łałe și Oferłe speciale

Se distribuie gratuit
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Prima linie de produse cosmetice

Belladonna este aici

Sfaturi de specialitate pentru an nou plin cu sănătate
40 de super oferte pentru tine și familia ta!
www.farmaciilebelladonna.ro

www.farmBLD.ro

www.perskindol.ro

Perskindol Activ Gel poate fi utilizat atât înainte, cât şi după
activităţi fizice/sportive.
La aplicare pe piele pătrunde rapid şi complet fără
să lase niciun reziduu.

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

Tel. +40 264 449 556 / Fax +40 264 550 230
Email: office.romania@viforpharma.com
Medinfo_Romania@viforpharma.com
Web: www.viforpharma.ro

B13-PSK-02-21

Produsul are compatibilitate excelentă cu pielea şi
consistenţă non-grasă.

La sfârșitul lunii noiembrie, am deschis
pentru locuitorii sectorului 6, o nouă
farmacie Belladonna în Bld. Uverturii nr. 85.
Farmacia este amenajată după un concept
nou, cu mobilier modern ce permite o
expunere mai vizibilă a produselor la raft,
oferind astfel un spațiu mai larg și mai
prietenos.
În interiorul farmaciei, pacienții cei mici
se pot bucura de un colț amenajat special
pentru ei, iar părinții pot găsi tot ce au
nevoie pentru îngrijirea și creșterea lor,
sănătoasă și armonioasă.

Echipa noastră de farmaciști și asistenți
de farmacie vă așteaptă în cele 45 de
farmacii din București pentru a vă oferi
cele mai bune sfaturi, medicamentele
prescrise în rețetă, preparate de laborator
personalizate, promoții la produsele de
care aveți nevoie dar și cadouri!
Toate cele 45 de farmacii Belladonna
eliberează rețete gratuite și compensate
prin TOATE CASELE DE ASIGURĂRI DE
SĂNĂTATE și fac parte din Programul
Voucher Materna. De asemenea, în
farmaciile noastre puteți plăti cu tichete
cadou UP Romania și UP Social.

Vă mulțumim ca ne-ați vizitat în anul 2021 și vă dorim tuturor
Sărbători Fericite și un An Nou în care să fiți sănătoși și mai bucuroși!
Nr. 6 / Decembrie 2021-Februarie 2022
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Laborator Belladonna

Cremă cu uree
pentru piele
uscată 30 g

Cremă pentru
mâini cu unt de
shea 30 g

Pielea este prima barieră de apărare,
în plus este cea cu care facem prima
impresie și cea cu care simțim cele mai
intense emoții. În sezonul rece pielea
noastră are de suferit din cauza frigului
și a vântului, iar acest lucru se vede prin
modificarea aspectului și prin senzația de
„piele care ține”. Soluția pentru un aspect
îngrijit și sănătos o reprezintă hidratarea
și nutriția, atât din interior cât și din
exterior.
Iar pentru aceasta, farmaciștii biochimiști
din echipa noastră au dezvoltatat într-un
laborator propriu super modern, prima
linie de produse dermato-cosmetice.

4

Cremă pentru față
intens hidratantă
cu nicotinamidă și
vitamina E 30 g

Serum hidratant
pentru față cu
hialuronat de
sodiu 15 mL

Gama se adresează atât tipurilor de
piele cu diverse probleme (acnee, ten
uscat sau cu dermatite) dar și pielii
normale care poate fi întreținută prin
hidratare.
Produsele sunt “curate”, au compozitie
simplă (doar substanțe active și
bază de cremă/ser care este testată
dermatologic), de aici și termenul
de valabilitate de 90 zile, riscul de a
dezvolta diverse alergii cutanate fiind
minim.
Toate produsele dețin certificat de
conformitate! Produsele nu conțin
parabeni, SLS sau alte substanțe alergizante!

