
O Poder
Das Frutas

Cosméticos para cabelos e rosto usam  
as propriedades das frutas para deixar  

pele e fios mais bonitos
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Quem gosta de novidades no mundo da saúde e da beleza, como 

nós, ainda vai ouvir falar muito desses dois termos: matchá e booster.

Conhecido como “superchá verde”, o matchá é derivado da mesma 

planta dos chás verde e branco, mas é produzido com as folhas mais 

novas. O resultado são propriedades potentes, que estão conquistan-

do os adeptos da boa saúde ao redor do planeta. Outra categoria 

da qual vai se falar muito é a dos boosters. Com fórmula altamente 

concentrada, esses produtos potencializam o efeito de outros cosmé-

ticos, tornando-os mais eficientes.  

Velhas conhecidas por causa dos benefícios à saúde, as frutas tam-

bém conquistaram o território da beleza. A vitamina C do limão e da 

laranja, por exemplo, combate flacidez e marcas de expressão, en-

quanto os óleos de coco e abacate podem levar mais beleza aos seus 

fios. Outra substância fundamental para manter a pele sempre bonita 

é o colágeno. Com o passar dos anos, o corpo produz menos dessa 

proteína. Por isso, a reposição é fundamental. 

E, como não basta cuidar só da aparência, conheça uma seleção de 

produtos práticos e de alta tecnologia que ajudam a monitorar a 

qualidade da sua saúde sem sair de casa. 

Aqui você vai tirar suas dúvidas sobre os produtos que sempre quis ter!

Esperamos que você aproveite mais essa edição

Boa leitura!
Equipe Angeloni

Tradição  
e inovacão 

a favor  
da beleza
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ESSÊNCIA FRUTADA 
Cosméticos usam as vitaminas e os óleos  

das frutas para potencializar a beleza

CLAREOU GERAL 
Clareadores são aposta para combater manchas,  

uniformizar a pele e mudar o look

SUPERCHÁ 
Conheça o matchá, a erva oriental que  

está conquistando os adeptos da boa saúde

ESTICA E PUXA 
Os cosméticos com efeito tensor  

são um verdadeiro lifting para a pele do rosto

PROTEÍNA FUNDAMENTAL 
Saiba como repor o colágeno no corpo,  
proteína que garante pele lisa e firme

PEQUENOS PODEROSOS 
Os boosters são produtos concentrados que potencializam  

o efeito de outros cosméticos

HIDRATAÇÃO MÁXIMA 
Cosméticos à base de óleos naturais mantêm  
pele e cabelos sempre bonitos e hidratados

SAÚDE TECH  
Produtos tecnológicos que ajudam a cuidar  

da saúde, ideais para ter em casa

Distribuição gratuita. A Revista Farmácia Angeloni - Estar Bem é uma publicação bimestral. O conteúdo assinado é de 
responsabilidade de seus autores. É vedada a reprodução parcial ou total de qualquer conteúdo e/ou foto sem autorização 
prévia. A publicação não se responsabiliza pelos serviços e produtos anunciados.

Impressão - Gráfica e Editora Posigraf S.A.

Tiragem - 20.000 exemplares

Fale com a gente!  

revista.estarbem@angeloni.com.br
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Cosméticos para cabelos e rosto usam as propriedades 
das frutas para deixar a pele e os fios mais bonitos

2. Para  
os olhos
Além de combater 
os sinais de 
envelhecimento,  
o C-Supériuer 
Olhos, da RoC, 
suaviza olheiras  
e bolsas e tem 
fórmula específica 
para a delicada  
e sensível região  
dos olhos

3. Dupla C
Para a linha 
C-Supérieur, a RoC 
criou uma tecnolo-
gia que estabiliza  
a Vitamina C pura, 
favorecendo a 
absorção. O creme 
e o sérum de 
vitamina C são 
miturados na  
hora da aplicação

1. Vitamina  
C Pura
Para prevenir e corrigir 
linhas finas e sinas  
de envelhecimento,  
o Derma Compex,  
da Adcos, tem alta 
concentração de 
vitamina C pura

