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saúde
bem-estar
sustentabilidade

Água

essencial
para a vida

Conheça a importância desse líquido
vital para o planeta e, especialmente,
para a saúde e o bem-estar das pessoas
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04 | MEIO AMBIENTE

ÁGUA: USE COM MODERAÇÃO
Fazer o que cabe a você e mostrar aos outros a importância de cada um cumprir a sua parte tornou-se
obrigação para quem se propõe a tratar o planeta com mais respeito.

10 | BEM-ESTAR

HIDRATAÇÃO: PELE SAUDÁVEL POR MAIS TEMPO
Um bom hidratante facial, com FPS, é capaz de fazer muito mais pela sua pele do que simplesmente deixá-la
macia e com o toque aveludado.
14 | SAÚDE

ÁGUA, FONTE DE VIDA
Água é tão essencial para o organismo porque ela está em cada célula, tecido e órgão do corpo. Conheça a
importância da água para nosso corpo.
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Água
utilize com

responsabilidade

U
Torneira aberta,
gasta de 12

a 20 litros
por minuto.

Pingando, desperdiça
46 litros por dia,
ou 1.380 litros

mensais.
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ma andorinha só não faz verão. De
autoria desconhecida, o sábio e
antigo provérbio ensina que é necessário o envolvimento de cada
indivíduo para que objetivos comuns sejam
alcançados. Em tempos de escassez de água,
em que mais de 30% da população mundial
não tem acesso a esse recurso natural, nenhum outro ditado faz tanto sentido.
Do volume total existente na Terra, 97,5% é
salgada e não serve para o consumo humano. Da pequena parcela de água doce que
resta, 68,9% está em geleiras, calotas polares
e regiões montanhosas; 29,9%, em regiões
subterrâneas; 0,9% compõe a umidade do
solo e dos pântanos; 0,3% constitui a porção
presente em rios e lagos.
Fazer o que cabe a você e mostrar aos outros a importância de cada um cumprir a
sua parte tornou-se obrigação para quem se
propõe a tratar o planeta com mais respeito. E os cuidados devem começar dentro de
casa. Envolva seus filhos, para ajudar a criar
uma nova geração totalmente consciente
de suas responsabilidades. A seguir, algumas informações simples e bastante práticas para se utilizar de maneira sustentável
esse líquido vital para a humanidade.

Dados oficiais da ONU mostram que cada
pessoa necessita de 110 litros de água por dia
para as necessidades básicas de consumo e
higiene. No entanto, a média brasileira supera os 200 litros diários. Saiba o que fazer para
economizar ou não desperdiçar água, em atividades do dia a dia:

1. No banho: molhe-se, feche o chuveiro, ensaboe
o corpo e depois abra novamente para enxaguarse. Não mantenha o chuveiro aberto durante todo
o banho. Média de economia: 130 litros.
2. Escovação dos dentes: utilize um copo com
água para enxaguar a boca. Economia: 3 litros.
3. Descarga: Aperte-a uma única vez e não jogue
lixo e restos de comida no vaso sanitário. Preﬁra as
bacias por acionamento, que utilizam 6 litros em
cada descarga, enquanto as de parede consomem
até 14 litros por operação.
4. Carro: com mangueira, gasta-se 600 litros. Laveo apenas uma vez por mês. Utilize um balde com
10 litros da água descartada pela máquina de lavar roupa, para ensaboar e enxaguar o automóvel.
5. Lavagem de louça: manter a torneira aberta,
o tempo todo, consome até 105 litros. Ensaboe a
louça com a torneira fechada e, depois, enxague
tudo de uma vez. A máquina de lavar gasta 40 litros em cada operação. Utilize-a somente quando
estiver cheia.
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Talco
Johnson’s Baby
Frasco 200ml

11,45

Johnson’s® baby é a linha mais
completa de higiene e limpeza para
bebês, reconhecida por oferecer
produtos de alta qualidade.
Shampoo
Johnson’s Baby
frasco 200ml

6,49
cada

Sabonete
Johnson’s Baby
barra 80g

2,21
cada

Sustagen Kids
Suplemento
Alimentar
lata 380g

14,99
cada

Shampoo
Turma da Mônica
frasco 250ml

6,50
cada

Fralda descartável
Pampers Noturna M
58 unidades

41,99
Fralda descartável
Pampers Noturna M
20 unidades

19,99
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Antiséptico bucal
Oral B Pro-saúde
frasco 500ml

