łałe și Oferłe speciale

Se distribuie gratuit
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40 de oferte ce susțin
sănătatea întregii familii
Întorcerea în siguranță
în colectivitate

Amigdalectomia
la copii
Întâmpină toamnă
cu seninătate

www.farmaciilebelladonna.ro

www.farmBLD.ro

Recomandări

www.perskindol.ro

Întâmpină toamna cu
seninătate

Toamna, temperaturile în scădere, umezeala,
presiunea atmosferică scăzută, ploaia dar şi
lipsa soarelui ne influențează psihicul.
Tulburările de dispoziție aduc cu ele oboseala,
îți fură energia și nu te lasă să te odihnești.
Insomnia deasemenea conduce la slăbirea
sistemului imunitar, făcând organismul
vulnerabil pentru infecții. Creierul este de
departe unul dintre consumatorii principali
de energie din organism, consumând peste
20% din energia produsă de organism.
Vitaminele din grupul B îndeplinesc două
funcții principale la nivelul creierului: funcția
metabolică și cea de participare la sinteza
de neurotransmițători. La nivel cerebral
există o relație directă între între acidul
folic, vitamina B12 și vitamina B6 prin care
folatul împreună cu vitamina B6 sau B12, au
o influență puternică asupra performanței
cognitive și dispoziției prin mecanismul în
modelare la nivelul sitemului nervos central.

STABILIO
Perskindol Activ Gel poate fi utilizat atât înainte, cât şi după
activităţi fizice/sportive.

STABILIO este un produs unic - atenuează stările de apatie, pesimism și demotivare.
Redă un moral puternic și o atitudine pozitivă. STABILIO modulează acţiunea
biotransmiţătorilor responsabili de răspunsul psiho-emoţional, menţinând serotonina,
noradrenalina şi dopamina la nivelul optim prin inhibarea recaptării în celula nervoasă.

La aplicare pe piele pătrunde rapid şi complet fără
să lase niciun reziduu.

STABILIO este combinaţia sinergică dintre extractele standardizate de Curcuma
longa, Crocus sativus, în combinaţie cu inositol, vit B6, B12, Calciu, vit D3, zinc, asigură
restabilirea şi mentinerea echilibrului emoţional.

Produsul are compatibilitate excelentă cu pielea şi
consistenţă non-grasă.
Tel. +40 264 449 556 / Fax +40 264 550 230
Email: office.romania@viforpharma.com
Medinfo_Romania@viforpharma.com
Web: www.viforpharma.ro

Turmericul sau Curcuma este o plantă erbacee cu origini în Asia cu efect are antidepresiv
si actionează asupra nivelului de serotonină, noradrenalină și dopamină din creier și
previne apariția tulburărilor psiho-emoționale.
B13-PSK-02-21

Vifor Pharma Romania S.R.L.
The Office, Clădirea A
Bd. 21 Decembrie 1989, nr. 77,
camera 6.5 400604 Cluj-Napoca

este soluția naturală
pentru reechilibrare
psiho-emoțională.
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Sfatul Farmacistului

Sfatul Farmacistului
CUM SE TRANSMIT GERMENII?

Întorcerea în siguranță
în colectivitate

Spălatul pe mâini este o metodă simplă prin care poți evita îmbolnăvirea deoarece previne
transmiterea de la o persoană la alta a bacteriilor și virusurilor care determină de exemplu
răceala, gripa sau boala diareică.
Germenii se pot transmite atunci când:
- Ne atingem ochii, nasul și gura cu mâinile nespălate;
- Pregătim mâncarea sau mâncăm cu mâinile nespălate;
- Atingem suprafețe sau obiecte contaminate;
- Ne suflăm nasul, tușim sau strănutăm în mâini și apoi atingem mâinile altor
persoane sau obiecte ce pot fi atinse frecvent de către alte persoane (clanțe, mânere,
întrerupătoare, butonul de la lift, bara de susținere din mijloacele de transport).

