
PROGRAMA

19:30 - 19:45h. Rocío Martín, de Bufete Escura. Aspectes legals dels serveis.

19:45 - 20:25h. Antonio Losada, director tècnic de GCXXI.

20:25 - 20:40h. Cristina Lobato, titular de la Fcia. Principal 124 de Vilanova i la Geltrú, que ja té aquest 
servei a la farmàcia.

20:40 - 21:00h. Torn de preguntes. 

BUFETE ESCURA COL·LABORARÀ A LA JORNADA DE 
FORMACIÓ DE FEFAC

Dimecres 22 de Febrer de 2017

CONSULTI TOTA LA INFORMACIÓ A LA CONVOCATÒRIA ADJUNTA DE FEFAC

PLACES LIMITADES, reserva la teva a través del telèfon 93 323 24 22 o via email 
fefac@fefac.cat 

mailto:fefac@fefac.cat


 
 

 

Formació sobre serveis de dermocosmètica a la farmàcia, el 22 

de febrer. Reserva ja la teva plaça 

Tenim el plaer de convocar els socis de FEFAC a la formació sobre Serveis de dermocosmètica, 

organitzada conjuntament amb GCXXI (Grupo Cosmética XXI). Tindrà lloc el dia 22 de febrer a les 

19:30 hores a l’Auditori  de PIMEC (C/ Viladomat, 174, Barcelona  

https://goo.gl/maps/GefxTcok9dy). 

 

Durant la sessió, que tindrà una durada aproximada de 90 minuts, tres experts explicaran com 

implantar a l’oficina de farmàcia diferents serveis d’atenció farmacèutica en Dermofarmàcia: estrès 

oxidatiu, retorn venós i anàlisi cutani. 

 
L’estrès oxidatiu és un desequilibri entre la producció de radicals lliures i de defenses antioxidants, 

el que provoca envelliment de la pell i una sèrie de patologies. Detectar-ho permet desenvolupar 

estratègies d’intervenció per fer augmentar els nivells d’antioxidants a través d’hàbits alimentaris 

sans i amb suplements. 

 
L’estrès oxidatiu està relacionat amb la insuficiència venosa, que pot ajudar a ser detectada a 

l’oficina de farmàcia amb un aparell que determina el temps de reflux venós. A través dels sistemes 

de detecció, sempre en l’àmbit de la prevenció, acompanyats del consell farmacèutic, una 

estratègia d’imatge, de gestió del producte i de l’espai, l’oficina de farmàcia pot desenvolupar 

aquest tipus de serveis de qualitat i amb valor afegit. 

 
El desenvolupament de la formació serà el següent: 

 

 
19:30 - 19:45h.   Rocío Martín, del Bufet Escura. Aspectes legals dels serveis. 

19:45 – 20:25h.  Antonio Losada, director tècnic de GCXXI. 

20:25 - 20:40h.    Cristina Lobato, titular de la Farmàcia Principal 124 de Vilanova i la 

Geltrú, que ja té aquest servei instal·lat a la farmàcia. 

20:40 – 21:00h.   Torn de preguntes. 
 

 
Les places són limitades, per tant, és imprescindible que ens comuniqueu la vostra assistència, a 

través del telèfon 93 323 24 22 o via email fefac@fefac.cat. 

 

Amb la col·laboració de: 
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