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Sua farmácia está preparada para o

COM A TROCA DE ESTAÇÕES, 
É FUNDAMENTAL REPENSAR A 
EXPOSIÇÃO E DAR DESTAQUE AOS 
ITENS QUE TENDEM A TER MAIOR 
CONSUMO NO PERÍODO, ALÉM DOS 
LANÇAMENTOS DA NOVA TEMPORADA

INVERNO?

A CHEGADA DO INVERNO faz com que os con-
sumidores passem por alguns comportamentos 
específicos, mudem seus hábitos e, consequente-
mente, alterem sua cesta de compras. Assim, é im-
portante que farmácias e drogarias se preparem 
para o período. 
Algumas alterações características da temporada 
são observadas, como maior incidência de doenças 
respiratórias, como gripes e resfriados; ressecamen-
to da pele e dos cabelos, entre outros. Isso faz com 
que alguns itens específicos tenham maior procura.
A sócia diretora da Mind Shopper, Alessandra 
Lima, diz que a temporada de inverno pede que 
o sortimento seja revisto. “Para se preparar para 
a nova estação, o histórico de vendas no mesmo 
período do ano anterior deve ser analisado, com 
no mínimo três meses de antecedência, para que 
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se possa iniciar a revisão do mix de 2022. É pre-
ciso identificar quais as categorias que tiveram 
maior giro, quais as que não atingiram bom de-
sempenho e a partir daí, definir qual será o sor-
timento a ser trabalhado e quais as quantidades 
de compras que devem ser feitas para abasteci-
mento do estoque.” 
Além disso, a executiva diz que é fundamental re-
correr aos fornecedores, para conhecer os lança-
mentos da nova temporada, o que estará em alta, 
quais são as grandes apostas e que tipos de mate-
riais promocionais estão sendo contemplados. “Os 
itens destinados ao alto verão devem começar a 
sair de circulação, para que os produtos com apelo 
sazonal de inverno ganhem espaço nas gôndolas, 
já que os consumidores passam a apresentar no-
vas necessidades.” 

COMO ORGANIZAR  
A LOJA PARA O INVERNO

É necessário que o ponto de venda (PDV) esteja 
preparado para receber seus clientes com o mix 
correto e organizado. Alessandra explica que revi-
sar o planograma da loja faz toda a diferença para 
produtos sazonais. Segundo ela, deixar os produ-
tos em gôndolas bem localizadas e na altura dos 
olhos contribui muito para o crescimento das ven-
das. “Algumas das ações que podem ser feitas é 
trabalhar as pontas de gôndolas, criar promoções 
exclusivas e customizadas ou explorar pontos ex-
tras”, comenta.
Segundo informa a executiva, vale apostar em 
materiais de ponto de venda (MPDVs), pontas de 
gôndolas, ilhas e totens para o checkout. Entre ju-
lho e setembro, os meses mais frios do ano, há um 
crescimento médio de 30% no volume de vendas 
das categorias de inverno.”
A consultora especializada em varejo, Silvia Osso, 
ressalta que a loja deve estar impecável e com as 
categorias sempre nos locais corretos. As catego-

rias não mudam de lugar. “O que muda é que além 
do ponto natural, os pontos extras devem chamar 
a atenção dos produtos com ótima sinalização vi-
sual.” Nesses espaços, ela sugere que se trabalhe 
com o cross-merchadinsing, pois quando o consu-
midor associar os produtos com prevenção pode 
possibilitar que o PDV aumente o tíquete médio 
com produtos correlacionados: veio buscar um 
lenço descartável pode levar também um protetor 
labial ou uma manteiga de cacau.”
A especialista recomenda que em março as com-
pras já devam ser acrescidas proporcionalmente, 
com crescimento no decorrer do período para que 
no inverno estejam com as lojas abastecidas. “O 
número de itens do mix não deve ser modificado 
e nem os estoques. Os produtos de giro perma-
necem; os de sazonalidade da outra estação são 
reduzidos em quantidade não em mix; e os da sa-
zonalidade de inverno são aumentadas em quan-
tidade e melhor expostos.”
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Ao olhar para a farmácia como um todo, é possível listar os itens a seguir, como os que merecem atenção 
especial no inverno:

Fonte: Mind Shopper

Fonte: Mind Shopper

ITENS MAIS PROCURADOS 
DURANTE O INVERNO

COMO TRABALHAR O MIX DE INVERNO 
DENTRO DAS FARMÁCIAS

LENÇOS 
DESCARTÁVEIS

MÁSCARAS DE PROTEÇÃO 
RESPIRATÓRIA

ANALGÉSICOS, ANTITÉRMICOS  
E ANTIGRIPAIS

XAROPES/
EXPECTORANTES

PASTILHAS

ÁLCOOL 
EM GEL

HIDRATANTES

COLORAÇÃO PARA CABELOS 
COM AS CORES DE MAIOR 
DEMANDA DA ESTAÇÃO

ESMALTES 
(COLEÇÕES

DE INVERNO)

SORO 
FISIOLÓGICO

TERMÔMETROS

PROTETORES 
LABIAIS

INALADORES, 
NEBULIZADORES E 

UMIDIFICADORES DE AR

MÁSCARAS DE 
TRATAMENTO 

PARA CABELOS

Com troca de estações é fundamental repensar a 
exposição e dar destaque aos itens que tendem a 
ter maior demanda no período, além dos lança-
mentos da nova temporada. 
O recomendado é deixar os produtos em gôndo-
las bem localizadas e na altura dos olhos, o que 
contribui muito para o crescimento das vendas. 
Algumas das ações que podem ser feitas são 

trabalhar as pontas de gôndolas, ações pro-
mocionais, explorar pontos extras. Além disso, 
é necessário treinar a equipe para atender o 
público que está cada vez mais bem informa-
do. Ou seja, o mais importante é que a farmácia 
mostre para os clientes que tem uma variedade 
de produtos, preços e benefícios que atende à 
sua necessidade.
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ORGANIZAÇÃO: os produtos devem ser agrupa-
dos por indicação e separados, basicamente, pe-
los seguintes subgrupos:
 

Dor, analgésicos e febre.

Gripes e resfriados.

Vitaminas, minerais e suplementos.
 
POSICIONAMENTO: o local ideal para a arruma-
ção é nas gôndolas laterais, próximo ao balcão de 
medicamentos, pois assim facilita que os clientes 
possam pedir ajuda dos balconistas ou estes pos-
sam ajudá-los quando os veem indecisos.

SINALIZAÇÃO VISUAL: deve fornecer orienta-
ções sobre a indicação e utilização, facilitando a 
busca pelo produto. É recomendável ter um fun-
cionário com conhecimento para ajudar o cliente 
na busca, caso tenha dificuldades.
 
SAZONALIDADE: há os medicamentos típicos de 
inverno (antigripais, antitérmicos, xaropes, etc.) e 
os de verão (antiácidos, analgésicos e medicamen-
tos para enjoo).
 
Porém, a organização não precisa obedecer a sa-
zonalidade e, sim, a indicação: há resfriados em 
todos os meses do ano e assim por diante. 

MIPS DE INVERNO
 
Os Medicamentos Isentos de Prescrição (MIPs) se configuram como uma classe muito procurada durante 
o inverno, por isso, devem estar bem posicionados dentro da farmácia. 
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Alergia

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO
CLARITIN® (loratadina 10 mg). Indicações: Alívio temporário dos sintomas associados com rinite alérgica (por exemplo: febre do feno), como: coceira nasal, nariz escorrendo (coriza), espirros, ardor e coceira nos 
olhos; é também indicado para o alívio dos sinais e sintomas de urticária e outras alergias da pele. Contraindicação: Sensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula. Cuidados e Advertências: Doença hepática 

grave. Reg .MS 1.7056.0110. CLARITIN® É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. 

CÓD. 186783
7891106912778 
CLARITIN 10MG 
C/12 COMP

CÓD. 121806
7891106912785 
CLARITIN 10MG 
C/6 COMP

Indicado para o alívio dos sintomas 
associados com a rinite alérgica e, 
também, para os sinais e sintomas da 
urticária e de outras alergias da pele.

Claritin
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Alergia

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO
POLARAMINE® (Maleato de dexclorfeniramina) Indicações: Polaramine® é destinado para alergia, prurido, rinite alérgica, urticária, picada de inseto, conjuntivite alérgica, dermatite atópica (um tipo de inflamação 
na pele) e eczemas alérgicos (dermatite). Contraindicações: Este medicamento é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula ou a outros anti-histamínicos de estrutura química 
similar. Polaramine®, como os demais anti-histamínicos, não deve ser usado em prematuros ou recém-nascidos e em pacientes que estão fazendo uso de inibidores da monoaminoxidase (IMAOs). Este medicamento 

é contraindicado para menores de 12 anos. MS: 1.7817.0811.

CÓD. 187872
7891142171191 
POLARAMINE 10MG 
CR DERM 30G

CÓD. 151944
7891142171719 
POLARAMINE 2MG 
C/20 COMP  (NOVO)

CÓD. 191726
7891142171061 
POLARAMINE 
GTS 20ML

CÓD. 151910
7891142171733 
POLARAMINE 
REPTBS C/12 COMP 
NOVO

CÓD. 151936
7891142171757 
POLARAMINE  
SOL 120ML 
(NOVO)

Linha completa para o alívio 
das alergias. Rinite, picadas 
de insetos e alergia de pele.

Polaramine
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Alergia

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO
CELESTAMINE® maleato de dexclorfeniramina + betametasona. Indicações: Celestamine® é indicado no tratamento adjuvante de doenças alérgicas do aparelho respiratório, como asma brônquica grave e rinite 
alérgica; nas doenças alérgicas da pele, como dermatite atópica (eczema), dermatite de contato, reações medicamentosas e doença do soro; e nas doenças alérgicas inflamatórias oculares, como ceratites (inflamações 
da córnea), conjuntiva (conjuntivite) e das porções internas do olho (irite não-granulomatosa, coriorretinite, iridociclite, coroidite e uveíte).Nestas doenças oculares, Celestamine® inibe a fase aguda da inflamação, con-
tribuindo para preservar a integridade funcional do globo ocular, enquanto se realiza o tratamento da infecção ou de distúrbio por outra causa com terapia específica. Não utilize Celestamine® se você já teve qualquer 
alergia ou alguma reação incomum a qualquer um dos componentes da fórmula do produto. Celestamine® está contraindicado para pacientes com infecção sistêmica por fungos, para prematuros e recém-nascidos, nos 
pacientes que estejam recebendo terapia com inibidores da monoaminoxidase (IMAOs) e para os que demonstrarem hipersensibilidade a qualquer dos componentes de sua fórmula ou a fármacos de estrutura química 
similar. Exclusivo Xarope / Solução gotas: Este medicamento é contraindicado para menores de 2 anos. Exclusivo Comprimido: Este medicamento é contraindicado para menores de 12 anos.  Não utilizar este medica-
mento durante a gravidez e lactação, exceto sob orientação médica. MS: 1.7817.0783. PREDSIM® (prednisolona) Predsim® é indicado como agente anti-inflamatório e imunossupressor em patologias cujos meca-
nismos fisiopatológicos envolvam processos inflamatórios e/ou autoimunes; para o tratamento de condições endócrinas (glândulas); e em composição de esquemas terapêuticos em algumas neoplasias. Este medica-
mento é contraindicado para uso por pacientes alérgicos à prednisolona ou a qualquer outro componente da fórmula; e para pacientes com infecções fúngicas sistêmicas ou infecções não controladas. MS: 1.7817.0789. 

Confira também:
CÓD. 117280
7896641815027 
ALEKTOS 2,5MG/ML 
PED ORAL 120ML

CÓD. 102648
7896094922037 
ALEKTOS 20MG 
30COMP

CÓD. 104266
7896094922044 
ALEKTOS 20MG 
C/15 COMP

CÓD. 100476 
7891142115614 
CELESTAMINE XPE 
S/ACUCAR 120ML

CÓD. 146399
7891142177124 
PREDSIM GTS 
20ML

CÓD.184028
7891142177155 
PREDSIM SOL 
100ML

CÓD. 105171
7891142177162 
PREDSIM SOL 
60ML

CÓD. 103350
7891142177216 
PREDSIM 40MG 
C/7 COMPR

CÓD. 116558
7891142177032 
PREDSIM 5MG 
C/10 COMP

CÓD. 117473
7891142177049 
PREDSIM 5MG 
C/20 COMP

CÓD. 117101
7891142177056 
PREDSIM 20MG 
 C/10 COMPR

CÓD. 106285
7891142200143 
PREDSIM 20MG 
C/20 COMP

CÓD.106287
7891142177209 
PREDSIM 40MG 
C/10 COMP

CÓD. 100276
7891142126153 
CELESTAMINE  
GTS 20ML
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Alergia

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO
ALLEGRA® (cloridrato de fexofenadina). Indicações: é um anti-histamínico destinado ao tratamento das manifestações alérgicas, tais como sintomas de rinite alérgica (incluindo espirros, obstrução nasal, prurido, 
coriza, conjuntivite alérgica) e urticária (erupção avermelhada e pruriginosa na pele).Contraindicação: não deve ser utilizado em caso de alergia aos componentes da fórmula. Este medicamento é contraindicado para 
menores de 2 anos de idade para rinite alérgica sazonal e menores de 6 meses de idade para urticária idiopática crônica. Em crianças abaixo de 6 anos de idade que apresentam alergias de pele recomenda-se consultar 

o seu médico, caso os sintomas persistam. MS 1.1300.0258

CÓD. 135236
7891058024314
ALLEGRA 60MG 
C/10 COMP

CÓD. 168856
7891058168049
ALLEGRA 120MG 
C/10 COMP

CÓD. 165233
7891058169015
ALLEGRA 180MG 
C/ 10 COMP

CÓD. 100171
7891058004347
ALLEGRA PED 
SUSP 60ML

CÓD.176065
7891058006716
ALLEGRA D C/10 
COMP D1

CÓD. 100152
7891058004354
ALLEGRA PED  
SUSP 150ML

Com rápida ação 
antialérgica: bloqueia 
os efeitos da histamina, 
uma substância 
produzida pelo próprio 
corpo e que causa os 
sintomas da alergia.

Allegra



CÓD. 116564

CÓD. 713457
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Gripes e Resfriados

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO
Coristina D Pro. (Cloridrato de Fenilefrina + Paracetamol + Maleato de Clorfeniramina) Indicado no tratamento sintomático dos distúrbios congestivos e exsudativos decorrentes da gripe, resfriado e rinites alérgicas (corizas, 
dores musculares, febre, cefaleia, congestão nasal e demais sintomas presentes nos estados gripais). É contraindicado para pacientes com conhecida hipersensibilidade aos componentes da fórmula. Não deve ser administrado a 
pacientes com hipertensão, doença cardíaca, diabetes, glaucoma, hipertrofia da próstata, doença renal crônica, insuficiência hepática grave, disfunção tireoidiana, gravidez e lactação sem controle médico. MS1781707970020

Indicado no combate 
dos sintomas da gripe 
e dos resfriados.

Coristina d 
PRO

 EM BREVE 
7891142982155
CORISTINA D PRO 
C/8 COMP

 EM BREVE 
7891142982179 
CORISTINA D PRO BLIST 
50X4 COMP NOVO

 EM BREVE 
7891142982100 
CORISTINA D PRO 
16 COMP
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Gripes e Resfriados

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO
VICK PYRENA® (paracetamol). Indicação: Vick Pyrena® é destinado ao alívio da dor de cabeça, febre e dores no corpo, associados à gripe. Contraindicação: Vick Pyrena® é contra indicado para pacientes alérgicos ao 
paracetamol ou a qualquer componente do produto. Não use Vick Pyrena® caso tenha doença no fígado ou rins. Este medicamento é contra indicado para menores de 12 anos. Se você está grávida ou amamentando, 
consulte um médico antes de usar este medicamento. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião dentista. É aconselhável cuidado na administração de 
paracetamol em pacientes com função hepática comprometida incluindo aqueles com doença hepática alcoólica não cirrótica. Os perigos de overdose são maiores naqueles com doença hepática alcoólica. Não use 
qualquer outro produto que contenha paracetamol. MS:1.2142.0001.  VICK PYRENA® GRIP 7 (paracetamol,maleato de clorfenamina,cloridrato de fenilefrina) Indicação: no tratamento dos sintomas de gripes e 

resfriados como o alívio da congestão nasal, coriza, febre, dor de cabeça e dores musculares presentes nos estados gripais. MS: 1.2142.0672.