Copiii trebuie învățați să se spele corect pe mâini și să se dezinfecteze constant,
să aibă grijă ce suprafețe ating, să-și dezinfecteze spațiul de lucru.
Farmacist Andreea Tilă
Belldonna Drumul Taberei
Cu toții știm foarte bine că pandemia
produsă de COVID-19 nu a luat sfârșit,
de aceea trebuie să avem mare grijă la
respectarea regulilor de igienă și distanțare
socială. Aceste reguli trebuie respectate
mai ales în colectivități (școli, grădinițe)
sau în spațiile aglomerate (supermarketuri,
farmacii, săli de așteptare în spitale, săli de
fitness) etc.
Igiena mâinilor și a întregului organism
sunt foarte importante pentru sănătate.
De asemenea igiena suprafețelor de lucru

este foarte importantă. Multe boli se pot
transmite doar pentru că nu ne spălăm pe
mâini cu apă și săpun. O igienă adecvată
a mâinilor este una dintre cele mai
bune metode de a preveni răspândirea
bacteriilor și a virusurilor. MÂINILE
CURATE ÎNSEAMNĂ SĂNĂTATE!
Atunci când spălatul pe mâini devine
parte din rutina adulților, copiii mici vor
învăța prin imitare, iar acesta va fi un
comportament sănătos pe care îl vor aplica
toată viață.

FOARTE IMPORTANT:

Când este vorba despre copii, trebuie să avem grijă la componenta psihică. Aceste
ritualuri de spălare a mâinilor și dezinfectare frecventă impusă de educatori sau părinți
reprezintă un factor de stres și pot genera anxietate copiilor.
Pandemia de COVID-19 a adus cu ea multa panică, ultă anxietate. Lumea a trebuit să
se adapteze noilor reguli impuse, copii au facut lecții on-line, în instituții și în spațiile
aglomerate a trebuit să purtăm mereu măști, să ne dezinfectăm mâinile, să dezinfectăm
suprafețele cu soluții speciale etc.
Soluțiile sau gelurile dezinfectante pe bază de alcool pot fi folosite și de către copii și de
către adolescenți atunci când nu au la îndemână apă și săpun!
A nu se abuza de aceste geluri sau soluții dezinfectante pentru că pot strica bariera
protectoare a pielii, pielea se poate descuama și pot apărea și dermatitele.

4
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STIAȚI CĂ?
Cea mai veche atestare istorică despre fabricarea săpunului datează din anul
2800 î.e.n. și provine din vechiul Babilon. Documentele Centrului Cultural
Labyrynthum atestă faptul că era un produs obținut din sodă și grăsime animală
și că avea un miros neplăcut.
Un alt document istoric egiptean din 1500 i.e.n. ne vorbește despre rolul medical
atribuit unei substanțe asemănătoare săpunului, realizată prin combinarea
unor uleiuri cu săruri alcaline. Documentul cu numele “PAPIRUSUL LUI EBES”
subliniază faptul că substanța rezultată folosește pentru spălat corpul dar și
pentru tratarea unor afecțiuni ale pielii.
Reacția chimică de obținere a săpunului este una de HIDROLIZĂ ALCALINĂ A
GRĂSIMILOR. Odată cu apariția săpunului, au fost prevenite multe boli pentru
că sub unghii se pot găsi numeroase microorganisme, de aceea obiceiul de a ne
roade unghiile este foarte dăunator sănătății. Pe mâini și sub unghii există 4700
de tipuri de microorganisme repartizate inegal precum: escherichia coli, oxiuri,
virusul hepatitei A sau chiar cel gripal.
Nr. 5 / Septembrie-Octombrie 2021
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Oferłe speciale

