Dicas para importação direta de medicamentos na
Mistletoe-pharmacy.com
Prezado cliente,
Aqui vão algumas instruções e dicas sobre como efetuar a importação direta de medicamentos
de Helixor por meio da farmácia virtual Mistletoe-pharmacy.com.
Antes de iniciar o pedido:
1. Certifique-se que a sua receita médica atual esteja digitalizada (por escanner ou foto) no
formato JPG, PDF ou TIF, esteja bem legível, que o arquivo tenha menos de 1 MB e que
esteja armazenada em local conhecido no dispositivo (computador, tablet ou smartfone)
onde o pedido será realizado.
2. Desbloqueie a função internacional do seu cartão de crédito (Visa ou Mastercard)
telefonando ao SAC da sua operadora (número no verso do cartão) ou por meio do
aplicativo de internet do seu banco/operadora, na função de aviso de viagem (todas as
operadoras bloqueiam preventivamente a função interncional dos cartões por razões de
segurança)
3. O pedido pode ser realizado por meio dos principais navegadores de internet do
computador ou pelos navegadores de sistemas Windows®, IOS® e Android® em tablet ou
smartphone.
Realizando o pedido:
Acesse www.mistletoe-pharmacy.com no seu dispositivo.
1º Passo: definir a língua: português-BR

Clique sobre a bandeira do Brasil para que as páginas sejam apresentadas em português.

2º passo: Aceite cookies e/ou desative o Analytics atendendo à regulamentação europeia de
proteção de dados:

clique em “deactivate”.
3º passo: iniciar a encomenda:

clique sobre “aqui”.

4º passo: definir o país de destino (Brasil)
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Na lista drop-down (1) selecione “Brazil” (2) e clique sobre “Adiante” (3).
5º passo: escolha o medicamento (exemplo Helixor M 100 mg 8 ampolas, 2 caixas)
a)

No Menu do lado esquerdo escolha o medicamento prescrito (no caso “Helixor M”).

b)
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Para visualizar todos os produtos ajuste a visualização para 30 artigos por página.
c)

Procure a apresentação de 100 mg e 8 ampolas na lista apresentada. Clique sobre “Pedir”.

d)
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Ajuste o número de caixas prescritas/desejadas e clique sobre “Atualizar a cesta de compras”.
e)

B
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Para confirmar só este produto e apresentação para compra clique sobre “Pedir” (A). Caso
necessite comprar outro medicamento junto com este clique sobre “continuar a compra” (B),
volte para a etapa a) e realize as etapas subsequentes, até completar o pedido.

6º passo: cadastrar os seus dados
a)
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B
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Caso já tenha comprado anteriormente preencha o seu nome de usuário e senha
anteriormente cadastrados (A1) e clique sobre “Adiante” (A2). Caso seja sua primeira compra
peencha o cadastro clicando sobre “Adiante” (B).
b)

Muito importante: Realize o pedido de importação direta no nome do paciente, aquele que
consta na receita médica! Independentemente se é outra pessoa que está preenchendo o
pedido, se outra pessoa vai pagar por ele e se o endereço de entrega não é do paciente. Pois a
regulametação é específica para IMPORTAÇÃO PELO PACIENTE e a fiscalização da Anvisa pode
indeferir a entrada da encomenda se o pedido estiver em nome de outra pessoa.
Preencha a “Saudação” e o nome completo do paciente – cujo nome consta na receita. Caso a
importação se destine a mais de um paciente existe a possibilidade de cadastrar mais um
destinatário, no mesmo endereço. Deixe a data de nascimento e “Empresa” em branco.

c)

Preencha com exatidão o endereço completo para entrega da encomenda, de preferência em
que haja alguém em horário comercial para receber a remessa. Não precisa ser a residência do
paciente.
d)

Informe com prefixos DDD todos os telefones pelos quais seja possível falar com você e/ou
com o paciente para resolver eventuais questões relacionadas ao pedido de importação. O
endereço de e-mail é fundamental pois as informações sobre o andamento do atendimento ao
pedido serão enviadas por e-mail. A conta no site, nome de usuário e senha ficarão vinculados a
este e-mail. Caso utilize algum sistema de prevenção de spam aproveite para autorizar o
domínio “@mistletoe-pharmacy.com”.
e)
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Escolha um nome de usuário e uma senha que sejam de fácil memorização ou que fiquem
anotados em local seguro. Abra a Política de Privacidade da Mistletoe-Pharmacy clicando sobre
“Privacy Policy” (A) e leia com atenção. Depois marque a quadrícula (B). Se for necessário
cadastrar outro paciente marque a quadrícula correspondente (C) e depois sobre “Adiante”
(D). Se não for necessário cadastrar outro paciente clique em “Adiante” (D). Com o cadastro
completado você eceberá um email automático informando isto.