Escova dental
Oral B Sensitive
Ultramacia

14,98

9,47

Creme dental
Oral B Pro-saúde
tubo 70g

2,99

O cuidado com a higiene bucal
é essencial para a saúde e o
bem-estar geral das pessoas.
Anti séptico bucal
Listerine
Ultra Protection
frasco 250ml

12,99

Creme dental
Colgate Sensitive
Pro-alívio
tubo 50g

7,98

Antiséptico bucal
PerioGard
franco 250ml

14,99

Anti séptico bucal
Listerine Ice
frasco 250ml

12,99

Creme dental
Colgate Tripla ação
tubo 50g

1,35
Creme dental
Aquafresh
Triple protection
tubo 107g

3,91
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Desodorante
Aerosol Gillette
frasco 150ml

8,99
cada

Preservativo
Prudence Cores e Sabores
pacote com 3 unidades

7,99
cada

Aparelho de barbear
Gillette Prestobarba3
pacote com 2 unidades

8,58

Bálsamo após b arba
Nivea For Men
frasco 100ml

22,37

Carga
Gillette Mach3
com 2 unidades

10,98

Espuma de barbear
Nivea For Men
frasco 200ml

18,23
cada

Nivea for Men
refresca e revitaliza
sua pele enquanto
você se barbeia.
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LINHa GarNIer FrUCtIs stOP QUeDa
A sua nova fórmula, com uma combinação única de concentrado activo de frutos com 90mg de aminexil, reforça
a raíz do cabelo no couro cabeludo e atenua a queda do
cabelo, enquanto os ingredientees activos fortificantes estimulam o crescimento do cabelo.
Na Minerva, por: 8,49 cada

sUPLemeNtO VItamÍNICO reNNOVee
A linha Rennovee apresenta em suas composições as
combinações de nutrientes vitamínicos e minerais que
proporcionam a verdadeira beleza de dentro para fora,
beneficiando o equilíbrio do funcionamento do organismo.
Na Minerva, por: 109,15 cada

COLeÇÃO CastING brOWNIe GLOssY
A nova coleção Casting Brownie Glossy oferece 3 tons de
castanhos que iluminam o cabelo com reflexos quentes, visíveis e brilho gloss.
Na Minerva, por: 16,99 cada

revista_minerva_3.indd 8

03/03/11 11:43

Creme DeNtaL seNsODYNe rÁPIDO aLÍVIO
O novo Sensodyne Branqueador Rápido Alívio
oferece alívio instantâneo e duradouro de sensibilidade dentinária, e ainda age como branqueador dentário.
Na Minerva, por: 8,90

10
Em tempos de previsões sombrias sobre o
aquecimento climático da Terra, pequenas
mudanças de atitudes são valiosas para diminuir a cota individual de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera. Faça sua parte!

Cellu Destock é um gel-creme anticelulite avançado, que
age no combate a gordura localizada e a celulite resistente ao regime. O Cellu Destock associa dois princípios
ativos: o Lipocidine e a Cafeína pura a 5%.

Que tal rever alguns hábitos para reduzir
sua parcela de responsabilidade pelo desequilíbrio no efeito estufa da Terra? Foram
divulgados os resultados do relatório do
Painel Intergovernamental de Mudanças
Climáticas (IPCC), o mais importante estudo climático do planeta capitaneado pela
Organização das Nações Unidas (ONU).
O levantamento trouxe perspectivas preocupantes em relação ao futuro do nosso
planeta. Toda atitude nessa direção é bemvinda. Abaixo uma lista de sugestões para
usar os recursos do planeta de maneira
mais consciente:

Na Minerva por: 115,99

1

Leve uma sacola para fazer as
compras do supermercado e da feira;

2

Prefira produtos naturais aos
industrializados sempre que possível;

3

Valorize o trabalho de cooperativas
agrícolas e artesanais;

4

Feche a torneira ao lavar a louça;

5

Dê preferência a eletrodomésticos
com selo Procel;

6

Separe o lixo orgânico dos
que podem ser reciclados;

7

Na reforma ou construção,
prefira os materiais ecológicos;

8

Reutilize a água da chuva
e da máquina de lavar;

9

Plante árvores e retarde os
efeitos do aquecimento global;

10

Deixe o carro em casa mais
vezes durante a semana.