CÓD. 119809
7500435188067 
VICK PYRENA GRIP-7 
C/20 CAPS

CÓD. 198473
7501007447285 
VICK PYRENA 
CAMOMILA 50 SACHE 5G

CÓD. 100270
7501006718065 
VICK PYRENA MACA/
CAN 50 SACHE 5G

CÓD. 192658
7501001310288 
VICK PYRENA MEL 
E LIMAO 5GX5

CÓD. 159962
7896093001054 
VICK PYRENA MEL 
E LIMAO 5GX50IT

CÓD. 119808 
7500435188050 
VICK PYRENA GRIP-7 
C/10 CAPS

CÓD.119807
7500435188524 
VICK PYRENA GRIP-7 
24BL C/5 CAPS

CÓD. 117122
7500435177450 
VICK PRIMEIRA 
PROTECAO 15ML

Indicado no tratamento dos sintomas de 
gripes e resfriados. Alivia a congestão 
nasal, coriza, febre, dor de cabeça e dores 
musculares presentes nos estados gripais.

Vick Pyrena Grip-7



Dor e febre
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SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO
ASPIRINA®(Ácido acetilsalicílico) Indicações: Tratamento sintomático de febre e / ou dor leve a moderada, como dores de cabeça, dor de infecção semelhante à gripe, dor de dente e dores musculares. Observar as 
informações sobre o uso por crianças e adolescentes Observações: Contém carbonato de sódio. Não use para tratar a dor ou febre por mais tempo do que o indicado na bula sem orientação médica! Consulte a bula e 
pergunte ao seu médico ou farmacêutico sobre os riscos e efeitos adversos.. MS: 1.7056.0020. ASPIRINA® MICROATIVA (Ácido acetilsalicílico) Indicações: Dor leve a moderada, como dor de cabeça; dor de dente; 
dor menstrual; sintomas dolorosos associados a resfriados (por exemplo, dor de cabeça, dor de garganta e dor nos membros); febre. Observe as informações sobre o uso por crianças. Notas: O corante amarelo-laranja 
S (E110) pode desencadear reações de hipersensibilidade. Contém aspartame. Observe o folheto informativo. Não use para tratar a dor ou febre por mais tempo do que o indicado na bula sem orientação médica! 
Consulte a bula e pergunte ao seu médico ou farmacêutico sobre os riscos e efeitos adversos. MS: 1.0429.0037. ASPIRINA® C (Ácido acetilsalicílico, ácido ascórbico (vitamina C)) Dor leve a moderada, como dor de 
cabeça; dor de dente; dor menstrual; sintomas dolorosos associados a resfriados (por exemplo, dor de cabeça, dor de garganta e dor nos membros); febre. Observe as informações sobre o uso por crianças. Notas: Contém 
compostos de sódio. Observe o folheto informativo. Não use para tratar a dor ou febre por mais tempo do que o indicado na bula sem orientação médica! Consulte a bula e pergunte ao seu médico ou farmacêutico 
sobre os riscos e efeitos adversos. CAFIASPIRINA® (Ácido acetilsalicílico e cafeína) Indicações: Dor leve a moderada, por exemplo, dor de cabeça, dor de dente, menstrual, inflamação. Observe as informações sobre 
o uso por crianças. Consulte a bula e pergunte ao seu médico ou farmacêutico sobre os riscos e efeitos adversos. NÃO USE ESTE MEDICAMENTO EM CASO DE GRAVIDEZ, GASTRITE OU ÚLCERA DO ESTÔMAGO, SUSPEITA 

DE DENGUE OU CATAPORA. NÃO USE ESTE MEDICAMENTO EM CASO DE DOENÇA GRAVE DOS RINS.

CÓD. 104484
7891106908719 
ASPIRINA MICROATIVA 
500MG 100CP

CÓD. 104483
7891106908696 
ASPIRINA MICROATIVA 
500MG 20CP

CÓD. 103755
7793640000143 
ASPIRINA 500MG 
C/ 20 COMP

CÓD. 186890
7891106900775 
CAFIASPIRINA  
C/100 COMP

CÓD. 131185
7891106004213 
ASPIRINA AD 500MG 
C/100 COMP

CÓD. 103830
7891106910118 
ASPIRINA C  
10 COMP

CÓD. 149427
7891106000888 
ASPIRINA C EFV 
LIMAO 50X2 COMP

Ação analgésica, antitérmica 
e anti-inflamatória. É indicado 
para o alívio de dores de 
cabeça, dor nas costas, dores 
musculares, dores de garganta, 
de dente e febre.

Aspirina
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SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO
FLANAX® (naproxeno sódico 275 mg e 550 mg). Reg. MS-1.7056.0047. Indicações: dores agudas causadas por inflamação; dor e febre em adultos, sintomas de gripe e resfriado; dores musculares e articulares; dor 
após traumas: entorses, distensões, contusões, lesões leves decorrentes de prática esportiva. Contraindicações: reações alérgicas decorrentes da ingestão de anti-inflamatórios não esteroidais. Cuidados e Advertências: 

dor de origem gastrintestinal. NÃO USE ESTE MEDICAMENTO EM CASOS DE ÚLCERA, GASTRITE, DOENÇA DOS RINS OU SE VOCÊ JÁ TEVE REAÇÃO ALÉRGICA A ANTI-INFLAMATÓRIOS.

CÓD. 118497
7891106006491 
FLANAX 275MG 
C/20 COMP

CÓD. 116363
7891106913676 
FLANAX 275MG 
C/30X2 COMP REV

CÓD.116362
7891106913683  
FLANAX 275MG C/8 
COMP REVEST

CÓD. 105166
7891106912471  
FLANAX 550MG 
DISPLAY 10X2

CÓD. 146068
7891106006507  
FLANAX AD 550MG 
C/10 COMP

Indicado para dores, 
inflamação e febre, 
no tratamento da 
dor no corpo.

Flanax
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SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO
NEOSALDINA® Drágeas. Dipirona, mucato de isometepteno, cafeína. Solução oral. dipirona, cloridrato de isometepteno, cafeína. Indicações: analgésico e antiespasmódico para o tratamento de diversos tipos de dor de cabeça, incluindo enxaqueca ou 

para o tratamento de cólicas. MS 1.7817.0899. NEOSALDINA DIP. Comprimidos. Dipirona monoidratada. Indicações: analgésico e antitérmico. MS 1.7817.0912.

CÓD. 102959
7896641808630 
NEOSALDINA 
DRAG X 30

CÓD. 119501
7896094999558 
NEOSALDINA DIP 1G 
C/10 COMP

CÓD. 102374
7896641803925 
NEOSALDINA 
DRAG 100

CÓD. 199885
7896641805653 
NEOSALDINA DRAG 
X 200 (50X4)

CÓD. 103616
7896641808623 
NEOSALDINA 
DRAG X 240

Confira também:
CÓD. 119502
7896094999565 
NEOSALDINA DIP 1G 
C/25X4 COMP

CÓD. 162552
7896641804663 
NEOSALDINA 
GOTAS 15ML

CÓD. 187864
7896641803871 
NEOSALDINA 
DRAG X 20
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SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO
DORIL® Doril. Comprimido. ácido acetilsalicílico 500mg, cafeína 30mg. Indicações: analgésico e antitérmico. MS 1.7817.0007.  DORIL ENXAQUECA. Comprimido revestido. paracetamol 250mg, ácido acetilsalicílico 250mg, cafeína 65mg. Indicações: 
alívio de dores leves a moderadas e enxaquecas. MS 1.7817.0123.  DORIL DC 500. Comprimido. dipirona 500mg e cafeína 65mg. Indicações: analgésico especialmente para o tratamento de dores de cabeça e enxaqueca. MS 1.7817.0859. MELHORAL 

MR ácido acetilsalicílico + cafeína. Indicações: MELHORALMR é indicado como analgésico e antipirético, especialmente para o tratamento de dores, redução da febre e dor de cabeça. É indicado no tratamento sintomático da gripe e do resfriado. Contraindi-
cação: MELHORALMR é contraindicado para pacientes com hipersensibilidade ao ácido acetilsalicílico, a outros salicilatos ou a qualquer outro componente da fórmula do produto. MELHORALMR é contraindicado para pacientes predispostos a dispepsias (in-
digestão), ou sabidamente portadores de alguma lesão da mucosa gástrica (úlceras). Também é contraindicado para pacientes com intolerância gástrica ao ácido acetilsalicílico e portadores de lesão hepática (no fígado) grave, além de pacientes hemofíli-
cos (com problemas de sangramento). Pelo conteúdo de ácido acetilsalicílico, MelhoralMR é contraindicado em casos de dengue suspeita ou diagnosticada. MELHORALMR é contraindicado nos três primeiros meses de gravidez e após esse período, só deve 
ser empregado nos casos de absoluta necessidade e sob orientação médica. Sua utilização também é contraindicada em grávidas no final da gestação por prolongar o tempo de sangramento favorecendo a ocorrência de hemorragias. MS: 1.7817.0004. 

CÓD. 143586
7896094901254 
DORIL 25X6 COMP

CÓD. 103988
7896094906310 
DORIL ENXAQUECA 
25X4 COMP

CÓD. 130989
7896094904125 
MELHORAL INF  
25X8 COMP

CÓD. 104403
7896094908529 
DORIL ENXAQUECA 
C/18 COMP REV

CÓD. 130971
7896094904156 
MELHORAL AD  
25X8 COMP

CÓD. 102867
7896094904675 
DORIL C/20 COMP

CÓD. 115661
7896094917323 
DORIL DC 500 C/16 COMP

Confira também:
CÓD. 115660
7896094917330 
DORIL DC 500 C/100 
COMP

CÓD. 119483
7896094920910 
DORIL ENXAQUECA 
C/8 COMP REV

Tem ação analgésica 
e também atua como 
anti-inflamatório 
para alívio das dores.

Doril
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SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO
ALIVIUM CÁPSULA MOLE. Ibuprofeno 400mg. Indicações: para alívio temporário da febre e de dores de leve a moderada intensidade como: dor de cabeça, dor nas costas, dor muscular, enxaqueca, cólica menstrual, 
de gripes e resfriados comuns, dor de artrite e dor de dente. MS 1.7817.0826. ALIVIUM. COMPRIMIDO REVESTIDO. ibuprofeno 400mg. Indicações: para redução da febre e o alívio temporário de dores leves a 
moderadas tais como: dor de cabeça, dor de dente, dor muscular, dor na parte inferior das costas, dores relacionadas a problemas reumáticos não articulares e periarticulares, dores associadas a processos inflamatórios 
e/ou traumáticos e dores associadas a gripes e resfriados. MS 1.7817.0807. ALIVIUM. SUSPENSÃO. ibuprofeno 30mg/mL. SUSPENSÃO GOTAS. ibuprofeno 50mg/mL e 100mg/mL. Indicações: para redução 

da febre e para o alívio de dores, tais como: dores decorrentes de gripes e resfriados, dor de garganta, dor de cabeça, dor de dente, dor nas costas, cólicas menstruais e dores musculares. MS 1.7817.0807. 

Confira também:

CÓD. 119548
7891142205490 
ALIVIUM GC 200MG/ML 
SUSP GTS20ML

CÓD.198978
7891142115492 
ALIVIUM 100MG  
GTS 20ML

CÓD. 100959
7891142115508 
ALIVIUM SUSP  
ORAL 100ML

CÓD. 104726
7891142203410 
ALIVIUM 400MG 
BLISTER 32X3 CAPS

CÓD. 104727
7891142201638 
ALIVIUM 400MG C/10 
CAPS GEL

CÓD. 192476
7891142115430 
ALIVIUM 400MG  
C/10 COMP

CÓD.106209
7891142203434 
ALIVIUM 400MG  
C/20 CAPS GEL

Para o alívio da febre e da dor, tais como: 
dores decorrentes de gripes e resfriados, 
dor de garganta, dor de cabeça, dor de 
dente, dor nas costas, cólicas menstruais 
e dores musculares.

Alivium

CÓD.104725
7891142201621 
ALIVIUM 400MG C/8 
CAPS GEL

CÓD. 134841
7891142115478 
ALIVIUM 50MG  
GTS 30ML

CÓD. 104728
7891142115126 
ALIVIUM 600MG 
C/10 CAPS GEL
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SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO
LISADOR® DIP dipirona monoidratada. LISADOR DIP. SOLUÇÃO GOTAS. MS 1.7817.0877. LISADOR DIP. COMPRIMIDO. MS 1.7817.0842. Indicação: Este medicamento é indicado como analgésico (para dor) e antitérmico (para febre). Contraindi-
cação: LISADOR® DIP não deve ser utilizado caso você tenha: alergia ou intolerância à dipirona ou a qualquer um dos componentes da formulação ou a outras pirazolonas ou a pirazolidinas (ex.: fenazona, propifenazona, isopropilaminofenazona, 
fenilbutazona, oxifembutazona) incluindo, por exemplo experiência prévia de agranulocitose (diminuição acentuada na contagem de glóbulos brancos do sangue) com uma destas substâncias; função da medula óssea prejudicada (ex.: após tra-
tamento citostático) ou doenças do sistema hematopoiético (responsável pela produção das células sanguíneas); desenvolvido broncoespasmo (contração dos brônquios levando a chiado no peito) ou outras reações anafilactoides, como urticária 
(erupção na pele que causa coceira), rinite (irritação e inflamação da mucosa do nariz), angioedema (inchaço em região subcutânea ou em mucosas) depois do uso do medicamentos para dor (ex.: salicilatos, paracetamol, diclofenaco, ibuprofe-
no, indometacina, naproxeno); porfiria hepática aguda intermitente (doença metabólica que se manifesta através de problemas na pele e/ou com complicações neurológicas) pelo risco de indução de crises de porfiria; deficiência congênita da 
glicose-6-fosfato-desidrogenase (G6PD), pelo risco de hemólise (destruição dos glóbulos vermelhos, o que pode levar à anemia). Este medicamento é contraindicado para menores de 15 anos. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres 
grávidas sem orientação médica. Informe imediatamente seu médico em caso de suspeita de gravidez.  LISADOR® (lisador. Comprimido. Dipirona monoidratada 500mg, cloridrato de prometazina 5mg e cloridrato de adifenina 10mg. Indicações: 
tratamento de manifestações dolorosas em geral; como antipirético; nas dores em geral como cólicas do trato gastrintestinal, cólicas nos rins e fígado; dores de cabeça, dores musculares, articulares e pós-operatórias. Contraindicação: Contraindi-
cado para pacientes com hipersensibilidade conhecida a qualquer componente da fórmula do produto. Este medicamento é contraindicado para pacientes que apresentam problemas renais, problemas no coração, nos vasos sanguíneos, no fígado 
e problemas específicos no sangue tais como agranulocitopenia (diminuição dos glóbulos brancos) e deficiência genética da enzima glicose-6-fosfato-desidrogenase. Também está contraindicado nos casos de hipersensibilidade aos derivados 
pirazolônicos (como a fenilbutazona) ou ao ácido acetilsalicílico, particularmente, naqueles pacientes nos quais o ácido acetilsalicílico acarreta crises de asma, urticária, coceira ou rinite aguda; história de agranulocitose (problemas específicos 
no sangue) independente da origem; porfiria (doença congênita caracterizada por coloração arroxeada nos fluídos corporais durante os ataques). Pacientes com presença de úlcera gastroduodenal não devem fazer uso deste medicamento. É de-
saconselhável o seu uso durante a gravidez devido aos riscos de efeitos sobre o sistema cardiovascular fetal, principalmente no terceiro trimestre de gravidez e amamentação. No período de amamentação, só utilize medicamentos com o conhe-
cimento do seu médico ou cirurgião-dentista, pois alguns medicamentos, inclusive este, são excretados no leite materno, podendo causar reações indesejáveis para o bebê. Este medicamento é contraindicado para menores de 12 anos. Durante 
o tratamento, o paciente não deve dirigir veículos ou operar máquinas, pois sua habilidade e atenção podem estar prejudicadas. Atenção: Este medicamento contém Açúcar, portanto, deve ser usado com cautela em portadores de Diabetes. Este 
medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. Ms 1.7817.0060.  PRATIUM® paracetamol. Indicação:  Pratium® é indicado para a redução da febre e para o alívio temporário de dores 
no corpo leves a moderadas, tais como: dores associadas a gripes e resfriados comuns, dor de cabeça, dor de dente, dor de garganta, dor nas costas, dores musculares e dores articulares. Comtraindicação: Pratium® é contraindicado para pacientes 
que já tiveram qualquer alergia ou alguma reação incomum ao paracetamol ou a qualquer outro componente de sua fórmula. Não ingira Pratium® com bebidas alcoólicas. Não use outro produto que contenha Paracetamol. MS:  1.7817.0795.

