
Bastonária da Ordem dos Farmacêuticos e 
presidente da ANF inauguram Expofarma
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BEAUTY TALKS

AGENDA
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Beauty HubPangiter
Diga adeus aos "Bad Hair Days" e consiga um Cabelo Perfeito (consulte a agenda do dia)

The Original Formula. Vitamin c + Proteoglycan | Dr. António Vieira  

O que procuram as older millennials no Ponto de Venda? | Dra. Cristina Lima

Pele com Rosácea | Dr. Ricardo Almeida

O novo consumidor de beleza: tendências e desafios do mercado (consulte a agenda do dia)

Impacto da Poluição Ambiental no Envelhecimento da Pele | Dra. Raquel Dias

Cuida do seu cabelo como cuida da sua pele | Dra. Vânia Rodrigues

Desporto ao ar livre com Thruster SportsCare | Dra. Ana Cristina Matos

O primeiro champô que se transforma numa árvore 
Dra. Carla Carvalho e Dra. Adriana Pereira

O futuro da cosmética masculina (consulte a agenda do dia)

Nanotech: Fator diferenciador em dermocosmética | Dra. Ivete Fernandes

“Real Gentleman, Real Style” - o homem contemporâneo 
Dra. Carla Carvalho e Dr. Nuno Silva

Martiderm

NUXE
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L'Oréal
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Pierre Fabre

Edol

Sesderma
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A inovação dermocosmética e o papel das Redes Sociais e dos influenciadores
Dra. Susana Persson Chaves

Neutrogena Beauty Hub18h00  ›
18h20   

Nanotech: Fator diferenciador em dermocosmética | Dra. Ivete Fernandes

Dermite Atópica | Dra. Inês Valente

A experiência de compra de Beleza na Farmácia (consulte a agenda do dia)

Impacto da Poluição Ambiental no Envelhecimento da Pele | Dra. Raquel Dias

O que procuram as older millennials no Ponto de Venda? | Dra. Madalena Carnall

Cabelo Saudável com Hairlox | Dra. Ana Cristina Matos

“Real Gentleman, Real Style” - o homem contemporâneo 
Dra. Carla Carvalho e Dr. Nuno Silva

O futuro da cosmética masculina (consulte a agenda do dia)

Inovação na Higiene Oral | Dra. Mafalda Sousa Uva

Sesderma
Dicas de maquilhagem para quem não tem tempo (consulte a agenda do dia)

Pangiter
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O primeiro champô que se transforma numa árvore
Dra. Carla Carvalho e Dra. Adriana Pereira

O’Right Beauty Hub
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#SuaPeleTemMemória | Dra. Vera Correia

Martiderm Beauty Hub17h30  ›
17h50   

Aveeno Body Yogurts Beauty Hub18h00  ›
18h20   Sumos e Smoothies que revelam a beleza natural da sua pele | Dra. Lara Rodrigues
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AGENDA
WORKSHOPS

Beauty Hub

Sala 3AMarcas Exclusivas
Desafio ou Oportunidade? | Dr. Pedro Ferreira

Glintt
Alquimia do cliente: a receita de Gestão de Categorias 
Dra. Ângela Marques, Dra. Rita C. Pereira e Dr. Hélder Ferreira

Sala 3B

WORKSHOPS

13h15  ›
14h45   

10h00  ›
11h30   

Sala 3AhMR
Adjust with Big Data: Como pode otimizar a gestão da sua Farmácia 
com a informação hmR | Dra. Clara Morais e Dra. Cristiana Monteiro

Sala 3CGrupo HealthPorto

PHARMACAMP - A Proposta de Valor para Atrair os “Farmacêuticos do Futuro” 
Dr. Tiago Forjaz

Glintt
MED180: uma nova Era na relação com o cliente |  Dra. Isabel Jacinto e Dra. Raquel Rosário

Sala 3CGedeon Richter
Contraceção Emergência - Interações e Contraindicações
Dr. Luís Rocha (moderador), Dra. Joana Pinto e Profª. Dra. Maria João Carvalho

