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КАКАОВО МАСЛО - БИО
Dragon Superfoods, 100 ml

• Висококачествено какаово масло, 
изключително подходящо за грижа за кожата и 
косата. Подходящо и за десерти. 

9,99
8,99

27,39
19,99

5,79
4,99

16,49
12,99



Месец на

в аптеки Медея с - 20%
отстъпка на всички продукти
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ЧЕТЕТЕ СИГНАЛИТЕ, 
КОИТО БЪБРЕЦИТЕ МОЖЕ БИ ВИ ИЗПРАЩАТ

Милиони хора по света живеят с бъбречни заболявания, за 
които повечето от тях дори не подозират. Как е възможно това?
СИМПТОМИТЕ СА ТОЛКОВА ОБЩИ, ЧЕ ТРУДНО СЕ РАЗПОЗНАВАТ
Ето защо често разчитаме сигналите погрешно и ги приписваме 
на други заболявания. Освен това, за съжаление, много често 
хората със заболяване на бъбреците не усещат никакви 
симптоми до последния стадий на болестта или в по-добрия 
случай - докато не получат лоши резултати от лабораторни 
изследвания на кръвта или урината. 
ДА РАЗГЛЕДАМЕ ОСНОВНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА БЪБРЕЦИТЕ И 
НАЙ-ЧЕСТИТЕ СИМПТОМИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ
КАМЪНИ В БЪБРЕЦИТЕ: болки в гърба, в корема или отстрани; 
усещане за парене и щипене при уриниране, неотложна 
нужда за уриниране, кръв в урината, мътна урина или урина 
с неприятен мирис, малко количество урина по едно и също 
време; гадене, повръщане, висока температура.
БЪБРЕЧНА ИНФЕКЦИЯ: висока температура, втрисане; болки в 
гърба, в корема, отстрани или в слабините; често уриниране, 
силни и повтарящи се позиви за уриниране, усещане за парене 
или болка при уриниране, гадене, повръщане.
ХБН (ХРОНИЧНА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ): малко 
количество урина, подуване на краката, глезените и 
стъпалата, необяснимо задъхване, прекомерна сънливост или 
умора, продължително гадене, обърканост, болка или тежест 
в гърдите
Това са много различни състояния с много различни 
причинители, симптоми и ниво на опасност, обикновено без 
връзка помежду си. От гореизброените симптоми можете да 
забележите колко трудно е да се разчетат сигналите, тъй като 
те са доста неспецифични. Въпреки това, златното правило, 
което можете да следвате, е да не пренебрегвате сигналите 
на вашето тяло и дори, да се консултирате с личния си лекар.
ПОЛАГАЙТЕ ПРОФИЛАКТИЧНА ГРИЖА
Много е важно да продължите да наблюдавате тялото си 
за симптоми. Ако сте изложени на риск поради предишни 
проблеми с бъбреците или фамилна обремененост, високо 
кръвно налягане или диабет, е важно да се изследвате всяка 
година.
Дори и да не влизате в рисковата група, не се успокоявайте 
прекалено. Бъбреците имат нужда от вашите грижи – особено 
през летните и зимни месеци. През лятото обезводняването 
на организма, а през зимата – утежненият хранителен режим 
създават допълнителни предпоставки за образуване на 
песъчинки и камъни в тях, както и за възникването на други 
инфекции.
ЗА ЗДРАВИ И ЧИСТИ БЪБРЕЦИ
Едни от най-важните процеси, които поддържат бъбреците 
здрави и чисти са нормалното отделяне на урина, (което 

осигурява пречистването на организма от натрупани вредни 
вещества и токсини) и поддържане на бъбречните клетки 
и тъкани здрави. Има различни билки и вещества, които 
подпомагат тези процеси. Например:
ГРЪМОТРЪН – билка, популярна с благотворното си влияние 
върху цялата отделителна система и най-вече върху 
отделителната функция на бъбреците.
ЛИСТА ОТ МАСЛИНА – те (както и гръмотрънът) помагат за 
естественото елиминиране на ненужни вещества и токсини.
СЕЛЕН – (а също и листата от маслина) защитава клетките на 
организма и бъбреците от оксидативен стрес
Лесно можете да се снабдите с тези ценни съставки като 
използвате новия продукт от серията Urinal® - Urinal®Nefro. 
Всяка таблетка от него ви осигурява висока концентрация 
от тези полезни вещества. Освен това съдържа високо-
концентриран екстракт от благотворната за уринарния тракт 
американска червена боровинка и е обогатен с витамин В2. 
Затова само 1 таблетка дневно е напълно достатъчна за да 
поддържа правилна функцията на бъбреците  ви.
Сега вече знаете как да се грижите за бъбреците си, затова 
помнете, че никога не е твърде рано да започнете.