Acerola, laranja, coco, amora, framboesa... em comum, essas 

frutas tão diferentes entre si servem de matéria-prima para 

cosméticos poderosos, que cuidam da pele e dos cabelos, 

usando o que a natureza tem de melhor. Presente nas frutas 

cítricas e nas vermelhas, a vitamina C é uma grande aliada 

quando o assunto é acabar com as marcas de expressão, 

pois ajuda na produção de colágeno e a manter a elasticida-

de da pele. Os xampus e condicionadores à base de óleos 

hidratantes de coco ou abacate são ótimos para cuidar e hi-

dratar os fios. Já as bebidas que misturam as propriedades 

das frutas a vitaminas e colágeno, entre outras substâncias, 

cuidam da beleza e da saúde em apenas alguns goles. Con-

fira nossa seleção de produtos: 

1

3

3 

2

Você 
encontra 

estes 
produtos  

na

VITAMINA C

frutasnasbelezaA



MULTIVITAMINAS
Frutas da beleza
Com apenas 10 calorias e 0% de gor-
duras, sem conservantes ou corantes
naturais, a linha Beauty Drink, da
Beauty’in, tem vitaminas e 8 sabores
diferentes. Com amora e maracujá e
enriquecida com vitaminas como B6,
E e C, ela é perfeita para quem busca
recuperar o equilíbrio depois de um dia
de estresse. O sabor laranja, tangerina
e guaraná é um estimulante natural
para dar o pique que você precisa

• capa •
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ÓLEOS VEGETAIS
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Cachos e ondas fortalecidos
Com óleo de coco, proteínas da queratina, 
óleo de abacate e manteiga de cacau,  
o xampu e condicionador Brazilian Keratin 
Therapy, da Organix, têm uma fórmula 
perfeita para dar força e brilho aos 
cabelos cacheados, amaciando os fios  
e evitando o frizz

Compre pelo site www.angeloni.com.br
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Sem manchas
Acabar com as diferenças de tonalidade  
da pele, deixando-a uniforme e revitalizada.  
O sérum Pigmentclar, lançamento da  
La Roche-Posay, possui ativos que dão 
resultado já nas primeiras aplicações. Com  
dois meses de uso, as mudanças são 
significativas. Durante o dia deve 
ser usado com protetor solar

Renovação
Para usar até duas vezes ao dia,  
o gel clareador NeoStrata, da Melora, 
suaviza manchas e melhora a textura  
da pele. Possui em sua fórmula o AHA 
(ácido glicólico), um ácido natural  
que acelera o processo de renovação 
celular. O gel deve ser usado em 
conjunto com o protetor solar

• clareadores •
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Produtos com substâncias clareadoras uniformizam 
o tom da pele e clareiam os cabelos sem agredir

Os cosméticos com efeito clareador são grandes aliados do 

dia a dia para eliminar manchas e deixar a pele mais ilumina-

da. Com substâncias que combatem a hiperpigmentação –ou 

seja, manchas mais escuras que o tom da pele– e reduzem o 

excesso de melanina, esses produtos uniformizam a cor e, 

com isso, deixam a pele mais jovem e bonita. Os específicos 

para a região dos olhos ainda são eficientes no combate às 

temidas olheiras –dando adeus à aparência de cansaço. 

quando falamos em cabelos e pelos, é possívelcontar com 

produtos que tiram a cor sem agredir. Kits de descoloração 

são perfeitos para clarear os pelos em casa de forma rápida e 

segura e transformam esse momento em um relaxamento 

completo. Confira nossas dicas: 

Éclaro!
Você 

encontra 
estes 

produtos  
na



Pele e olheiras  
mais claras
Um dos diferenciais do gel creme  
clareador Blancy, da Mantecorp,  
é poder ser usado tanto no rosto  
como nas olheiras. Com uma textura  
leve, tem ação antioxidante e é hipoa-
lergênico. O resultado é uma pele  
mais clara e uniforme

Tom uniforme
Com uma tecnologia capaz 
de reduzir progressivamente 
o excesso de melanina em 
algumas regiões, o sérum 
clareador Clarifiant, da RoC, 
uniformiza o tom da pele.  
Sua textura leve permite  
uma rápida absorção

• clareadores •
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A SUA VIDA EM EQUILIBRIO

Sugestão de uso: Ingerir de 1 a 2 frascos por dia. 
Ao abrir, consumir imediatamente. Experimente gelado! 