Pensar diferente os resultados
Dr. Rui Assis, Dra. Daniela Roda, Dra. Catarina Almeida e Dr. Sousa

Farmácia: solta a marca que há em ti! | Dr. José Manuel Seruya

Apoteca Natura: uma forma diferente de fazer Farmácia
Dr. Massimo Mercati e equipa Apoteca Natura

Solução Integrada de Segurança: “Quem mexeu no meu queijo?” | Dra. Teresa Faria

MYLAN

Assis Business Partners

Sala 3A

Apoteca Natura Sala 3B

Glintt Sala 3C

Sala 3C

Sala 3A

A importância do Marketing Digital nas Farmácias: da estratégia 
à implementação | Dr. Bernardo Salvador Marques e Dr. Diogo Soares Coelho

Alliance  Healthcare Sala 3B

Route-to-market | Dra. Inês Castro
Rede Claro Sala 3C

15h15  ›
16h45   

17h30  ›
19h00   

19.outubro

13h15  ›
14h45   

Farmácia 4.0 – A evolução digital ao serviço das Pessoas | Dr. Pedro Pinto

Tolife Sala 3B15h15  ›
16h45   

DIMs & Grupos: Parceiros ou Concorrentes? | Dr. Tiago Forjaz e Dr. João Correia da Silva

O Digital ao serviço da farmácia | Dr. Pedro Dinis 

Grupo HealthPorto

Medinfar

Alliance Healthcare

Sala 3A

Sala 3B

Sala 3C

17h30  ›
19h00   

Sala 3AGlanbia
Suplementação Desportiva na Farmácia: Tudo o que precisa saber. I Dr. Rodrigo Abreu

18.outubroWORKSHOPS

Vencer num mundo em mudança. O seu negócio está preparado? | Dr. Nadim Habib
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Bastonária da Ordem dos 
Farmacêuticos e presidente da ANF 
inauguram Expofarma 

COORDENAÇÃO: SANDRA SILVA | sandrasilva@newsengage.pt

CONTEÚDOS: TERESA NUNES

 SARA SOUSA

 SANDRA SILVA

PUBLICIDADE: SÓNIA COUTINHO | soniacoutinho@newsengage.pt

Avenida Infante D. Henrique, n.º 333 H,  
Esc. 37 \\ 1800-282 Lisboa
Tel.: 218 504 065 \\ Fax: 210 435 935
newsengage@newsengage.pt
www.newsengage.pt

EDIÇÃO: ORGANIZAÇÃO:

Telefone: 213 400 706
geral@expofarma.pt
http://www.expofarma.pt

Passavam alguns minutos das 11h30 
quando a bastonária da Ordem dos 
Farmacêuticos, Ana Paula Martins, e o 
presidente da Direção da Associação 
Portuguesa de Farmácias (ANF), Paulo 
Cleto Duarte, fizeram uma volta inau-
gural ao recinto da Expofarma. Numa 
visita que marcou oficialmente o arran-
que desta edição, a comitiva pôde 
conhecer os stands presentes, agra-
decendo pessoalmente a presença de 
cada um dos expositores.
Estes primeiros contactos serviram 
para tornar as expectativas em certe-
zas, no que toca à experiência que a 
Expofarma 2018 promete presentear a 
todos os seus visitantes.
Mas no Centro de Congressos de Lisboa 
o ambiente colorido e dinâmico fez-se 
notar desde bem cedo, contagiando os 
participantes logo nas primeiras horas 
da manhã. 
A azáfama era grande, com os exposi-
tores a trocarem impressões, contactos 