Creme CeLLU DestOCK VICHY

bLOQUeaDOr sOLar LOreaL aNtIIDaDe
Alia 3 benefícios em 1 único produto: Alta proteção avançada UVA/UVB patenteada com Mexoryl® XL; Ação antiidade
reforçada com Pro-Colágeno e Textura Gel Creme: Toque
não oleoso, extra-leve, refrescante e oil-free.
Na Minerva, por: 29,89 cada
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Hidratação
pele saudável por
mais tempo
Um bom hidratante, com FPS, é capaz de fazer
muito mais pela sua pele do que simplesmente
deixá-la macia e com o toque aveludado. Se você
tem o hábito de usar o produto diariamente,
saiba que está muito bem munida contra rugas,
flacidez e o envelhecimento precoce.

U

momento em que você passa o
creme hidratante no corpo é mais
que um ritual de beleza, é também
uma terapia. A consultora de estética Maria de Fátima Pereira, indica cremes diferentes para determinadas regiões do corpo.
“Os braços e as pernas podem receber o mesmo produto”. Mas, segundo ela, é necessário
levar em conta que os braços devem receber
hidratação redobrada, pois estão mais expostos que outras partes do corpo.
Já o colo e as costas, como são áreas mais
oleosas, precisam de um hidratante que dê
equilíbrio à pele. Nos pés devem ser evitados
cremes oleosos para que eles não fiquem escorregadios. “Recomendo hidratantes com
base de silicone que forma um tipo de película na pele”, diz.

revista_minerva_3.indd 10

Para que a absorção seja mais eficiente, o correto é aplicar os hidratantes logo após o banho. “Como a pele está úmida, a capacidade
da substância permear na pele é bem maior”.
E, atenção: a hidratação não só deixa sua pele
mais bonita, como também serve para proteção. “Quando você bate alguma região do
corpo, se ela estiver bem hidratada, as chances de surgirem manchas são bem menores”,
garante a consultora.

8 motivos para não desgrudar
desse creminho mágico
• Evita o ressecamento • Protege contra a poluição • Prevene manchas • Melhora a luminosidade •
Afasta o envelhecimento precoce • Controla o brilho
e a oleosidade • Dá mais tônus à pele • Protege contra
a radiação solar
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Condicionador
de cabelo Elsève
Reparação total 5
frasco 200ml

9,97

Shampoo Elsève
Reparação total 5
frasco 250ml

8,97

Creme para
pentear Elsève
Reparação total 5
frasco 250ml

Dos lisos aos
cacheados, Elsève
tem uma linha
completa de produtos
para todos os tipos
de cabelo.

9,99

Creme para
cabelo Elsève
Reparação total 5
pote 350g

17,97

Shampoo
Elsève
frasco 200ml

9,97

Condicionador
Elsève
frasco 200ml

9,97
cada

cada

Coloração de cabelo
Imédia Excelence
Vermelhos Magníficos

17,25
cada

Loção protetora
Nivea Protect
& Bronze
frasco125ml

22,50
cada

Óleo bronzeador
NIVEA Sun
frasco 200ml

17,97
cada

Davene Leite
de Aveia
frasco180ml

6,43

Davene Creme
de Aveia Facial
pote 50g

9,23

cada

Sabonete
Dermacyd líquido
frasco 200ml

27,97
cada
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A hidratação das mãos
ameniza o ressecamento
e cria uma barreira
protetora da pele.
Melani D mãos
La Roche Posay
bisnaga 50ml

Epidrat mãos
Mantecorp FPS 15
frasco 60g

22,50

Hidratante
ROC Complete Lift
frasco 50ml

31,50

RoC® é uma marca que traz
tecnologias inovadoras para o cuidado
da beleza e saúde da pele.