Exłrareduceri

VITAMINA
D3 2000 UI
BELLADONNA

21

,00

lei

15,90*
lei

CTX120 CPR

BIOSUNLINE
NOVIMUN
PROTECT

89

BIOSUNLINE IMVIRAL PLUS

100 ml

,00

BIOSUNLINE
IMUNOVITA
ESENTIAL

lei

42,50*
30,50

lei

60 cps

BIOSUNLINE VITAMINA C
1000 MG + VITAMINA D3
2000 UI + ZINC 15 MG

14,50*

30 cpr

ASCOVIT
CĂPȘUNI

lei

45,50*

HAPPYVIT
COMPLEX
URSULEȚI
GUMAȚI

38,00

lei

26,50*

CTX20 CPR

BIOMICIN FORTE

,50

33

lei

CTX20 TBL

35,50

GRIPOVIT
JUNIOR

lei

16

CTX10 PL

9,99

DECASEPT

8,50*
20,50*
lei

CTX15 CPS
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lei

8,00*
lei

CTX30 CPS

19,00

SALVIASEPT
KIDS TUSE

PREȚ
SPECIAL

lei

16,50*
lei

CTX6 ACADELE

17,00

lei

14,00*
9,00

lei

lei

24,00

38

,99

lei

16,00

DECASEPT
SPRAY

lei

12,50*

lei

lei

Ofertele sunt valabile în perioada septembrie - octombrie 2021, în limita stocului disponibil. *Preț special cu card de fidelitate Belladonna
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GRINTUSS
TUSE

lei

lei

lei

CTX50 BUC

71

CTX30 CPS

10,00

VITAMINA D3 FORTE 2000UI

lei

7,50*

lei

20 ml

CTX24 CPR

HERBAFLU SEPTOSOL
MIERE + LĂMÂIE

13,00

lei

11,50*

lei

26,50*
lei

FLX20 ML

PLANTUSIN
FORTE
SIROP

24,00

lei

20,50*
lei

lei

CTX20 CPR

30,00

ASPECTON
SPRAY
NAZAL

lei

lei

lei

30 CPR

39,50*

,50*

93,50

QUERCETINA
500 MG +
BROMELAINA
50 MG

12,50*

lei

,50*

lei

30 CPR

47,00

CEREBRO

lei

lei

60 CPS

lei

15,00

IMUN C MAX
1000MG+ZN

250 ml

Ofertele sunt valabile în perioada septembrie - octombrie 2021, în limita stocului disponibil. *Preț special cu card de fidelitate Belladonna
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Oferłe speciale

Oferłe speciale

33,00

NO-DOL
POKET
DRINK

lei

27,50*

SANITAYAKI PLASTURE
ANTIREUMATIC

lei

CTX16 PL

DESOLVITUM JUNIOR D3+K2
SOLUȚIE ORALĂ

1+1
CADOU

SOS MĂNUȘI
MEDICINALE
BUMBAC

17CM/12 CM

TEST RAPID COVID-19
ANTIGEN SALIVĂ V-CHECK

37,00*
16

,00

lei

6,50*

MICROLIFE NEBULIZATOR
WHITE BEAR NEB400

230

,00

lei

198,50*
lei

PAMPERS
1 PREMIUM
CARE
NEWBORN
PAMPERS
PREMIUM CARE 2
1 BUC

CADOU
PACHX26 BUC

22,00

lei

20,50*
lei

2,00*
29,00

lei

24,90*
lei

SOS ȘERVEȚELE
DEZINFECTANTE
UNIVERSALE

lei

PACHX1 PER

50,00*

500 ml

HARTMANN
THERMOVAL
RAPID
TERMOMETRU
DIGITAL

HARTMANN
MOLICARE
PREMIUM
MOBILE L
PACHX14 BUC

40,00

lei

29,50*

ORAL B
APĂ DE
GURĂ
PROEXPERT
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250 ml