e conhecimentos num ambiente de 
salutar convívio e boa disposição. Para 
tal contribuem também algumas ativa-
ções que marcam pela singularidade.
A adesão da Indústria farmacêutica 
este ano traduziu-se num crescimento 
da Expofarma que se apresenta com 81 
expositores tendo, por isso, de ocupar 4 
pavilhões.  
Até sábado este é o epicentro do setor 
farmacêutico. E não se esqueça que os 
finais de dia são para troca de ideias, 
animados com banda, DJ e uma bebida 
no já estabelecido Networking Pharma. 
Passe por lá.
Este ano voltam também os Prémios 
Expofarma com as Categorias: Melhor 
Stand Indústria farmacêutica, Melhor 
Stand Melhor Stand Distribuição e 
Equipamentos, Melhor Stand Beauty Hub, 
Melhor Stand escolha dos Visitantes, 
Prémio Interpares e Melhor Workshop. 
Descarregue a app 13CongressoANF e 
vote no Melhor Stand e Melhor Workshop.
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Primeiro dia Expofarma | Best of
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SOFIA LOUREIRO 
RESPONSÁVEL DE 

COMUNICAÇÃO,
 ALLIANCE HEALTHCARE

PEDRO VASQUES 
CEO, REDE CLARO

QUAIS OS MAIORES 
DESAFIOS 

ASSOCIADOS À 
PRESENÇA NA 
EXPOFARMA?

::: TESTEMUNHOS

A presença na Expofarma é um momento marcante e 

fundamental na comunicação e relacionamento da Alliance 

Healthcare com os seus clientes e parceiros. Com esta presença 

pretendemos marcar e reforçar a proximidade com as farmácias, 

com a indústria farmacêutica, com todos os stakeholders no 

setor farmacêutico. Neste evento anual em que o setor se reúne 

para partilhar o que faz de melhor, a Alliance Healthcare quer 

mostrar que continua a ser um driver de mudança e inovação, 

de agregação de valor e de conhecimento. Nesse sentido, o 

desafio contínuo da presença na Expofarma é, sempre, mostrar 

quem somos, o que fazemos e como fazemos, e partilhar a 

nossa visão de futuro. Queremos construir e reforçar neste 

importante momento que é a Expofarma o caminho conjunto, 

lado a lado, com quem nos acompanha na nossa missão de 

tornar a saúde mais próxima para todos os portugueses. 

SOFIA LOUREIRO, RESPONSÁVEL DE COMUNICAÇÃO |  ALLIANCE HEALTHCARE

Na generalidade, todas as empresas têm produtos ou serviços 

na sua proposta de valor, para serem transacionados com 

os seus atuais e futuros clientes. No entanto, a forma como 

definem a sua abordagem comercial nem sempre é a mesma, 

sendo que verificamos inúmeras estratégias para o fazer. 

Para a Rede Claro, empresa em afirmação como stakeholder 

do canal, é absolutamente crucial a forma como o mercado 

farmacêutico a “lê”. A exposição garantida pela Expofarma, 

constitui-se, logo à partida, como o maior desafio. Retirar o 

nosso “escudo protetor”, dando a conhecer a nossa proposta 

de valor, mas ao mesmo tempo proporcionar uma clareza e 

transparência na comunicação em concordância com o que as 

nossas farmácias pensam de nós, é um equilíbrio desafiante.

PEDRO VASQUES, CEO | REDE CLARO

PEDRO VASQUES, CEO | REDE CLARO

Dinâmica

SOFIA LOUREIRO, RESPONSÁVEL 

DE COMUNICAÇÃO | ALLIANCE 

HEALTHCARE

Vida

UMA PALAVRA 
PARA 

DESCREVER A 
EXPOFARMA
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A EXPOFARMA VISTA PELOS PATROCINADORES 

A não perder no stand da Alliance Healthcare em 2018, a nossa 

visão para o futuro. A revolução digital que aproxima cada vez mais 

todos os players do setor e que queremos construir em conjunto. 

Vamos mostrar tudo o que fazemos e o que o futuro nos reserva, 

no videowall que é um ponto central no nosso stand. Na nossa 

visão de futuro e digital, a nossa equipa vai convidar as farmácias, 

a indústria e todos os que nos visitam a conhecer melhor e a 

experienciar a Alliance Healthcare, numa viagem através de óculos 

VR ao interior da nossa operação logística, a partilhar um momento 

de descontração no Mirror booth interativo, e a saborear um cocktail 

molecular, juntos. Vamos estar com quem nos acompanha sempre, 

partilhando esta visão de futuro, também nos nossos workshops, 

onde vamos falar sobre a gestão da mudança e a evolução do 

negócio das farmácias, através do contributo do Prof. Nadim Habib, 

bem como dos desafios do marketing digital com a BYD – Boost Your 

Digital. Também no Sunset Pharma ‘Um brinde ao nosso futuro’, no 

dia 19 de outubro, contamos com todos.