7º passo: definir modalidade de frete

Escolha a modalidade de frete mais apropriada às suas necessidades.
8º passo: definir a forma de pagamento
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Assinale a opção preferida para realizar o pagamento. Tanto o cartão de crédito direto quanto
o pagamento com cartão via Paypal serão debitados na Alemanha, em operação internacional,
em Euros. O pagamento com cartão é redirecionado ao site da respectiva operadora e, em
alguns casos, pode ser necessário atender a quesitos adicionais de segurança, como token,
senha, dados cadastrais, aplicativos próprios de segurança etc. O pagamento pelo sistema
Paypal prescinde dos sistemas de segurança das operadoras de cartão, só necessita de um
cadastramento simples. O pagamento por transferência internacional é complexo e necessita

de trâmites complicados, demorados e por vezes tarifados junto ao seu banco. Só é
apropriado, normalmente, para o caso de impossibilidade absoluta de pagar com cartão ou
para quem habitualmente utilize esta via. Leia as condições gerais de fornecimento e devolução
clicando sobre o link (1), e depois de conhecê-las assinale sua concordância com as mesmas
assinalando a quadrícula (2). Clique sobre “Adiante” (3).
Caso tenha assinalado a opção de pagamento via “PayPal” se abrirá agora a tela do Paypal para
cadastramento (9º Passo).
Caso tenha assinalado a opção de pagamento por “cartão de crédito” e “transferência
internacional” seguirá a página de verificação e carregamento da receita (10º Passo)
9º Passo: pagamento no sistema PayPal
a)
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Caso já possua uma conta no PayPal informe a sua senha e e-mail correspondentes (1), faça o
login e siga as instruções do site. Caso não possua uma conta PayPal clique sobre “Criar uma
conta” (2)

b)
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Insira os 16 dígitos do seu cartão de crédito (1). Insira a data de vencimento do seu cartão no
formato MM/AA (2). Insira os 3 dígitos de segurança/verificação impressos no verso do seu
cartão (3). Confira os dados (4), que devem ser os do titular do cartão (se necessário, altere).
No final clique sobre “Continuar” (5). O pagamento será finalizado e voltará à tela de revisão e
carregamento da receita da Mistletoe-Pharmacy.

10º passo: revisão do pedido de importação direta

Revise todos os dados apresentados e, se houver alguma incorreção, corrija clicando sobre o
respectivo “[alterar]”.

11º passo: receita e CPF
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Clique sobre “Upload” (1) para abrir a caixa de diálogo para seleção do arquivo contendo a
receita digitalizada anteriormente. Selecione o respectivo arquivo e selecione “Abrir”.
Opcionalmente é possível arrastar o arquivo para o campo ao lado de “Upload”. Preencha o
número do CPF do paciente no campo indicado (2). Caso o paciente não possua CPF, coloque o
seu. Clique sobre “Para o pagamento” para completar o pagamento (no caso do pagamento
via Paypal e de transferência bancária o processo se encerra aqui, para transferência
internacional o e-mail enviado tem valor de fatura proforma para o banco).
12º passo: pagamento com cartão

Preencha corretamente os dados do cartão de crédito (Visa ® ou Mastercard®) previamente
desbloqueado. O nome do titular deve ser escrito com impresso no cartão, os dígitos de
verificação se encontram no verso do seu cartão (3 algarismos). Clicando sobre “Adiante” o
processo de pagamento é processado fora do sistema da farmácia, pelo sistema do respectivo
cartão, sem que os dados sejam armazenados. Sendo o pagamento processado corretamente,
será apresentada uma tela informando o número do pedido. Será também enviado um e-mail
automático com esta informação.

Tão logo o pedido seja expedido pela farmácia uma nova mensagem será enviada, contendo a
nota de venda e o número de rastreamento, bem como instruções de como rastrear.
Gratos por sua compra. Conte com a equipe de Mistletoe-pharmacy.com por meio do e-mail
mail(at)mistletoe-pharmacy.com e com o apoio de Helixor em português por meio do info(at)
helixor.com.br.
Sua equipe Mistletoe-Pharmacy.com