НОВО

С НАТУРАЛНИ

СЪ
СТ
АВ

КИ

Urinal® Nefro
за здрави и чисти бъбреци

само 1 таблетка дневно

Всеки знае Urinal® помага!

вижте сега на

www.urinal.bg
от

виж повече на www.urinal.bg

www.aptekamedea.bg
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Хранителна добавка. 
Не е заместител на разнообразното хранене. 

x 30 капсули
капсулa
на ден1

Лактакеър Дейли 
е пробиотик с доказан  ефект при 
симптоми свързани със синдрома 
на раздразненото дебело черво:

Õðàíèòåëíè äîáàâêè

20,99
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7,79

2,59
1,99

3,59
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6,89
3,39
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8,99
8,49

8,99
7,59

17,99
15,29

4,99
4,49

11,79
9,59



*Според: IQVIA (J&J One Industry View), Values (Retail €) MAT QTR2 2017
Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 6 години. 
Съдържа лоперамидов хидрохлорид.
Преди употреба прочетете листовката. Ref. No: CONBG/IMOINST/0319/014 
А0084/12.04.2018

ALLEGRA 
Живей нормално, освободи се от 

симптомите на алергия**

• Облекчава симптомите на сезонен 
алергичен    ринит

• Бърз ефект

• 24-часова ефективност

• Без сънливост*

• 1 таблетка/ден

*въпреки малката вероятност от сънливост, уверете се, че това лекарство не 
повлиява на способността Ви за шофиране или работа с машини.
**алергия като сезонен алергичен ринит.
Възрастни и деца над 12 години, 120 mg дневно – 1 таблeтка

А116/21.07.2016

www.aptekamedea.bgwww.aptekamedea.bg
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Лекарствен продукт  без лекарско предписание.
Преди употреба прочетете листовката.
А132 / 12.04.2011 г.

Йодасепт
40 г маз

• Комплексен 
дезинфектиращ ефект

• Дълготрайно действие

• Нанася се лесно и бързо

ËåêàðñòâàËåêàðñòâà

Лекарствен продукт без лекарско предписание.  За възрастни и деца 
над 6 години.  Съдържа магнезиев аспартат тетрахидрат.  Преди 
употреба прочетете листовката.
А0072/29.03.2018

ОРГАНИЧНА МАГНЕЗИЕВА СОЛ 
ЗА ПО-ДОБРО УСВОЯВАНЕ ОТ 

ОРГАНИЗМА

продукт, съдържащ магнезий 
по продажби в България за 20181№1

Референции: 
1. Според данни на IQVIA™, категория 04F3 Magnesium Supplements, януари-декември 2017, продажби 
в опаковки и стойност

Диарията спира, ти продължаваш

НОВО

бърз прием
без вода

нов вкус
карамел и какао

12 сашета в опаковка
за пълно лечение

Не просто спира, а лекува диарията
Медицинско изделие за възрастни и деца над 8 години. 
Дозировка: 2 сашета при първи прием + 1 саше след всяко 
течно изхождане. Преди употреба прочетете листовката.

NO-SPA 
40 mg x 24 табл.

• Но-шпа действа бързо при болки в корема

• Ефективно облекчава болките и спазмите за 
8 часа

Лекарствен продукт за възрастни. Преди 
употреба прочетете листовката. В аптеките без 
рецепта. 

А35/02.03.2017г.

