Quem somos e o que fazemos:

Como funciona?

Pharmedic Pharmaceuticals é uma empresa brasileira, devidamente registrada na
ANVISA e com um departamento totalmente especializado, atua como prestadora de
serviços auxiliando pacientes e familiares adquirirem medicamentos importados.

Onde os medicamentos são comprados?
Os medicamentos são comprados em laboratórios sediados nos EUA, Canadá, Europa
e Ásia.

Quais os impostos que pago quando importo um
medicamento?
Caso haja alguma tributação adicional, a Receita Federal informará durante a liberação

Etapa

Pré-requisitos:

Etapa

Solicitação de Compra: Com esses documentos (RG, CPF e
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Prescrição Médica, RG e CPF.

Receita Médica) em mãos, entre em contato conosco
fornecendo os dados do medicamento que necessita.

Etapa

Localizaremos seu medicamento e daremos início a

Etapa

Seu medicamento será transportado por uma empresa
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importação.

do medicamento.

Quem realiza o transporte dos medicamentos?
O transporte será realizado por uma empresa especializada contratada pela Dynamic
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especializada (courier ou cia aérea). Assim que chegar no
Brasil, ele será submetido às autoridades sanitárias (Anvisa) e

Pharma garantindo a chegada do medicamento o mais rápido possível. Usaremos

a Receita Federal. Seguindo a lei de importação por pessoa

o EMS – Correio Internacional e forneceremos um código de rastreio para que você

física RDC 081, capítulo 12.

acompanhe o transporte do medicamento.

Quando recebo meu medicamento?

O óleo de CBD
acende um novo
nível de consciência.

Após realizar o processo de compra, o medicamento chegará à residência do paciente
no prazo comunicado pela Dynamic Pharma. Esse prazo pode ser alterado de acordo
com a região onde o paciente reside e ou atraso por força maior.

Forma de pagamento?
Aceitamos os principais cartões de créditos internacionais e depósito em conta
bancária no Brasil.

Aviso legal:
Sobre a resolução RDC 081 de 05/11/2008, que dispõe sobre o regulamento Técnico de
Vigilância Sanitária de Mercadorias Importadas, conforme informações prestadas no
capítulo 12, em toda assessoria de importação de medicamentos para uso pessoal, será
necessária a apresentação dos seguintes documentos: RG, CPF, Prescrição e declaração
do Médico alegando a doença, a importância do medicamento para sua saúde e a
indisponibilidade no Brasil.
Este procedimento é obrigatório, uma vez que trata-se do cumprimento da
legislação e é a forma correta e legal da ação do proﬁssional médico, alegando
a enfermidade, a importância do medicamento para saúde do paciente e a
indisponibilidade do mesmo
no Brasil.

Avenida Pedro Bueno, 1016
Jabaquara - São Paulo/SP
CEP: 04342-000
11 5581.6476 |

11 98518.0743

www.pharmedic.com.br

O óleo de CBD
acende um
novo nível
de consciência.

Qualidade testada e aprovada:
precisa concentração de CBD garantida.

Supositórios CBD 500mg CBD
10 supositórios 50mg CBD por um supositório
Nos extratos padronizados, o conteúdo indicado de canabinóides

O óleo de cânhamo orgânico é produzido à temperatura
muito baixa e a alta pressão. De fato, o "sumo" de
plantas de cannabis constituem um suplemento alimentar saudável e altamente concentrado. O óleo tem carac-

é conﬁável. Para garantir sua atuação estável, os extratos são
fabricados de acordo com as normas de Boas Práticas de Fabricação
e testados em laboratórios. São livres de ingredientes sintéticos e
100% orgânicos.

terísticas únicas, uma vez que contém CBD (canabidiol)
na forma de ácido carboxílico, conhecidos como CBDa,
também chamado ácido canabidiólico.
Os extratos produzidos por Endoca são feitos a partir das plantas de
cannabis cultivadas na União Europeia sem o uso de pesticidas e
herbicidas, obtendo, assim, os produtos seguros de alta qualidade.

Puro CBD (Canabidiol)
A caixa contém 1/2g 500mg graus de GMP de CBD (99%).
Criado a partir da melhor qualidade CBD estirpes ricos de Cannabis
Sativa. Extraído de cânhamo biológico certiﬁcado de alta qualidade,
cultivado na UE. O mais puro extrato de CBD alguma vez criado.

O óleo de CBD
acende um novo
nível de consciência.

Óleo de cânhamo bruto
2000mg CBD+CBDa (20%)
(2000mg) CBD e CBDa
1 grama contém 200mg CBD+CBDA. Produto que deve ser

Sobre CBD (canabidiol)
contêm muitos canabinóides diferentes. Temos conhecimento de 80 deles, mas parece
que há muito mais. A maioria de nós já ouviu falar do composto que pertence ao grupo
dos canabinóides chamado THC, um componente da cannabis cujo uso provoca a
intoxicação. Ao contrário do THC, o CBD (canabidiol) não é um canabinóide psicoativo e
não causa intoxicação. O CBD demonstra a ação antipsicótica, o que signiﬁca que o

em laboratório

1 tubo contém 10g de óleo de cânhamo bruto com 20%

consumido na forma de suplemento alimentar.

O CBD é o segundo ingrediente mais importante da cannabis. Por sua vez, essas plantas

Extraído sob GMP usando CO2 supercrítico, sem solvente e testado

Pastilha elástica CBD
orgânica 150mg CBD
Pastilha elástica CBD orgânica, 150mg CBD 15 mg CBD
por goma, 10pcs - Menta

Óleo de cânhamo bruto
300mg CBD+CBDa (3%)

Goma chicle da ﬂoresta tropical, xilitol a partir de árvores de vidoeiro,
hortelã pimenta selvagem e menta, lecitina de girassol a obtida de
sementes de girassol e óleo de cânhamo.

1 frasco contém 10g de óleo bruto de cânhamo com 3%
(300mg) CBD+CBDa

mesmo funciona completamente diferente do THC. Vários estudos sugerem que a ação

1 gota contém 1mg CBD+CBDa. Produto que deve ser consumido

do CBD também reduz os efeitos do THC.

deibaixo da língua.

CBD Lips + Skin 20mg CBD
Pode ser aplicado nos lábios e na pele. Acreditamos nos segredos
secretos do cânhamo. Não use produtos químicos na sua pele, a

Sobre CBDa (ácido canabidiólico)

natureza é muito mais poderosa e segura para o seu corpo.

muito pequenas de CBD ou THC.

Óleo de cânhamo bruto
cápsulas 300mg CBD+CBDa

Surpreendentemente, a ingestão da planta na sua forma natural, ou seja, tal como ela

bruto, ou seja, 300mg CBD+CBDa

ocorre na natureza, não causa efeitos psicoativos, pois na forma natural o THCa não é

1 cápsula contém 10mg CBD+CBDa. As cápsulas de gelatina, sem

psicoativo. A ﬁm de se obter a forma psicoativa do THC, o mesmo deve ser aquecido até

glúten, kosher e veganas são muito fáceis de administrar: a cápsula é

certo ponto.

lisa e deslizante, inodora, insípida, fácil de engolir.

Na natureza, o CBD e o THC existem principalmente na forma de ácidos: o CBD na
forma de CBDa e o THC na forma de THCa. De fato, as plantas contêm quantidades

1 frasco contém 30 peças - cápsulas de óleo de cânhamo

CBD Lip balm pode ser carregado com você, onde quer que você vá,
basta usá-lo sempre que tiver lábios secos ou precisar de hidratação
extra em sua pele.