Apresentação: 60ml

Sugestão de uso: Ingerir 1 cápsula ao dia. Não mastigar.

Sugestão de uso: Ingerir de 1 a 2 frascos por dia.  
Ao abrir, consumir imediatamente. Experimente gelado!

Apresentação: 60ml

Sugestão de uso: Ingerir 2 cápsulas ao dia. 

Apresentação: 60 cápsulas

Sugestão de uso: Ingerir 2 cápsulas ao dia.

Apresentações:  42 cápsulas

Apresentação: 4 cápsulas

‘

www.smartlife.com.br

/smartlifebra
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SMARTCAPS ENERGY
A ENERGIA QUE CABE NO BOLSO

SMARTSHOT ENERGY
ENERGY SHOT 

DETOX SHOT
SEU DIA MAIS LEVE

DETOX CAPS
SEU DIA MAIS LEVE

LADYCARE CAPS
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Spa clareador
O kit Banho de Lua, da Lightner, é para 
clarear o pelo do corpo, mas você vai se sentir 
em um spa: ele vem com parafina para 
proteger a pele e um esfoliante hidratante 
para ser usado depois do processo. Composto 
por caviar, vitaminas e ácidos graxos, além de 
restaurar e hidratar,  previne o envelhecimento

Ainda mais loira
Você já é loira, mas quer deixar  
os fios mais claros? O spray clareador 
Sheer Blonde, da John Frieda,  
foi desenvolvido para iluminar fios  
claros. A partir da quinta aplicação,  
os resultados são visíveis

19
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PARA DESINTOXICAR

Alguns produtos são verda-

deiros aliados de quem bus-

ca uma vida mais saudável. 

Para ajudar o nosso corpo a 

funcionar melhor, os produ-

tos detox têm em sua fórmu-

la substâncias para “limpar”  

o organismo:

• matchá •

Extraído das folhas mais novas da planta 
que também dá origem ao chá verde, matchá 

é detox e ajuda na recuperação muscular

Potência
Verde

Se você ainda não ouviu falar dele, pode ter certeza que ainda ouvirá. Parente 

mais jovem do chá verde, o matchá conquistou os adeptos da boa saúde –e da 

boa forma– mundo afora. Extraído da planta Camellia Sinensis, a mesma de onde 

são extraídos os chás preto, branco e verde, o matchá passa por um processo 

mais artesanal e usa as folhas mais novas e protegidas do sol, o que garante que 

ele tenha todos os benefícios do chá verde potencializados. Isso porque o vege-

tal tem mais clorifila e L-teanina, um aminoácido que promove o relaxamento e 

melhora o humor. O matchá também ajuda na recuperação muscular e é indicado 

para quem pratica atividades físicas. O Beauty Juice Suco Verde, da Beauty’in, 

traz o matchá em sua fórmula, além de colágeno hidrolisado, frutas e verduras 

que ajudam a eliminar toxinas do organismo. 

Limpeza já! 
O Detox Green, da Sanativa,  
tem frutas e hortaliças em  
sua composição. Juntas, essas 
substâncias ajudam o organismo 
a eliminar as toxinas. Rico em 
antioxidantes, também previne  
o envelhecimento precoce

Hidratação  
e perda de peso
Com o Lipofim, da Bionatus,  
é mais prático preparar o chá 
verde. Rende até 75 porções  
e promove hidratação, combate 
radicais livres e contribui para  
a perda de peso

Detox em cápsulas
Nem sempre é fácil seguir uma 
dieta detox. O Detox Caps, da 
Smart Life, é um suplemento 
de vitaminas e minerais que 
facilita a missão de eliminar  
as toxinas produzidas pelo 
organismo. É indicado consumir 
duas cápsulas por dia

Você 
encontra 

estes 
produtos  

na



• elasticidade •
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Produtos usam 
alta tecnologia 
para devolver a 
elasticidade perdida 
da pele e promover 
um lifting no rosto

Efeitotensor
Para reverter o proble-

ma, os produtos com efeito 

lifting apostam em substâncias 

com efeito tensor que, entre várias 

funções, aumentam os níveis de coláge-

no, têm ação preenchedora profunda e efei-

to alisador, que renovam a pele. Entre elas estão 

o ácido hialurônico e a cafeína –além de complexos 

desenvolvidos em laboratório pela indústrica cosmética. 