CÓD. 197566
7897322706320 
LISADOR 25X4 COMP

CÓD. 105061
7896094916296 
LISADOR DIP 1G 25X8 
COMP

CÓD.105062
7896094916227 
LISADOR DIP 1G C/10 
COMP

CÓD. 105059
7896094916234 
LISADOR DIP 1G C/20 
COMP

CÓD. 116423 
7896094919396 
LISADOR DIP 500MG/ML 
GTS 20ML

CÓD. 101522
7891142137135 
PRATIUM SUSP GTS 
15ML

CÓD. 122010
7897322701752 
LISADOR 25X8 COMP

CÓD.132878
7897322702209 
LISADOR C/16 COMP

CÓD. 104194
7897322707211 
LISADOR C/24 COMP

CÓD. 105060 
7896094916289 
LISADOR DIP 1G 
25X4 COMP
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SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO
TYLENOL® 500MG E 750MG (paracetamol) Indicações: Este medicamento é indicado em adultos para a redução da febre e para o alívio temporário de dores leves a moderadas, tais como: dores associadas a resfriados 
comuns, dor de cabeça, dor no corpo, dor de dente, dor nas costas, dores musculares, dores leves associadas a artrites e cólicasmenstruais. Contraindicações: Você não deve usar TYLENOL® se tiver alergia ao paracetamol 
ou a qualquer componente de sua fórmula. Este medicamento é contraindicado para menores de 12 anos. M.S: 1.1236.3326. TYLENOL®BEBE / TYLENOL® CRIANÇA (paracetamol) Indicações: Estes medicamen-
tos são indicados para a redução da febre e para o alívio temporário de dores leves a moderadas, tais como: dores associadas a gripes e resfriados comuns, dor de cabeça, dor de dente e dor de garganta. Contraindicações: 
TYLENOL® Bebê e TYLENOL® Criança não devem ser administrados se a criança tiver alergia ao paracetamol ou a qualquer outro componente de sua fórmula. M.S: 1.1236.3326. TYLENOL® DC (paracetamol e cafeí-
na) Indicações: TYLENOL® DC é indicado para o alívio sintomático de dores de cabeça, sendo também útil para a redução da febre e para o alívio temporário de dores leves a moderadas, tais como: dores associadas a gri-
pes e resfriados comuns, dor de dente, dor nas costas, dores musculares, dores associadas a artrites e cólicas menstruais. Contraindicações: Você não deve usar TYLENOL® DC se tiver alergia ao paracetamol, à cafeína ou a 
outro componente de sua fórmula. Este medicamento é contraindicado para menores de 12 anos. M.S: 1.1236.3426. Tylenol® Sinus® (Paracetamol + Cloridrato de pseudoefedrina)Este medicamento é indicado para o 
alívio temporário dos sintomas decorrentes de gripes, resfriados comuns e sinusites tais como congestão nasal, obstrução nasal, coriza, mal-estar, dores pelo corpo, dor de cabeça, entre outros; e para redução da febre. 
Contraindicações: Você não deve usar Tylenol® Sinus® em caso de alergia ao paracetamol, ao cloridrato de pseudoefedrina ou a qualquer componente de sua fórmula.  Este medicamento é contraindicado para menores 
de 12 anos. Tylenol® Sinus® não deve ser administrado à pacientes em uso de inibidores da monoaminooxidase (IMAO), como alguns medicamentos antidepressivos (ex: tranilcipromina, moclobemida), ou para dis-
túrbios psiquiátricos e emocionais (ex: iproniazida, fenelzina), ou para Doença de Parkinson (ex: selegilina), ou por duas semanas após o término do uso destes medicamentos. O uso concomitante destes medicamen-
tos pode causar aumento na pressão sanguínea ou crise de hipertensão. Em caso de dúvida se o medicamento que está utilizando contém IMAO, consulte seu médico antes de utilizar este produto. MS. 1.1236.3427

CÓD.131813
7896212413560 
TYLENOL DC 
C/20 COMP

CÓD.176727
7896212428861 
TYLENOL BEBE  
GTS 15ML

CÓD.188896
7896212415618 
TYLENOL SINUS 
500MG C/24 COMP

CÓD.131805
7891010249298 
TYLENOL DC 
25X4 COMP

CÓD.171926
7896212409457 
TYLENOL CRIANCA 
60ML

CÓD. 115909 
7891010246952 
TYLENOL SINUS 
C/36 COMP

CÓD. 148361 
7896212479924 
TYLENOL 200MG 
INF 15ML

CÓD. 102778
7891010986155 
TYLENOL 500MG 
C/20 COMP

Combinando paracetamol  
e cafeína, promove o alívio 
rápido das dores de cabeça  
e dores corporais.

Tylenol DC
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SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO
DORFLEX® UNO (dipirona monoidratada). Indicação: analgésico e antitérmico. O USO DO MEDICAMENTO PODE TRAZER ALGUNS RISCOS. Leia atentamente a bula. Contraindicação: DORFLEX UNO não 
deve ser utilizada caso você tenha: alergia ou intolerância à dipirona ou a qualquer um dos componentes da formulação ou a outras pirazolonas ou a pirazolidinas (ex. fenazona, propifenazona, isopropilami-
nofenazona, fenilbutazona, oxifembutazona) incluindo, por exemplo, experiência prévia de agranulocitose (diminuição acentuada na contagem de glóbulos brancos do sangue) com uma destas substân-
cias; função da medula óssea prejudicada (ex:. após tratamento citostático) ou doenças do sistema hematopoiético (responsável pela produção das células sanguíneas); desenvolvido broncoespasmo (con-
tração dos brônquios levando a chiado no peito) ou outras reações anafilactoides, como urticária (erupção na pele que causa coceira), rinite (irritação e inflamação da mucosa do nariz), angioedema (inchaço 
em região subcutânea ou em mucosas) depois do uso de medicamentos para dor (ex.: salicilatos, paracetamol, diclofenaco, ibuprofeno, indometacina, naproxeno); porfiria hepática aguda intermitente (doen-
ça metabólica que se manifesta através de problemas na pele e/ou com complicações neurológicas) pelo risco de indução de crises de porfiria; deficiência congênita da glicose-6-fosfato-desidrogenase (G6PD), 
pelo risco de hemólise (destruição dos glóbulos vermelhos, o que pode levar à anemia); gravidez e amamentação. Este medicamento é contraindicado para menores de 3 meses de idade ou pesando menos 
de 5 kg. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgiãodentista. Informe imediatamente seu médico em caso de suspeita de gravidez. MS 1.8326.0460. 

CÓD. 116364
7891058022815
DORFLEX UNO 1G 
C/10 COMP

CÓD.116356
7891058022792
DORFLEX UNO 1G 
C/10 COMP EFERV

COD. 116365
7891058022785
DORFLEX UNO 1G 
C/100 COMP

CÓD. 116357
7891058000103
DORFLEX UNO 1G 
C/20 COMP

Dorflex® Uno contém 
dipirona (1g) e age no  
alívio de dores de cabeça 
como a enxaqueca.

Dorflex Uno
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SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO
DORFLEX® (dipirona monoidratada, citrato de orfenadrina, cafeína anidra). Indicações: no alívio da dor associada a contraturas musculares, incluindo cefaleia tensional. O USO DO MEDICAMENTO PODE TRAZER 
ALGUNS RISCOS. Leia atentamente a bula. Contraindicação: DORFLEX® é contra-indicado nos seguintes casos: alergia a qualquer um dos componentes da fórmula; não deve ser utilizado em pacientes com glaucoma, 
obstrução pilórica ou duodenal, acalasia no esôfago (megaesôfago), úlcera péptica estenosante, hipertrofia prostática, obstrução do colo da bexiga e miastenia grave; Devido à presença de dipirona sódica, DORFLEX® 
não deve ser administrado a:  pacientes com alergia aos derivados de pirazolonas (ex.: fenazona, propifenazona) ou a pirazolidinas (ex.: fenilbutazona, oxifembutazona) incluindo, por exemplo, caso anterior de 
agranulocitose em relação a um destes medicamentos;  em certas doenças metabólicas tais como: porfiria aguda do fígado intermitente (pelo risco de indução de crises de porfiria) e deficiência congênita da glicose-6-
-fosfato-desidrogenase (pelo risco de ocorrência de hemólise); função da medula óssea insuficiente (ex.: após tratamento citostático) ou doenças do sistema hematopoiético; pacientes que tenham desenvolvido 
broncoespasmo ou outras reações anafiláticas (isto é urticária, rinites, angioedema) com analgésicos tais como salicilatos, paracetamol, diclofenaco, ibuprofeno, indometacina, naproxeno;  Gravidez (vide advertências 

- gravidez) e lactação (vide advertências – amamentação). Este medicamento é contra-indicado na faixa etária pediátrica. M.S: 1.1300.0183

CÓD.105505
7891058022136
DORFLEX C/24 
COMP

CÓD. 104504
7891058017507
DORFLEX C/36 
COMP

CÓD. 115692
7891058020941
DORFLEX C/50 
COMP

CÓD. 186254
7891058009458
DORFLEX GTS 
C/20ML

CÓD. 104340
7891058017392
DORFLEX  
C/300 COMP

Potente combinação: 
analgésico e relaxante 
muscular. Trata as dores 
musculares causadas 
principalmente por  
má postura e  
movimentos repetitivos.

Dorflex
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SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO
NOVALGINA®(dipirona monoidratada). Indicação: analgésico e antitérmico. O USO DO MEDICAMENTO PODE TRAZER ALGUNS RISCOS. Leia atentamente a bula. Contraindicação: NOVAL-
GINA não deve ser administrada a pacientes: com hipersensibilidade à dipirona ou a qualquer um dos componentes da formulação ou a outras pirazolonas (ex.: fenazona, propifenazona, 
isopropilaminofenazona) ou a pirazolidinas (ex.: fenilbutazona, oxifembutazona) incluindo, por exemplo, experiência prévia de agranulocitose com uma destas substâncias; com função da 
medula óssea prejudicada (ex.: após tratamento citostático) ou doenças do sistema hematopoiético; que tenham desenvolvido broncoespasmo ou outras reações anafilactoides (ex.: urticária, 
rinite, angioedema) com analgésicos tais como salicilatos, paracetamol, diclofenaco, ibuprofeno, indometacina, naproxeno; com porfiria hepática aguda intermitente (risco de indução de 
crises de porfiria); com deficiência congênita da glicose-6-fosfato-desidrogenase (G6PD) (risco de hemólise); gravidez e lactação (vide “Advertências e Precauções – Gravidez e Lactação”). 
Este medicamento é contraindicado para menores de 3 meses de idade ou pesando menos de 5 kg. Categoria de risco na gravidez: D. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres 
grávidas sem orientação médica. Informe imediatamente seu médico em caso de suspeita de gravidez. MS.1.8326.0351 NÃO USE ESTE MEDICAMENTO DURANTE A GRAVIDEZ E EM CRIANÇAS 

MENORES DE 3 MESES DE IDADE. EM CASO DE FEBRE OU ALERGIA, PROCURE SEU MÉDICO. 

CÓD. 178939
7891058008635
NOVALGINA  
C/30 COMP

CÓD. 186908
7891058008642
NOVALGINA 0,5G 
C/240 COMP

CÓD. 103237
7891058015770
NOVALGINA EFERV 
1GR C/100 COMP

CÓD. 116319
7891058000165
NOVALGINA GTS 
20ML

CÓD. 101521
7891058011222
NOVALGINA 1G 
C/100 COMP

CÓD. 134692
7891058464073
NOVALGINA 50MG 
SOL 100ML

CÓD. 192468
7891058001148
NOVALGINA BLISTER 
25X4 COMP

CÓD. 120360
7891058000172
NOVALGINA GOTAS 
FR VIDRO 10ML

CÓD. 198440
7891058001155
NOVALGINA 1G 
C/10 COMP

CÓD.103236
7891058015756
NOVALGINA EFERV 
1GR C/10 COMP
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Tosse e garganta

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO
BLUMEL® HEDERA extrato seco de folhas de Hedera Helix L. Indicação: BLUMEL® HEDERA xarope é indicado como expectorante e mucofluidificante em caso de tosse produtiva. Contraindicação: Pa-
cientes com histórico de hipersensibilidade (alergia) a substância ativa ou a plantas da família Araliaceae ou a qualquer um dos componentes da fórmula. Este medicamento é contraindicado em crian-
ças abaixo de 2 anos de idade pelo risco de agravar sintomas respiratórios. Este medicamento é contraindicado para uso por pacientes que apresentam intolerância à frutose (um tipo de açúcar); somente o 
médico, após avaliação do risco em relação aos benefícios do produto poderá determinar se este tipo de paciente pode fazer uso do produto. Informe seu médico sobre a ocorrência de gravidez durante o tra-
tamento ou após o seu término e também se estiver amamentando. BLUMEL® HEDERA xarope deve ser administrado com cautela durante a gravidez e lactação. Categoria de risco na gravidez: C. Este medi-
camento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. Este medicamento não deve ser utilizado em crianças menores de 2 anos de idade. MS: 1.5584.0409.

CÓD. 115871
7896714274799 
BLUMEL HEDERA 
15MG/ML XPE C100ML

Xarope expectorante e 
mucofluidificante em caso 
de tosse produtiva.

Blumel
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Tosse e garganta 

CÓD. 115329
7891268402018 
BENALET MENTA  
C/12 PAST

CÓD. 102790
7891010974930 
BENALET MENTA  
13X4 PAST

CÓD. 102789
7891010974923 
BENALET MEL LIMAO 
13X4 PAST

CÓD.159681
7891268402025 
BENALET MEL  
LIMAO C/12 PAST

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO
BENALET (Cloridrato de Difenidramina + Cloreto de Amônio + Citrato de Sódio). Indicações: auxiliar no tratamento de sintomas, tais como tosse, irritação da garganta e faringite, provocados por complicações das 
vias aéreas superiores. Contraindicações: Alergia a qualquer componente de sua fórmula; deciência da função renal ou falência hepática severa, pois podem levar ao acumulo de amônio; e diabetes; Mulheres que 
estejam amamentando, pois o cloridrato de difenidramina é excretado no leite materno e pode causar reações adversas em recém-nascidos e prematuros. Este medicamento é contraindicado para uso por diabéticos. 

Este medicamento é contraindicado para menores de 12 anos. M.S: 1.1236.3428.

Um tratamento auxiliar nos
quadros de afecções das vias
aéreas superiores, diminuindo
a sensação de irritação na
garganta, inibindo a tosse
e aliviando o processo
inflamatório local.

Benalet
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Tosse e garganta

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO
 XAROPE VICK®  (guaifenesina). Indicações: expectorante destinado ao tratamento da tosse em gripes e resfriados. M.S. 1.2142.0015. XAROPE 44E® (guaifenesina e bromidrato de dextrometorfano monoidratado). 
Indicações: indicação principal: como expectorante para o alívio da tosse produtiva que geralmente acompanha gripes e resfriados. Indicação secundária: destinado também para o alívio da tosse seca e irritativa, 

geralmente secundária, que também está presente com frequência nos episódios de gripes e resfriados. M.S. 1.2142.0004.

CÓD. 116448
7500435144384 
VICK 44E XPE 
240ML

CÓD. 116944
7500435153072 
VICK XPE INFANT 
120ML+COPO MEDID

CÓD. 123505
7590002023228  
VICK 44E XPE 120ML

CÓD. 703257
7896093002167 
VICK LIMAO 24X5 
PAST DISPLAY

CÓD.703255
7896093002174 
VICK MENTA 24X5 
PAST DISPLAY

CÓD. 703258
7896093002181 
VICK CEREJA 24X5 
PAST DISPLAY

CÓD. 147694
7500435153089 

VICK XPE MEL 
120ML

CÓD.703254
7896093002150 
VICK LARANJA 24X5 
PAST DISPLAY

CÓD. 147686
7500435153065 
VICK XPE MEL 
240ML

Ajuda na eliminação do 
catarro em tosses produtivas. 
O início da ação é rápida.