Nr. 6 / Decembrie 2021-Februarie 2022

Laborator Belladonna
Tipul de ambalare în flacon “airless” este ales special pentru ca produsele să fie
folosite cât mai în siguranță, dozarea cremei/serului se face automat (la o singură
acționare a pompiței flaconului, va ieși o cantitate exactă de cremă/ser ce poate fi
utilizată imediat), iar riscul de contaminare bacteriană a preparatului este zero.

Vă invităm în farmaciile noastre pentru a vă convinge de calitatea
și de beneficiile produselor dermato-cosmetice Belladonna!
Puteţi vedea gama de produse proprii produse în laborator și pe
site-ul farmaciei online www.farmBLD.ro.

Farmacia Belladonna prepară în laborator propriu produse pe bază de rețetă prescripție medicală individualizată pentru fiecare pacient în parte. Deasemenea,
farmacistul din laborator prepară elaborări: creme, unguente, soluții ce pot fi o
alternativă eficientă și de multe ori mai ieftină preparatelor industriale.
Adresa laboratorului nostru este: Bd. Alexandru Obregia nr. 35, sector 4, Bucureşti.
Aveți o rețetă prescrisă de medic și nu stiți unde să o preparați? Un farmacist
Belladonna este pregătit să vă ajute!
Ne puteţi scrie la adresa laboratorBLD@ph1.ro sau să ne sunaţi la 0799 001 221.
Nr. 6 / Decembrie 2021-Februarie 2022
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Oferłe speciale

17,00

PROTECTOR HEPATIC

lei

BELLADONNA
CTX60 CPR

14,00*
21,00

lei

24,00

MINDBALANCE
REVIVA

lei

lei

OCHELARI CITIT

lei

lei

76,00

lei

50,40*
lei

50 BUC

PULSOXIMETRU PENTRU
DEGET IMDK

43,50
34,80*

lei

lei

Ofertele sunt valabile în perioada decembrie 2021 - februarie 2022, în limita stocului disponibil.
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29,00
26,00*

lei

10,50*
HARTMANN FOLIODRESS
MASCĂ CHIRURGICALĂ

21,00*
lei

CTX30 CPS

lei

REALY

32,00*
lei

CTX30 CPS

17,00*
15,00

TEST RAPID COVID
ANTIGEN

lei

lei

VITAMINA D3
2000 UI

BELLADONNA
CTX120 CPR

37,00

MINDBALANCE
STABILIO

CREMĂ
MÂINI
GLICERINĂ
FARMEC
150ML

ELABORARE
CREMĂ UREE

BELLADONNA
30G

13,00

lei

11,05*
lei

29,50

lei

24,50*
lei

*Preț special cu card de fidelitate Belladonna
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Oferłe speciale

24,00

KITYVIT MULTIVITAMIN

lei

21,60*
lei

PHARMA Z
CTX40 CPR

37

,50

REVIGO

PHARMA A-Z
CTX60 CPS

lei

2 X IMUN C MAX 1000MG+ZN

CADOU
VITAMINA D3 FORTE 2000 UI CTX30 CPR

VITAMINA C 1000 MG
+D3 2000 UI RETARD

1+1
CADOU

lei

BIOSUNLINE
CTX30 CPR

32,00

QUERCETIN
IMMUNE
COMPLEX

lei

25,60*
lei

CTX60 CPS

ZENYTH
CTX30 CPS

10,00

CEAI VIROHERB

PLANTUSIN
SIROP

lei

FARES
CTX20PL

GRINTUSS TUSE
SIROP TUSE
COPII / ADULŢI

8,50*
lei

44,00
lei

180 ML

FARES
250 ml

30,00

lei

30,00*
lei

45,00

lei

40,50*
lei

21,00

lei

17,85*
lei

52,50

VIRODEP

lei

lei

37,40*

30,00*
lei

33,75*

VIGANTOLVIT
VITAMINA D3
2000 UI

30,00

lei

CTX15 CPR EFF

DR. PHYTO
CTX30 CPR DE SUPT

Ofertele sunt valabile în perioada decembrie 2021 - februarie 2022, în limita stocului disponibil.
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36,75*
lei