159,90

Creme Roc
Protient Fortify
Olhos
frasco 15ml

112,90
Creme
ROC Complete Lift
frasco 50ml

123,50

Creme
ROC Anti-cellulite
frasco 150ml

175,50
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Creme anti idade
NÍVEA Expert Lift
diurno/noturno
frasco 50ml

55,50
cada

Creme anti idade
NÍVEA Expert Lift
tônico facial
frasco 200ml

46,00

Creme anti idade
NÍVEA Expert Lift
área dos olhos
bisnaga 15ml

49,00

Vichy normaderm
gel de limpeza
profunda
frasco 210ml

Vichy normaderm
noite
bisnaga 50ml

50,50

70,65

Sabonete dermatológico
Effaclar La Roche Posay
barra 80g

19,20

Lipikar Baume
La Roche Posay
bisnaga 200ml

119,50
revista_minerva_3.indd 13

Bloqueador
Solar Episol Sec
Mantecorp Fps
30 Toque Seco
bisnaga 100G

50,30
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Fonte

de VIDA

a importância da água
para o nosso organismo

U

á notou como a plantinha da
sua casa parece sem vida quando você esquece de regá-la com
água? Apenas um pouco de água
e a planta parece recobrar vida. Água é tão essencial para o organismo porque ela está em
cada célula, tecido e órgão do corpo. Por isso,
é importante para a saúde ingerir água suficiente todos os dias. Pessoas saudáveis conseguem as quantidades necessárias de água
ao ingeri-la quando sentem sede e beber nas
refeições. Porém, se estiver muito quente, ou
se realizar atividade física vigorosa, deverá se
esforçar mais para beber mais ﬂuidos.

Importância da água
para o corpo
Manter a temperatura normal, lubrificar e
amortecer as articulações, proteger o cordão
espinhal e outros tecidos sensíveis, livrar dos
resíduos através da urina, transpiração e movimentos do intestino.

Água é tão essencial para o
organismo porque ela está em cada

célula, tecido e órgão do
corpo. Por isso, é importante para
a saúde ingerir água todos os dias.

revista_minerva_3.indd 14

Por que é preciso beber água?
Água é necessária para repor o que o corpo
perde através da funções diárias normais. Perde-se água quando vai ao banheiro, transpira
e até em pequenas quantidades quando exala.
É preciso repor essa perda a fim de prevenir a
desidratação.
O corpo precisa de mais água quando estiver:
Em clima quente, fisicamente mais ativo, com
febre e com diarréia ou vomitando.
Também é importante quando estiver participando de atividade física longa beber antes de
sentir sede. A sede é um sinal que o corpo já
está a caminho da desidratação.

Para beber mais água
Sob circunstâncias normais a maioria das
pessoas pode beber quantidades suficientes
de ﬂuidos para suas necessidades de água.
Porém, se a pessoa estiver no calor na maior
parte do dia, ou realizando atividade física,
pode necessitar aumentar a ingestão de ﬂuidos. Caso você ache que não está obtendo a
quantiade de água diária necessária, essas dicas podem ajudar: leve uma garrafa de água
para fácil acesso quando estiver no trabalho.
Prefira água no lugar de bebidas com adição
de açúcar. Escolha água no lugar de outras
bebidas ao comer fora. Você economizará e
ajudará a reduzir as calorias.

03/03/11 11:44
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Diet Shake®
beleza e boa forma
sem deixar de lado a
saúde e o bem estar.
Suplemento
Diet Shake
400g

18,90
cada

Suplemento Alimentar
Biocartamo
90 cápsulas

85,00

Fibra Alimentar
Benefiber
pote 155g

31,92

Fibra Alimentar
Benefiber
28 Saches de 3,5g

40,73

Complemento
Alimentar
Age Linolen
180 cápsulas

189,00
Complemento
Alimentar
Actmax
60 cápsulas

89,00
revista_minerva_3.indd 15

Complemento
Alimentar
DayVit
30 comprimidos

44,28
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34,90

11,29
SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR, NÃO DESAPARECENDO
OS SINTOMAS PROCURE ORIENTAÇÃO MEDICA

“FORTEVIRON É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS.
PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.”

9,71

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR, NÃO DESAPARECENDO
OS SINTOMAS PROCURE ORIENTAÇÃO MEDICA TODO MEDICAMENTO
DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Nicorette 2MG
freshfruit
PFIZER
30 tabletes

16,90
“NÃO USE JUNTO COM OUTROS MEDICAMENTOS QUE CONTENHAM PARACETAMOL, COM ÁLCOOL, OU EM CASO DE DOENÇA GRAVE DO FÍGADO. NÃO USE ESTE
MEDICAMENTO EM CASO DE DOENÇAS DO CORAÇÃO, PRESSÃO ALTA E GLAUCOMA.
RESFENOL É UM MEDICAMENTO. DURANTE SEU USO, NÃO DIRIJA VEÍCULOS OU
OPERE MÁQUINAS, POIS SUA AGILIDADE E ATENÇÃO PODEM ESTAR PREJUDICADAS.”

