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Предназначение: Допринася з а поддържането на нормалната 
функция н а мозъка и на нормалното зрение. Способства за 
нормалната сърдечна функция.

Предупреждение: Консултирайте се с  вашия лекар ако сте
бременна, кърмите или имате заболяване на кръвта.
Не съдържа ГМО и глутен.

Õðàíèòåëíè äîáàâêè
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5,29
4,49

17,39
14,69
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Õðàíèòåëíè äîáàâêè

FLORADIX 
МУЛТИВИТАМИН-250МЛ

• Течен мултивитамин с ехинацея, подходящ 
за цялото семейство, за подкрепа на 
имунитета.

• Бонбони за смучене 
различни видове

39,99
33,99

24,49
20,79

23,99
19,99

1,19
0,89

1,19
0,89

1,19
0,89
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• ABOCA Melilax за възрастни 10g x 6

• ABOCA Melilax за деца 5g x 6

MELILAX

• Neo Bianacid x 45

• Neo Bianacid x 14

NEO BIANACID

Õðàíèòåëíè äîáàâêè

• Биосел Колаген + Хиалуронова киселина + 
Хондроитин поддържа здрава структурата на 
ставите и младостта на кожата

• Опаковка: 60 капсули

-10%

7,49
6,89

-10%

-10%

-10%



Folium
ÊÎÊÎÑÎÂÎ ÌÀÑËÎ
ÑÒÓÄÅÍÎ ÏÐÅÑÎÂÀÍÎ, ÑÓÐÎÂÎ

ORGANIC

RAWRAWRAWRAWRAWAWAWAW

Кокосовото масло FOLIUM носи характерния аромат и вкус 
на тропически кокосов орех. Чисто, нерафинирано и добито 
от най-висококачествена суровина, то е много подходящо за 
използване в кулинарията.

Съставки: 100% био кокосово масло

Áèî õðàíè è ïðîäóêòè

• БИО БЪЗ СОК КОНЦЕНТРАТ БИОТОНА е 
100% натурална хранителна добавка 
получена от от черните, узрели 
плодчета на растението бъз.

37,99
30,39

4,19
3,59

9,29
7,89



Как да подсилим имунната система през есента?

    Тъй като през есента сме предразположени към повече 
простудни и вирусни заболявания, с отслабена имунна систе-
ма ще сме много по-податливи на болестите. 
Има няколко ясни признака за слаба имунна система, вижте 
кои са те и ако ги имате, най-вероятно ви трябва засилване на 
защитните сили.
• ВСЕ СТЕ БОЛНИ
Ако непрекъснато кихате, кашляте, гърлото ви дразни или сте 
хремави, това е ясен признак, че имунната ви система не е 
достатъчно силна, за да се пребори докрай с патогените, които 
ни нападат ежедневно.
Трябва да обърнете сериозно внимание, ако в офиса винаги 
вие първи хващате грип или настинка, а колегите ви са здрави 
като пушки. Допустимият брой разболявания за сезон при въз-
растните е между 2 и 4 пъти. Ако надвишавате тази бройка, то 
имунната ви система страда.
• ВИНАГИ СТЕ СТРЕСИРАНИ
Хроничният стрес е пагубен за здравето. Той притъпява за-
щитните механизми на организма и вие започвате да се разбо-
лявате непрекъснато от какво ли не. Рисковете да се отключат 
автоимунни заболявания се увеличават, а оздравителните 
процеси стават все по-бавни.
Апатични сте и нямате енергия
На тялото му е необходимо време да се адаптира към проме-
ните в околната среда. Когато точно при смените на сезоните 
възникват разни простудни заболявания, това се нарича се-
зонно приспособително разстройство.
Обикновено човек влиза в ритъм за 2-3 седмици, но ако лошо-
то състояние продължава повече от това време, значи имунна-
та ви система е силно отслабена.
• ДЕХИДРАТИРАНИ СТЕ
Дехидратацията е симптом на понижен имунитет, което прави 
организма силно податлив на инфекции и заболявания. Дали 
сте дехидратирани може да се провери много лесно. При 
това състояние урината става тъмножълта, защото в тялото 
ви няма достатъчно вода, която да я разрежда. Имате чести 
пориви за ядене на сладко
Има много причини неистово да ви се дояжда сладко. Една 
от тях е слабият имунитет. Организмът всячески се стреми да 