60,00
lei

4715,50*

HOMEODENT PASTĂ DINȚI
AROMĂ CLOROFILĂ

CADOU
15 ml

PARANIX
ȘAMPON

26,50

lei

22,50*

46,00

SIMPLIQ
ȘAMPON
BĂRBAȚI ANTIÎNCĂRUNȚIRE

lei

49,00

lei

41,50*

lei

36,00*
lei

150 ml

NUMIS MED
ŞAMPON
UREA 5%

35,00

lei

29,00*
lei

lei

100 ml

23,00
lei

75 g

CADOU
40G

63,50*
20,50*

ORAL B
PROFESIONAL

lei

lei*

lei

lei

KIT FIXODENT

lei

lei

40 ml

10,50

FIXODENT BEST HOLD

lei

85,50*
73,00

primeşti GRATUIT un Acneminum cremă de noapte

7,50*

lei

ACM
DEPIWHITE
MASCĂ HIPERPIGMENTARE

Cumpară oricare 2 produse din gama Acneminum şi

lei

90,00
lei

500 ml

ACNEMINUM

lei

PACHX10 BUC

BIODERMA
ATODERM
INTENSIVE
CREMĂ

lei

lei

8,50

Ofertele sunt valabile în perioada septembrie - octombrie 2021, în limita stocului disponibil. *Preț special cu card de fidelitate Belladonna
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BIODERMA
SEBIUM
H2O LOȚIUNE
MICELARĂ

lei

lei

lei

150 ml

5

62,50

,00

200 ml

Ofertele sunt valabile în perioada septembrie - octombrie 2021, în limita stocului disponibil. *Preț special cu card de fidelitate Belladonna
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Recomandări

Dicţionar medical

Amigdalectomia la copii
Amigdalectomia (îndepărtarea chirurgicală a amigdalelor) este considerată o
alegere terapeutică în cazul în care apar
complicaţii serioase, infecţii recurente
sau infecţii cronice care nu răspund
tratamentului conservator şi afectează
activitatea zilnică.
Cel mai probabil vor beneficia de
amigdalectomie acei copii care prezintă:
• cinci sau mai multe episoade de
amigdalită pe an sau au infecţie
recurentă de cel puţin două ori pe an,
cel puţin doi ani consecutiv;
• infecţia prelungeşte repausul la
domiciliu;
• amigdalita cu durată de peste trei
luni, care nu răspunde la tratamentul
medicamentos
• obstrucţia căilor aeriene;
• dificultăţi la înghiţire;
• dificultăţi în vorbire datorită obstrucţiei nazale;
• sângerări abundente ale amigdalelor.
Operaţia se practică în general sub
anestezie generală de scurtă durată. După
operație este posibil să survină sângerări
ale gâtului, caz în care pacientul trebuie
să rămână culcat pe o parte, pentru a
putea înghiți mai ușor.

Farmacist Belladonna

Vindecarea completă este realizată în
mod normal în două săptămâni.
Amigdalele sunt componente ale
sistemului imun şi numeroase studii au
arătat că reducerea în viitor a infecţiilor
prin amigdalectomie nu este atât de
semnificativă cât să acopere riscurile
intervenţiei chirurgicale, mai ales că
infecţiile tractului respirator superior şi
amigdalitele sunt mai frecvente la copii şi
scad pe măsura înaintării în vârstă.
Datorită existenţei unei varietăţi largi
de bacterii şi viruşi implicaţi în etiologia
amigdalitelor, metoda cea mai eficientă
de prevenire a îmbolnăvirii este urmarea
normelor de bază de igienă şi sănătate.
Este important să se evite contactul
apropiat cu pesoanele infectate. Este
recomandată respectarea normelor de
igienă, în special în preajma persoanelor
infectate, spălatul mâinilor şi păstrarea
obiectelor de igienă (periuţa de dinţi)
numai pentru uz personal. De asemenea
este necesară spălarea şi dezinfectarea
suprafeţelor şi a obiectelor cu care se
vine în contact.
Copiii trebuie educaţi să folosească
corect şerveţelul în cazul în care strănută
sau tuşesc sau pentru ştergerea nasului.
În locurile publice este recomandată
folosirea
şerveţelelor
dezinfectante
pentru curăţirea obiectelor care vin în
contact cu pielea. Este interzis fumatul în
preajma persoanelor bolnave.

Este normal ca după intervenția
chirurgicală să apară dureri în zona
gâtului și urechilor, dureri care se tratează
cu analgezice.
O perioadă mai lungă de timp pot dura
durerile la înghițire, aproximativ 2-3
săptămâni. În aceas
tă perioadă este
indicată o alimentație preponderent
lichidă, care să ușureze deglutiția.

