá-
-los com toalha e penteá-los de 
forma a não causar muito atrito e 
desgaste. 

•	 o USo De ChaPéUS bonés e len-
ços para protegê-los será de muita 
utilidade.

•	 oS xamPUS e os condicionado-
res funcionam para limpar os ca-
belos e tornar mais fácil o pentea-
do e deverão ser utilizados os que 
melhor se adaptem ao cabelo de 
cada pessoa.

•	 Já oS FilTRoS SolaReS para os 
cabelos formam um filme de pro-
teínas especiais em torno dos fios, 
o que reduz os efeitos dos raios uV.

•	 eleS DeVeRão ser aplicados uns 
20 minutos antes da exposição 
solar, pois precisam de tempo 
para agir. 

•	 Com o Cabelo molhado espalhe 
o produto, penteie e deixe secar. <

8  | & Você



R$

6,99cada
cod. 810180

R$

8,99cada
cod. 810184

R$

8,29cada
cod. 810186

R$

12,90cada
cod. 810205

R$

13,90cada
cod. 84590

R$

18,90cada
cod. 37443

R$

29,90cada
cod. 808646

R$

18,90cada
cod. 811821

R$

18,90cada
cod. 810397

R$

6,99cada
cod. 806968

R$

10,99cada
cod. 809835

R$

6,99cada
cod. 809834

R$

10,99cada
cod. 809836

R$

31,90cada
cod. 797237

R$

30,90cada
cod.797238

R$

42,90cada
cod. 809138

R$

37,99cada
cod. 806986
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R$

12,89cada
cod. 810164

R$

14,90cada
cod. 811880

R$

12,90cada
cod. 811749

R$

14,90cada
cod. 811747

R$

12,90cada
cod. 811748

R$

14,90cada
cod. 811445

R$

47,99cada
cod. 49743

R$

52,90cada
cod. 811255

R$

19,99cada
cod. 802157

R$

12,89cada
cod. 809968

R$

12,90cada
cod. 811146

R$

12,90cada
cod. 811448
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buMbuM SauDávEl

as assaduras são irritações 
que, se não tratadas 
adequadamente, podem 
evoluir para algo mais grave 
como uma infecção. Por 
isso, a cada troca de fralda é 
importante limpar a região, 
esperar secar, aplicar uma 
pomada contra assaduras 
e depois colocar a fralda 
descartável. dessa forma,  
o bebê ficará mais tranquilo, 
dormirá melhor, brincará 
mais e ficará mais alegre.

cuidado

infantil

R$

14,81cada
cod. 811717

R$

11,99cada
cod. 801057

R$

11,90cada
cod. 689599

R$

36,99cada
cod. 807149

R$

35,20cada
cod. 807152

R$

42,99cada
cod. 807150

R$

20,90cada
cod. 804420

R$

14,99cada
cod. 805670

R$

35,90cada
cod. 199990

R$

34,90cada
cod. 805661

R$

23,99cada
cod. 85782 R$

7,99cada
cod. 804866
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Viva bem na

ter uma Vida SaudáVel e Feliz 
deSde cedo é uma Forma de 
enVelhecer com Saúde e com 
independência FíSica e mental

terceira 
idade

•	 eViTe o CigaRRo, pois além do ví-
cio, o tabaco pode causar câncer em 
vários órgãos;

•	 Faça CheCk-UP e avaliação pre-
ventiva;

•	 a PRáTiCa De aTiViDaDe FíSiCa 
permite que as pessoas da terceira 
idade se sintam melhores e apro-
veitem mais a vida;

 o envelhecimento é um fato 

com o qual a humanidade tem que 

aprender a lidar, pois a cada dia que 

passa, a expectativa de vida aumenta 

nos países em desenvolvimento. por-

tanto, o ideal é que se alcance a lon-

gevidade de forma ativa, com saúde e 

independência.