Vamos ainda partilhar novidades da nossa comunicação digital, 

em primeira mão, na Expofarma. Temos uma presença de portas 

abertas, e esperamos que se juntem a nós nestes dias e nestes 

momentos. Estamos prontos para vos receber.

QUAL A 
IMPORTÂNCIA 
DO DIGITAL NA 
ESTRATÉGIA DA 
MARCA E NA 
LIGAÇÃO COM 
OS CLIENTES?

A NÃO 
PERDER… 

O digital é um ponto fulcral no posicionamento e 

estratégia de marca e, cada vez mais, na ligação com 

os clientes. Se pensarmos que a procura pelos meios 

digitais tem crescido de forma marcante nos últimos 

anos e o investimento em marketing digital representa 

já parte significativa do investimento em marketing pelas 

farmácias, a relevância é inquestionável. A comunicação 

digital, e as redes sociais, são cada vez mais uma 

forma dinâmica de relacionamento com os clientes. 

Para a Alliance Healthcare o caminho é a partilha ativa 

de conhecimento e informação, como polo agregador 

de todo o setor. Por isso mesmo, o investimento em 

tecnologias de informação e a aposta no digital fazem 

já parte da nossa visão. São fundamentais, quer numa 

estratégia de afirmação e notoriedade da marca, quer 

na construção de uma relação de proximidade com os 

clientes, ou na aposta de inovação das nossas soluções  

e do serviço que prestamos.

SOFIA LOUREIRO, RESPONSÁVEL DE COMUNICAÇÃO | ALLIANCE HEALTHCARE

O digitalclaro é o garante da eliminação dos atritos que 

nos desfocam do essencial. Para a Rede Claro não existirá 

uma Digital Health, mas sim uma saúde no seu conceito 

tradicional, não obstante se usar e abusar do digital para 

obtenção de ganhos vários. Falamos em trabalhar num 

ecossistema de maior precisão, exatidão, com ganhos de 

tempo e, fundamentalmente, obter maior conhecimento 

pelo cruzamento de informação de diferentes 

proveniências. Há que recorrer ao digital para concretizar 

a ambição de maior identidade, mas principalmente, de 

comunidade.

PEDRO VASQUES, CEO | REDE CLARO

SOFIA LOUREIRO, RESPONSÁVEL DE COMUNICAÇÃO | ALLIANCE HEALTHCARE A inovação digital desenvolvida por uma 

comunidade de 90 equipas de farmácia: 

capazes, alinhadas e de excelentes 

resultados.

PEDRO VASQUES, CEO | REDE CLARO
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:::  STREET FOOD CORNER, O NOVO ESPAÇO                                                       
DEDICADO À ALIMENTAÇÃO

  Sendo o nosso ano de lançamento, a nossa presença neste evento é funda-
mental para nos darmos a conhecer ao setor. 
A PBM – Portuguese Beauty Market apresentar-se-á com duas marcas do 
mundo da cosmética seletiva.
Uma direcionada ao cuidado masculino – a Depot – que surge no seguimento 
de um homem com uma crescente orientação para a imagem e cuidado. Uma 
gama de produtos completa e diversificada para o cuidado capilar e da barba. 
De simples aplicação, para um homem contemporâneo prático.
E ainda uma marca ecológica de produtos capilares, rica em extratos de plan-
tas, com uma visão ecologicamente correta para o meio ambiente, no sentido 
de oferecer um mundo mais sustentável às gerações futuras: a O’Right.
Várias vezes premiada com diversos prémios de reconhecimento internacional 
nas áreas da inovação e design e devidamente certificada, a O’Right apre-
senta-se com uma gama diversificada para o cuidado capilar e tem como 
protagonista aquele que é o champô mais verde do mundo: Tree in the Bottle. 
Uma embalagem biodegradável que uma vez enterrada no solo dá origem a 
uma árvore!