10
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Dicţionar medical

Beneficii pentru tine

Ce este intoleranța alimentară?

Intoleranța alimentară este un disconfort, o stare de rău, o stare de continuă
indispoziție
în
urma
consu
mării
anumitor substanțe din alimente.
Tulburările pe care alimentele le produc
asupra organis
mului nu apar imediat
(ca în cazul alergiilor). Ele pot apărea
și după 3 zile sau mai mult. În realitate,
reacția este datorată faptului că anumite
alimente pe care organismul nostru nu
le tolerează sunt consumate zilnic.
Datorită intoleranței alimentare pot
apărea simptome sau diferite boli.
Mecanismul intoleranței alimentare nu
este bine determinat. Probabil provine
de la schimbările imunologice ale
organismului.
Stările patologice care se datorează
intoleranței alimentare și care pot
fi ameliorate imediat prin evitarea
alimentelor pe care le provoacă sunt
multe și științific demonstrate.
Printre ele amintim:
• Tulburări gastrice (colita, gastrita, ulcer
etc.).
• Manifestări dermatologice (eczemă,
psoriazis, acnee, dermatite etc.).
• Tulburări de metabolism (diabet etc.).

12

• Alergii (rinita alergică, astm etc.).
• Dureri de cap.
• Dureri musculare și osoase.
• Stres și surmenaj.
• Atacuri de panică.
Intoleranțele alimentare nu sunt
periculoase, dar pot să producă
simptome destul de neplăcute, ca cele
de mai sus, care se pot manifesta la
câteva ore sau zile după consumarea
alimentelor sau băuturilor în cauză. Cea
mai frecventă intoleranță este legată de
laptele de vacă. Acesta conține lactoză.
Pentru procesarea lactozei – zaharul din
lapte – este necesară prezența lactazei, o
enzimă produsă de mucoasa intestinului
subțire. Fără această enzimă, organismul
nu poate să descompună zaharul din
lapte, pentru ca apoi să fie absorbit în
sânge. Gravitatea simptomelor depinde
de cât de mare este deficitul de enzime
și de cantitatea de alimente-problemă
consumate.

Simțiți nevoia de a îndepărta imaginea pe care
încercați să o vizualizați?
Această stare fiziologică legată de vederea de
aproape apare după vârsta de 40 de ani, fără
excepție, și este un semn firesc al înaintării
în vârstă. Simptomatologia se definește ca
și presbiopie și reprezintă pierderea treptată
a capacității ochilor de a focaliza obiectele
apropiate.
Prezbiopia este caracterizată prin faptul că
lentila ochiului (cristalinul) își pierde din
flexibilitate și devine mai puțin elastică. Din
cauza acestui lucru, lentila nu mai poate focaliza
la capacitatea ei maximă lumina care pătrunde
în ochi de la obiectele aflate la o distanță mică,
redând efectul de vedere în ceață.
Ochiul pierzându-și elasticitatea, face mult
mai dificilă concentrarea la distanțe apropiate.
Astfel, instinctul va fi de a îndepărta obiectele
la o distanță suficientă la care imaginea va
începe să se clarifice.
Printre simptomele presbiopiei sunt:
 nevoia de a mișca ochii în încercarea de
a vedea bine la aproape sau de a citi

CE POȚI SĂ FACI?

 vedere în ceață la citit

În primul rând, trebuie să identifici
substan
țele care îți fac rău. Evită
pentru o perioadă alimentele sau
băuturile suspecte și vezi dacă
simptomele dispar. Dacă atunci când
reiei consumul lor problemele reapar,
e foarte posibil să fie vorba despre
o intoleranță. Stabilește și care este
cantitatea de alimente sensibile pe
care o tolerezi. Poate că nu trebuie să
elimini cu totul anumite sortimente
de hrană, ci doar să limitezi consumul
lor.