Tylenol DC
JOHNSON &
JOHNSON
20 comprimidos

Sonrisal efervescente
GSK
2 comprimidos

18,00
“NÃO USE JUNTO COM OUTROS MEDICAMENTOS QUE CONTENHMA
PARACETAMOL, COM ÁLCOOL, OU EM CASO DE DOENÇA GRAVE DO FÍGADO.”

15,00

Resfenol
HERTZ
20 cápsulas

Nebacetin pomada
NYCOMED
15g

“NEBACETIN É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS.
PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.”

Naridrin
Descongestionante
EMS
30ml

Forteviron
WALDEMIRO PEREIRA
60 comprimidos

Fenergan creme
SANOFI-AVENTIS
30g

0,96
“SONRISAL É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS.
PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.”

35,23
“NÃO USE ESTE MEDICAMENTO SE VOCÊ
É FUMANTE COM PROBLEMAS CARDÍACOS.”

Vibral xarope
SOLVAY FARMA
120ml

11,10

Vibral gotas
SOLVAY FARMA
10ml

7,67

“NÃO USE ESTE MEDICAMENTO EM CRIANÇAS MENORES DE DOIS
ANOS DE IDADE”. SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR, NÃO
DESAPARECENDO OS SINTOMAS PROCURE ORIENTAÇÃO MEDICA.

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO
dersani 100ml principio ativo: acido caprico,+ associalções contra indicação: : hipersensibildade ao componentes da formula ms: 242260002|dersani 200ml principio ativo: acido caprico,+ associalções contra indicação: : hipersensibildade
ao componentes da formula ms: 242260002|fenergan creme 30gr indicação: em pruridos de várias etiologias, picadas de insetos, queimaduras superficiais, irritação cutânea devida a raios x, dermites produzidas pelo frio e pruridosms:
1.1300.0320.001-2|forteviron 60 cpr composição: cada comprimido de 250mg contém: agnuns castus (6ch) 6,25ml; conium maculatum (6ch) 6,5ml; nuphar luteum (6ch) 6,25ml; osnomodium viginicum (6ch) 6,25ml indicação: estimular
o organismo a combater o desgaste físico e mental e ativar o desempenho sexual de homens e mulheres. também é indicado para homens e mulheres com intensa atividade física e intelectual.ms: 1.0247.0024.001-0|naridrin adulto
solucao nasal 15ml ems composição: cada ml contem clor de nafazolina 1,0mg, maleato de mepiramina 0,2mg, dexpantenol 5,0mg indicação: vasoconstritor nasal no tratamento da congestão nasal de origem alérgica ou inflamatória,
nas rinites e rinofaringites.ms: 1.0235.0145.004-6|naridrin bebe 30ml ems composição: cada ml contem cloreto de sodio 9,0mh indicação: é um descongestionante e fluidificante nasal.ms: 1.00235-14|nebacetin pomada 15 gramas
composição: cada grama contém: sulfato de neomicina 5mg; bacitracina 250ui. indicação: antibiótico tópico, sendo indicado para o tratamento de infecções da pele e/ou de mucosas, causadas por deferentes bactérias. também é indicado
para prevenir infecções de pele e/ou mucosas após ferimentos, cortes e queimaduras pequenas.ms: 1.0639.0096.003-3|nicorette 2mg goma 30 tabletes freshmint composição: cada tablete contém: nicotina 2mg (na forma de 10mg
de complexo resina nicotina a 20%) indicação: nicorette® (nicotina) é indicado para aliviar os sintomas de abstinência de nicotina, levando à diminuição e ao abandono do hábito de fumar.ms: 1.5721.0008.022-1|resfenol 20 cap hertz
composição: cada cápsula contém: paracetamol 400mg; maleato de clorfeniramina 4mg; cloridrato de fenilefrina 4mg indicação: tratamento dos sintomas da gripe e resfriados, como dores musculares, febre, congestão nasal, coriza e
cefaleia.ms: 1.0689.0135.019-7|sonrisal 2 envelopes efervecente composição: cada comprimido de 4 gramas contem: carbonato de sodio 400 mg, carbonato acido de sodio 1,700 g; acido acetilsalicilico 0,325 g; acido citrico 1.575 mg.ms:
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Bepantol pomada
BAYER
30g

Canesten 1% creme
BAYER
20g

9,90
“BEPANTOL É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS.
PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.”