Há tratamentos específicos para o dia e para a noite e  tam-

bém cosméticos para a área dos olhos ou para o corpo. Veja al-

guns produtos que devolvem a elasticidade da pele:

Se suas paradas no espelho têm sido cada vez maiores ao perce-

ber que sua pele não está mais tão firme como antes, saiba 

que com os cosméticos de efeito tensor é possível 

conseguir a tão desejada pele firme e lisinha sem  

a necessidade de cirurgias ou de tratamentos 

agressivos. Com o tempo, é natural que o 

corpo diminua a produção de substân-

cias responsáveis por garantir a 

firmeza e elasticidade da 

pele. Daí o surgimento 

de rugas e marcas 

de expressão. 



Tratamento noturno
O creme antirrugas Revitalift Noite, 
da L’Óreal, atua profundamente na 
pele para diminuir as rugas e ainda 
reforça a adesão da epiderme aos 
tecidos de sustentação

Para o dia a dia
O antirrugas Revitalift Diurno, da L’Oréal, tem 
Pro-Retinol A, que suaviza rugas, e Fibre-Elastyl, 
que deixa a pele mais firme. Também tem FPS 18, 
que previne o envelhecimento

Tensor antirrugas
Específico para a região  
dos olhos, o Endocare 
Tensage Olhos Ilumina,  
da Melora, corrige e 
ilumina o contorno dos 
olhos. Sua fórmula 
possui antioxidantes  
e base corretiva

É possível 
conseguir a tão 
desejada pele 
firme e lisinha 
sem a necessidade 
de cirurgias ou 
de tratamentos 
agressivos

“

“
• elasticidade •
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Firmeza
O Complete Lift Serum, da RoC,  
dá firmeza imediata para rosto  
e pescoço, além de auxiliar  
a redefinir o contorno facial

Transformação
Um sérum que promove  
uma mudança global na pele. 
O Liftactiv Serum 10, da Vichy, 
tem três ativos principais que 
agem contra o envelhecimento, 
preenchem as rugas e têm 
ação calmante

Mais firme
O sérum Endocare 
Tensage, da Melora,  
é indicado para peles 
mistas e oleosas e trata  
de rugas profundas,  
perda de firmeza e 
volume. Possui subs- 
tância capaz de  
degradar o colágeno 
velho e estimular  
a formação de  
colágeno novo

Preenchimento
Indicado para todos os tipos de pele,  
o Liftactiv Retinol HA, da Vichy, tem 
dupla função: preencher as rugas e 
uniformizar as irregularidade da pele

Você 
encontra 

estes 
produtos  

na



Redução de sinas
O Endocare Tensage,  
da Melora, é um creme  
com potente efeito tensor 
graças ao Tensderm.  
O produto ainda reduz  
os sinais de envelhecimento  
e fotoenvelhecimento

Abdome firme
Com 5% de cafeína pura,  um 
complexo de erva-mate e chá verde  
e peptídeos vegetais pró-tensores,  
o Destock Ventre, da Vichy, é um 
aliado contra a gordura localizada  
na região abdominal. O gel-creme 
tem fácil absorção e ação profunda, 
ajudando a manter a firmeza da pele

• elasticidade •
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Olhos 
iluminados
O sérum Liftactiv 
Olhos e Cílios, da 
Vichy, tem 
cafeína que ajuda  
a reduzir bolsas  
e olheiras, man-
tendo a pele  
macia e hidratada

Compre pelo site www.angeloni.com.br



• colágeno •

28
ESTARBEM

29
ESTARBEM

Indispensável para deixar a pele e os cabelos mais 
bonitos e saudáveis, o colágeno pode ser consumido  

em cosméticos ou em suplementos alimentares 

Volume e Nutrição
O xampu e condicionador Biotin & Collagen,  
da Organix, dão volume e corpo às fibras  
dos cabelos finos e sem volume graças  
à presença do colágeno

