
DESCONTOS

Medicamentos Dermocosmética Outros

15% Desconto (1) 15% Desconto 15 % Desconto

A Farmácia Costa Cabral oferece aos clientes as seguintes vantagens
adicionais:

1. Abertos até ás 22h00 de Segunda a Sexta-feira. Abertos aos Sábados e

Domingos.

2. Disponibilidade Imediata de Stock 

3. Stock de Medicamentos Esgotados no mercado

4. Medicamentos Genéricos cuidosamente seleccionados 

5. Promoções da Semana – todas as semanas oferecemos aos nossos clientes

promoções em Dermocosmética e produtos de saúde.

6. Oferta – Medição gratuita dos Testes de Colesterol, Diabetes,e Medição

gratuita da Pressão Arterial.

8. Equipa de 18 colaboradores.

Farmácia Costa Cabral

Rua Costa Cabral, 1832

4200-216 Porto
telf: 225020780
email: mail@farmaciacostacabral.com 
__________________________________________________________________________
*1 – Condições da Campanha 15%: A esta campanha aplicam-se as condições gerais do cartão de cliente Farmácia Costa Cabral. A participação nesta
campanha implica a aceitação e o conhecimento das condições gerais do Cartão de Cliente da Farmácia Costa Cabral. Os descontos serão concedidos
nos termos das condições gerais do Cartão de Cliente da Farmácia Costa Cabral. Será concedido no ato da venda desconto de 15% do valor pago pelo
utente  na  aquisição  de  medicamentos  comparticipados  pelo  Estado  após  a  apresentação  de  receita  médica  válida  e  que  conceda  direito  a
comparticipação. A Farmácia Costa Cabral reserva-se o direito de suspender, cancelar ou modificar de forma total ou parcial a presente campanha sem
aviso prévio. A notificação sobre alterações à campanha serão afixadas na zona de público da Farmácia Costa Cabral. Os descontos sobre o preço dos
medicamentos comparticipados pelo Estado, são calculados unitariamente, medicamento a medicamento, e incidem exclusivamente sobre a parte do
preço  dos  medicamentos  não  comparticipada.  Campanha  não  acumulável  com  outros  descontos  ou  campanhas.  Estão  excluídos  da  presente
campanha medicamentos comparticipados cujo PVP individual é superior a sessenta e nove euros e doze cêntimos,  os produtos de autocontrolo da
diabetes, leites e papas..