си набави нужната енергия, а това става най-бързо чрез 
сладкишите. Въглехидратите дават силен, но моментен 
тласък на енергията.
• ИМАТЕ СУХОТА В НОСА
Лигавицата на носа произвежда секрет, който има за за-
дача да предпазва от навлизането на болестотворни ми-
кроорганизми в дихателните пътища. Ако тялото не про-
извежда достатъчно или никакъв секрет, това е знак, че 
имунната ви система е изтощена.
Ако при вас са налице поне половината от изброените 
признаци, значи имунната ви система е сериозно отсла-
бена.и трябва да я стимулирате и подготвите за вирусните 
атаки през есенно-зимния сезон. 
    Ето няколко съвета как да подсилите имун-
ната система:
• ЗЕЛЕНЧУЦИ
Консумирайте ярко оцветени зеленчуци. Зелените, оран-
жевите, червените и жълти зеленчуци са богати на каро-
теноиди като бета-каротин. Това са антиоксиданти, които 
помагат на имунната система да се поддържа във форма.
• ЯДКИ
Ядките са богати на антиоксиданти и витамини, както и на 
цинк. Редовната консумация на бадеми, орехи, кашу, шам 
фъстък и други може да намали риска от проявата на хро-
нично заболяване, както и на други видове инфекции. Но 
имайте предвид, че ядките трябва да са сурови, в никакъв 
случай осолени.
• ЕХИНАЦЕЯ
Чудесна билка, която може да приемате под формата на 
топла напитка или пък като съставка в много хомеопатич-
ни продукти. Ехинацеята стимулира имунната система и 
подпомага увеличаването на други имунни съединения.
• ПЛОДОВЕ
Плодовете изобилстват от важния за имунната система 
Витамин C. За него се смята, че може да предотврати 
много видове увреждания, а също така и стимулира имун-
ната система. По-тъмните плодове съдържат големи ко-
личества биофлавоноиди, които могат да действат като 
антиоксиданти, атакуващи свободните радикали.

За да бъдете в добро здраве през студените месеци трябва имунната ви система да бъде стабилна. По време 
на настинки, в следствие на стрес, месечен цикъл при жените, заболявания, нейните защитни сили отслаб-
ват. Спортът, релаксиращите терапии и полезните храни могат да помогнат да я поддържате винаги силна.  

Ëþáîïèòíî



• ЦИНК
Цинкът е от решаващо значение за поддържането на силен 
имунитет, затова се погрижете да го приемате редовно под 
формата на храна или хранителна добавка. Минералът 
има антиоксидантни свойства и спомага за укрепването на 
обвивката на лигавицата на гърлото, назалните пътища и 
стомашно-чревния тракт, което намалява способността на 
вирусите да се развиват.
• ЧЕСЪН
Чесънът се бори с инфекции и бактерии. Има антивирусни и 
антибактериални свойства. Ароматният зеленчук подпомага 
белите кръвни клетки. Богат е на антиоксиданти и тъй като 
можем да го консумираме целогодишно, добре е по-често да 
го слагаме на трапезата си.
• ПРИЕМАЙТЕ ПРОБИОТИЦИ
Около 70% от нашия имунитет зависи от червата. Запазва-
нето на здрава храносмилателна система е много важно, 
когато искаме да поддържаме силен имунитет. Пробиотици-
те са добри бактерии, които могат да бъдат намерени във 

ферментирали храни, като кисело зеле, супа мисо, кисело 
мляко, кефир, кисели краставички. Те се грижат за здравето 
на храносмилателната система.
• АМЕРИКАНСКИ ЖЕНШЕН
Коренът от американски женшен от векове е използван за 
здраве, тонус, за предотвратяване на инфекции на горните 
дихателни пътища. В традиционната китайска медицина, то-
низиращи билки като женшен се приемат за укрепване на 
имунитета.
• РЕЛАКСИРАЙТЕ
Релаксацията не само ви кара да се чувствате добре. Дока-
зано е, че тя има положителен ефект върху имунната сис-
тема. Едно скорошно проучване от Университета в Рединг 
установи, че хората, подложени на стрес имат по-ниски нива 
на антитела, които изграждат част от имунната защита на 
организма.
От друга страна хората, които са по-позитивни, щастливи и 
редовно правят релаксиращи терапии, имат в пъти по-здра-
ва имунна система.
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УДОБНА
ЧАНТИЧКА ЗА

ТРАНСПОРТИРАНЕ

УДОБНАУДОБНА

Детски
компресорен инхалатор

Искаш ли да 
откажеш цигарите? 