Uma das substâncias mais populares quando se fala em 

beleza, o colágeno é produzido pelo nosso organismo e 

tem a função de formar as fibras que dão sustentação à 

pele. Cabelos, unhas, ossos e cartilagens também preci-

sam dele para se manterem saudáveis. O problema é que, 

com o passar dos anos, o corpo começa a diminuir a pro-

dução da proteína. A partir daí, é preciso repor colágeno 

no corpo e na pele. Além de melhorar a quantidade das 

fibras, combatendo a flacidez e o envelhecimento precoce, 

ele também ajuda a dar a sensação de saciedade –ajudan-

do até a eliminar alguns quilinhos. A boa notícia é que 

cada vez mais produtos contêm colágeno em sua formula-

ção. De balas e bebidas aos cosméticos mais avançados, é 

possível encontrá-lo em diversas opções. Confira:  

Com o passar 
dos anos, o 
corpo diminui 
a produção de 
colágeno. Por  
isso a reposição  
é fundamental

“

“

mara
vilha

Colágeno Você 
encontra 

estes 
produtos  

na



• colágeno •
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Dose diária
Cada porção do Colágeno Hidroli-
sado sabor cappuccino, da Sanativa, 
tem 9 g de colágeno puro e antioxi-
dantes. Uma reposição que favorece 
sua beleza e tratamentos estéticos. 

Sabor ao colágeno
A presença do colágeno nos produtos 
Choco Beauty coloca na dieta uma 
importante proteína que vai sendo 
perdida ao longo do tempo, mas que é 
responsável pela resistência e elastici-
dade da pele. A versão ao leite também 
é enriquecida com vitaminas e fibras

Chocolate da beleza
Essa é a linha Choco Beauty, 
da Beauty’in. a versão com 
chia, um superalimento, é rica 
em fibras e não contém açúcar. 
Perfeita para auxiliar na dieta  
e no controle do diabetes 

Compre pelo site www.angeloni.com.br
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Conheça os boosters, ampolas que, misturadas ao condicionador, 
potencializam o tratamento de problemas nos fios

Eles são a grande novidade em tratamento intensivo para os fios. Os boosters 

–potencializadores, em tradução livre– são produtos com fórmulas altamente 

concentradas que potencializam o tratamento e deixam os cabelos bonitos 

de maneira rápida e fácil, sem contar o ótimo custo-benefício. A Elséve lan-

çou três versões por aqui. O Arginina Restituição de Massa reforça os cabe-

los finos desde a raiz, encorpando os fios e restituindo a massa. O Quera-Liso 

MQ recompõe a queratina dos cabelos e protege contra agressões de escovas 

e pranchas alisadoras, e o Reparação Total 5 Extra-Profundo é indicado para 

fios com danos extremos. É só misturar as ampolas ao seu condicionador 

usual para ter todos os benefícios do tratamento.

Você 
encontra 

estes 
produtos  

na



• óleos •
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Cosméticos à base de óleos garantem  
potência na hidratação de pele e cabelos

Ricos em ácidos graxos e com alta potência hidratante, os 

óleos são perfeitos para recuperar peles e cabelos resseca-

dos, já que formam uma camada que preserva a umidade da 

pele e dos cabelos. Seja por motivos externos, como a tem-

peratura ou a falta de umidade, ou mesmo por característi-

cas do organismo, produtos à base de óleo ajudam a com-

bater o ressecamento e as estrias, além de deixar a pele mais 

bonita. Nos cabelos, ajudam a evitar o frizz e protegem das 

agressões de secadores e pranchas. Mas não é só por fora 

que eles atuam: a ingestão de suplementos com óleo em sua 

composição, como o óleo de linhaça, traz diversos benefí-

cios: ativa o metabolismo, diminui o acúmulo de gordura e 

ajuda o organismo a funcionar melhor.  