Segundo dados da organização mun-

dial da Saúde (omS), entre 1970 e 2025 

espera-se um crescimento de 223%, 

algo em torno de 694 milhões, no nú-

mero de pessoas mais velhas. ainda de 

acordo com o órgão, em 2025, existi-

rá um total de aproximadamente 1,2 bi-

lhões de pessoas com mais de 60 anos. 

até 2050 haverá dois bilhões, sendo 

80% nos países em desenvolvimento.

para que o envelhecimento seja uma 

experiência positiva, é necessário saú-

de, participação e segurança. a omS 

adotou o termo “envelhecimento ati-

vo” no final dos anos 90, para expres-

sar o processo de conquista dessa vi-

são e o descreve assim:

Envelhecimento ativo é o proces-
so de otimização das oportunida-
des de saúde, participação e segu-
rança, com objetivo de melhorar a 
qualidade de vida à medida que as 
pessoas ficam mais velhas.

cada indivíduo pode colaborar para 

envelhecer bem, prevenindo o orga-

nismo de possíveis males, próprios 

da ação da senilidade, como a dimi-

nuição da capacidade respiratória e 

cardiovascular, o aumento da pres-

são arterial, a perda da massa óssea, 

ConFiRa maiS SUgeSTõeS:

melHor idade

das sensações e das funções moto-

ras etc. para que esse processo seja 

retardado, o ideal é adotar um pro-

grama equilibrado com atividades fí-

sicas e alimentação balanceada, além 

de muita diversão, pois a alegria re-

nova a alma. <

•	 aDqUiRa Uma DieTa SaUDáVel 
com as calorias e os nutrientes 
adequados para cada indivíduo. 
Procure orientação médica;

•	 DoRmiR bem é fundamental em 
todas as fases da vida.

12  | & Você



14450-LabCat-DrogaVerde-Anuncio-NutricaoCatarinense-205x70mm.indd   1 08/11/13   16:03

com 30 comprimidos com 30 comprimidos

saúde nutrição FIbraS na alIMEntação

Um importante benefício na utilização de fibras é a sensação 
de saciedade, controlando assim, a ingestão de alimentos 
que elevam o aporte energético, diabético e o colesterol para 
níveis superiores aos necessários. o consumo regular de fibras 
deve estar presente em todas as refeições, para que não ocorra 
exagero na ingestão é aconselhável consultar uma nutricionista.

R$

45,76cada
cod. 811026

R$

45,76cada
cod. 811025

R$

26,90cada
cod. 811611

R$

46,90cada
cod. 808903

R$

34,90cada
cod. 804714

R$

80,46cada
cod. 806745

R$

38,92cada
cod. 808898

R$

27,64cada
cod. 811637

R$

47,92cada
cod. 811634

R$

44,33cada
cod. 811636

R$

30,57cada
cod. 811630
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R$

1,81cada
cod. 64084

R$

3,89cada
cod. 178454

R$

3,69cada
cod. 795836

R$

15,99cada
cod. 13005

R$

49,50cada
cod. 808603

R$

39,46cada
cod. 38768

R$

39,31cada
cod. 809550

R$

10,99cada
cod. 810967

R$

10,99cada
cod. 810966

R$

12,50cada
cod. 103357

R$

15,39cada
cod. 808210

R$

1,87cada
cod. 46817

R$

31,90cada
cod. 804590
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R$

15,55cada
cod. 696269

R$

13,05cada
cod. 105635

R$

26,03cada
cod. 793701

R$

6,39cada
cod. 83666



santana 
Rua Alfredo Pujol, 620

Garantia do melhor atendimento 
e da maior variedade de produtos, 

com ótimos descontos!
saC: 11 3959-8810     www.drogaverde.com.br

o mElhor 
atEnDimEnto 
sem PRecisAR 
sAiR de cAsA!

agora você pode 
realizar suas compras 

em nossas lojas ou 
pelo Delivery

rapidez e praticidade 
com preço justo.