*Preț special cu card de fidelitate Belladonna

7

Oferłe speciale

45,00

LARIDEP

49,00

LATTOFERRINA 200 IMMUNO

lei

31,50*

ALLERDEP
SIROP

DR. PHYTO
150 ml

BIOSUNLINE

1+1
CADOU

20ML

50,00

NEOBIANACID
ACID ȘI REFLUX

lei

35,00*
lei

26

,00

lei

34,30*
lei

lei

DR. PHYTO
CTX30 CPR MASTICABILE

DICARBOGEL
REFLUX

lei

28,00

lei

23,80*
lei

ABOCA
CTX14 CPR

KEBENE PLUS + KARBO
KEBENE GRATUIT

24,00

1+1
CADOU

26,00*

lei

lei

EQUILIBRA

1+1
CADOU
CTX60 CPS

FORTIFIKAT
MAXX
PROTEKT
CTX30CPS MOI

SILIMARINĂ
150MG
CTX30 CPR

CADOU

25,00
22,50*

CTX20 CPR

ZIRCOMBI PROBIOTIC

lei

lei

40,00

lei

40,00*
lei

Ofertele sunt valabile în perioada decembrie 2021 - februarie 2022, în limita stocului disponibil.
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CTX12 PL

PROPOLIS C
NATURAL

FITERMAN

1+1
CADOU

22,00*
lei

23,00

lei

20,70*
lei

*Preț special cu card de fidelitate Belladonna
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Oferłe speciale
LA 2 CUTII NAN
OPTIPRO 3 SAU 4 DE 800G
PRIMEŞTI 1 CUTIE
NESTLE CEREALE
CACAO 250G

12,50

BIBERON POLIPROPILENĂ
GÂT LARG
150 ml

lei

11,25*
lei

CADOU

10,50

CANĂ CU MÂNERE
ANTICURGERE

lei

6,00

SUZETĂ SILICON ANIMALE

lei

9,45*

5,40*

lei

250 ml

POMPĂ
DE SÂN
MANUALĂ
R0803
PRIMII PAŞI

HARTMANN THERMOVAL
KIDS TERMOMETRU
DIGITAL

43,00

lei

38,70*
lei

43,00

lei

lei

PRIMII PAŞI

AEROSOL ULTRASUNETE
PM22

271,00
230,35*
lei

JOYCARE

32,50

PAMPERS 2 ACTIVE
BABY 4-8KG

36,55*

lei

lei

ATODERM
GEL DUȘ

BIODERMA
1000 ml

lei

56,00

lei

42,00*

lei

43 buc

KLORANE
BEBE SĂPUN
EXTRACT
GĂLBENELE
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32,00

lei

27,20*
lei

lei

Ofertele sunt valabile în perioada decembrie 2021 - februarie 2022, în limita stocului disponibil.

29,25*

250 g

*Preț special cu card de fidelitate Belladonna
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Dicţionar medical

Hiperaciditatea gastrică

Farmacist Belladonna

În tratamentul hiperacidităţii se prescriu antiacide și
inhibitoare ale secreţiei. Antiacidele acţionează prin
mecanism chimic de dublu schimb sau mecanism fizic
de absorbţie. Aceste antiacide se împart în funcţie de
solubilitatea lor în HCL și H2O (componentele sucului gastric).
Antiacidele alcalinizante:

Antiacidele neutralizante:

sunt produse farmaceutice care conțin
Bicarbonat de sodiu, Citrat de sodiu,
Fosfat disodic.

sunt produsele farmaceutice care conțin
Săruri de calciu, Săruri de magneziu,
Săruri de aluminiu.

Sunt substanțe care sunt solubile atât în
apă, cât și în HCL.

Sunt substanțe solubile în HCL, dar nu
sunt solubile în apă.

Acțiunea lor este imediată, dar diminuarea acidității determină și micșorarea
vâscozității mucusului digestiv și scade
capacitatea de apărare a stomacului.

Odată administrate, ele neutralizează HCL
din stomac, iar excesul nefiind solubil în
apă nu determină efecte sistemice de
alcalinizare, ci se elimină prin scaun și
apar efecte intestinale (sărurile de Mg
sunt laxative, iar cele de Ca determină
constipație).