10,89
“CANESTEN É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS.
PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.”

Colírio Moura Brasil
SANOFI-AVENTIS
20ml

Peitoral xarope
KLEY HERTZ
150ml

15,30
“PEITORAL MARTEL É UM MEDICAMENTO. DURANTE O SEU USO, NÃO DIRIJA
VEÍCULOS OU OPERE MÁQUINAS, POIS SUA AGILIDADE E ATENÇÃO PODEM ESTAR
PREJUDICADAS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.”

24,75
“ANTISTAX É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS.
PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.”

Dorflex P
SANOFI-AVENTIS
12 comprimidos

10,15

12,60

COLÍRIO MOURA BRASIL É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER
RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.”

“DORFLEX P É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS.
PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. NÃO USE JUNTO
COM OUTROS MEDICAMENTOS QUE CONTENHAM PARACETAMOL,
COM ÁLCOOL, OU EM CASO DE DOENÇA GRAVE DO FÍGADO.”

Neosaldina
NYCOMED
20 drágeas

Dorflex
SANOFI-AVENTIS
30 comprimidos

13,33
“NÃO USE ESTE MEDICAMENTO DURANTE A GRAVIDEZ
E EM CRIANÇAS MENORES DE TRÊS MESES DE IDADE.”

Antistax
BOEHRINGER
18 Comprimidos

8,90
“NÃO USE ESTE MEDICAMENTO DURANTE A GRAVIDEZ
E EM CRIANÇAS MENORES DE TRÊS MESES DE IDADE.”

Neosaldina gotas
NYCOMED
15ml

10,60

“NÃO USE ESTE MEDICAMENTO DURANTE A GRAVIDEZ
E EM CRIANÇAS MENORES DE TRÊS MESES DE IDADE.”

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO
dersani 100ml principio ativo: acido caprico,+ associalções contra indicação: : hipersensibildade ao componentes da formula ms: 242260002|dersani 200ml principio ativo: acido caprico,+ associalções contra indicação: : hipersensibildade
ao componentes da formula ms: 242260002|fenergan creme 30gr indicação: em pruridos de várias etiologias, picadas de insetos, queimaduras superficiais, irritação cutânea devida a raios x, dermites produzidas pelo frio e pruridosms:
1.1300.0320.001-2|forteviron 60 cpr composição: cada comprimido de 250mg contém: agnuns castus (6ch) 6,25ml; conium maculatum (6ch) 6,5ml; nuphar luteum (6ch) 6,25ml; osnomodium viginicum (6ch) 6,25ml indicação: estimular
o organismo a combater o desgaste físico e mental e ativar o desempenho sexual de homens e mulheres. também é indicado para homens e mulheres com intensa atividade física e intelectual.ms: 1.0247.0024.001-0|naridrin adulto
solucao nasal 15ml ems composição: cada ml contem clor de nafazolina 1,0mg, maleato de mepiramina 0,2mg, dexpantenol 5,0mg indicação: vasoconstritor nasal no tratamento da congestão nasal de origem alérgica ou inflamatória,
nas rinites e rinofaringites.ms: 1.0235.0145.004-6|naridrin bebe 30ml ems composição: cada ml contem cloreto de sodio 9,0mh indicação: é um descongestionante e fluidificante nasal.ms: 1.00235-14|nebacetin pomada 15 gramas
composição: cada grama contém: sulfato de neomicina 5mg; bacitracina 250ui. indicação: antibiótico tópico, sendo indicado para o tratamento de infecções da pele e/ou de mucosas, causadas por deferentes bactérias. também é indicado
para prevenir infecções de pele e/ou mucosas após ferimentos, cortes e queimaduras pequenas.ms: 1.0639.0096.003-3|nicorette 2mg goma 30 tabletes freshmint composição: cada tablete contém: nicotina 2mg (na forma de 10mg
de complexo resina nicotina a 20%) indicação: nicorette® (nicotina) é indicado para aliviar os sintomas de abstinência de nicotina, levando à diminuição e ao abandono do hábito de fumar.ms: 1.5721.0008.022-1|resfenol 20 cap hertz
composição: cada cápsula contém: paracetamol 400mg; maleato de clorfeniramina 4mg; cloridrato de fenilefrina 4mg indicação: tratamento dos sintomas da gripe e resfriados, como dores musculares, febre, congestão nasal, coriza e
cefaleia.ms: 1.0689.0135.019-7|sonrisal 2 envelopes efervecente composição: cada comprimido de 4 gramas contem: carbonato de sodio 400 mg, carbonato acido de sodio 1,700 g; acido acetilsalicilico 0,325 g; acido citrico 1.575 mg.ms:
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18 | CUIDaDOs esPeCIaIs
Accu Chek Active Kit
Monitor de Controle
de Glicemia com
1 Lancetador e Tiras
10 Unidades

