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Cosmecêuticos

O
O

s cosmecêuticos são indicados na prevenção
do envelhecimento, na
diminuição de rugas, no tratamento do fotoenvelhecimento
(envelhecimento causado pelos raios ultravioletas), da

PROTEJA SEU
CORAÇÃO
“O mais importante na
prevenção são os bons e
adequados hábitos de
vida”, disse Dr. Ronaldo.
Hábitos de vida adequados à prevenção: não fumar, não consumir bebidas
alcoólicas em excesso, praticar atividades físicas, não
abusar do sal, açúcar e gorduras, adotar uma alimentação rica em verduras e
vitaminas, dormir bem, e
ter momentos de lazer
para passear, viajar e desenvolver atividades prazerosas.
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acne, da psoríase (doença de
pele), do câncer de pele, das
desordens de pigmentação, no
tratamento de pele áspera, na
manutenção e na otimização
da elasticidade da pele.
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Porto - um
time de sucesso
A Farmácia Floral apadrinhou o
Por-to Futebol Clube, do Bairro São
João, e não tem do que reclamar.
O timão é só alegria. Criado em 1990,
o time disputou a Copa de Barra
do Piraí em 90 e 91. Em 1990, foi
campeão e, no ano seguinte, vice-campeão. “Nós da Farmácia Floral, acreditamos no poder do esporte, ele encaminha os cidadãos para uma vida
melhor”. Elias Teixeira. • Página 3

DRa. MELISSA
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DIA DAS MÃES
Juracy Vellasco Moraes
Richa, 80 anos, tem 4 filhos,
é avó de 9, bisavó de 1, e no
mês, que vem a família Richa aumenta, com a chegada de um novo herdeiro.
Mais um bisneto.
Como toda mãe sabe fazer, Juracy também agrada
os filhos, os netos e os bisnetos com sua famosa receitinha. “Quando a família se
reúne no dia das mães ou no
Natal, todo mundo pede
empadinha de camarão. Eu
tenho que fazer umas três
receitas”.
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