  Modernidade, marcas inovadoras, impacto, oportunidades de negócio, um con-
ceito a 360º da cultura de valores das marcas que representamos e propostas 
integradas de valor acrescentado.
Uma equipa de trabalho caracterizada pela sua proximidade, energia, dinamis-
mo e constante suporte ao cliente. 

ADRIANA PEREIRA | PBM

  Como marca IAP Pharma, somos estreantes nesta feira, por esse motivo e não 
tendo uma opinião conclusiva acerca do feedback e retorno que possamos ter 
com o evento, estamos expectantes, mas em simultâneo muito confiantes, 
confiantes que poderemos ser uma mais valia na apresentação de produtos 
exclusivos para farmácia na área da perfumaria. Acreditamos que sairemos 
com a imagem reforçada no final do evento quer como fabricantes quer como 
apresentação de produto final. 

  Podem esperar uma interação direta com o visitante, numa perspetiva cons-
trutiva e esclarecedora quer acerca das várias ofertas que vamos ter presentes, 
quer acerca do canal e vertente própria em que está inserido o nosso negócio. 
Queremos fazer passar uma imagem de credibilidade no produto que já con-
seguimos em Espanha, para isso, nada melhor que nos visitar e experimentar 
as nossas ofertas. 

MIGUEL ROSADO, PORTUGAL MANAGEMENT | IAP PHARMA

:::  FOMOS OUVIR QUEM ESTÁ PELA 1ª VEZ NA EXPOFARMA E PERGUNTÁMOS          
A IMPORTÂNCIA DE ESTAR PRESENTE E O QUE É QUE OS VISITANTES          
PODEM ESPERAR DO STAND  
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  Divulgarmos uma marca que já é uma referência para o canal digital da farmá-
cia, reconhecida como um parceiro de excelência que melhora a rentabilidade 
das farmácias e que proporciona a todas as farmácias do País estarem à dis-
tância de um click na obtenção de melhorar os seus resultados. 

 Conhecerem o futuro!
O Canal Digital de preferência entre a IF e as Farmácias Portuguesas.
Apresentação da nova App Magium Farma que vai ao encontro das necessi-
dades da farmácia, mais prática, intuitiva, apelativa, não só visualmente, mas 
também operacionalmente.

FERNANDO NASCIMENTO, BUSINESS UNIT DIRECTOR | MAGIUM PHARMA
  A Orthia participa pela primeira vez na Expofarma com stand próprio destinado 

à apresentação de soluções inovadoras na área da ortopedia, conforto e bem-
-estar. Pretendemos a afirmação da marca no canal farmácia com o reforço da 
proximidade aos clientes e a conquista de novos, salientando a valorização da 
produção nacional.

  Nesta participação é esperada a interação com a nova imagem da Orthia atra-
vés do novo catálogo e folhetos, bem como a divulgação de novos produtos e 
campanhas. Vamos dar a oportunidade ao visitante de conhecer a empresa e 
o processo produtivo num vídeo institucional, e “brindar” todos com a simpatia 
da equipa Orthia!

CLÁUDIA MELO, DIRETORA TÉCNICA | ORTHIA 

:::  FLASHES
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::: NÃO PERCA
     HOJE