Vick Mel
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SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO
MUCOSOLVAN® (cloridrato de ambroxol). Indicações: Mucosolvan está indicado para o tratamento das doenças broncopulmonares (brônquios e pulmões) agudas e crônicas para facilitar a expectoração (soltar o 
catarro do peito) quando houver acúmulo de secreção. Você não deve usar MUCOSOLVAN se tiver alergia ao cloridrato de ambroxol (substância ativa) ou a outros componentes da fórmula e se tiver intolerância à frutose. 
MS 1.1300.1173. BISOLVON® (cloridrato de bromexina). Indicações: Bisolvon é indicado para o tratamento de doenças broncopulmonares (dos brônquios e dos pulmões), ajudando a dissolver o catarro e facilitando 

a expectoração (eliminação do catarro). Você não deve usar BISOLVON se tiver alergia à bromexina (substância ativa) ou aos demais componentes da fórmula. MS 1.1300.1166. 

CÓD. 175778
7891058021627
BISOLVON XPE EXP 
PED 120ML

CÓD. 107284
7891058021535
BISOLVON SOL 
EXP 50ML

CÓD. 175620
7891058021610
BISOLVON XPE 
EXP AD 120ML

CÓD. 180125
7891058021566
MUCOSOLVAN 
XPE AD 120ML

CÓD.139766
7891058021573
MUCOSOLVAN 
XPE PED 120ML

CÓD. 180141
7891058021559
MUCOSOLVAN 7,5MG 
SOL ORAL 50ML

Indicado para o 
tratamento das doenças 
broncopulmonares 
(brônquios e pulmões) 
agudas e crônicas para 
facilitar a expectoração.

Mucosolvan
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Descongestionante 

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO
BLUSORO (cloreto de sódio) Indicações: uidificante e descongestionante nasal. MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC ANVISA Nº 199/2006 AFE Nº 1.07817-7.

CÓD. 117261
7896094921245 
BLUSORO JET 
INFANTIL 0,9% 
100ML

Descongestionante nasal 
em spray bico infantil e 
sem conservantes.

Blusoro Jet
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Descongestionante 

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO
RINOSORO® SIC 3% cloreto de sódio. Indicação: RINOSORO® SIC 3% é um descongestionante nasal, indicado para congestão nasal, obstrução nasal e nariz entupido. Contraindicação: RINOSORO® SIC 3% é 

contraindicado em pacientes com hipersensibilidade (alergia) conhecida aos componentes da fórmula. Este medicamento é contraindicado para menores de 3 anos. MS: 1.7817.0081.

Confira também:
CÓD. 119739
7896094925885 
RINOSORO ALTO  
VOLUME C/30 SACHES

CÓD. 119738
7896094925878 
RINOSORO ALTO VOL 
30SACH+FR 250ML

CÓD. 122051
7897322702032 
RINOSORO GTS PED 
30ML (NOVO)

CÓD. 114652
7897322706658 
RINOSORO SIC INF 
SPRAY 50ML

CÓD. 103398
7897322709376 
RINOSORO JET 0,9% 
C/100ML

CÓD. 193151
7897322704593 
RINOSORO SIC 
SPRAY 50ML

CÓD. 115528
7896094917385 
RINOSORO JET INF. 
0,9% 100ML

CÓD. 115694
7896094917002 
RINOSORO XT  
GOTAS 30ML

CÓD. 116430
7896094917835 
RINOSORO JET XT 
0,9% C/100ML

CÓD.117012
7896094920033 
RINOSORO XT JET 0,9% 
SPR INF NAS FR100ML

CÓD.198358
7897322704944 
RINOSORO SIC 3% 
SPRAY 50ML
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Descongestionante 

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO
INALADOR VICK® (levomentol e cânfora). Indicações: ajuda a desentupir o nariz e respirar livremente. M.S. 1.2142.0011. VICK VAPORUB® (levomentol, cânfora e óleo de eucalipto). Indicações: é destinado ao 

alívio da tosse, da congestão nasal e do mal estar muscular que acompanham gripes e resfriados. M.S. 1.2142.0009.

CÓD. 116916
7500435157599 
VICK VAPORUB 
100G

CÓD. 711466
7500435140157 
VICK BABYRUB 12G 
DISPLAY C/6

CÓD. 160028
7896093001030 
VICK VAPORUB 12G 
C/24

CÓD. 133983
7590002032817 
VICK VAPORUB 
30G

CÓD. 125369
7590002012468 
VICK VAPORUB 
50G

CÓD. 155465
7896093000217 
VICK VAPORUB 
INALADOR C/12

CÓD. 711468
7501001168797 
VICK BABYRUB 
FRASC 50G

CÓD. 119161
7500435182331 
VICK VAPO SPRAY 
100ML

Fluidificante e descongestionante 
nasal. Age fluidificando a secreção 
da mucosa nasal, favorecendo a 
sua eliminação.

Vapo Spray
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SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO
TRELEGY ® (furoato de fluticasona/umeclidínio/vilanterol). INDICAÇÕES:  é indicado para o tratamento de manutenção de pacientes adultos com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) moderada (e um histórico documentado de ≥2 exacerbações moderadas 
ou ≥1 exacerbação grave nos últimos 12 meses) ou DPOC grave a muito grave, que não estejam adequadamente tratados com monoterapia ou terapia dupla. POSOLOGIA: Adultos acima de 18 anos: uma inalação uma vez ao dia. CONTRAINDICAÇÕES: Pacientes com 
alergia grave à lactose ou à proteína do leite ou que tenham apresentado hipersensibilidade a furoato de fluticasona, umeclidínio, vilanterol ou qualquer um dos excipientes. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: Trelegy não deve ser usado para alívio de sintomas agudos. Como 
ocorre com outras terapias inalatórias, a administração de Trelegy  pode produzir broncoespasmo paradoxal. Efeitos cardiovasculares tais como arritmia cardíaca, fibrilação atrial e taquicardia, podem ser observados após a administração de Trelegy. Deve-se ter cautela 
em pacientes com glaucoma de ângulo estreito ou retenção urinária. Não é necessário nenhum ajuste de dose em pacientes com mais de 65 anos, em pacientes com insuficiência renal e em pacientes com insuficiência hepática leve a moderada. Este medicamento 
contém lactose. GRAVIDEZ E LACTAÇÃO: Trelegy só deve ser usado durante a gravidez se o benefício esperado para a mãe justificar o risco para o feto.  Não se sabe se os ingredientes de Trelegy podem passar para o leite materno. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Blo-
queadores beta2-adrenérgicos podem enfraquecer ou antagonizar o efeito de agonistas de beta2-adrenérgicos, como vilanterol. Caso betabloqueadores sejam necessários, betabloqueadores cardiosseletivos devem ser considerados; entretanto, deve-se tomar cuidado 
durante o uso concomitante de betabloqueadores, tanto seletivos quanto não seletivos. A administração concomitante de Trelegy com outros antagonistas muscarínicos de ação prolongada ou agonistas beta2-adrenérgicos de ação prolongada não foi estudada e não 
é recomendada, uma vez que pode potencializar as reações adversas. REAÇÕES ADVERSAS: Comuns: pneumonia, infecção do trato respiratório superior, bronquite, faringite, rinite, sinusite, gripe, nasofaringite, candidíase oral e de faringe, infecção do trato urinário, 
cefaleia, tosse, dor orofaríngea, artralgia, dorsalgia, constipação.  Dados pós-comercialização: não há dados disponíveis. SUPERDOSAGEM: pode produzir sinais, sintomas ou efeitos adversos associados às ações farmacológicas dos seus componentes individuais. Para 
dados completos sobre a segurança do medicamento, a bula na íntegra deverá ser consultada e poderá ser solicitada à empresa através do Departamento de Informações Médicas da GSK (0800 701 22 33 ou medinfo@gsk.com). VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Reg  
MS: 1.0107.0344 mBL_L1277_Trelegy_po_inalacao_GDS05. SERETIDE®(xinafoato de salmeterol/propionato de fluticasona). INDICAÇÕES: Seretide® está indicado no tratamento de manutenção da asma e doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), incluindo 
bronquite crônica e enfisema pulmonar. POSOLOGIA: Asma - Adultos e adolescentes acima de 12 anos: Seretide® DISKUS®: 50/100, 50/250 ou 50/500mcg - uma inalação, duas vezes ao dia. Seretide® SPRAY: 25/50, 25/125 ou 25/250mcg - duas inalações, duas vezes 
ao dia. Crianças acima de 4 anos: Seretide® DISKUS®: 50/100 mcg - uma inalação, duas vezes ao dia. Seretide® SPRAY: 25/50 mcg - duas inalações, duas vezes ao dia. DPOC – Seretide® DISKUS®: Uma inalação 50/250 a 50/500mcg, duas vezes ao dia. Seretide® SPRAY: 
Duas inalações 25/125 ou 25/250 mcg duas vezes ao dia. CONTRAINDICAÇÕES: Uso em pacientes com hipersensibilidade conhecida a qualquer componente da fórmula. PRECAUÇÕES: Este medicamento pode causar doping. Seretide® não deve ser usado no alívio 
dos sintomas agudos e não deve ser suspenso abruptamente. Seretide® deve ser administrado com cautela a pacientes portadores de tuberculose pulmonar ativa ou quiescente, portadores de tireotoxicose, assim como em pacientes com doenças cardiovasculares. 
Verificou-se um aumento da notificação de pneumonia em estudos de pacientes com DPOC que receberam Seretide®. Pode ocorrer hipocalemia transitória. Efeitos sistêmicos podem ocorrer com o uso de corticoides inalatórios em altas doses por períodos prolongados. 
Alguns efeitos sistêmicos prováveis incluem síndrome de Cushing ou manifestações Cushingóides, supressão adrenal, retardo no crescimento de crianças e de adolescentes (crianças devem ter seu crescimento monitorado), diminuição na densidade óssea, catarata, 
glaucoma e coriorretinopatia central serosa. Pacientes submetidos a situações de estresse ou em transferência de terapia de corticoides orais para via inalatória necessitam de cuidado especial e, por isso, a função adrenocortical deve ser monitorada. Houve relatos raros 
de aumento da glicemia. Como em outras terapias inalatórias, pode ocorrer broncoespasmo paradoxal com aumento imediato de sibilos. Nesses casos, o tratamento deve ser descontinuado. GRAVIDEZ E LACTAÇÃO: O uso somente deve ser considerado se o benefício 
esperado para a mãe for maior que qualquer risco para o feto. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: O uso concomitante de β-bloqueadores seletivos e não seletivos deve ser evitado, a menos que existam razões suficientes para associação destes. Baixas concentrações 
plasmáticas do propionato de fluticasona são alcançadas após inalação, portanto, é improvável a ocorrência de interações medicamentosas clinicamente significativas. Efeitos sistêmicos foram observados em pacientes sob o uso de propionato de fluticasona e ritonavir, 
por isso, o uso concomitante deve ser evitado. A coadministração de inibidores potentes do CYP3A4 (p. ex cetoconazol) pode aumentar a exposição sistêmica à fluticasona e ao salmeterol (podendo levar a um prolongamento do intervalo QTc). REAÇÕES ADVERSAS: 
Muito comum: cefaleia. Comuns: candidíase oral e orofaringea, pneumonia (pacientes com DPOC). Incomuns: reações cutâneas de hipersensibilidade, dispneia, catarata, hiperglicemia, ansiedade, distúrbios do sono, tremores, palpitações, taquicardia, fibrilação atrial, 
irritação na garganta, equimoses. Raras: reações anafiláticas, glaucoma, mudanças de comportamento, arritmias cardíacas, candidíase no esôfago. Dados pós-comercialização: Raras: reações de hipersensibilidade, síndrome de Cushing, supressão adrenal, retardo do 
crescimento em crianças e adolescentes, diminuição da densidade mineral óssea, distúrbos respiratórios, broncoespasmo paradoxal. SUPERDOSAGEM: Os sintomas de superdosagem para o salmeterol são tremor, cefaleia, taquicardia, elevação PAS e hipocalemia. 
Doses elevadas de propionato de fluticasona podem levar à supressão temporária da função adrenal, podendo levar a uma crise adrenal aguda, principalmente em crianças. Não há tratamento específico para uma superdosagem de salmeterol e propionato de 
fluticasona. Se ocorrer superdosagem, os pacientes devem ser tratados com terapia de suporte e acompanhamento adequado, se necessário. Para dados completos sobre a segurança do medicamento, a bula na íntegra deverá ser consultada e poderá ser solicitada 
à empresa  através do Departamento de Informações Médicas da GSK (0800 701 22 33 ou medinfo@gsk.com). VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Reg. MS 1.0107.0230. mBL_Seretide_Diskus_poinal_GDS35_IPI20_L1124 e mBL_Seretide_Spray_sus or prop_ 
GDS35_IPI19_L1125. Material destinado exclusivamente para distribuidores, revendedores e balconistas. É estritamente proibida a distribuição para pacientes. Para notificar informações de segurança, incluindo eventos 
adversos, ocorridos durante o uso de medicamentos da GlaxoSmithKline, entre em contato o SAC Viver Mais através do telefone 0800 021 1311 ou do e-mail br.vivermais@gsk.com. PM-BR-NA-WBAN-220002 - Fev/22

Confira também:
CÓD. 123901
7896269955136
SERETIDE SPRAY 
25/50MCG 120DOSES

CÓD. 187112
7896269901706
SERETIDE DISKUS 
50/100MCG 60D

CÓD. 123927
7896269955372
SERETIDE SPRAY 
25/250MCG 120DOSE

CÓD. 187260
7896269901720
SERETIDE DISKUS 
50/250MCG 60 DOS

CÓD. 184721
7896269901744
SERETIDE DISKUS 
50/500MCG 60 DOS

CÓD. 123919
7896269955204
SERETIDE SPRAY 
25/125MCG 120DOSE

CÓD. 116519
7896015591212
TRELEGY 100+62 
5+25MCG C/30DOSE

É indicado para o 
tratamento de manutenção 
de pacientes adultos 
com Doença Pulmonar 
Obstrutiva Crônica (DPOC).