3,99
3,59

5,29
4,5910,79

9,29
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  При оток, тежест, 
умора, болка в 
краката

  При поява на 
разширени вени

Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни. Съдържа троксерутин. 
Преди употреба прочетете листовката. А 0087 / 17.05.2018

Красиви крака
без разширени вени

www.aptekamedea.bgwww.aptekamedea.bg

Лекарствен продукт без лекарско предписание.  За възрастни и деца 
над 6 години.  Съдържа магнезиев аспартат тетрахидрат.  Преди 
употреба прочетете листовката.
А0072/29.03.2018

ОРГАНИЧНА МАГНЕЗИЕВА СОЛ 
ЗА ПО-ДОБРО УСВОЯВАНЕ ОТ 

ОРГАНИЗМА

продукт, съдържащ магнезий 
по продажби в България за 20181№1

Референции: 
1. Според данни на IQVIA™, категория 04F3 Magnesium Supplements, януари-декември 2017, продажби 
в опаковки и стойност
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С екстракт от корсикански лимон и ментол

● Облекчава усещането за тежки и уморени крака
● Охлажда
● Хидратира

Ако считате, че сте наблюдавали нежелани реакции при употребата на този продукт на Сервие, 
моля свържете се с нас на e-mail: pharmacovigilance.bg@servier.com, тел.: 02/9215755 или факс: 02/9215738

Френска лекота за Вашите крака 

8,39
7,29

7,09
5,69

26,69
18,99

44,99
42,19



 

MAGNE B6
Овладей предизвикателствата на деня

При симптоми свързани с недостиг на МАГНЕЗИЙ :

• нервност

• раздразнителност 

• мускулни крампи

Търсете в аптеките. Лекарствен продукт без 
рецепта. За възрастни и деца над 6 г. Преди 
употреба прочетете листовката.

А190/24.08.2017.

Да се наспиш добре
• Подпомага заспиването

• Допринася да не прекъсвате съня си 

• Помага да се наспите добре 

Магне В6 ЛЕКА НОЩ е хранителна добавка, 
подходяща за лица над 18г. Не е заместител на 

разнообразното хранене. 

NOVANIGHT
Върнете си съня, за който мечтаете

НОВАНАЙТ - тройно действие 

БЕЗ ПРИВИКВАНЕ

• Улеснява заспиването Мелатонин

• Намалява събуждането през нощта 
Калифорнийски опиоиден мак и Маточина

• Подпомага възстановителния сън Пасифлора

Нованайт е хранителна добавка за възрастни.

Не е заместител на разнообразното и балансирано 
хранене.

          Dulcolax tabl. 
Запекът вече не е проблем

• Дулколакс пико  е лекарствен продукт без 
лекарско предписание за възрастни и деца, 
съдържа натриев пикосулфат. Преди употреба 
прочетете листовката.        

ËåêàðñòâàËåêàðñòâà

6,29
5,39

11,99
9,39

10,99
9,39

16,29
12,49



Äåðìîêîçìåòèêà - òÿëî

-30



Äåðìîêîçìåòèêà - ëèöå

19,99
15,99

25,99
19,99

55,99
41,49

58,99
49,99



Äåðìîêîçìåòèêà - òÿëî



20

* Промоцията важи до изчерпване на количествата!

Освежете кожата си само с 
едно напръскване с термална 
вода, взета директно от 
Алпийските извори.

Äåðìîêîçìåòèêà - òÿëî

-40%
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Äåðìîêîçìåòèêà - òÿëî



Äåðìîêîçìåòèêà - êîñà



ËåêàðñòâàÄåðìîêîçìåòèêà - êîñà
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20,49
18,99

19,59
18,39

18,99
18,09

18,99
18,09

13,59
12,59
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       Лятото е сезонът, който всички чакаме 
с нетърпение. Денят е по-дълъг, стъмва 
се късно и можем да се радваме на 
топлите слънчеви лъчи. Но не бива да 
забравяме, че продължителното излагане 
на слънце далеч не е безобидно. 
Напротив, слънчевите изгаряния са една 
от основните предпоставки за поява на 
рак на кожата. 

       Слънчевите лъчи (UV) се разделят на 
два вида - А и В. UVA лъчите са по-дълги 
от UVB, навлизат по-дълбоко в кожата, 
като предизвикват бързото й стареене и 
възможността за сериозни заболявания. 
Макар и по-къси, UVB лъчите не навлизат 
навътре в кожата, но пък рушат горния 
слой - причиняват самото слънчево 
изгаряне, но също са много опасни, ако 
се прекали с тях. За да избегнете подобен 
риск, важно е да използвате подходяща 
слънцезащитна козметика за вашата 
кожа.