O Daflon é um medicamento que faz parte da vida dos farmacêuticos 
e dos seus utentes há 30 anos. Falamos de um produto experiente que 
continua a ser um importante aliado do farmacêutico na luta contra a 
doença venosa crónica e a doença hemorroidária. Sendo a Expofarma 
o principal evento em Portugal que reúne a farmácia e a indústria, 
não podíamos deixar de estar presentes e de aproveitar o momento 
para continuar a fomentar as nossas relações com os farmacêuti-
cos. A Expofarma é, assim, a melhor forma de celebrar o ano 2018, 
que se revelou um ano de particular importância para a relação do 
Daflon com o farmacêutico, onde fizemos o lançamento de mais um 
aliado Servier: um alívio tópico para as pernas cansadas, o Cedraflon. 
Como líderes de mercado sentimos o dever de alertar para os estadios 
iniciais, e o Cedraflon revela-se uma novidade importante no recru-
tamento destes doentes. A farmácia dispõe agora de uma solução 
completa para o tratamento e alívio de queixas da Doença Venosa, 
desde o doente em estadios mais iniciais ao doente em estadios mais 
avançados, sempre com a qualidade Servier em prol da qualidade de 
vida dos nossos doentes.

O nosso stand espelha precisamente este aproximar à farmácia e ao 
farmacêutico: qualquer farmacêutico que se dirija ao nosso stand vai 
poder perceber junto do staff Servier quais são as melhores ferramentas 
que a Servier disponibiliza para garantir a dinamização da sua farmácia, 
podendo mesmo agendar ações que sejam de interesse para a sua 
farmácia no próprio momento da visita ao stand.  
O stand possui um corner Daflon onde é possível consultar desde 
estudos sobre o Daflon ao seu posicionamento nas novas guidelines 
Internacionais, sem esquecer as já famosas pernas Daflon que expõem, 
da forma mais real possível, as lesões que a doença venosa crónica 
vai provocando ao longo de todos os estadios da sua evolução. Existe 
também um corner Cedraflon, onde o farmacêutico poderá saber mais 
sobre a nova resposta tópica para o alívio das pernas cansadas e testar 
o produto. Convidamos todos os farmacêuticos a visitar o nosso stand 
para nos contarem como estão as suas pernas hoje!

FILENA AZEVEDO,

GESTORA DE PRODUTO | SERVIER

FOMOS FALAR COM… 

11h45 | SESSÃO DE ABERTURA 
13ª EDIÇÃO DO CONGRESSO 
DAS FARMÁCIAS 
O financiamento, a inovação e a 
promoção da saúde são os temas 
em destaque na 13ª edição do 
Congresso das Farmácias. O evento 
reúne mais de 3.000 participan-
tes num fórum de debate com 
especialistas de áreas relevantes 
para o futuro das farmácias e da 
Saúde. “Convidámos os melho-
res especialistas e os protagonis-
tas das melhores práticas para 
partilharem as suas experiências, 
com vista à consolidação do cami-
nho que as farmácias portugue-
sas têm de percorrer para serem, 
cada vez mais, a rede de cuidados 
de saúde primários mais valori-
zada pelos portugueses”, explica 
Paulo Cleto Duarte, presidente da 
Direção da ANF. A sessão de aber-
tura está agendada para hoje, às 
11h45, e será presidida por Paulo 
Cleto Duarte, pela Bastonária da 
Ordem dos Farmacêuticos, Ana 
Paula Martins, e pelo Presidente 
do Pharmaceutical Group of the 
European Union, Jesús Aguilar-
Santamaria. O programa do con-
gresso pode ser consultado em: 
http://13congressoanf.pt/home/
schedule

:::   EXPOFARMA É TAMBÉM SINÓNIMO DE ATUALIZAÇÃO       
DE CONHECIMENTOS
O maior evento do setor farmacêutico constitui também uma oportunidade para reflexão e discussão. Este ano, os participantes 
têm à sua disposição 21 workshops, que abordam diferentes perspetivas da transformação digital das farmácias, encabeçados 
pelas figuras mais proeminentes das respe tivas áreas e palestran tes de mérito reconhecido quer em estratégia, inovação e 
criatividade, quer em coaching em excelência pessoal e alto desempenho. A adesão tem sido muita.
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13h15 | MARCAS 
EXCLUSIVAS FARMÁCIAS 
PORTUGUESAS: DESAFIO       
OU OPORTUNIDADE?
Este workshop, que tem como 
oradores Pedro Ferreira, das 
Farmácias Portuguesas – ANF, 
Catarina Guimarães, da Daymon, 
e Carlos Guedes, da Havas, tem 
como objetivo a divulgação do 
projeto de Marcas Exclusivas das 
Farmácias Portuguesas e a sen-
sibilização das Farmácias para o 
conceito, importância e aplicabi-
lidade aos seus mercados.
Na sala 3A, serão abordados 
temas como:

Gestão de Categorias 
Ter marcas exclusivas que se 
inserem em várias categorias 
de produtos potencia uma efi-
ciente gestão de categorias, o 
que resulta na rentabilização 
do espaço e na dinamização 
das vendas na farmácia.