Prin administrări repetate determină un
pH stomacal nefiziologic și se ajunge la o
secreție de HCL suplimentar, de rebound,
care devine mai mare decât concentrația
pentru care s-a administrat tratamentul
inițial. Fiind solubile în apă, acestea intră
în circuitul sanguin și determină alcaloza.
Se elimină urinar și în urma administrărilor
repetate determină litiaza urinară.
Aceste substanțe nu se mai folosesc în
acest moment în tratametul hiperacidității
datorită raportului risc/beneficiu clar
nefavorabil.
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Dicţionar medical

Antiacidele absorbante:
sunt produse farmaceutice care conțin
Săruri de Bismut sau Silicați.

În terapia curentă se folosește o asociere
între neutralizante și adsorbante.

Aceste substanțe nu sunt solubile nici în
HCL și nici în apă, după administrare are
loc doar o reacție de adsorbție, iar acțiunea
lor antiacidă vine din capacitatea de a
forma un film protector la nivelul mucoasei
gastrice și intestinale, care apără stomacul
de atacul HCl.

Se administrează la 1,5-2 ore după masă,
dacă se administrează prea devreme
se împiedică digestia normală și golirea
stomacului.
Înainte de masă se administrează doar în
caz excepțional de foarte mare aciditate.

Atenție! Când se administrează aceste medicamente nu se asociază cu alte
medicamente pentru că le împiedică absorbția.
Nr. 6 / Decembrie 2021-Februarie 2022
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Dicţionar medical

Amigdalita

Farmacist Belladonna

Amigdalita este o infecție sau o inflamație a amigdalelor
palatine, care sunt componente ale sistemului imun al
organismului.
Principalele cauze de amigdalite sunt
cele virale și bacteriene. Pentru cele
bacteriene, streptococul beta-hemolitic
este cel mai des implicat în declanșarea
infecțiilor.
Alte cauze de amigdalite, rar întâlnite
la persoanele cu un sistem imunitar
sănătos, pot fi cele parazitare și fungice.
O astfel de infecție se poate transmite,
fiind o afecțiune contagioasă. Principalul
factor de risc pentru amigdalite este
contactul apropiat cu o persoană
infectată: când această persoană respiră,
tușește sau strănută în apropierea
dumneavoastră, vă poate contamina
cu particule infectante. Infecția poate
apărea, de asemenea, în cazul în care
agenții patogeni ajung pe piele sau
obiecte care vin în contact cu gura, nasul,
ochii sau alte membrane mucoase.
Instalarea infecției poate fi favorizată
de obstrucția nazală sau de expunerea
prelungită la fumul de țigară.
Simptomele debutează, de obicei, după
2-5 zile de la expunerea față de agentul
infectant.
Amigdalita de cauză streptococică este
contagioasă încă din primele faze ale bolii
și fără instituirea unui tratament poate
rămâne așa timp de două săptămâni.
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Tratamentul antibiotic scurtează perioada
de contagiozitate, o persoană infectată
nefiind contagioasă după instituirea unui
tratament de cel puțin 24-48 ore.
Amigdalitele produse de viruși durează,
în mod normal, între patru și zece zile;
infecția bacteriană durează puțin mai
mult.

Principalul simptom al amigdalitelor
este prezența gâtului inflamat și
dureros la care se mai adaugă alte
simptome: febră, respirație urât
mirositoare, noduli limfatici inflamați,
amigdale roșii și inflamate acoperite
total sau parțial cu puroi, dureri de cap,
dureri abdominale.
Infecția virală a amigdalelor se vindecă,
de obicei, fără tratament în aproximativ
două săptămâni.
Cu toate că și infecția streptococică este
vindecabilă de obicei fără tratament, o
infecție streptococică netratată conduce
la complicații importante, cum ar fi
reumatismul articular acut.
Dacă simptomele includ inflamația
gâtului, febră peste 38,3oC și noduli
limfatici inflamați se impune urmarea
unui tratament antibiotic, de preferat
după efectuarea unei culturi bacteriene.
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Dicţionar medical