1. Banho hidratante
Com 54% de óleos naturais em sua com-
posição, o sabonete líquido Natural Oil,  
da Nivea, é perfeito para quem tem pele 
seca, já que hidrata ainda durante o banho. 
Sua fórmula concentrada faz com que  
o produto dure até 60 banhos

3. Três em Um
O Elixir Oil Radiante, da TRESemmé,  
tem óleo de macadâmia e de babaçu.  
É ideal para todos os tipos de cabelo,  
já que hidrata, controla o frizz e dá aca-
bamento sedoso. Pode ser usado como 
pré-tratamento, como finalizador  
ou antes da escova 

2. Sem frizz
Com óleo de argan, queratina e pan-
tenol, o sérum Argan Oil, da Vult, 
hidrata e protege contra o calor  
do secador. Aplique algumas gotas 
nos cabelos úmidos ou já secos  
e pronto! Fios hidratados e sem frizz

4. Fim do ressecamento
Com óleos de flores preciosas,  
o Óleo Extraordinário, da Elseve,  
é um tratamento condicionante  
que recupera a vitalidade dos 
cabelos mistos e garante absorção 
imediata sem deixar a aparência 
“pesada”. Também controla o frizz

4
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SAÚDE EM FOCO!
 A Bionatus trabalha diariamente com pesquisas

e testes para desenvolver produtos que realmente fa-

çam a diferença no seu dia-a-dia. Onosso objetivo é

fazer com que você consumidor tenha mais saúde e

bem-estar para cumprir suas tarefas do cotidiano com

mais leveza e ainda conservando a sua beleza. Com os

produtos da linha green, você suplementa elementos

essenciais para sua saúde, como ácidos graxos por exemplo,

que previnem o colesterol, regulam os níveis de triglicerides,

auxiliam na redução do peso, entre outros benefícios.

Entre estes ácidos graxos, podemos citar o Ômega 3,

Óleo de Alho, Óleo de Cártamo, entre outros.

Experimente nossos produtos e prove a

qualidade que temos a te oferecer,

você vai sentir a diferença!

37
ESTARBEM

• óleos •

36
ESTARBEM

4

1. Corpo hidratado
O óleo corporal Bio-Oil hidrata a pele 
profundamente e por isso é recomen-
dado para melhorar a aparência de 
cicatrizes, estrias ou mesmo igualar  
o tom da pele. Composto por  
extratos de vitaminas e plantas,  
ele tem rápida absorção

3. Linhaça poderosa
Fonte dos ácidos graxos ômega 3  
e ômega 6, o Óleo de Linhaça 
Dourada, da Sundown Naturals,  
ajuda o organismo a funcionar  
melhor, pois ativa o metabolismo  
e diminui o acúmulo de gordura

2. Cabelos nutridos
Nutrição intensa a partir das 
primeiras aplicações. Composto  
por óleos de flores preciosas,  
o xampu Óleo Extraodinário,  
da Elseve, hidrata os fios e evita  
frizz e pontas duplas

4. Para as mulheres
Suplemento polivitamínico, o Nutri 
Mulher, da Equaliv, é composto por  
óleo de linhaça, vitaminas e minerais. 
Sua fórmula balanceada foi pensada 
especialmente para atender às  
necessidades diárias das mulheres

1
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Compre pelo site www.angeloni.com.br
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Quem faz controle de peso sabe: muito 

mais que a gordura, é preciso saber 

como está a massa corporal, a reten-

ção de líquidos etc. Até pouco tempo, 

esse controle só era possível com exa-

mes laboratoriais. Mas agora não é 

mais assim. As balanças de controle 

corporal permitem fazer a medição em 

casa, com facilidade e agilidade. 

Cada vez mais a tecnologia tem se vol-

tado para ajudar as pessoas a cuida-

rem da saúde. O que dizer de um inala-

dor portátil que pode ser usado em 

qualquer posição, que cabe facilmente 

na bolsa e ainda foi desenvolvido para 

que o remédio seja inalado de forma 

mais ágil? Ou do aparelho de pressão 

que consegue detectar até mesmo 

uma arritmia cardíaca? Produtos como 

esses são exemplos de como é possível 

cuidar da saúde todos os dias. Afinal, 

como já diz o ditado, prevenir é o me-

lhor remédio! Confira nossa sugestões:

A FAVOR DA

1

2

3

Está cada vez mais 
fácil ter informações 
vitais sobre o que 
acontece com a  
gente no dia dia, 
o que favorece uma 
vida mais saudável