Os produtos Accu-Chek são projetados para
ajudá-lo a gerenciar seu diabetes de acordo com
a sua necessidade. Você no controle do diabetes.

59,67

Accu-Chek Performa
Monitor de Glicemia
Kit 1 Monitor +
1 Lancetador + 10
Tiras + 10 Lancetas

84,00

C

M

Y

Omron
Monitor Digital de
Pressão Arterial

149,00

CM

MY

CY

CMY

K

Aparelho de pressão
PRO CHEK G-TECH
digital de pulso

187,67
Kit medidor de glicose
ONE TOUCH ULTRA

63,90
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Um novo conceito
A rede Minerva acaba de inaugurar sua loja conceito.
Foco em saúde, beleza e bem-estar. A loja possui coletores especiais
para descarte de pilhas, baterias e medicamentos.

Venha conhecer!

Rua Brigadeiro Franco, 3746
Água Verde - Curitiba

CURITIBA

ARAUCÁRIA

• 24 de Maio - 41 3304 3428
Av Iguaçú, 1040 - Rebouças

• Jardim Social - 41 3363 6151
Av Nossa Sra da Luz, 1957 - Hugo Lange

• Araucária - 41 3643 5278
Av Dr Victor do Amaral, 374 - Centro

• Água Verde - 41 3333 3333
Rua Brigadeiro Franco, 3746 - Água Verde

• Kennedy - 41 3333 1529
Av Pres Kennedy, 1175 - Rebouças

GUARAPUAVA

• Alto da XV - 41 3362 8829
Rua XV de Novembro, 2182 - Alto da XV

• Portão - 41 3345 7642
Av República Argentina, 2810 - Portão

• Guarapuava Saldanha - 42 3623 0403
Rua Saldanha Marinho, 1835 - Centro

• Anita Garibaldi - 41 3255 1058
Av Anita Garibaldi, 2860 Lj 06 - São Lourenço

• Praça Tiradentes - 41 3321 3406
Pça Tiradentes, 38 - Lj A Térreo - Centro

• Guarapuava Terminal - 42 3623 0406
Rua Marechal Floriano Peixoto, 1660 - Centro

• Bacacheri - 41 3256 5148
Av Pref Erasto Gaertner, 387 - Bacacheri

• Rui Barbosa - 41 3304 7445
Rua Dr Pedrosa, 25 - Centro

PINHAIS

• Batel Avenida - 41 3343 5142
Av do Batel, 1566 - Batel

• Santa Felicidade - 41 3273 5476
Av Manoel Ribas, 6250 - Sta. Felicidade

• Pinhais - 41 3557 5245
Rod. João L. Jacomel, 12627 ljs 1 e 2 - Jd. Guairacá

• Carmo - 41 3376 6298
Rua Italino Peruffo, 189 - Boqueirão

• São Braz - 41 3372 4509
Av Ver Toaldo Tulio, 3170 - São Braz

• Hauer - 41 3376 2329
Av Mal Floriano Peixoto, 5810 Lj 06 - Hauer

• Seminário - 41 3228 2261
Av Nossa Sra Aparecida, 598 - Seminário

• Jardim das Américas - 41 3267 1596
Rua Ana Berta Roskamp, 10 - Jd. das Américas

• Stresser - 41 3262 2137
Rua Augusto Stresser, 1280 Lj 01 - Juvevê

Todas as lojas possuem
estacionamento próprio
www.farmaciaminerva.com.br
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