 oboseală oculară în activitățile
desfășurate pentru partea de aproape
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 dureri de cap

optometrice standard în care se testează
capacitatea ochiului de acomodare, acuitatea
vizuală, dar și determinarea dioptriei necesare.
Vi se pare neplăcut faptul că de cele mai multe
ori este nevoie de două perechi de ochelari,
una pentru aproape și alta pentru distanță (pe
care trebuie sa le schimbați între ele de câte ori
schimbați activitatea?
Există soluții: lentilele bifocale sau progresive!
Lentile bifocale au în partea superioară dioptria
de distanță, iar în partea inferioară, dioptria
pentru aproape. Nu este acoperită însă distanța
intermediară (de ex. – cea de calculator, prețuri
la raft etc). Acest neajuns este îndepărtat
prin purtarea lentilelor progresive, care fac o
trecere gradată de la dioptria de distanță, spre
cea de citit, asigurând o vedere clară la orice
distanță, inclusiv cea intermediară.
Nu ezitați să faceți o programare la un consult
de specialitate în vederea unei diagnosticări din
timp și identificarea soluției optime din punct
de vedere al lentilelor potrivite dumneavoastră.

Consultul Optometric este
GRATUIT în baza cardului de
fidelitate Belladonna!

 nevoia de a îndeparta obiectele (telefon,
carte, ziar, prețurile la raft, eticheta unui
produs, cusutul etc. ) în încercarea de a
clarifica imaginea.
Alte simptome comune sunt amețelile și
oboseala după citit sau după orice altă activitate
în care trebuie să vă concentrați pentru a putea
focaliza.
Diagnosticarea acestui proces fiziologic de
“îmbătranire a cristalinului” se poate face
în urma unei consultații oftalmologice/

Contact programări Optica Medicală:
• Legend Optic - Timpuri Noi: 0734.114.215
• Legend Optic - Pantelimon: 0721.982.565
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Advertorial

Despre Acnee şi
Îngrijirea tenului cu imperfecţiuni
Predispoziția către acnee afectează
aproape toată populația adolescenților în
perioada peri-pubertății, predominând la
tinerii de sex masculin (> 95%), conform
Lahfa, 2001 (Magazine bedc, vol. 9, nr.
3). Deși sunt mai puțin afectate decât
băieții, fetele (cu o predispoziţie către
acnee de 85%) sunt mai îngrijorate
de prezenţa petelor și punctelor negre
și constituie principalii consumatori
de produse pentru îngrijirea pielii cu
probleme (revista Cosmétique, iunie
2001).
Uneori, dezechilibrele cutanate persistă
şi la vârsta adultă (în proporţie de 1-5%)
și dau naștere la episoade acneiforme
asociate frecvent cu perioade de stres
sau de schimbare a stilului de viață (de
exemplu: dietă sau medicamente).
Cum îți afectează alimentația tenul?
Alimentația joacă un rol extrem de
important în lupta cu acneea, de aceea
o dietă echilibrată este necesară pentru
combaterea acestei afecțiuni.

Consumul de alimente care conțin
carbohidrați complecși și cu un indice
glicemic scăzut va reduce simțitor
riscul de apariție a acneei. De aceea,
ar fi indicat să consumi cât mai des
posibil următoarele alimente: cereale
integrale, leguminoase, fructe și
legume neprocesate. De asemenea,
este important de ştiut că alimentele
care au un conținut bogat de zinc,
vitamine liposolubile A şi E, vitamine
B şi antioxidanţi sunt benefice pentru
piele, deoarece prin aceste componente
nutriţionale pot contribui la reducerea
inflamației.
Progresele realizate în identificarea
fiziopatologiei acneei permit cosmetologilor să intervină mai eficient asupra
acneei în stadiile incipiente și asupra
episoadelor de acnee declanșate pe
fond emoțional.
Astfel au fost dezvoltate produse
specializate pentru îngrijirea tenului cu
imperfecţiuni.

este o gamă
completă* de produse
(supliment alimentar
şi dermatocosmetice)
dedicată tenului cu
imperfecțiuni: exces de
sebum, pori dilatați, puncte
negre, puncte albe.
*supliment alimentar și produse
dermatocosmetice
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Info Belladonna

Farmaciile Belladonna din București
Sect.

