Drogasil recebe Blitz da Saúde em 4 unidades na capital e Grande
São Paulo
Ação itinerante de saúde oferece avaliações gratuitas com o objetivo de melhorar a
qualidade de vida dos participantes

A Drogasil, rede que faz parte da RD, maior empresa do varejo farmacêutico do
Brasil e da América Latina, promove ação de saúde em parceria com a Medley, a
Blitz da Saúde. O caminhão da farmacêutica oferece diversos ambientes, onde os
participantes podem realizar
avaliações de bioimpedância
(avaliação

de

massa

corporal), análise da pele,
aulas rápidas de como cuidar
e hidratar o rosto, além do
procedimento

correto

para

lavar as mãos.

A ação gratuita e itinerante
vai até 1.º de agosto em quatro unidades na capital e na Grande São Paulo, uma por
dia. Na capital, a Blitz da Saúde começa em unidade Drogasil de Pinheiros, na Rua
Henrique Schaumann, 630, e vai para São Mateus, na Avenida Mateo Bei, 3329. As
outras lojas estão em Osasco, na Rua Professor José Azevedo Minhoto, 431, e em
São Caetano do Sul, na Avenida Goiás, 776/782. O evento tem apoio de
profissionais da saúde contratados pela Medley, que explicam a interatividade das
ações e os resultados. Os funcionários da Drogasil estão disponíveis para quaisquer
esclarecimentos na loja.

A Blitz da Saúde tem como objetivo oferecer uma experiência diferenciada no
processo de autoconhecimento sobre saúde do corpo e da pele, ajudando a
identificar pontos de atenção para melhoria da qualidade de vida, ação totalmente

sincronizada com o pensamento da Drogasil de cuidar das pessoas em todos os
momentos da vida. Os participantes podem realizar quatro atividades no local:


Avaliação corporal (bioimpedância): medição de IMC, porcentagem de
gordura e massa muscular e medição de umidade, oleosidade e elasticidade
da pele;



Você sabe lavar as mãos?: clientes lavam e colocam as mãos sob luz UV,
que mostra se a higienização foi feita corretamente ou não;



Veja detalhes invisíveis: clientes conferem o antes e o depois de sua pele
(com e sem protetor solar), e isso mostra a importância do uso do protetor
solar;



Projeção 360º: passeio virtual, com óculos 3D, pela fábrica da Medley em
Campinas, para conhecer o processo de fabricação dos medicamentos.

A ação ocorre das 10 às 19 h, e os endereços e datas podem ser visualizados
abaixo. Para outras informações da Drogasil, acesse www.drogasil.com.br.
Dia 23/7 – Drogasil em Pinheiros: Rua Henrique Schaumann, 630 – São Paulo
Dia 27/7 – Drogasil São Mateus: Avenida Mateo Bei, 3329 – São Paulo
Dia 30/7 – Drogasil Osasco: Rua Professor José Azevedo Minhoto, 431 – Osasco
Dia 1/8 – Drogasil São Caetano do Sul: Avenida Goiás, 776/782 - SCS
Sobre a Drogasil – Criada em 1935, a partir da fusão de duas pequenas redes de farmácias
(Drogaria Bráulio e Drogaria Brasil), a Drogasil é uma das bandeiras da RD. Com mais de 900 lojas,
atua nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Bahia, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte,
Piauí, Maranhão, Tocantins e Pará.
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