Exclusividade de mercado 
A criação de uma marca exclu-
siva tem como objetivo o 
desenvolvimento de produtos 
e serviços que permitam um 
aumento do número de cate-
gorias existentes nas farmácias, 
promovendo não só o desen-
volvimento do seu negócio, 
como também a diferenciação 
das mesmas. Será esta dife-
renciação que irá aproximar e 
consequentemente fidelizar o 
consumidor.

Promoção do canal
Os consumidores estão em todo 
o lado, online e offline sendo, 
por isso, fundamental assegu-
rar uma presença omnicanal. 
As Marcas Exclusivas são uma 
âncora no papel das Farmácias, 
reforçando o seu capital emo-
cional e de confiança e garan-
tindo, por outro lado, uma eficaz 
cadeia de distribuição, com uma 
capilaridade impar.

A digitalização do consumo
Num mundo digital, em que 
o mobile first é cada vez mais 
uma realidade, o consumidor, 
no meio de tanta oferta, com-
para preços e características, 
mas a informação é variada e 
difícil de distinguir. As Marcas 
Exclusivas das Farmácias 
Portuguesas têm o selo de 
qualidade das Farmácias por 
isso, quando em situações 
semelhantes, o consumidor 
tem uma referência: o endos-
so das Farmácias Portuguesas. 

O laboratório Edol, como empresa 100% nacional, marca uma vez 
mais presença na Expofarma, neste que é o maior evento profissional 
dedicado ao mercado farmacêutico em Portugal e uma oportunidade 
única para dar a conhecer novidades e estreitar relações com clientes 
e parceiros. De 18 a 20 de outubro, celebramos o sucesso e os resul-
tados que o laboratório Edol tem vindo a alcançar, tornando evidente 
o valor da colaboração, cooperação e compromisso, que em conjunto 
estabelecemos com os nossos clientes. Enquanto inseridos num merca-
do extremamente competitivo e com uma forte presença de empresas 
multinacionais, acreditamos que o empenho, a dedicação e a paixão que 
colocamos na nossa missão nos diferencia. Estamos atentos às flutuações 
do mercado atual e trabalhamos diariamente para criar valor e responder 
às exigências dos nossos clientes. É nosso almejo continuar a promover 
a proximidade com os nossos clientes. É com enorme satisfação que 
os vemos crescer connosco e que estamos ao lado das farmácias por-
tuguesas desde 1952. O nosso sucesso constrói-se com o sucesso dos 
nossos clientes.

A simpatia e a boa disposição são nosso apanágio!
Visitar o stand do laboratório Edol é sinónimo de partilha de ideias, mui-
tas histórias e descoberta de grandes novidades. Os nossos visitantes 
vão ter a oportunidade de se divertir connosco, com as dinâmicas que 
trazemos este ano, de ganhar prémios e adoçar a boca com iguarias 
sem igual. Ninguém vai querer perder este momento.

