
A receita perfeita pra cuidar 
de você: abraço de pai.

Marcos Vinicius Rodrigues de Ázara CRF: 7707

Saúde do homem
Estudos demonstram que a maioria dos pacientes homens desconhece suas condições de saúde e ignoraram sintomas iniciais das doenças 

mais comuns, adiando a busca por ajuda especializada. As doenças mais comuns entre os homens acima de 40 anos são as cardiovasculares 

e o câncer. Boa parte delas é difícil de identificar os sintomas. Muitas são assintomáticas ou os sintomas são leves. Por isso é muito 

importante utilizar suplementos como o Ômega 3 que possui varias indicações como : Ação redutora sobre níveis de colesterol e triglicérides; 

Indicado como opção para aumentar o nível de colesterol bom (HDL); Aumenta imunidade, melhorando as defesas do organismo; Auxilia o 

controle da pressão arterial; Promove a redução do risco de doenças cardiovasculares. Consulte sempre seu médico.

dICa do FaRmaCÊUTICo.

CHÁ BRANCO ABACAXI COM 
LIMãO 250G • artesanal

R$
De 32cada

,90 29R$ cada
,50Por

Na ComPRa de doIS

coqueteleiraGaNhe 1
PRodUToS da CaPa

REDSIZE 150CAPS • Dynamic lab

R$
De 125cada

,50 112R$ cada
,90Por

• ajuda a acelerar o metabolismo 
• É diurético e desintoxicante favorecendo
   a perda de peso.
• ajuda na redução de medidas.

CAFÉ VERDE 60 CAPS 
• chámais

R$
De 42cada

,90 34R$ cada
,90Por

Red SIZe + ChÁ BRaNCo: 
oS BeNeFÍCIoS QUe VÃo FaZeR 
VoCÊ eNTRaR em FoRma.

Brinde válido para as 100 primeiras compras ou enquanto durar o estoque.



NoSSoS eNdeReÇoS

www.artesanalfarmacia.com.br

Buscamos gratuitamente sua receita.

GOIÂNIA
62 3267 7000

ANÁPOLIS
62 3324 9911

PALMAS
63 3217 9706

TeLeVeNdaS 

Promoção limitada enquanto durarem os estoques. Sujeito à disponibilidade do produto na loja. Imagens meramente ilustrativas. Válido de 01 a 31 de agosto 2014.

BELEzA

DIEt/LIGHt

aNÁPoLIS 
• Rua Manoel D’Abadia, nº237 - Centro
• Av. Pinheiro Chagas, nº 211 - Bairro Jundiaí

aPaReCIda de GoIâNIa 
Av. Rio Verde - Buriti Shopping, Piso 1, 
em frente ao Bretas

NoVa Loja em PaLmaS
 R. SE 1, Qd 104 Sul, Nº: 12 Sl. 1 - Plano Diretor Sul

GoIâNIa 
• Av. Anhanguera, nº 6409 - St. Oeste
• Rua 4, nº 562 - Centro
• Av. 24 de Outubro, nº 1008 - Campinas
• Av. Z, nº714 - St. Aeroporto
• Av. T-63, nº 799 - St. Bueno

• Al. Cel. Joaquim Bastos - St. Marista (Drive - Thru) 
• Av. T1, nº 2506, Galeria Junior’s - St Bueno
• Av. 83, nº 71 - St. Sul
• Av. T-7, nº 830 - St. Bueno 
• Av. T-9, nº 4244 - Setor União
• Av. 136 esq. c/ R. 115, nº 1610 - St Sul

Bonito é viver com saúde.

Na medida certa para você.

NUTRIçãO A fórmula perfeita para o seu bem-estar.

FLORAIS GOtAS DO INFINICtHO

R$
cada72

Apenas ,90

GLUTAMINA 300G 
•  PerFOrm nUtritiOn

52R$ cada
,90Apenas

COLÁGENO + GOJI BERRY 300G
• Vitalab

CREME DE MASSAGEM 
NEUTRO 650G • rOchaDel

41R$ cada
,90Apenas

SABONETE ACTINE LÍQUIDO 
240ML • DarrOW

BANANINHA SEM AçúCAR 
23G •  ParaibUna

2R$ cada
,00Apenas

ANTI-TRANSPIRANTE DERMONE 
125ML •  biOtech

45R$ cada
,50Apenas

Dra. Elisa Masson CRN1: 6852

A banana é uma fonte natural de potássio, um dos 
minerais mais importantes para nossa função muscular. 
Por ser bem docinha, a bananinha é uma excelente opção 
de sobremesa, em substituição aos doces calóricos e 
ricos em açúcar.Também é uma opção prática para repor 
as energias dos atletas que treinam horas seguidas.

Facebook - Nutricook 
Instagram - @nutricook
Twitter- @nutricookonline
www.nutricookonline.com.br

dICa da NUTRICIoNISTa.

GROSELHA NEGRA  500 MG 
60CAPS •  artesanal

R$
De 61cada

,90

R$
De 31cada

,90

R$
De 5cada

,80

R$
De 41cada

,90

ÓLEO DE BORRAGEM 500MG
 • artesanal

R$
De 51cada

,10 45R$ cada
,90Por

52R$ cada
,90Por

28R$ cada
,90Por

4R$ cada
,90Por

35R$ cada
,90Por

aPenas lOJas anhanGUera, 
marista e t-63.

CaBeLoS LINdoS e SedoSoS

Adoçado com mel

BARRA ABACAXI/BANANA E
AçAÍ/BANANA 23G 25G •  biO FrUits

• Potente ação antioxidante

• ajuda a prevenir a diabetes

• ajuda a limpar o sangue de toxinas e colesterol 

• ajuda a diminuir a ocorrência de infecções 

GaNhe
de deSCoNTo

Linha haskell

10%

• regenerativo cutâneo

• toque aveludado

• não deixa resíduos

• sem álcool etílico

• tem ação 

hidratante evitando o 

ressecamento da pele

• ajuda a controlar a 

oleosidade das peles 

oleosas e acneicas.

• Proporciona sensação 

imediata de limpeza e 

refrescância.