       Как да изберем правилния продукт?

Познати са 6 фототипа кожа, според 
които да се ориентирате какъв фактор на 
защита ви е необходим.

       ФОТОТИП 1 (много бяла кожа, светли 
очи, светла коса, множество бенки, 
участъци с татуировки)

Този тип кожа изгаря много бързо и е сред 
най-застрашените от поява на ракови 
образувания. За хората от този фототип не 
се препоръчва да се излагат на слънце. 
Тяхната кожа никога 

не може да получи истински слънчев 
загар. Ако вие сте с такъв фототип кожа, 
трябва да използвате слънцезащитен крем 
с най-висок фактор 50+ и да избягвате 
плажуването. 

     ФОТОТИП 2 (светла кожа, руса или 
светлокестенява коса, сини или кафяви 

очи, лунички по кожата)

При този тип кожа също не е добре да се 
излагате много дълго на слънце. Изберете 
фотозащитен продукт с фактор 50 или може 
да ползвате крем с по-нисък фактор, но 
не по-малък от 30. За най-добра защита 
в първите дни от почивката използвайте 
високия фактор - SPF 50, а през следващите 
дни може и да намалите фактора с по-
нисък до SPF 20 или 30.

        ФОТОТИП 3 (светла кожа, кестенява 
коса, кафяви или светли очи)

Може би притежателите на този фототип 
кожа са най-облагодетелствани, защото 
при правилна употреба на слънцезащитни 
продукти няма да изгорите, а и ще успеете 
да придобиете приятен загар. Имате нужда 
от средна степен на защита - фактор 15, 20 
или 30.

         ФОТОТИП 4 (матова кожа, 
тъмнокестенява коса, кафяви очи)

Ако сте с такъв тип кожа, вие сте късметлии. 
Рядко може да се случи да изгорите от 
слънцето и бързо правите прекрасен тен 
на кожата. Може да се наслаждавате 
на слънчевите лъчи доста продължително 
време, за разлика от хората с първите 
три фототипа кожа. Все пак, трябва да 
предпазвате кожата от увреждане, затова 
използвайте слънцезащитен продукт с 
фактор 10 или 15.

      ФОТОТИП 5 И 6 (тъмна кожа, тъмни 
коса и очи)

И двата фототипа са почти идентични, а 
дерматолозите са на мнение, че тези кожи 
имат развито усвояване на слънчевите лъчи. 
Все пак е добре да нанасяте крем против 
слънце, дори и с най-ниския фактор.

Вашият фототип не е постоянна величина. 
Следете за всякакви промени в бенки и 
други кожни образувания и незабавно 

Ëþáîïèòíî



съобщете на личния си лекар, ако 
забележите такива.

    За децата е добре да използвате 
винаги най-високия защитен фактор, тъй 
като тяхната кожа е чувствителна. Освен 
това децата се улисват в игрите навън и 
прекарват дълго време на слънце, което 
изисква да имат много добра фотозащита 
на кожата. 

 Винаги използвайте различни 
слънцезащитни продукти за лице и тяло, 
тъй като кожата на лицето е по-нежна. 
Продуктите за лице са с по-фина формула, 
която щади чувствителната кожа на лицето. 
Не се изкушавайте да мажете деликатната 
кожа на лицето си с продукта за тяло, за 
да не се получат редица недоразумения. 
Слънцезащитните кремове за лице имат 
повече активни съставки, които защитават 
и подхранват кожата в дълбочина, за 
разлика от слънцепредпазните млека и 
лосиони.

  Внимателно гледайте опаковката 
на продукта и дали има изписана 
абревиатурата SPF. Също така трябва да 
присъстват и двата типа лъчи, срещу които 
ви защитава кремът, а именно UVA и UVB.

Дерматолозите препоръчват целогодишно 
употребата на фотозащитен крем с фактор 
10 или 20, за да предпазите кожата от 
преждевременно стареене и увреждане.