Medição completa
A balança de controle corporal Omron 
permite uma medição mais precisa  
e completa de 5 parâmetros corporais,  
como porcentagem de gordura, IMC  
(Índice de massa corporal) e gordura 
visceral, graças à tecnologia que  
possibilita “olhar” o corpo por inteiro

2. Esporte com prazer
Na hora de praticar atividades 
físicas, a segurança e a saúde 
vêm em primeiro lugar. Com  
o frequencímetro Light Race,  
da Geratherm, é possível  
medir a frequência cardíaca 
com cronômetro de interrup-
ção, alarme e luz noturna

1. Mais fácil e rápido
Silencioso, o inalador e 
nebulizador Omron, com  
rede vibratória, tem várias 
vantagens, como seu pouco 
tamanho e a possibilidade de 
usá-lo em qualquer posição  
(inclusive deitado). Por conta 
da dimensão, também diminui 
o tempo de inalação, tanto  
para adultos como crianças 

3. Medir é preciso
O termômetro Rapid, da  
Geratherm, faz a medição da 
febre em apenas 9 segundos, 
possui alto grau de precisão  
e alarme de febre

Você 
encontra 

estes 
produtos  

na
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Pressão 
sob controle
A precisão na hora 
de medir a pressão 
em casa é um item 
imprescindível para 
manter a saúde. 
Com o medidor de 
pressão arterial 
automático, da 
Omron, você ainda 
consegue detectar 
arritmias cardíacas

Compre pelo site www.angeloni.com.br
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Araranguá/SC
Av. Getúlio Vargas, 1.259, sala 1

Urussanguinha

tel.: (48) 3521-4300

Balneário Camboriú/SC
Av. do Estado, 2.440, 

Centro

tel.: (47) 3263-4300

4a Avenida, 880, 

Centro

tel.: (47) 3263-5600

Biguaçu/SC
Rua Cel. Teixeira Oliveira, 128 

Centro

tel.: (48) 3279-8500

Blumenau/SC
Rua Sete de Setembro, 100 

Garcia

tel.: (47) 3331-7400

Rua Humberto de Campos, 77

Da Velha

tel.: (47) 3221-9200

Criciúma/SC
Av. Centenário, 2.699, 

Centro

tel.: (48) 3444-3500

Curitiba/PR
Av. República Argentina, 900

Água Verde

tel.: (41) 3312-2300

Al. Dr. Carlos de Carvalho, 2.050,

Bigorrilho

tel.: (41) 3270-8224

Florianópolis/SC
Rua Esteves Júnior, 307 

Centro

tel.: (48) 3216-6250

Av. Irineu Bornhausen, 5.288 

Agronômica

tel.: (48) 3215-6100

Av. Gov. Ivo Silveira, 2.445, 

Capoeiras

tel.: (48) 3271-7500

Rua Nirberto Haase, 75 

Santa Mônica

tel.: (48) 3215-6200

Florianópolis/SC (cont.)
Av. Rio Branco, 565  

Centro

tel.: (48) 3222-1112

Av. Marinheiro Max  

Schramm, 3.450 

Sala 1  

Estreito

tel.: (48) 3271-6700

Itajaí/SC
Rua Brusque, 358  

Centro

tel.: (47) 3398-5200

Jaraguá do Sul/SC
Rua Barão do Rio Branco, 732  

Centro

tel.: (47) 3274-3700

Rua Cel. Bernardo  

Grubba, 247  

Centro

tel.: (47) 3275-7900

Joinville/SC
Rua Dr. João Colin, 2.500 

América

tel.: (47) 3451-2400

Rua Ministro Calógeras, 1.639

Anita Garibaldi

tel.: (47) 3451-4400

Lages/SC
Rua Frei Rogério, 587  

Centro

tel.: (49) 3251-9400

Londrina/PR
Av. Américo Deolindo  

Garla, 224 

Pacaembu

tel.: (43) 3575-2407

Maringá/PR
Av. Adv. Horácio  

Raccanello Filho, 5.120,  

Zona 07 

Novo Centro

tel.: (44) 3301-3600

Tubarão/SC
Av. Exp. José Pedro  

Coelho, 1.120  

Centro

tel.: (48) 3631-1800