Trelegy
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AEROLIN® SPRAY (sulfato de salbutamol). Apresentações: Frasco com 200 doses de 100mcg de salbutamol. Composição: sulfato de salbutamol 120,5mcg (equivalente a 100 mcg de salbutamol); excipiente: norflurano (HFA134a) q.s.p 1 dose. Indicações: Aero-
lin® spray é indicado no controle e prevenção da asma brônquica, bem como no tratamento de outras condições nas quais possa ocorrer obstrução reversível das vias aéreas, tais como bronquite crônica e enfisema. Posologia: Aerolin® Spray deve ser administrado 
apenas por via oral de inalação. O aumento do uso de agonistas dos receptores beta-2 pode significar um agravamento da asma. Sob essas condições, deve-se fazer uma reavaliação do plano de terapia do paciente e a terapia concomitante com glicocorticóides deve 
ser considerada. Como podem existir reações adversas associadas à administração de doses excessivas, a dosagem ou frequência de administração só deve ser aumentada com orientação médica. Alívio do broncoespasmo agudo ou crises de asma: Adultos: 100 ou 
200 mcg (1 ou 2 doses).Crianças: 100 mcg (1 dose), podendo ser aumentada para 200 mcg (2 doses), caso necessário. Prevenção do broncoespasmo provocado por exercícios físicos ou alergia: Adultos: 200 mcg (2 doses) antes do exercício ou exposição inevitável 
ao alérgeno. Crianças: 100 mcg (1 dose) antes do exercício ou exposição inevitável ao alérgeno, podendo ser aumentada para 200 mcg (2 doses), caso necessário. Terapia crônica: Adultos: até 200 mcg (2 doses), quatro vezes ao dia. Crianças: até 200 mcg (2 doses), 
quatro vezes ao dia. O uso de Aerolin® Spray não deve exceder quatro vezes diárias. Devido à presença de diversos efeitos adversos com dosagem excessiva, a dose ou a frequência da administração só deve ser aumentada com aconselhamento médico. Contra-Indi-
cações: O uso de Aerolin® é contraindicado para pacientes com história de hipersensibilidade a qualquer componente de sua fórmula. Advertências e Precauções: O tratamento da asma deve seguir um programa adequado, e a resposta do paciente deve ser monito-
rada clinicamente e por meio de exames da função pulmonar. O aumento do uso de agonistas de receptores beta2-adrenérgicos de curta ação para alívio dos sintomas indica a deterioração do controle da asma. Nessas condições, deve-se reavaliar o esquema tera-
pêutico dos pacientes e considerar a terapia concomitante com corticosteroides. O agravamento repentino e progressivo da asma é potencialmente uma ameaça à vida, devendo-se por isso considerar o início ou o aumento da corticoterapia. No caso de pacientes de 
risco, deve-se instituir o monitoramento diário do pico de fluxo expiratório (PFE). Assim como em outras terapias inalatórias, pode ocorrer broncoespasmo paradoxal, manifestado como aumento súbito da sibilância. Nesse caso, deve-se utilizar, de forma imediata, 
outra apresentação do produto ou outro broncodilatador inalatório de ação rápida. A terapia com Aerolin® spray deve ser descontinuada imediatamente, o paciente deve ser reavaliado e, se necessário, deve-se instituir um  novo tratamento.  O salbutamol deve ser 
administrado cuidadosamente a pacientes com tireotoxicose. Os pacientes devem ser alertados a procurar orientação médica caso uma dose prévia eficaz de salbutamol não produza o alívio esperado por pelo menos três horas, a fim de que qualquer medida adicio-
nal necessária seja adotada. Como podem ocorrer eventos adversos associados a altas dosagens de salbutamol, os pacientes devem ser alertados para não aumentarem a dose ou a frequência de administração de Aerolin® , mesmo que o alívio usual não ocorra ou a 
duração de ação diminua. A terapia com agonistas beta-2 pode resultar em hipocalemia potencialmente grave. O salbutamol e drogas beta-bloqueadoras não seletivas, como propranolol, não devem ser prescritos concomitantemente. O salbutamol não é contra-
-indicado para pacientes sob tratamento com inibidores da monoamino oxidase (IMAOs). Não há informações sobre os efeitos do salbutamol na fertilidade humana. Não foram observados efeitos adversos na fertilidade em animais. Gravidez e lactação: A adminis-
tração de drogas durante a gravidez somente deve ser efetuada se o benefício esperado para a mãe for maior do que qualquer risco para o feto. O uso durante a lactação não é recomendado, pois o Aerolin® provavelmente será excretado no leite materno. Reações 
Adversas: Comum: cefaleia, tremor, taquicardia. Incomum: palpitações, cãimbra muscular, irritação na boca e garganta Raro: hipocalemia, vasodilatação periférica. Muito raro: reações de hipersensibilidade incluindo: angioedema, urticária, broncoespasmo, hipoten-
são e desmaio; sensação de tensão muscular, hiperatividade, arritmia cardíaca incluindo fibrilação atrial, taquicardia supraventricular, extrasístole e broncoespasmo paradoxal. Superdosagem: Os sinais e sintomas mais comuns de superdosagem de salbutamol são 
resultados de eventos transitórios farmacologicamente associados aos beta-agonistas (ver Advertências e Precauções e Reações Adversas).  Há risco de hipocalemia na superdosagem de Aerolin® spray. Portanto, deve-se monitorar os níveis séricos de potássio. Aci-
dose lática tem sido relatada associada à doses terapêuticas elevadas, bem como overdose por terapia com beta-agonista de curta duração, portanto, o monitoramento do lactato sérico elevado e consequentemente da acidose metabólica pode ser indicado (espe-
cialmente se houver persistência ou agravamento de taquipnea, apesar de resolução de outros sinais de broncoespasmo, tais como sibilos). Armazenagem: Mantenha o medicamento na embalagem original, em temperatura ambiente (entre 15ºC e 30°C), protegi-
do da luz solar direta e congelamento. Para dados completos sobre a segurança do medicamento, a bula na íntegra deverá ser consultada e poderá ser solicitada à empresa através do serviço de Informação Médica da GSK (SAC 08007012233 e/ou medinfo@gsk.
com). VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. GlaxoSmithKline Brasil Ltda. MS: 1.0107.0226 mBL_Aerolin_spr_ GDS24.IPI08.N_VPS03. RELVAR® ELLIPTA® (trifenatato de vilanterol/furoato de fluticasona) INDICAÇÕES: Relvar® é indicado no tratamento de manu-
tenção da asma cujo uso do produto em combinação (corticosteroide inalatório e um agonista seletivo do receptor beta2 adrenérgico de ação prolongada) é apropriado: pacientes não adequadamente controlados com corticosteroide inalatório e quando necessário 
agonista seletivo do receptor beta2 adrenérgico de curta ação e pacientes que já foram adequadamente controlados com corticosteroide inalatório e agonista beta2 de ação prolongada (LABA); e no tratamento sintomático da doença pulmonar obstrutiva crônica 
(DPOC). POSOLOGIA: Relvar® deve ser utilizado regularmente, mesmo quando os pacientes estejam assintomáticos. Pacientes devem ser reavaliados regularmente para o adequado ajuste posológico e controle da asma. Asma (Adultos e adolescentes com 12 anos 
de idade ou mais): 25/100 ou 25/200mcg - uma inalação, uma vez ao dia. DPOC (Adultos acima de 18 anos): 25/100mcg - uma inalação, uma vez ao dia. A dose de 25/200mcg não é indicada para pacientes com DPOC. Após a inalação, o paciente deve lavar a boca 
com água, sem engolir. CONTRAINDICAÇÕES: Em pacientes com alergia grave à proteína do leite ou que tenham hipersensibilidade conhecida a qualquer componente da fórmula. PRECAUÇÕES: Relvar® não deve ser usado no alívio dos sintomas agudos. O tratamen-
to com Relvar® não deve ser suspenso sem a supervisão de um médico uma vez que os sintomas podem reaparecer após a interrupção. Eventos adversos relacionados à asma e exarcebações podem ocorrer durante o tratamento com Relvar® Ellipta®. Pode ocorrer 
broncoespasmo paradoxal, com aumento imediato no chiado após a dose. Este sintoma deve ser tratado imediatamente com a inalação de um broncodilatador de ação rápida. Relvar® deve ser interrompido imediatamente, o paciente avaliado e aplicado tratamen-
to alternativo, se necessário. Deve ser usado com cautela em pacientes com doença cardiovascular grave, tuberculose pulmonar ou em pacientes com infecções crônicas ou não tratadas. Em pacientes com insuficiência hepática moderada a grave, a dose 25/100mcg 
deve ser a dose máxima utilizada e os pacientes devem ser monitorizados quanto a reações adversas sistêmicas relacionadas com corticosteroides. Deve haver monitoramento dos pacientes com DPOC, pois há possibilidade de desenvolvimento de pneumonia e as 
características clínicas de tais infecções se sobrepõem aos sintomas de exacerbações da DPOC. Relvar® 25/200mcg não é indicado para pacientes com DPOC por não haver benefício adicional em comparação com a dose de 25/100mcg, e por existir um potencial 
aumento de risco de reações adversas relacionadas com corticosteroides sistêmicos. A incidência de pneumonia em pacientes com asma foi mais comum na dose de 25/200mcg. Este medicamento contém LACTOSE. Por isso deve haver cautela em pacientes com 
histórico de diabetes mellitus, já que pode haver aumento dos níveis de glicose no sangue. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Interações medicamentosas clinicamente significativas, causadas pelo furoato de fluticasona ou trifenatato de vilanterol em doses clínicas, 
são consideradas improváveis devido às baixas concentrações plasmáticas atingidas após a inalação. O uso concomitante de βbloqueadores seletivos e não-seletivos deve ser evitado, a menos que existam razões suficientes para associação destes. Relvar® não deve 
ser usado em associação com outros β2-adrenérgicos de longa ação. Deve-se tomar cuidado ao coadministrar com inibidores potentes do CYP3A4 (p. ex cetoconazol e ritonavir), pois há a possibilidade de aumento da exposição sistêmica tanto ao furoato de flutica-
sona quanto ao vilanterol, o que pode causar aumento das reações adversas. O aumento da exposição ao trifenatato de vilanterol não foi associado ao prolongamento do intervalo QTc ou ao aumento nos efeitos sistêmicos relacionados à beta-agonistas na frequência 
cardíaca e potássio no sangue. GRAVIDEZ E LACTAÇÃO: O uso somente deve ser considerado se o benefício esperado para a mãe for maior do que qualquer possível risco para o feto.  Há informações limitadas sobre a excreção de furoato de fluticasona ou trifenatato 
de vilanterol e/ou seus metabólitos no leite humano. Entretanto, outros corticosteroides e beta2 agonistas são detectados no leite humano. REAÇÕES ADVERSAS Muito Comuns: nasofaringite, cefaleia. Comuns: Infecção do trato respiratório superior, bronquite, gripe, 
candidíase oral e de garganta, dor orofaríngea, sinusite, faringite, rinite, tosse, disfonia, dor abdominal, artralgia, dor nas costas, febre, pneumonia, fraturas. Incomuns: Extrassístoles. Dados pós comercialização: Reações comuns: espasmos musculares. Reações raras 
de hipersensibilidade incluindo anafilaxia, angioedema, rash, urticária e tremor. SUPERDOSAGEM: Uma superdosagem de Relvar® pode produzir sinais e sintomas devido às ações dos componentes individuais presentes na formulação. Os sintomas que podem 
ocorrer com uso de quaisquer corticosteroides inalatórios (ex:. furoato de fluticasona) em altas doses incluem: Sindrome de Cushing, supressão do eixo HPA, diminuição da densidade mineral óssea, retardo no crescimento em crianças e adolescentes, catarata e 
glaucoma e mais raramente hiperatividade psicomotora, ansiedade e depressão principalmente em crianças. Não há tratamento específico para superdosagem com o Relvar®, mas o paciente deve receber tratamento auxiliar com monitoramento adequado, se ne-
cessário. Para dados completos sobre a segurança do medicamento, a bula na íntegra deverá ser consultada e poderá ser solicitada à empresa através do Departamento de Informações Médicas da GSK (0800 701 22 33 ou medinfo@gsk.com) VENDA SOB PRESCRIÇÃO 
MÉDICA. Reg. MS 1.0107.0299. mBL_L1262_Relvar_poinalacao_EU_GDS10. FLIXOTIDE® (propionato de fluticasona) é apresentado em dois inaladores distintos: Flixotide® DISKUS® e Flixotide® Spray, ambos para inalação oral apenas. Flixotide® DISKUS® é 
apresentado na forma de pó em duas concentrações, 50mcg e 250mcg, acondicionado em um dispositivo plástico em forma de disco, contendo um strip com 60 doses. O Diskus é lacrado em um invólucro laminado metálico que deve ser aberto apenas quando o 
medicamento for usado pela primeira vez. Composição: Cada dose contém: propionato de fluticasona (PF) 50mcg ou 250mcg. Excipiente: Lactose q.s.p. 1 dose. Flixotide® Spray é apresentado como aerossol com medidor de dose, em frascos contendo 60 ou 120 
doses, que libera 50mcg ou 250mcg de uma suspensão de PF. Composição: Cada dose contém: PF 50mcg ou 250mcg e propelente HFA 134A q.s.p. 1 dose. Indicações: Flixotide® está indicado no tratamento da asma em adultos e crianças, e no tratamento da 
doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). Posologia: ASMA: Adultos e adolescentes maiores de 16 anos: Flixotide® DISKUS® ou Spray: 100mcg a 1000mcg de PF, 12/12h. Crianças maiores de 4 anos: Flixotide® DISKUS® ou Spray: 50mcg a 200mcg de PF, 12/12h. 
Crianças de 1 a 4 anos: Recomenda-se Flixotide® Spray 100mcg de PF, 12/12h, administrado com auxílio de um espaçador com máscara. A dose pode, então, ser ajustada até que se atinja o controle, ou reduzida à dose efetiva mínima, de acordo com a resposta in-
dividual. DPOC: Adultos: 500mcg de PF, 12/12h. Não há necessidade de ajustar a dose em pacientes idosos ou nos que têm insuficiência hepática ou renal. Os pacientes devem ser orientados a procurar o médico caso observem que o alívio proporcionado por bron-
codilatadores de curta ação se torne menos efetivo ou que necessitem de um número maior de inalações do que o prescrito. O PF por inalação é recomendado para terapia profilática e deve ser utilizado regularmente, mesmo na ausência de sintomas. Contraindica-
ções: O uso de Flixotide® é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade conhecida a qualquer componente da fórmula. Precauções: O aumento do uso de agonistas de receptores adrenérgicos β2 de curta ação para controle dos sintomas indica deterioração 
do controle da asma. A deterioração repentina e progressiva do controle da asma é potencialmente uma ameaça à vida e deve-se considerar aumento de corticoterapia. Efeitos sistêmicos podem ocorrer com o uso de corticoides inalatórios em altas doses por períodos 
prolongados, no entanto este efeito é mais frequentemente observado com o uso de corticoides orais. Alguns efeitos sistêmicos prováveis incluem síndrome de Cushing ou manifestações Cushingóides, supressão adrenal, retardo no crescimento de crianças e de 
adolescentes (crianças recebendo tratamento com corticoide inalatório a longo prazo devem ter seu crescimento monitorado), diminuição na densidade óssea, catarata, glaucoma e coriorretinopatia central serosa. Portanto, é importante que a dose de corticosteroi-
des inalatórios seja mantida na dose mínima efetiva. Pacientes submitidos a situações de estresse (incluindo cirurgias) ou sob transferência de terapia com corticoides orais para via inalatória necessitam de cuidado especial e de monitorização regular da função 
adrenocortical. A suspensão da terapia sistêmica deve ser gradual e pacientes podem necessitar de terapia complementar com corticosteroides em caso de crise. A substituição do tratamento com corticoide sistêmico pela terapia inalatória pode evidenciar alergias, 
tais como rinite alérgica ou eczema anteriormente controladas pela terapia sistêmica. O tratamento com Flixotide® Spray não deve ser interrompido abruptamente. Houve relatos raros de aumento nos níveis de glicose sanguínea. É necessário cuidado especial em 
pacientes com tuberculose pulmonar ativa ou quiescente. Houve relatos de interações medicamentosas com o ritonavir e, por isso, o uso concomitante destes deve ser evitado. Como em outras terapias inalatórias, pode ocorrer broncoespasmo paradoxal, após a dose. 
Este quadro deve ser imediatamente revertido com o uso de um broncodilatador de curta ação e o uso de Flixotide® deve ser interrompido. Verificou-se um aumento da notificação de pneumonia em estudos de pacientes com DPOC  que receberam o PF na dose de 
500 mcg. Interações medicamentosas: Sob circunstâncias normais, baixas concentrações plasmáticas do PF são alcançadas após inalação. Portanto, é improvável a ocorrência de interações medicamentosas clinicamente significativas. Houve relatos de interações 
medicamentosas clinicamente significativas em pacientes que receberam PF intranasal ou inalatório e ritonavir. Por isso, o uso concomitante com ritonavir deve ser evitado. Aconselha-se cautela ao coadministrar inibidores do CYP3A4 (p. ex cetoconazol e eritromici-
na), pois pode aumentar a exposição sistêmica ao PF. Gravidez e Lactação: Há dados limitados em mulheres grávidas. O uso somente deve ser considerado se o benefício esperado para a mãe for maior que qualquer risco para o feto. Não existem estudos sobre a ex-
creção de PF no leite materno. Nos seres humanos, os níveis plasmáticos após aplicação inalatória de PF nas doses recomendadas parecem baixos. Reações adversas: Muito comum: candidíase orofaringea. Comum: pneumonia em pacientes com DPOC, disfonia, 
contusão. Incomum: reações cutâneas de hipersensibilidade. Rara: candidíase esofágica. Muito rara: angioedema, dispneia/broncoespasmo, reações anafiláticas, Síndrome de Cushing, supressão adrenal, retardo do crescimento, redução de densidade óssea, catarata, 
glaucoma, hiperglicemia, ansiedade, distúrbios do sono, mudanças comportamentais (hiperatividade e irritabilidade principalmente em crianças), broncoespasmo paradoxal. Superdosagem: A inalação de PF em doses muito acima daquelas recomendadas pode 
levar à supressão temporária da função adrenal, podendo levar a uma crise adrenal aguda, principalmente em crianças. Nestes casos, monitorar cuidadosamente e reduzir a dose gradualmente. Armazenagem: Manter o produto na embalagem original, em tempe-
ratura inferior a 30°C. Proteger da luz e congelamento. A bula completa do medicamento e outras informações estão à disposição, sob solicitação ao Departamento de Informações Médicas (0800 701 22 33 ou medinfo@gsk.com.br). VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉ-
DICA. Reg. MS 1.0107.0197. mBL_Flixotide Diskus_poinal_GDS33_IPI11_L1140 e mBL_Flixotide Spray_aer_GDS33_IPI11_L1141. Material destinado exclusivamente para distribuidores, revendedores e balconistas. É estritamente 
proibida a distribuição para pacientes. Para notificar informações de segurança, incluindo eventos adversos, ocorridos durante o uso de medicamentos da GlaxoSmithKline, entre em contato o SAC Viver Mais através 

do telefone 0800 021 1311 ou do e-mail br.vivermais@gsk.com. PM-BR-NA-WBAN-220002 - Fev/22

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO

CÓD. 103813
7896015528843
RELVAR 200/25 
MCG 30 DOSES

CÓD. 103811
7896015528829
RELVAR ELLIPTA 
100+25MCG 30 DOSE

CÓD. 175083
7896015516581
FLIXOTIDE SPRAY 
50MCG X 120D

CÓD.171066
7896269900808 
FLIXOTIDE SPRAY 
250MCG X 60D

CÓD.100867
7896269900150
AEROLIN SPRAY  
C/200 DOSES
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SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO
FLUIR® fumarato de formoterol di-hidratado. Indicação: FLUIR® é utilizado no tratamento de problemas respiratórios em asma e outras doenças que envolvam as vias aéreas, como bronquite crônica e enfisema, que pode ser chamado de Doença 
Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). Contraindicação: Não use Fluir® se você é alérgico (hipersensível) ao formoterol ou a qualquer outro componente da formulação listado no início desta bula. Se isto se aplica a você, avise seu médico sem utilizar 

FLUIR®. Se você acha que pode ser alérgico, consulte seu médico. MS: 1.7817.0791.