   Нанасяйте фотозащитните продукти 
половин час преди излагане на слънце. 
За това време продуктът се абсорбира 
от кожата и започва да работи. Така 
ще предпазите кожата си от вредните 
ултравиолетови лъчи още от първите минути 
на слънце. Повтаряйте нанасянето през 
2 часа, тъй като при къпане във водата, 
бърсане с кърпа или при интензивно 
изпотяване, нанесеният слой отпада и 
трябва да бъде обновен, за да се постигне 
оптималното ниво на защита. Най- 
ефективни са водоустойчивите продукти. 

Нанасяйте слънцезащитна козметика, 

дори и ако сте под чадъра на плажа. И под 
сянката слънцето се отразява от водата и 
пясъка и може да изгорите, ако кожата ви 
е по-светла и не е защитена.

                      Предпазвайте устните си от слънчевите 
лъчи. Както кожата по цялото ви тяло, така и 
устните са уязвими пред ултравиолетовите 
лъчи. Ето защо е много важно да нанасяте 
защитен продукт и върху тях, съветват 
специалистите. Но не използвайте същите 
продукти, които ползвате за тялото си - 
вкусът е странен, а и няма да издържи дълго 
върху тях. Използвайте балсам за устни със 
слънцезащитен фактор - балсамът ще се 
задържи върху устните ви за доста по-дълго 
време. Хубаво е да го нанасяте по-често, 
отколкото продуктите за останалата част от 
тялото ви.

    Предпазвайте зоните, които обикно-
вено пренебрегвате. Местата, които 
хората най-често забравят да намажат 
със слънцезащитен продукт, са краката 
и пръстите. А едни от най-уязвимите зони 
са стъпалото, мишниците, задната част на 
врата, ушите, клепачите, и горната част на 
ръцете от вътрешната страна

Следете срока на годност на продуктите 
вкъщи. Ако сте решили да използвате същия 
крем от миналото лято, уверете се, че не е 
изтекъл срокът му на употреба.
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-25% на всички продукти с марка

• Шампоан ЗДРАВЕ Актив Детоксикиращ

• Шампоан ЗДРАВЕ Актив Успокояващ

• Шампоан ЗДРАВЕ Форте против върхут 150ml

• Шампоан ЗДРАВЕ Форте против себорея 150 ml

Êîçìåòèêà 

8,99
7,99

8,99
7,99

6,79
5,39

6,79
5,39



• Шампоан ЗДРАВЕ Форте против върхут 150ml

• Шампоан ЗДРАВЕ Форте против себорея 150 ml

www.aptekamedea.bg

9,39
6,49

9,39
5,99

5,29
3,69

5,29
3,69

11,89
9,39

3,69
2,99

6,99
5,79
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Bepanthen® Унгвент

• Bepanthen® Унгвент е козметичен продукт, 
който съдържа пантенол, в опаковка от 30 g и 
100 g. За бебета, деца и възрастни.

• Ежедневна грижа и защита на бебешката кожа 
от подсичане

• Против подсичане при бебета, при всяка смяна 
на пелените

• При разранени зърна по време на кърмене

• Лесен и удобен за употреба, без оцветители, 
консерванти и парфюм

Байер България ЕООД, ул. “Резбарска“ 5, 1510 София, България. 
L.BG.MKT.03.2017.1036

• Шампоан & душ гел с Алое Вера - 200ml.

• Шампоан & душ гел Лавандула - 400ml.

PUFIES ART - различни размери 

8,99
7,99

15,49
12,39

15,49
12,39

15,49
12,39

24,69
18,49

3,99
3,19 2,79

2,19
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*Промоцията важи до изчерпване на количествата.

29,29
24,89

26,99
23,99

26,99
23,99

26,99
23,99

11,69
10,29

11,69
10,29

11,69
10,29

3,49
2,99



Вода BEBELAN
1.5л за приготвяне

на бебешки храни

Мляко BEBELAN LACTA 3  
400гр, за деца от 1 до 3 години

Ãðèæè çà áåáåòî

Бамбукова чаша и детски 
комплект за хранене 1,09

0,99

13,09
12,29

-20%



Мляко BEBELAN LACTA 3  
400гр, за деца от 1 до 3 години

www.aptekamedea.bg

Бамбукова чаша и детски 
комплект за хранене 

3,69
3,19

4,69
4,19

7,49
6,69

4,69
4,09 4,69

4,09

1,49
1,29

8,79

14,99
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SENSODYNE
• Sensodyne Whitening/ 

избелваща паста 75 ml

• Sensodyne Multi care - 75 ml

• Sensodyne F / флуор - 75 ml

• Curaprox CS 5460 Ultra Soft 

Четкa за зъби

CURAPROX

Електрическа четка за зъби 
за деца Philips Sonicare For 
Kids е електрическа четка 
за зъби за деца на възраст 
над 7 години. 