Telefon

Bd. Gheorghe Duca, Nr. 3-11

Adresa

1

0774.410.302

Str. Horia Macelariu, Nr. 1 Bl. XIII/4

1

0774.410.025

Str. Almaș, Nr. 2-8

1

0774.410.094

Str. Aviației, Nr. 2, Bl. 5A

1

0774.410.063

Bd. Gheorghe Duca, Nr. 24

1

0748.184.484

Șos. Pantelimon, Nr. 356

2

0774.410.085

Str. Dna Ghica, Nr.8

2

0756.134.139

Bd. Basarabia, Nr. 234-236, Bl. MC17

2

0774.410.152

Șos. Ștefan cel Mare, Nr 50, Bl 35B

2

0774.410.012

Șos. Ștefan cel Mare, nr.10,Bloc 18A

2

0748.135.223

Șos. Pantelimon, Nr. 254, Bl. 55

2

0774.410.151

Șos. Colentina 2, Magazin Obor (Piață)

2

0774.410.039

Aleea Barajul Dunării, Nr. 12A

3

0748.184.468

Bd. Camil Ressu, Nr. 4, Bl. A26

3

0774.410.156

Str. Halelor, Nr. 15

3

0774.410.309

Str. Rm. Vâlcea, Nr. 14-16, Bl. 34-34A

3

0774.410.038

Bd. Theodor Pallady, Nr. 27

3

0774.410.054

Șos. Mihai Bravu, Nr. 292

3

0774.410.020

Bd. Decebal, Nr. 28

3

0774.410.099

Bd. Camil Ressu, Nr. 41

3

0748.184.472

4

0774.410.032

4

0774.410.075

Str. Cap. Gheorghe Ion Nr.11

4

0774.410.071

Bd. Alex. Obregia, Nr. 35, Bl. 35

4

0774.410.037

Bd. Brâncoveanu, Nr.114

4

0748.184.470

Șos. Giurgiului, Nr. 131, Bl. 1

4

0774.410.028

Șos. Olteniței, Nr. 52, Bl. 7A

4

0774.410.165

Str. Uioara, Nr.3

4

0774.410.076

Șos. Giurgiului, Nr. 104-116

4

0748.184.467

Șos. Alexandriei nr 11

5

0774.410.155

Str. Mărgeanului, Nr. 50, Bl. M125

5

0774.410.072

Șos. Alexandriei, Nr. 16, Bl. L4

5

0748.184.471

Str. Malcoci, Nr. 2B

5

0774.410.096

Str. Gara Dealu Spirii, Nr. 2

5

0774.410.078

Str. Sălaj, Nr. 136

5

0748.184.469

Dr. Taberei, Nr. 44

6

0774.410.043

Bd. I. Maniu Nr.78-80, Bl. complex A

6

0774.410.158

Șos. Virtutii, Nr. 5, Bl. R2

6

0774.410.033

Bd. Iuliu Maniu, Nr. 184A

6

0774.410.031

Calea Crângași, Nr. 29

6

0774.410.053

Șos. Virtuții, Nr. 1B, parter

6

0774.410.157

Str. Dezrobirii Nr. 13

6

0774.410.024

Bd. Timișoara, Nr. 73, Bl. C12

6

0774.410.105

Dr. Taberei, Nr. 126

6

0774.410.022

Bd. Ghencea, Nr. 34

6

0774.410.305

Str. Lamotești nr. 3
Șos. Olteniței, Nr. 140, Bl. 5

NOU
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PRIMUL TEST ANTI-COVID SPECIAL PENTRU COPII
CU TAMPON PENTRU PRELEVARE SALIVĂ - GEN ACADEA

e cutie)

al (1 test p

Individu
Ambalate

Fără tampon nazofaringian
Gata cu riscul de accidentare
la prelevare

Tampon de salivă ușor
și simplu

Sensibilitate 98,44%

Test cu un singur pas

Rezultatul testului în
doar 10 minute

Disconfort minim
pentru copii

ÎNTOARCERE ÎN COLECTIVITATE ÎN SIGURANȚĂ