CLARA FERREIRA,

FARMACÊUTICA, RESPONSÁVEL TRADE 

MARKETING | LABORATÓRIO EDOL

FOMOS FALAR COM… ::: NÃO PERCA
     HOJE

::: ESPAÇO DEDICADO À BELEZA
Entre as várias novidades desta edição da Expofarma está um conjunto de espaços 
únicos, temáticos, que têm como objetivo enriquecer a experiência dos visitantes. Um 
deles é o Beauty Hub, com um programa de sessões variado (talks) que abrange desde a 
questão do novo consumidor de beleza, aos desafios no ponto de venda, passando pelo 
futuro da cosmética masculina ou o papel das redes sociais e dos influenciadores nesta 
área. A agenda do dia de hoje está disponível na página 2 deste jornal.
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INFORMAÇÕES ESSENCIAIS COMPATÍVEIS COM O RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO | NOME DO MEDICAMENTO*: Da�on 500. 
COMPOSIÇÃO*: Bio�avonoides (Fração �avonóica puri�cada micronizada). Cada comprimido revestido por película de 500 mg contém: 90% de diosmina, ou 
seja 450 mg por comprimido revestido por película; 10% de �avonoides expressos em hesperidina, ou seja 50 mg por comprimido revestido por película. 
FORMA FARMACÊUTICA*: Comprimido revestido por película, cor de salmão e de forma oval. INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS*: Tratamento dos sintomas e 
sinais relacionados com a insu�ciência venosa (pernas pesadas, dor, cansaço, edema). Tratamento sintomático da crise hemorroidária. POSOLOGIA E MODO 
DE ADMINISTRAÇÃO*: Posologia habitual: 2 comprimidos revestidos por película por dia. Na crise hemorroidária: nos 4 primeiros dias: 6 comprimidos revesti-
dos por película repartidos em 3 tomas; nos 3 dias seguintes: 4 comprimidos revestidos por película repartidos em 2 tomas; em seguida voltar à posologia de 
manutenção: 2 comprimidos revestidos por película por dia. CONTRAINDICAÇÕES*: Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes. 
ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE UTILIZAÇÃO*: A administração deste medicamento no tratamento sintomático da crise hemorroidária não 
substitui o tratamento de outros problemas anais. Se não houver remissão dos sintomas, deve ser consultado um médico de forma a proceder-se ao exame 
proctológico e à revisão do tratamento, caso haja necessidade. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS E OUTRAS FORMAS DE INTERAÇÃO*: Não foram realizados 
estudos de interação. FERTILIDADE, GRAVIDEZ E ALEITAMENTO*: Gravidez: O tratamento deve ser evitado. Estudos experimentais no animal não evidencia-
ram efeito teratógeno. Na espécie humana, até hoje, não foram referidos efeitos adversos. Amamentação: Na ausência de dados sobre a excreção no leite 
materno o tratamento deve ser evitado durante a amamentação. Fertilidade: Estudos de toxicidade em ratos machos e fêmeas não mostraram efeitos na 
fertilidade. EFEITOS SOBRE A CAPACIDADE DE CONDUZIR E UTILIZAR MÁQUINAS*. EFEITOS INDESEJÁVEIS*: Frequentes: diarreia, dispepsia, náuseas, 
vómitos. Pouco frequentes: colite. Raros: tonturas, cefaleias, mal-estar geral, erupções cutâneas, prurido, urticária. Frequência desconhecida: dor abdominal, 
edema isolado da face, dos lábios e das pálpebras. Excecionalmente edema de Quincke’s. SOBREDOSAGEM*: Não foram descritos casos de sobredosagem. Em 
caso de sobredosagem acidental, aplicar as medidas básicas de emergência para estas situações. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS*: Da�on 500 exerce 
uma ação sobre o sistema vascular de retorno: ao nível das veias, diminui a distensibilidade venosa e reduz a estase venosa; ao nível da microcirculação, normaliza a 
permeabilidade capilar e reforça a resistência capilar. APRESENTAÇÃO: Caixa de 60 comprimidos revestidos por película. TITULAR DA AIM: Servier Portugal - 
Especialidades Farmacêuticas, Lda. Av. António Augusto de Aguiar, 128, 1069-133 LISBOA. Tel: 213122000. Para mais informações deverá contactar o titular de 
AIM. Da�on 500 é um MNSRM. RCM aprovado em 07.2015. IECRCM 02.03.2018. 

*Para uma informação completa por favor leia o Resumo das Características do Medicamento.

1. Dossier de Registo aprovado
2. Garner R C et al, Journal of Pharmaceutical Sciences, 2002; 91, 1:32-40.