Tratamentul ambulator folosind gargară cu apă sărată, lichide calde și medicamente
antialgice ajută la ameliorarea disconfortului. Este utilă și folosirea unui vaporizator
sau umidificator instalat în cameră pentru a asigura confortul.
Repausul la domiciliu este necesar în primele două zile de tratament antibiotic
deoarece contagiozitatea persistă în această perioadă.
În unele cazuri, amigdalitele se pot croniciza. Îndepărtarea chirurgicală a amigdalelor
(amigdalectomia) poate fi recomandată pacienților, ținând cont de trecutul lor de
boală faringo-amigdaliană.
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Advertorial

Detoxifierea după
sărbătorile de iarnă

După perioada sărbătorilor de iarnă, este posibil să simți nevoia de a-ți detoxifia
organismul pentru a reintra în formă și pentru a avea energie să începi anul cu dreptul.
Când faci acest lucru, există riscul să-ți supui organismul unor constrângeri care fac
mai mult rău decât bine.
Iată câteva greșeli în detoxifiere după
sărbătorile de iarnă:
Înfometarea - Chiar dacă ai mâncat mult
de sărbători, nu te înfometa acum sperând
să pierzi kilogramele acumulate. Metabolismul își va încetini procesul, pentru ca
organismul să înmagazineze cât mai multă
energie, în așa fel încât să poată supraviețui
și, prin urmare, nu vei slăbi. Apoi, poți suferi
de deficiențe minerale sau de căderi de
tensiune.
Alege, în schimb, o alimentație bazată
pe alimente sănătoase cum sunt fibrele
naturale, care conferă rapid senzația de
sațietate sau pe legume și fructe, care
conțin un număr mic de calorii.
Diete dure - După o perioadă cu mese
copioase, este o idee neinspirată să apelezi
la o dietă dură. Organismul nu se poate
acomoda cu aceste două extreme și te vei
trezi adesea că îți este foarte foame sau
poftă de o anumită mâncare. De aici și până
la încălcarea regulilor dietei mai este doar
un pas.

În schimb, evită gustările dintre mese sau
alege ca gustări alimente cu puține calorii,
cum sunt fructele uscate, neîndulcite.
Apa - Nu evita să consumi apă de teama
că aceasta va fi reținută de organism.
Astfel de rețineri de apă sunt temporare și,
odată ce organimul este hidratat suficient,
apa se elimină natural. Pentru o detoxifiere eficientă, consumă apă plată și evită
sucurile cu zahăr. Îți poți aroma apa cu
lămâie și plante aromatice precum mentă,
atunci când te saturi să bei apa simplă.
Nu uita că apa este esențială pentru
eliminarea toxinelor din organism.
Renunțarea la pâine - Chiar dacă este bine
să consumi cât mai puțină pâine pentru a
slăbi și pentru a-ți detoxifia organismul,
nu înseamnă că nu poți mânca una - două
felii la o masă. Consumă pâine la ciorbe sau
la mâncărurile unde acest aliment este cu
adevărat necesar. Evită pâinea la paste,
cartofi, salate. Poți să-ți faci pâine prăjită la
toaster sau în cuptor.

Echilibrul alimentar este unul din pilonii de bază ai unui echilibru biologic bun, asupra
căruia putem interveni ușor și eficient.
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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

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

Str. Lamotești Nr. 3

4

0774.410.032

Șos. Olteniței, Nr. 140, Bl. 5

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

6

0774.410.098

6

0774.410.043

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

6

0774.410.158

Șos. Virtuţii, 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

NOU

Bd. Uverturii, Nr. 85
Dr. Taberei, Nr. 44

Din grupul de farmacii
Pharma 1 Health Concept fac parte:

Publisher: PHARMA 1 HEALTH CONCEPT SRL
Adresa: B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 10A,
Clădirea Conect Business Park – Corp C1,
Etaj 2, sector 2, București
www.ph1.ro; office@ph1.ro
Credite foto: www.shutterstock.com
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