Тя осигурява максимално 
премахване на плаката, 
звукова технология,лепенки 
с възможност за персона-  
лизиране и образователни 
инструменти, които да на-
правят правилното четкане 
забавно за цял живот.

SONICARE
93,19

74,49

6,19
5,49

6,19
5,49

6,16
5,49

18,49
16,99

14,99
12,9914,99

12,99
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47,99
33,99

76,69
54,99

77,39
54,99

3,99
2,59

47,89
33,99



ÕèãèåíàÕèãèåíà

LACTACYD
• Lactacyd  Economy Daily Lotion - 

за нормална кожа - 400мл
• BILKA INTIMO CARE защитен 

интимен крем сапун Calendula 
200 мл

DUREX

• Durex Feel Thin 12’s
• Durex Feel Intimate 12’s

14,69
11,69

3,69
2,9912,39

7,89

17,79
15,89
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 Овлажнява въздуха

 Придава приятен аромат

 Touch управление

 Многоцветно
    LED осветление

 Защита при ниско
    ниво на водата

Ултразвуков дифузер

-15%

ÕèãèåíàÕèãèåíà

4,99
4,09

4,99
4,09

4,99
4,09

4,99
4,09 4,99

4,09

4,99
4,09

3,49
2,99

3,49
2,99

1,99
1,69



 Овлажнява въздуха

 Придава приятен аромат

 Touch управление

 Многоцветно
    LED осветление

 Защита при ниско
    ниво на водата

Ултразвуков дифузер

-15%

Àïàðàò çà èçìåðâàíå íà êðúâíî íàëÿãàíå

EUROPHARMA АПАРАТ ЗА 
КРЪВНО Механичен EN1060

EUROPHARMA АПАРАТ ЗА 
КРЪВНО Автоматичен KD-558

29,99

49,99

13,99
12,59
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 Контакти:

Aдреси на верига аптеки Медея:
София:
Медея Бигла – жк Лозенец, ул. „Бигла“ 64, тел. 02 4 516 536
Медея Борово – жк Борово, ул. „Родопски извор“ 52, тел. 02 4 516540
Медея Ботев – Център, бул. „Христо Ботев“ 17, тел. 02 4 516 557
Медея Витошка – кв. Иван Вазов, бул. „Витоша” 115, тел. 02 4 516 570
Медея Гео Милев – жк Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ 22, тел. 02 4 516 559
Медея Димитър Петков – Зона Б-19, бул. „А. Стамболийски“ 167, тел. 02 4 516 571
Медея Дойран – жк Бели брези, ул. „Дойран“ 23, тел. 02 4 516 546
Медея Дондуков – Център, бул. „Дондуков“ 11, тел. 02 4 516 545
Медея Дондуков 2 – Център, бул. „Дондуков“ 34, тел. 02 4 516 549
Медея Драгалевци – жк Драгалевци, ул. „Папрат“ 24, тел. 02 4 516 544
Медея Драган Цанков – бул. Драган Цанков, бл. 59-63, вх. Ж, тел. 02 4 516 563
Медея Дружба 1 – ул. „Туше Делииванов“, пазар Феите“, тел. 02 4 516 569
Медея Дружба 2 – жк Дружба 2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 112, тел. 02 4 516 558
Медея Илинден – жк Илинден,бл. 129, вх. Б, тел. 02 4 516 547
Медея Костенски водопад – жк Гоце Делчев, ул. „Костенски водопад“ 45, тел. 02 4 516 555
Медея Красна поляна – жк Красна поляна, бул. „ Възкресение“, бл. 132А, тел. 02 4 516 556
Медея Крум Попов – жк Лозенец, ул. „Крум Попов“ 59, тел. 02 4 516 550
Медея Люлин 10 – Орион – жк Люлин 10, бул. „Петър Дертлиев“ 2, тел. 02 4 516 578
Медея Люлин 5 – жк Люлин 5, бул. „Райко Даскалов“, бл. 519, тел. 02 4 516 537
Медея Мария Луиза – Център, бул. „Мария Луиза“ 36, тел. 02 4 516 562
Медея Младост 1 – жк Младост 1, бул. „А. Сахаров“ 16, тел. 02 4 516 561
Медея Младост 1А – жк Младост 1А, бл. 503, тел. 02 4 516 539
Медея Младост 4 – жк Младост 4,бл. 418, вх. В, тел. 02 4 516 542
Медея Надежда 1 – жк Надежда 1, бул. „Ломско шосе“, бл. 172, тел. 02 4 516 551
Медея Нишава – жк Стрелбище, ул. „Нишава“ 123, тел. 02 4 516 538
Медея Овча Купел, жк Овча купел, ул. „Любляна“ 38 вх. В, тел. 02 4 516 573
Медея Овча Купел 1 – жк Овча купел 1, бл. 527, вх. Д, тел. 02 4 516 535
Медея Опълченска – жк Банишора, ул. „Опълченска“, бл. 41А, вх.А, тел. 02 4 516 553
Медея Плиска - жк Изток, бул. „Цариградско шосе“, бл.10, тел. 02 4 516 552
Медея Прага – Център, бул. „Прага“ 24, тел. 02 4 516 541
Медея Редута – жк Редута, ул. „Велчо Атанасов“ 27, тел. 02 4 516 534
Медея Света троица – жк Света троица, ул. „Габрово“, бл. 347Б, тел. 02 4 516 532
Медея Симеоново – бул. „Симеоновско шосе“ 320, тел. 02 4 516 566
Медея Слатина – ул. „Слатинска“ 101, тел. 02 4 516 533
Медея Стамболийски – жк Разсадника, бул. „А. Стамболийски“ 233, тел. 02 4 516 531
Медея Студентски град – жк Студентски град, ул. „Акад. Борис Стефанов“ 17, тел. 02 4 516 554
Медея Студентски град 2 – жк Студентски град, ул. „Висарион Белински“ 25, тел. 02 4 516 575
Медея Суха река – жк Суха река – Запад, блок №225, вх. Г, ет. 1, тел. 02 4 516 572
Медея Цар Борис – жк Лагера, бл. 49, тел. 02 4 516 548
Медея Черни връх – жк Лозенец, бул. „Черни връх“ 14, тел. 02 4 516 530
Медея Черни връх 2 – бул. „Черни връх“ 66, тел. 02 4 516 564

Перник:
Медея Перник – пл. „Кракра“ бл.14, вх.В, тел. 02 4 516 574
Медея Перник 2 – ул. „Клемент Готвалд“ бл. 6, вх. А, тел: 02 4 516 576

Плевен:
Медея Плевен – ул. Васил Левски 189 А, тел. 02 4 516 577

Стара Загора:
Медея Стара Загора – бул. „Цар Симеон Велики“ №60, тел. 02 4 516 568

Кюстендил:
Медея Кюстендил – гр. Кюстендил, ул. „Демокрация“ 38, тел.02 4 516 565

Предложенията са валидни за периода 01.07 - 31.07.2019г. или до изчерпване на количествата.
Цените са в български лева с включен ДДС. Верига аптеки Медея си запазва правото да променя 
цените в посочения период. Верига аптеки Медея не носи отговорност при допуснати печатни грешки.
Някои от продуктите не се предлагат във всички обекти. Всички обекти приемат ваучери Содексо.
Можете да зaплатите и със следните карти:

Следвайте ни във Facebook            /aptekamedea  или на адрес:  www.aptekamedea.bg

Търговски офис:
+359 886 77 22 77
support@aptekamedea.bg

Търговски директор
Красимир Ненчев
+359 883 25 65 20
krasimir.nenchev@aptekamedea.bg

Маркетинг Мениджър
Мария Млъчков
+359 879 34 08 90
maria.mlachkov@aptekamedea.bg

www.aptekamedea.bg
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Възползвайте се от карта Лоялен клиент Медея! 