consulte Área de entrega

atendimento: das 8h às 20h

Norte

24h    Água Fria | Av. Nova cantareira, 387 | tel.: 2976-7063 
  Casa verde | Av. Baruel, 439 | tel.: 3959-8800
   Casa verde | R. Antônio Lopes marin, 25 | tel.: 3858-2138
24h    Casa verde | R. Zilda, 522 | tel.: 3856-7184
   Direitos humanos | R. cons. moreira de Barros, 3008 | tel.: 2236-4908
   Freguesia do Ó | Av. itaberaba, 1987 | tel.: 3977-7542
   itaberaba | Rua Parapuã, 1655
   Jardim Japão | Praça Nippon, 67 | tel.: 2949-1277
   Jardim peri | Av. Peri Ronchetti, 785 | tel.: 2231-4212
   lauzane | R. cons. moreira de Barros, 1982 | tel.: 2208-7212
   lauzane paulista | Av. Adolfo coelho, 1001 | tel.: 2231-3881
24h    limão | Av. dep. emílio carlos, 477 | tel.: 3951-3988
   limão | Av. dep. emílio carlos, 178 | tel.: 3858-1584
24h    mandaqui | Av. santa inês, 1150 | tel.: 2952-9690
24h    mandaqui | R. Voluntários da Pátria, 4575 | tel.: 2977-3531
   parada inglesa | Av. Ataliba Leonel, 3466 | tel.: 2951-3957
   santana | R. duarte de Azevedo, 94 | tel.: 2283-6124
24h    santana | R. Alfredo Pujol, 620 | tel.: 2973-1129
24h    santana | Av. Voluntários da Pátria,3206 | tel.: 2283-1329
   santana | Av. Água Fria, 258 | tel.: 2283-5316
   tremembé | Av. sezefredo Fagundes, 2115 | tel.: 2953-7082
24h    tucuruvi | Av. Tucuruvi, 919 | tel.: 2989-7529
    vila amália | Av. Parada Pinto, 1940 | tel.: 2233-7854
24h    vl. guilherme | Av. Joaquina Ramalho, 1170 | tel.: 2901-0083
   vila itaberaba | Av. itaberaba, 3793 | tel.: 3984-7767
   vila maria | Praça cosmorama, 23 | tel.: 2636-7337
   vila paiva | Av. conceição, 2055 | tel.: 2901-2763
   vila sabrina | Praça Lourenço Bellis, 98 | tel.: 2949-1762
    vila souza | Av. dep. cantídio sampaio, 936 | tel.: 3859-7519

oeste

   lapa | R. Afonso sardinha, 13 | tel.: 3644-5972 
   lapa | R. Faustolo, 1817 | tel.: 3871-9290 
   lapa | Av. Fco. matarazzo, 843 | tel.: 3675-4196
   n.s do Ó | Av. edgard Facó, 1120 | tel.: 3991-0060 

     pirituba | Av. Paula Ferreira, 2912 | tel.: 3975-5476
   pirituba | Av. mutinga, 2082 | tel.: 3909-8764
   sumarezinho | R. Heitor Penteado, 1398 | tel.: 3868-3848
   vila leopoldina | R. Guaipá, 1539 | tel.: 3647-9278
    vila romana | Rua cerro corá, 472 | tel.: 3021-5527
    
CeNtro

  Bela vista | Av. Brigadeiro Luís Antônio, 970 | tel.: 3106-8399
  Bela vista | Av. Brigadeiro Luís Antônio, 803 | tel.: 3242-4961
  Bom retiro | R. dos italianos, 679 | tel.: 3331-1314 
  Centro | Praça da República, 242 | tel.: 3237-0586
    luz | R. Pedro Vicente, 396 | tel.: 3229-9487   
24h   santa Cecília | Av. Gal. Olímpio da silveira, 15 | tel.: 3825-8139

Leste

24h    mooca | R. Juventus, 551 | tel.: 2914-7645  
  tatuapé | R. Tuiuti, 2092 | tel.: 2295-7689
     tatuapé | shopping metrô Boulevard Tatuapé | tel.: 2092-7746
   vila Diva | Av. sapopemba, 3542 | tel.: 2154-3675
24h   vl. gomes Cardim | R. emília marengo, 896 | tel.: 2675-1848
24h   vl. matilde | R. José mascarenhas, 1229 | tel.: 2651-7770
   vila prudente | R. do Orfanato, 890 | tel.: 2274-8568
 
suL

    americanópolis | Av. Yervant Kissajikian, 1641 | tel.: 5562-9699
   itaim Bibi | R. Horácio Laffer, 383 | tel.: 3078-0974
24h    moema | Rua Pintassilgo, 717 | tel.: 5542-1510
24h    moema | Rua canário, 717 | tel.: 5052-0874
    santo amaro | R. Pe. José de Anchieta, 695 | tel.: 5521-3904
    vila paulista | Av. Lino de moraes Leme, 1159 | tel.: 5031-1019
   v. sta. Catarina | Av. santa catarina, 2721 | tel.: 5679-4928
  vila sofia | R. sócrates, 769 | tel.: 5523-2878
   

GuaruLhos

24h    vila galvão | Av. Alberto Ferreira Lopes, 89 | tel.: 2452-0019 

são 60 Lojas e uma sempre perto de você!