CÓD. 183574
7891142156020 
FLUIR 12MCG C/30 
CAPS + INAL

CÓD. 184770
7891142156211 
FLUIR 12MCG C/30 
CAPS REFIL

CÓD. 184622
7891142156235 
FLUIR 12MCG C/60 
CAPS REFIL

Utilizado no tratamento de 
problemas respiratórios em asma 
e outras doenças que envolvam 
as vias aéreas, como bronquite 
crônica e enfisema, que pode ser 
chamado de Doença Pulmonar 
Obstrutiva Crônica (DPOC). 

Fluir
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SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO
ALLENASAL® (cloridrato de fexofenadina). Indicação: Allenasal é indicado para o tratamento das rinites alérgicas (inflamação na mucosa nasal) sazonais (que ocorre na mesma época do ano) e perenes (que persiste 

ao longo do ano) em adultos e crianças com idade igual ou superior a 2 anos. Contraindicação: Allenasal não deve ser utilizado por pacientes com alergia a qualquer um dos seus componentes. M.S: 1.8326.0447. 

CÓD. 116374
7891058022778
ALLENASAL 55MCG 
SPR NAS 120 DOSES

Um potente antialérgico 
indicado para o 
tratamento das rinites 
alérgicas sazonais  
e perenes em adultos 
e crianças.

AlleNasal
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 AMOXIL®  cápsula e suspensão oral (amoxicilina). Indicações: Amoxil® 500 mg e Amoxil® suspensão oral (250 mg/5 ml e 500 mg/ 5 ml) devem ser utilizados de acordo com as diretrizes locais para prescrição de 
antibióticos e dados de sensibilidade local. Amoxil® 500 mg e Amoxil® suspensão oral (250 mg/5 ml e 500 mg/ 5 ml) para administração oral três vezes ao dia são indicados no tratamento de curta duração das infecções 
bacterianas nas seguintes áreas: infecções do trato respiratório superior, em particular rinossinusite, otite média e faringoamigdalite aguda; Infecções do trato respiratório inferior, em particular bronquiectasia e pneumonia 
adquirida na comunidade. Para administração oral uma vez ao dia são indicados no tratamento de curta duração das infecções bacterianas nas seguintes áreas: infecções do trato genitourinário, em particular gonorreia; 
Infecções do trato digestivo, em particular erradicação do Helicobacter pylori. Contraindicações: Amoxil® 500 mg e Amoxil® suspensão oral (250 mg/5 ml e 500 mg/5 ml) são contraindicados para pacientes com hiper-
sensibilidade a betalactâmicos (penicilinas, cefalosporinas) Precauções e Advertências: Antes de iniciar o tratamento com Amoxil® 500 mg e Amoxil® suspensão oral (250 mg/5 ml e 500 mg/5 ml) , deve-se fazer uma 
pesquisa cuidadosa sobre reações prévias de hipersensibilidade a penicilinas e cefalosporinas ou a outros alérgenos. Reações de hipersensibilidade graves e ocasionalmente fatais foram relatadas em pacientes recebendo 
tratamento com penicilina. Deve-se evitar o uso de Amoxil® 500 mg e Amoxil® suspensão oral (250 mg/5 ml e 500 mg/5 ml) em pacientes sob suspeita de mononucleose, uma vez que a ocorrência de rash cutâneo 
de aspecto morbiliforme tem sido associada à amoxicilina. Foi relatada colite pseudomembranosa com o uso de antibióticos, que pode ter gravidade variada entre leve à risco de vida. Portanto, é importante considerar 
o diagnóstico em pacientes que desenvolvam diarreia durante ou após o uso de antibióticos. Se ocorrer diarreia prolongada ou significativa, ou o paciente sentir cólicas abdominais, o tratamento deve ser interrompido 
imediatamente e a condição do paciente deve ser investigada. Amoxil® suspensão oral 250mg/5mL e 500mg/5mL contêm aspartame e, portanto, deve-se ter cautela na fenilcetonúria, e também contêm benzoato de 
sódio, podendo aumentar o risco de icterícia em recém-nascidos. Houve relatos raros de prolongamento anormal do tempo de protrombina (aumento da razão normalizada internacional - INR) em pacientes tratados com 
Amoxil® 500 mg e Amoxil® suspensão oral (250 mg/5 ml e 500 mg/5 ml) e anticoagulantes orais. Deve-se efetuar monitoramento apropriado em caso de prescrição concomitante de anticoagulantes. Não é recomendável 
para pacientes com insuficiência renal moderada ou grave. Nos pacientes que apresentaram redução da diurese, raramente se observou cristalúria, que ocorreu sobretudo com terapia parenteral. Durante a administração 
de altas doses de amoxicilina, é recomendável que se mantenha ingestão adequada de líquidos para reduzir a possibilidade de cristalúria associada à amoxicilina. Não se observaram efeitos adversos sobre a capacidade 
de dirigir veículos e de operar máquinas. Uso em Gravidez e Lactação: Categoria B de risco na gravidez. Assim como em todos os medicamentos, o uso de Amoxil® 500 mg e Amoxil® suspensão oral (250 mg/5 ml e 500 
mg/5 ml) devem ser evitados durante o primeiro trimestre da gravidez, a menos que sejam considerados essenciais pelo médico. Amoxil® 500 mg e Amoxil® suspensão oral (250 mg/5 ml e 500 mg/5 ml) podem ser 
administrados durante o período de lactação. Reações adversas: A maioria dos efeitos colaterais abaixo não são exclusivos do Amoxil® 500 mg e Amoxil® suspensão oral (250 mg/5 ml e 500 mg/5 ml) e podem ocorrer com 
o uso de outras penicilinas. Comuns: diarreia e náusea, rash cutâneo. Incomuns: vômito, urticária e prurido. Muito Raras: leucopenia reversível (inclusive neutropenia grave ou agranulocitose), trombocitopenia reversível 
e anemia hemolítica, prolongamento do tempo de sangramento e do tempo de protrombina, edema angioneurótico, anafilaxia, vasculite por hipersensibilidade e doença do soro, hipercinesia, vertigem, convulsões e 
meningite asséptica, candidíase mucocutânea, colite associada a antibióticos, descoloração superficial dos dentes em crianças (somente em suspensão oral), língua pilosa negra, hepatite e icterícia colestásica, aumento 
moderado de AST ou ALT, eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson, necrose epidérmica tóxica, dermatite esfoliativa e bolhosa, exantema pustuloso generalizado agudo (se ocorrer qualquer reação dermatológica 
de hipersensibilidade, o tratamento deve ser descontinuado), nefrite intersticial e cristalúria (associada ao uso da amoxicilina em alta dose, em alguns casos pode levar à insuficiência renal), eosinofilia e sintomas sistêmicos 
(DRESS). Interações com medicamentos, alimentos ou álcool: O uso concomitante de probenecida não é recomendado pois pode resultar em aumento e prolongamento dos níveis de amoxicilina no sangue. Amoxil® 500 
mg e Amoxil® suspensão oral (250 mg/5 ml e 500 mg/5 ml)    devem ser usados com cautela em pacientes recebendo anticoagulantes. Em comum com outros antibióticos, a amoxicilina pode afetar a flora intestinal, 
levando a uma menor reabsorção de estrogênio e eficácia reduzida de contraceptivos orais combinados. O uso de alopurinol durante o tratamento com amoxicilina pode aumentar a probabilidade de reações alérgicas de 
pele. Durante o uso de amoxicilina, recomenda-se utilização de métodos de glicose oxidase enzimática quando houver necessidade de realização de testes para verificação de glicose na urina. Em caso de uso concomitante 
de amoxicilina e acenocumarol ou varfarina, recomenda-se monitoramento do tempo de protrombina ou o INR com a introdução ou retirada da amoxicilina. Posologia: Adultos e crianças acima de 40 kg: 1 comprimido 
de Amoxil® 500 mg 3 vezes ao dia. Tratamento de curta duração: na gonorreia: dose única de 3 g; erradicação de Helicobacter pylori: dose de 1 g duas vezes ao dia por 7 dias. Crianças abaixo de 40 kg: a dose usual diária 
recomendada é 20 a 50 mg/kg/dia, em doses divididas, três vezes ao dia, até um máximo de 150 mg/kg/dia, em doses divididas. Superdosagem: É pouco provável que, em caso de superdosagem, ocorram problemas. Se 
observados, efeitos gastrointestinais podem ser evidentes e devem ser tratados sintomaticamente, com atenção ao equilíbrio hidroeletrolítico. Há a possibilidade da amoxicilina causar cristalúria, e em alguns casos, poder 
levar à insuficiência renal. Amoxil® 500 mg e Amoxil® suspensão oral (250 mg/5 ml e 500 mg/5 ml) podem ser removidos da circulação por hemodiálise. Para dados completos sobre a segurança do medicamento, a bula 
na íntegra deverá ser consultada e poderá ser solicitada à empresa através do Serviço de Informação Médica da GSK (0800 701 22 33 ou medinfo@gsk.com). VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. SÓ PODE SER VENDIDO COM 
RETENÇÃO DA RECEITA. GlaxoSmithKline Brasil. MS: 1.0107.0003. mBL_ L1320_amoxil_cap_gel_dura _amoxil_po_sus_GDS31_IPI13. Material destinado exclusivamente para distribuidores, reven-
dedores e balconistas. É estritamente proibida a distribuição para pacientes. Para notificar informações de segurança, incluindo eventos adversos, ocorridos durante o uso de 
medicamentos da GlaxoSmithKline, entre em contato o SAC Viver Mais através do telefone 0800 021 1311 ou do e-mail br.vivermais@gsk.com. PM-BR-NA-WBAN-220002 - Fev/22

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO

Indicado para 
tratamento de infecções 
bacterianas causadas 
por germes sensíveis à 
ação da amoxicilina.

Amoxil

CÓD. 103296
7896015591441 
AMOXIL 250MG  
SUSP 150ML

CÓD. 103304
7896015556990 
AMOXIL 500MG  
C/ 21 COMP



Consumo de

cresce durante o inverno

O INVERNO IMPULSIONA MUITO A VENDA 
DE SUPLEMENTOS E VITAMINAS, JÁ QUE 
DURANTE A ESTAÇÃO MAIS FRIA DO ANO, 
AS PESSOAS ACABAM RECORRENDO AINDA 
MAIS A ITENS COMO VITAMINAS C E D PARA 
EVITAR CRISES DE GRIPES E RESFRIADOS, 
DOENÇAS TÍPICAS DA ESTAÇÃO

VITAMINAS 

O CONSUMO DE SUPLEMENTOS e vitaminas 
está em ascensão no Brasil, sobretudo com a pan-
demia provocada pelo Covid-19, as pessoas passa-
ram a encará-los como uma excelente alternativa 
de prevenção contra doenças, mantendo a resis-
tência do organismo sempre em dia.
A compra desses produtos está concentrada em 
poucos canais, sendo o principal deles a farmácia.
O inverno impulsiona muito a venda de suplemen-
tos e vitaminas, já que durante a estação mais fria 
do ano, as pessoas acabam recorrendo ainda mais 
a itens como vitaminas C e D para evitar crises de 
gripe e resfriados, doenças típicas da estação.
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Ao trabalhar a categoria de maneira correta e as-
sertiva, o ponto de venda (PDV) pode ter um pa-
pel fundamental nesse processo de expansão do 
consumo. Com exposição e atendimento de qua-
lidade, o consumidor enxerga a oferta, entende os 
atributos e faz uma compra adequada, obtendo, 
posteriormente, os benefícios esperados.
Assim, a primeira atitude que deve ser tomada 
pelo varejista que deseja alavancar as vendas é es-
colher o mix adequado – este passo responde por 
mais de 60% dos resultados.
Diante de tantas ofertas e lançamentos das mais 
variadas indústrias, a definição do sortimento 
deve levar em conta a estratégia do PDV, o perfil 
dos clientes, as limitações estruturais e técnicas da 
loja e a definição do nível adequado de variedade 
e profundidade para cada produto.
A presidente do Instituto de Estudos em Varejo 
(IEV), Regina Blessa, explica que um mix comple-
to não pode deixar de oferecer multivitamínicos, 
vitaminas de A a K, ômega 3 e outros óleos, cálcio 
e minerais e suplementos esportivos.”
Uma vez definido o mix, é preciso destinar uma 
área da loja exclusiva para a exposição da catego-
ria. “Hoje, os suplementos e vitaminas já merecem 
um lado de gôndola inteiro bem no meio da loja”. 
De acordo com a diretora associada de Consumer 
Health da IQVIA, Camila Castro, a expectativa para 
2022 é que o segmento de vitaminais, minerais 
e suplementos tenha uma acomodação da de-
manda versus o que vinha acontecendo em 2020 
e 2021. Isso porque, o movimento de um foco 
maior em prevenção foi intensificado durante a 
pandemia e nesse contexto produtos como vi-
tamina C, vitamina D e multivitamínicos tiveram 
um aumento muito significativo de demanda. “A 
visão de longo prazo é que esse segmento siga em 
constante crescimento nos próximos anos, já que 
o movimento por prevenção é uma tendência que 
permanece no Brasil e no mundo.”
 

FOCO NA VITAMINA D
As taxas adequadas de vitamina D são muito im-
portantes para a manutenção da saúde, já que ela 
é um pró-hormônio que, entre outras funções no 
corpo, auxilia no funcionamento do sistema imu-
nológico, do sistema muscular e tem papel impor-
tante na absorção de cálcio pelo organismo. Ou 
seja, atua como um hormônio multifuncional, já 
que diversas células e tecidos possuem receptores 
para síntese da vitamina. A deficiência dessa vita-
mina está ligada a uma série de doenças, como as 
autoimunes e ósseas (osteoporose, osteomalácea 
e raquitismo). 
A farmacêutica responsável pela Farmácia Univer-
sitária da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da 
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A

Universidade de São Paulo (USP), Maria Aparecida 
Nicoletti, diz ainda que as necessidades de vitami-
na D aumentam conforme as pessoas envelhecem 
e, geralmente, o motivo está relacionado a pouca 
ou nenhuma exposição das pessoas ao sol. “Os 
raios ultravioletas do tipo B (UVB) são a melhor 

e a mais fácil fonte de vitamina D pois auxiliam a 
síntese dela pelo organismo, sendo assim o maior 
responsável por sua produção. Quando há defi-
ciência de vitamina D, o organismo absorve me-
nos cálcio e fosfato”. Lembra ela que no inverno a 
exposição ao sol é ainda menor.

 

COMO TRABALHAR A CATEGORIA 
NO PONTO DE VENDA

A Mantecorp recomenda que a categoria de vita-
mina D fique sempre próxima à categoria de imu-
nidade, saúde óssea e muscular, pois, estas são as 
três principais funções da vitamina D no organismo. 

A árvore de decisão leva em conta principalmente 
formato como gotas para crianças e comprimidos 
ou cápsulas para adultos, além da dose, lembran-
do que produtos até 2.000 UI por porção podem 
ficar no alto serviço. 

