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À

SUA SAÚDE!

“

O

essencial é a Saúde”, assim mesmo, com S maiúsculo, significa muito mais do que a simplicidade
dessas palavras faz supor. Saúde, para a sanofi-aventis, significa trabalhar com precisão, eficiência e, claro, carinho, sempre em benefício do paciente. É a tradução, a cada dia, da busca pelo

que há de mais moderno, nas pesquisas científicas, no emprego dos melhores talentos, tudo para descobrir medicamentos ainda tão esperados. E tão necessários.
É o compromisso da sanofi-aventis com a qualidade de vida, além da abordagem terapêutica. A Saúde
em todos os seus aspectos: do apoio às causas humanitárias e às campanhas de solidariedade, dos projetos culturais, sociais e de valorização da auto-estima; da relação mais próxima com a comunidade, até o
olhar atento, tão fundamental, para o que está ao redor do paciente. Os cuidados com a alimentação, os
instantes de bem-estar, a generosidade com o próximo.
Em

Comida que Cuida, o objetivo é orientar você a se alimentar bem e a se cuidar, para superar rapida-

mente esta fase difícil de tratamento contra o câncer.
Do texto carinhoso da jornalista Cris Ramalho ao visual acolhedor criado pela
passando pelas receitas e dicas preciosas de nutricionistas e colaboradores,

designer Luciana Cury,

Comida que Cuida é um convite

para uma deliciosa viagem por cheiros, sabores e temperos de nossa infância. Um verdadeiro estimulante
do apetite de viver, dos pequenos momentos do dia-a-dia e da prosa boa na mesa com os familiares e os
amigos mais queridos.
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