
Lista da Mamã
ALOBABY® Primeiros Dentes

MICROLAX® Lactente e Criança

BIOGAIA®*

Mordedor

Paracetamol

Chupetas

Guarda chupetas

Biberon

Discos de amamentação

Discos de hidrogel

Mamilos de Silicone
ou Látex

Faixa pós-parto

Contentor de Leite Materno

Bomba Tira leite

Creme para cicatrização
dos mamilos gretados

Saco de gelo

PARA A MAMÃ

S.O.S DO BEBÉ
Água de Limpeza

Gel de banho

Champô

Esponja natural

Toalhitas

Creme hidratante corpo

Creme hidratante rosto

Compressas esterilizadas

Compressas

Álcool 70o

Termómetro corporal

Termómetro de banho

Tesoura sem pontas

Escova para o cabelo

Limas de cartão

Aspirador nasal

PHYSIOLOGICA® - Soro Unidoses

Fraldas

Cotonetes

HIGIENE DO BEBÉ

ALOBABY® - Dispositivo médico indicado para o alívio natural da dor causada pela erupção dos primeiros dentes do bebé/criança. Não contém açúcar, 
anestésico local, álcool e substâncias de natureza farmacológica. A aplicação do produto deve ser feita por um adulto. A utilização é contra-indicada em 
caso de hipersensibilidade a qualquer um dos constituintes. Ler cuidadosamente a rotulagem e as instruções de utilização.

PHYSIOLOGICA® - Dispositivo médico. Soro fisiológico estéril indicado na higiene ocular, na irrigação e limpeza das fossas nasais e em aerossolterapia 
utilizado como diluente. Uso externo. Ler cuidadosamente a rotulagem e as instruções de utilização. 
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BIOGAIA® - Suplemento alimentar.
*BioGaia®, Lactobacillus reuteri, para ajudar na normalização da flora intestinal.

MICROLAX® - Indicado no tratamento sintomático da obstipação rectal ou recto-sigmóideia, encopresis (excreção involuntária das fezes), obstipação 
durante a gravidez, obstipação associada ao parto e cirurgia (uso pré e pós-operatório) e preparação do recto e sigmóide para exames endoscópicos. 
Evitar a utilização de Microlax no caso de congestão hemorroidária, fissuras anais ou rectais e colites hemorrágicas. Medicamento não sujeito a receita 
médica. Ler cuidadosamente as informações constantes do acondicionamento secundário e do folheto informativo e, em caso de dúvida ou de persistência 
dos sintomas, consultar o seu médico ou farmacêutico.
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