Como sugestão de cross-merchandising, caso as 
categorias de cálcio, imunidade e saúde muscular 
não fiquem próximas da vitamina D, são oportuni-
dades interessantes, além de produtos infantis, já 
que a vitamina D é única com suplementação de 
rotina indicada pela Sociedade Brasileira de Pedia-
tria (SBP) e produtos para cuidados femininos, já 
que esse é principal público do mercado de vita-
mina D no Brasil.

SUGESTÃO DE EXPOSIÇÃO

ÁRVORE DE DECISÃO

GOTAS PARA 
CRIANÇAS

COMPRIMIDOS OU  
CÁPSULAS PARA 

ADULTOS

CROSS-MERCHANDISING

CATEGORIAS DE CÁLCIO, IMUNIDADE  
E SAÚDE MUSCULAR

PRODUTOS INFANTIS

PRODUTOS PARA CUIDADOS FEMININOS

40



PERCENTUAL DE CRESCIMENTO
EM VOLUME DA CATEGORIA 

DE SUPLEMENTOS E VITAMINAS
 2021 X 2020 X 2019

CRESCIMENTO  
2021 X 2020

CRESCIMENTO  
2020 X 2019

CRESCIMENTO  
2021 X 2020

CRESCIMENTO  
2020 X 2019 
(VALORES)

7,0% 46,1% 14,9% 43,9%

Fonte: IQVIA

A PRIMEIRA 
ATITUDE QUE 
DEVE SER TOMADA 
PELO VAREJISTA 
QUE DESEJA 
ALAVANCAR 
AS VENDAS É 
ESCOLHER O MIX 
ADEQUADO – ESTE 
PASSO RESPONDE 
POR MAIS DE 60% 
DOS RESULTADOS FO
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SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO
REDOXITOS®. SUPLEMENTO ALIMENTAR EM GOMAS. Produto recomendado para crianças a partir de 4 anos. ESTE PRODUTO NÃO É UM MEDICAMENTO. NÃO EXCEDER A RECOMENDAÇÃO DIÁRIA DE CONSUMO INDICADA 

NA EMBALAGEM. MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS. NÃO CONTÉM GLÚTEN.

CÓD. 703693
7891106908535 
REDOXITOS LARANJA 25 
UNIDADES

CÓD. 706493
7891106911504 
REDOXITOS MAIS MIX 
FRUT C/25 UN

CÓD. 705901
4008500018118 
REDOXITOS UVA 
25 UNIDADES

CÓD.705902
4008500018064 
REDOXITOS MORANGO 
25 UNIDADES

Vitamina C em gominhas, 
que ajuda a reforçar as 
defesas do corpo e dar 
o suporte diário para o 
funcionamento normal 
do sistema imunológico 
da criança.

Redoxitos
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SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO
REDOXON® (ácido ascórbico 500 mg). Suplemento alimentar em comprimidos. Produto recomendado para adultos e crianças acima de 9 anos. Este produto não é um medicamento. Não exceder a recomendação diária 
de consumo indicada na embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças. Alérgicos: contém derivados de leite. Contém lactose. Não contém glúten. RCR 2020-09-02-191. REDOXON® TRIPLA AÇÃO. Suplemento 
alimentar em comprimido efervescente. Produto indicado para adultos e crianças acima de 12 anos. Este produto não é um medicamento. Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem. Mantenha 
fora do alcance de crianças. Não contém glúten. REDOXON® GOTAS (ácido ascórbico 200mg/ml). Reg. MS: 1.7056.0016. Indicado como suplemento vitamínico auxiliar do sistema imunológico, antioxidante, pós-cirúrgico 
e cicatrizante, doenças crônicas e convalescença, dietas restritivas e inadequadas, como auxiliar nas anemias carenciais e como suplemento vitamínico para recém-nascidos, lactentes e crianças em fase de crescimento. 
REDOXON® 1G (ácido ascórbico 1g). Reg. MS: 1.7056.0016. Indicado como suplemento vitamínico auxiliar do sistema imunológico, antioxidante, pós-cirúrgico e cicatrizante, doenças crônicas e convalescença, dietas 
restritivas e inadequadas, como auxiliar nas anemias carenciais e como suplemento vitamínico para idosos. Contraindicação: pacientes com insuficiência renal. Cuidados e advertências: não ultrapassar a dose recomendada. 

Fre 2020-09-16-193. NÃO USE ESTE MEDICAMENTO EM CASO DE DOENÇA GRAVE DOS RINS.

CÓD.711526
7891106912662 
REDOXON TRIPLA 
ACAO C/30 COMP

CÓD. 140657
7891106006286 
REDOXON GTS 20ML

CÓD. 711519
7891106912655 
REDOXON TRIPLA  
ACAO C/10 COMP

CÓD. 198465
7891106006262 
REDOXON 2G EFV 
LIMA-LIM 10CP-NOV

CÓD. 198457
7891106006279 
REDOXON 1G EFV 
C/10 COMP - NOVO

CÓD. 103576
7891106907118 
REDOXON 1G LARANJA 
TRIPLE PACK

Fórmula avançada 
com vitamina C + D + 
zinco, que fortalecem 
a imunidade.

Redoxon
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CÓD. 714234
7896714275253 
BLUMEL IMUNE SOL 
ORAL 60ML

CÓD. 712274
7896094917996 
VITASAY 50+ A-Z 
MULHER FR 60 CPRV

CÓD. 703642
7896094918047 
VITASAY 50+ IMUNE 
FR 30 CPRV

CÓD. 713556
7896094920606 
VITASAY 50+ PRO-
OMEGA 3 FR 60CAP

CÓD. 713550
7896094920583 
VITASAY 50+ 
SERENNE FR 60CAP

CÓD. 713551
7896094920569 
VITASAY 50+ VITALY FR 
60CAP

CÓD. 711636
7896094918023 
VITASAY 50+ BELLA 
FR 60 CPRV

CÓD. 712270
7896094918009 
VITASAY 50+ CALCIO 
FR 30 CPRV

CÓD. 712271
7896094918016 
VITASAY 50+ CALCIO 
FR 60 CPRV

CÓD. 711637
7896094917965 
VITASAY 50+ A-Z HOMEM 
+CAFEINA FR 30 CPRV

CÓD. 711638
7896094917972 
VITASAY 50+ A-Z HOMEM 
+CAFEINA FR 60 CPRV

CÓD. 712272
7896094917989 
VITASAY 50+ A-Z 
MULHER FR 30 CPRV
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CÓD. 104522
7897322709727 
ADDERA D3 7.000UI 
C/4 CAPS GEL

CÓD. 124516
7897322709499 
ADDERA D3 10000UI 
C/4 COMP REV

CÓD. 104523
7897322709758 
ADDERA D3 50.000UI 
C/4 CAPS GEL

CÓD. 124513
7897322709505 
ADDERA D3 10000UI 
C/10 COMP REV

CÓD. 105266
7897322709451 
ADDERA D3 5.000UI 
C/30 COMP REV

CÓD. 104525
7897322709734 
ADDERA D3 7.000UI 
C/10 CAPS GEL

CÓD. 117687
7897322709987 
ADDERA D3 10.000UI 
C/4 CAPS GEL

CÓD. 105267
7897322709970 
ADDERA D3 5.000UI 
C/30 CAPS GEL

CÓD. 104659
7897322709475 
ADDERA D3 7.000 UI 
C/10 COMP

CÓD. 124514
7897322709994 
ADDERA D3 10000UI 
C/10 CAPS GEL

CÓD.115913
7896094917866 
ADDERA D3 50.000 
UI C/8 COMP REV

CÓD. 115914
7896094917873 
ADDERA D3 50.000 
UI C/8 CAPS GEL

CÓD. 116347
7897322709741 
ADDERA D3 7.000UI 
C/ 30 CAPS GEL

CÓD. 101482
7896094920538 
ADDERA D3 132UI  
GTS FR 10ML

CÓD. 124512
7897322709482 
ADDERA D3 7000UI 
C/30 COMP REV

CÓD. 105161
7897322709765 
ADDERA D3 50.000 
UI C/10 CAPS GEL

CÓD. 103902
7896094918078 
ADDERA D3 50.000 
UI C/6 CAPS GEL

CÓD. 103904
7896094918061 
ADDERA D3 50.000 
UI C/6 COMP REV

CÓD. 105160
7897322709536 
ADDERA D3 50.000 
UI C/10 COMP

Confira também:

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO
ADDERA D3 colecalciferol. Indicação: Addera D3 (colecalciferol) é um medicamento a base de vitamina D, indicado como suplemento vitamínico em dietas restritivas e inadequadas. É destinado à prevenção e tratamento 
auxiliar na desmineralização óssea (retirada dos minerais dos ossos) pré e pós-menopausa, e na prevenção de raquitismo (enfraquecimento dos ossos). Contraindicação: Addera D3 (colecalciferol) não deve ser utilizado em 
pacientes que apresentam hipersensibilidade aos componentes da fórmula. É contraindicado também para pacientes que apresentam hipervitaminose D (excesso de vitamina D), elevadas taxas de cálcio ou fosfato na corrente 

sanguínea e também em casos de má-formação nos ossos. Este medicamento é contraindicado para crianças com peso inferior a 3,3kg. MS: 1.7817.0028.
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CÓD. 103645
7897322709468 
ADDERA D3 7.000 UI 
C/4 COMP

CÓD. 103647
7897322709529 
ADDERA D3 50.000 UI 
C/4 COMP

CÓD. 116975
7896094919358 
ADDERA+VITAMINAS FR 
C/90CP REV

CÓD. 117007
7896094921139 
ADDERA CAL 2.000UI FR 
C/90 COMP

CÓD. 116974
7896094919341 
ADDERA+VITAMINAS 
FR C/30CP REV

CÓD. 117015 
7896094921160 
ADDERA CAL 1.000UI 
FR C/90 COMP

CÓD. 104362
7896094920279 
ADDERA D3 1.000UI 
C/30 CAPS GEL

CÓD. 116964
7896094919556 
ADDERA D3 2000UI 
FRAS C/30CP REV

CÓD. 116966
7896094921153 
ADDERA CAL 1000UI 
FRAS C/30COMP

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO
ADDERA D3 colecalciferol. Indicação: Addera D3 (colecalciferol) é um medicamento a base de vitamina D, indicado como suplemento vitamínico em dietas restritivas e inadequadas. É destinado à prevenção e tratamento 
auxiliar na desmineralização óssea (retirada dos minerais dos ossos) pré e pós-menopausa, e na prevenção de raquitismo (enfraquecimento dos ossos). Contraindicação: Addera D3 (colecalciferol) não deve ser utilizado em 
pacientes que apresentam hipersensibilidade aos componentes da fórmula. É contraindicado também para pacientes que apresentam hipervitaminose D (excesso de vitamina D), elevadas taxas de cálcio ou fosfato na corrente 

sanguínea e também em casos de má-formação nos ossos. Este medicamento é contraindicado para crianças com peso inferior a 3,3kg. MS: 1.7817.0028.
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CÓD. 103644
7896094919440 
ADDERA D3 1.000 UI 
C/30 COMP

CÓD. 117011
7896094921122 
ADDERA CAL 2000UI 
FRAS C/30 COMP

CÓD. 117013
7896094919518 
ADDERA D3 1000UI 
FRAS C/30CP REV

CÓD. 116968
7896094919266 
ADDERA+CABELO E 
UNHA FR C/90COMP

CÓD. 116971
7896094919297 
ADDERA+ENERGIA FR 
C/90 COMP REV

CÓD. 116972
7896094919310 
ADDERA+IMUNIDADE 
FR C/30CP REV

CÓD. 116973
7896094919327 
ADDERA+IMUNIDADE 
FR C/90CP REV

CÓD. 117014
7896094919532 
ADDERA D3 1000UI 
FRAS C/90CP REV

CÓD. 116965
7896094919570 
ADDERA D3 2000UI 
FRAS C/90CP REV

CÓD. 116967
7896094919259 
ADDERA+CABELO E 
UNHA FR C/30COMP

Linha de suplementos de vitamina D 
em associação com outros nutrientes, 
perfeita para quem deseja 
benefícios específicos.

ADDERA +

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO
ADDERA D3 colecalciferol. Indicação: Addera D3 (colecalciferol) é um medicamento a base de vitamina D, indicado como suplemento vitamínico em dietas restritivas e inadequadas. É destinado à prevenção e tratamento 
auxiliar na desmineralização óssea (retirada dos minerais dos ossos) pré e pós-menopausa, e na prevenção de raquitismo (enfraquecimento dos ossos). Contraindicação: Addera D3 (colecalciferol) não deve ser utilizado em 
pacientes que apresentam hipersensibilidade aos componentes da fórmula. É contraindicado também para pacientes que apresentam hipervitaminose D (excesso de vitamina D), elevadas taxas de cálcio ou fosfato na corrente 

sanguínea e também em casos de má-formação nos ossos. Este medicamento é contraindicado para crianças com peso inferior a 3,3kg. MS: 1.7817.0028.
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CÓD. 117417
7891142206329 
ADDERA D3 14.000UI 
C/4 CAPS GEL

CÓD. 117419
7891142206404 
ADDERA D3 60.000UI 
C/2 CAPS GEL

CÓD. 117418
7891142206367 
ADDERA D3 30.000UI 
C/2 CAPS GEL

CÓD. 117414
7891142206305 
ADDERA D3 4.000UI 
C/30 CAPS GEL

CÓD. 117415
7891142206954 
ADDERA D3 4.000UI 
C/90 CAPS GEL

Confira também:

CÓD. 116427
7896094919594 
ADDERA D3 600UI GTS 
FR 5ML

CÓD. 116422
7896094918634 
ADDERA D3 1000UI 
GTS FR 5ML

CÓD. 117009
7891142206688 
ADDERA D3 FLASH 
2000UI 30 F HORT

CÓD. 119486
7891142207388 
ADDERA+IMUNIDADE 
KIDS 600UI 75ML

CÓD. 117058
7896094920507 
ADDERA D3 400UI 
GTS 10ML

CÓD. 711311 
7896094917712 
ADDERA D3 2.000UI 
C/30 CAPS GEL

CÓD.117019
7891142206640 
ADDERA D3 FLASH 
800UI 30 FL MOR

CÓD. 117057
7896094920521 
ADDERA D3 132UI 
GTS 20ML

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO
ADDERA D3 colecalciferol. Indicação: Addera D3 (colecalciferol) é um medicamento a base de vitamina D, indicado como suplemento vitamínico em dietas restritivas e inadequadas. É destinado à prevenção e tratamento 
auxiliar na desmineralização óssea (retirada dos minerais dos ossos) pré e pós-menopausa, e na prevenção de raquitismo (enfraquecimento dos ossos). Contraindicação: Addera D3 (colecalciferol) não deve ser utilizado em 
pacientes que apresentam hipersensibilidade aos componentes da fórmula. É contraindicado também para pacientes que apresentam hipervitaminose D (excesso de vitamina D), elevadas taxas de cálcio ou fosfato na corrente 

sanguínea e também em casos de má-formação nos ossos. Este medicamento é contraindicado para crianças com peso inferior a 3,3kg. MS: 1.7817.0028.
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SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO
BION®3 (Lactobacillus acidophilus) com vitaminas e minerais em tabletes coloridos artificialmente. 1 Tablete contém 108 ufc de lactobacillus acidophilus. M.S 4.1077.0305.001-5. CEBION® (ácido ascórbico). 
Indicações: Este produto é um suplemento vitamínico indicado como auxiliar do sistema imunológico. Contraindicações: Este produto é contraindicado em pacientes com: conhecida hipersensibilidade (alergia) 
ao ácido ascórbico ou a qualquer um dos componentes da fórmula; cálculos urinários; história de níveis elevados de ácido úrico; doenças de armazenamento de ferro (como talassemia, hemocromatose e anemia 

sideroblástica); úlceras gástricas. MS: 1.2142.0668.

Multivitamínico que 
combina o poder dos 
probióticos com a 
força das vitaminas 
reforçando as defesas 
naturais do organismo.

Bion 3 

CÓD. 100721
7891721022128 
CEBION AP LIB M 
500MG C/30 COMP

CÓD. 147967
7891721024337 
CEBION EFV 1G 
3LARAN C/10CP KITCÓD. 109520

7891721100017 
CEBION EFV 1G C/10 
COMP

CÓD. 155911
7891721104831 
CEBION EFV 1G C/10 COMP 
S/ACUCAR

CÓD. 109538
7891721100024 
CEBION EFV 2G C/10 
COMP

CÓD. 705444
7891721028694 
BION 3 30CP

CÓD. 713377
7891721029370 
BION 3 60CP



50

Vitaminas

50

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO
CEWIN® (citrato de orfenadrina, dipirona sódica,  cafeína anidra). Indicação: Cewin é indicado nos estados em que há aumento das necessidades de vitamina C no organismo. Contraindicaçãp.  M.S:  
Medicamentos à base de vitamina C não devem ser utilizados por: Pacientes com hipersensibilidade (alergia) ao ácido ascórbico ou a qualquer outro componente do produto; Pacientes com cálculo nos rins ou 
com presença de oxalatos ou ácido oxálico na urina (substâncias que formam os cálculos renais). Este medicamento é contraindicado para uso por pacientes com falência ou insuficiência renal grave. 1.8326.0457.
TARGIFOR® C® (arginina). Indicação: TARGIFOR® C contêm arginina, que age naturalmente em seu organismo, ajudando a combater o cansaço físico e mental. Contraindicação: Não deve ser utilizado nos seguintes 
casos: Pacientes com hipersensibilidade (alergia) à arginina, à vitamina C ou a qualquer outro componente da fórmula; Pacientes com cálculos renais (pedras nos rins) acompanhada por oxalúria (presença de cristais 

de oxalato, geralmente de cálcio na urina) e insuficiência renal severa. M.S: 7891058004668

CÓD. 119065
7897595900708
CEWIN 200MG 
GTS 20ML

CÓD.  155242
7897595900685
CEWIN 1G EFV 
C/10 COMP

CÓD.713898
7891058000295
CEWIN 500MG 
C/30 COMP FOOD

CÓD. 101893
7891058004675
TARGIFOR C C/60 
COMP

CÓD. 101894
7891058004668
TARGIFOR C C/30 
COMP

CÓD. 162594
7891058021931
TARGIFOR C EFV 
C/16 COMP

Ajuda a combater o cansaço físico e mental,  
além de fortalecer sua imunidade.

Targifor +C 
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Cuidados com a pele

CÓD.702620
7891106907286 
BEPANTOL DERMA 
CREME 20G

CÓD. 702616
7891106907293 
BEPANTOL DERMA 
SOL 50ML

CÓD. 705504
7891106909624 
BEPANTOL DERMA 
SOL SPRAY 50ML

CÓD. 711743
7891106913522 
BEPANTOL DERMA 
TOQUE SECO CR 30G

CÓD.707148
7891106911733 
BEPANTOL DERMA 
CREME 40G

CÓD.713622
7891106914277 
BEPANTOL DERMA 
PROT LAB F50 4,5G

CÓD.705090
7891106908870 
BEPANTOL DERMA 
REG LABIAL 7,5ML

Linha de hidratantes que 
fornece um hidratação 
intensa e regeneração 
profunda, oferecendo uma 
solução para as áreas 
mais ressecadas do corpo, 
tatuagens, rosto, lábios  
e cabelos.

Bepantol
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Cuidados com a pele 

CÓD.701382
7897930762060 
CETAPHIL LOC 
HIDRATANTE 473ML

CÓD.713844
7897930777309 
CETAPHIL LOC 
HIDRAT 59ML

CÓD. 714001
7897930777408 
CETAPHIL LC120ML 
+HID250G +SUN F60

CÓD. 702214
7897930776067 
CETAPHIL ADVANCED 
MOISTURIZ 473G

CÓD. 713834
3499320007979 
CETAPHIL CR FACIAL 
NOTURNO 48G

CÓD. 700730
7897930776050 
CETAPHIL ADVANCED 
MOISTURIZ 226G

CÓD. 701384
7897930762053 
CETAPHIL CR HIDRAT 
453GR

CÓD. 701705
7502003560565 
CETAPHIL CR HIDRAT 
250G

CÓD. 712989
3499320007986 
CETAPHIL LOC FAC 
HIALURONIC 88ML
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Cuidados com a pele

CÓD. 713810
7897930777323 
CETAPHIL PRO ESP 
HIDR 100ML

CÓD. 702478
7897930775794 
CETAPHIL REST PRO LC 
HIDRA 295ML

CÓD. 702477
7897930775800 
CETAPHIL REST PRO 
SAB LIQ 295ML

CÓD. 713845
7897930777316 
CETAPHIL LOC 
LIMPEZ 59ML

CÓD. 713804
7897930777163 
CETAPHIL LIMP SUAVE 
L3P2 127G

CÓD.703667
3499320004497 
CETAPHIL PRO AC 
ESPUMA LIMP 236ML

CÓD. 711616
3499320004473 
CETAPHIL PRO AC 
LOCAO 118ML

CÓD. 715227
7897930761971 
CETAPHIL LC 
LIMPEZA 120ML

CÓD. 700731
7897930761612 
CETAPHIL LC 
LIMPEZA 300ML

CÓD. 713008
3499320009775 
CETAPHIL ESP LIMP 
FACIAL 236ML

A linha cuida das 
peles sensíveis, 
com limpeza, 
fotoproteção  
e hidratação.

Cetaphil
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Cuidados com a pele 

CÓD. 706133
7891142200341 
EPIDRAT CORPO 
INTENSIVO FR 200G

CÓD. 709892
7891142204677 
GLYCARE LOCAO 
120ML

CÓD. 711284 
7891142204547 
HYDRAPORIN AI 
BISNAGA 120G

CÓD.711283
7891142204554 
HYDRAPORIN AI 
FRASC 450G

CÓD. 711724
7891142204288 
HYDRAPORIN AI 
SAB LIQ BG 200ML

CÓD.798926
7891142143037 
EPIDRAT LABIOS 
FPS30 5,5G

CÓD. 706083
7891142200235 
EPIDRAT CALM 40G

CÓD. 714630
7891142205551 
EPIDRAT CALM B5 
BG 20ML

CÓD. 714629
7891142205544 
EPIDRAT CALM B5 
BG 50ML

Hidratante corporal  
para pele seca com  
ação antioxidante.

Epidrat
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Cuidados com a pele

CÓD. 714376
8429420205192 
FUSION WATER COLOR 
FPS 50 50ML

CÓD. 705359
8429420078581 
ISDIN ACTIVE UNIFY COLOR 
FPS99 50ML

CÓD. 706151
8429420093232 
ISDIN ACTIVE UNIFY S/ 
COR FPS99 50ML

CÓD. 713553
8429420197985 
ISDIN FUSION 
WATER FPS60 50ML

CÓD. 714624
8429420225718 
ISDIN FUSION WATER 
FPS60 30ML

Protetor solar facial de fase 
aquosa e textura ultraleve 
para uso diário. Com 
absorção imediata e controle 
da oleosidade da pele sem 
deixar resíduos. Com ácido 
hialurônico que proporciona a 
hidratação da pele. Para uso 
diário, inclusive no inverno.

Fusion Water
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Cuidados com a pele 

CÓD. 714210
8429420145757 
ISDIN UREADIN BATH 
GEL 100ML

CÓD. 714185
8429420215504 
ISDIN UREADIN LC 
HIDRAT 10 100ML

CÓD. 135285
7896422506564 
UREADIN 20% CR 
50G

CÓD. 707444
8429420112926 
UREADIN PODOS 
DIABETE 102GR

CÓD. 708622
8429420121959 
UREADIN GEL 
BANHO 424 GR

CÓD.703925
8429420157545 
UREADIN RX 10 
LOCAO PLUS 400ML

CÓD. 711219
8429420143050 
UREADIN 10 
LOCAO 200ML

CÓD. 703928
8470001527349 
UREADIN PODOS  
GEL OIL 80,25G

CÓD. 711685
8429420140196 
UREADIN CR HID MAO 
PE ULTRAK 53G

CÓD. 706149
8429420083349 
UREADIN MAOS 
51,5G

CÓD. 702965 
8429420157552 
UREADIN 10 
LOCAO 400ML
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Cuidados com a pele

CÓD. 700164
70501812921 
NEUTROG NORWEGIAN 
CR MAOS 56G

CÓD. 705967
7891010611330 
NEUTROG NORW HD 
CORP IN 500ML

CÓD. 714260
7891010253790 
NEUTROG ANTISSINAIS 
FPS22 100G

CÓD. 714283
7891010253257 
NEUTROG HIDRA & 
REVITALIZA 400ML

CÓD.714284
7891010253929 
NEUTROG HIDRATA & 
SUAVIZA 200ML

CÓD. 714285
7891010253936 
NEUTROG HIDRATA & 
SUAVIZA 400ML

CÓD. 714298
7891010253806 
NEUTROG ANTISSINA 
REPARADOR 100G

CÓD. 714280
7891010253899 
NEUTROG HIDRATA & 
REPARA 200ML

CÓD. 714281
7891010253905 
NEUTROG HIDRATA & 
REPARA 400ML

CÓD.714091
7702031399858 
NEUTROG HYDRO 
BOOST GEL 200ML

CÓD. 705966 
7891010611347 
NEUTROG NORW HD 
CORP FRAG 500ML

CÓD. 711755
7702031310914 
NEUTROG BOOST 
HYDR WAT GEL 400ML

CÓD. 714237
7891010253813 
NEUTROG HIDRA 
MATTE 3 EM 1 100G

CÓD. 700889
7891010814977 
NEUTROG NORW CR 
HID MAO 56G

CÓD. 700888
7891010814953 
NEUTROG NORW HD 
CORP IN 200ML

CÓD. 702957
7891010966225 
NEUTROG NORW CORP 
FRAG 200ML



585858

Cuidados com a pele 

CÓD. 713278
7891010247584 
LC J&J AMEN ARGAN 
KARIT 200ML

CÓD. 713299
7891010253004 
LC J&J SERUM DAILY 
BALANCE 200ML

CÓD. 713274
7891010248833 
LC J&J ILUMINADORA 
200ML

CÓD.713379
7891010247591 
LC J&J AMEN ARGAN 
KARIT 400ML

CÓD. 713380 
7891010253028 
LC J&J DAILY  
BALANCE 400ML

CÓD.713381
7891010248765 
LC J&J LAVANDA 
CAMOMILA 400ML

CÓD. 713382
7891010248789 
LC J&J ROSAS E 
SANDALO 400ML

CÓD. 713283
7891010248857 
LC J&J SERUM 
ILUMINADO 200ML

CÓD.713272
7891010248758 
LC J&J LAVANDA 
CAMOMILA 200ML

CÓD. 713273
7891010253011 
LC J&J DAILY  
BALANCE 200ML

CÓD. 713279
7891010249410 
LC J&J SERUM ARG 
AM KAR 200ML

CÓD. 713275
7891010248796 
LC J&J ROMA 
RENOVADORA 200ML

CÓD. 713276
7891010248772 
LC J&J ROSAS E 
SANDALO 200ML

Combinação de ativos que  
hidratam e protegem a pele  
com textura ultraleve.

Nutri SPA
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Cuidados com a pele

CÓD. 709274
7899706159197 
CRV CREME 
HIDRATANTE 454G

CÓD. 710014
7899706183116 
CRV CREME DE 
MÃOS 50G

CÓD. 713884
7899706187657 
CRV CREME DE 
MÃOS 100G

CÓD. 709276
7899706159173 
CRV CREME 
HIDRATANTE 200G

CÓD. 710013
7899706186698 
CRV LOÇÃO FACIAL 
HIDRATANTE 52ML

CÓD. 713376
7899706182980 
CRV CREME 
HIDRATANTE 50G

CÓD. 709275
7899706159258 
HIDRATANTE 
200ML

CÓD. 709273
7899706159272  
CRV LOCAO 
HIDRATANTE 473ML

Contém três ceramidas essenciais para 
pele + ácido hialurônico promovendo 
hidratação o dia todo através da sua 
exclusiva tecnologia MVE de liberação 
prolongada de ativos hidratantes.

CeraVe
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Cuidados com a pele 

CÓD. 710016
3337875597296 
CRV SA RENEW 
FOOT CREAM 89ML

CÓD. 709277
7899706159333 
CRV LOCAO DE LIMP 
HIDRAT 200ML

CÓD. 710020
7899706159357 
CRV LOCAO DE LIMP 
HIDRAT 473ML

CÓD. 712054
7899706172707 
CRV GEL DE 
LIMPEZA 60G

CÓD. 712055
7899706172721 
CRV GEL DE 
LIMPEZA 150G

CÓD. 712056
7899706172745 
CRV FOAMING FACIAL 
CLEANSER 454G

CÓD.703759
7899706124805 
LRP CICAPLAST 
BAUME B5 40ML

CÓD. 706144
7899706124829  
LRP CICAPLAST 
BAUME B5 20ML

CÓD. 706152 
7899706124874 
 LRP CICAPLAST 
LABIOS 7,5ML
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Cuidados com a pele

CÓD. 708743
4005808315697 
LC NIVEA BODY 
MILK 400ML

CÓD.705542
4005900111104 
LC NIVEA BANHO 
SOFT MILK 250ML

CÓD. 709729
4005900549266 
LC NIVEA FIRM Q10 
VITC 400ML

CÓD. 707230
4005900116192 
LC NIVEA BODY FIRM 
Q10 PLU 400ML

CÓD. 709486
4005900498205 
LC NIVEA FIRM Q10 
PELE SECA 200M

CÓD. 729590
4005808335435 
LC NIVEA BODY 
SOFT MILK 200ML

CÓD. 701440
4005900004956 
LC NIVEA SOFT 
MILK 400ML

CÓD. 705201
4005808840625 
LC NIVEA BANHO 
MILK 250ML

CÓD. 732248
4005808311286 
LC NIVEA BODY FIRM 
Q10 PLUS 200M

CÓD.746560
4005808310999 
LC NIVEA BODY 
LOTION 200ML

CÓD. 701437 
4005808309436

LC NIVEA BODY 
MILK 200ML

Possui hidratação intensa e 
imediata com ação desodorante. 
Dermatologicamente testado. 
Garante 48 horas de hidratação.

Nivea Milk
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Cuidados com a pele 

CÓD.790980
4005808881512 
LC NIVEA ANTI 
CELULITE BYE 201G

CÓD. 705939
4005808850617 
PROTETOR LAB 
ORIGINAL CARE 4,8G

CÓD. 711495
4005900442659 
CR NIVEA LATA  
MEN 75G

CÓD. 711496
42355465 
CR NIVEA LATA 
MEN 30G

CÓD. 719716
78906617 
CR NIVEA MD 56G

CÓD. 710251
7891177801308 
CR NIVEA PT 97G

CÓD. 708194
42277217 
CR NIVEA LATA 29G

CÓD. 708510
4005900408891 
CR NIVEA LATA 145GR

CÓD. 713465
4005900704337 
CR NIVEA P/MAOS 
REPARACAO 75G

CÓD.714500
4005900860507 
CR NIVEA P/MAOS 
3EM1 ANTIBAC 75G

CÓD.787838
4005808846290 
LC NIVEA HAND 
ANTIDADE Q10 75G

CÓD. 737726
42110200 
CR NIVEA SOFT PT 
48G

CÓD. 737742
4005808890590 
CR NIVEA SOFT  
PT 97G

CÓD. 712720
4005900669292 
LC NIVEA COCO E 
OLEO MONOI 200ML

CÓD. 712721
4005900669308 
LC NIVEA FLOR DE 
CEREJEIRA 200ML

CÓD. 712722
4005900669278 
LC NIVEA FLOR DE 
LARANJEI 200ML

CÓD. 708322
4005900399861 
CR NIVEA HIDR DERMA 
CARE 200ML



PH5 GEL DE LIMPEZA
LIMPA SUAVEMENTE E MANTÉM

A PELE RESISTENTE E PROTEGIDA
CONTRA FATORES EXTERNOS

MANTÉM A RESISTÊNCIA E
PROTEÇÃO DA PELE

DERMATOLOGICAMENTE
TESTADO

LINHA AQUAPHOR
ACELERA A REPARAÇÃO

DA PELE E PROMOVE
HIDRATAÇÃO INTENSA POR 24H

IDEAL PARA PELE SECA E
EXTREMAMENTE SECA. 

IDEAL PARA ÁREAS ESPECÍFICAS
DO CORPO E DO ROSTO,

MÃO RESSECADAS E CUTÍCULAS,
PÉS RESSECADOS.

Ideal para 
ter em casa

Ideal para 
levar na bolsa
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