Различни лекарствени форми,
които повлияват

никотиновата зависимост

Направи нещо удивително

Лекарствени продукти без лекарско предписание за лица над 18 години. Съдържат никотин. Преди употреба прочетете листовката.        A0043/14.02.2019 R
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ДУЛКОСОФТ 
НЕЖНО ОБЛЕКЧЕНИЕ ПРИ ЗАПЕК

• Дулкософт води до нежно и естествено 
облекчение при запек. Ефекта настъпва 24-72 
часа след приема.

• Дулкософт е подходящ за: Възрастни и деца 
над 2 години

ПАРАЦЕТАМОЛ 
ТАБЛЕТКИ

• При болка и температура

• За възрастни и деца над 6 
година

• Съдържа парацетамол

• 20 бр. таблетки

ИАЛ А0104/07.06.2018

СИАФЕН 
СУСП.100 MG/ 5 ML

• При болка, възпаление и висока 
температура

• Ефективен до 8 часа

• Без захар

• Съдържа ибупрофен

• За кърмачета над 3 месеца и деца до 12 
години

ИАЛ: A 0025/15.03.2018
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Лекарствен продукт без лекарско предписание.
За възрастни и деца над 12 години.
Преди употреба прочетете листовката.
А 174/23.02.2012

Беналгин®
  х 20 таблетки 

Хапчето за глава 
на Актавис
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MUCONASAL PLUS
          При запушен нос; Тройно действие

Муконазал Плюс е лекарствен продукт без лекарско 
предписание за възрастни и деца над 6 години. 
Съдържа трамазолинов хидрохлорид. Преди употреба 
прочетете листовката.                           

A 253/12.10.2017

3,29
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46,99
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Лекарствен продукт без лекарско предписание.
За възрастни и деца над 12 години.
Преди употреба прочетете листовката.
А 174/23.02.2012

Беналгин®
  х 20 таблетки 

Хапчето за глава 
на Актавис

www.aptekamedea.bgwww.aptekamedea.bg

Лекува бързо
възпаленото гърло
Дълготрайно облекчава 
до 14 часа
Лекарствен продукт без лекарско предписание за 
възрастни и деца над 6 години. Съдържа хексетидин. 
Преди употреба прочетете листовката.
Ref. No: CONBG/HEX/0819/041                A0187/22.08.2019

Болно гърло

Зима е… 
Не губи време!
При първи симптоми 

започни лечение

11,09

9,99
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Лекарствен продукт без лекарско предписание. Съдържа ксилометазолинов хидрохлорид. Преди 
употреба прочетете листовката.  
A0170/11.07.2019

Висока концентрация
ВИТАМИН С
за по-удобен прием

Хранителна добавка. 
Не е заместител на разнообразното хранене. 

АСПИРИН С, 
20 ТАБЛ.

• При симптоми на настинка и грип

• При температура

• При болка

• Лекарствен продукт без лекарско 
предписание за лица над 12 години. 
Съдържа ацетилсалицилова киселина и 
аскорбинова киселина. Преди употреба 
прочетете листовката.
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Лекарствен продукт без лекарско предписание. Съдържа ксилометазолинов хидрохлорид. Преди 
употреба прочетете листовката.  
A0170/11.07.2019
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Как да спрем кашлицата?Как да спрем кашлицата?
Кашлицата и болното гърло са най-честите неразположения при настинка и грип. Често, 
когато ги лекувате, се налага да сменяте няколко медикамента, докато попаднете на 
подходящия, който ще намали болките и възпалението. Успоредно с лечението, назна-
чено ви от лекар, е добре да прилагате и домашни лекове за кашлица и болно гърло.

     Кашлицата може да бъде няколко вида:
•Суха кашлица – без храчки;
•Влажна кашлица - болният вади различни по вид и 
количество храчки;
•Дрезгава кашлица - лаеща  (при възпаление на ла-
ринкса) или пристъпна (при магарешка кашлица);
•Слузна кашлица – гнойна.
Според продължителността на оплакванията раз-
личаваме:
•Остра кашлица – трае до 3 седмици. Обичайно започ-
ва внезапно и често се дължи на настинка, грип или 
инфекция на синусите.
•Подостра кашлица – трае от 3 до 8 седмици.
•Хронична кашлица – трае повече от 8 седмици

Когато кашлицата е дълбока, важно е да се лекувате 
медикаментозно, по лекарска препоръка. Можете оба-
че да добавите и алтернативни методи към лечението, 
които допълнително да облекчат кашлицата. Кои са 
те?
       ИНХАЛАЦИИ
  Инхалациите са чудесно безопасно средство за 
овлажняване и успокояване на лигавиците на дихател-
ната система. Най-добре това се прави с медицински 
инхалатор, влажният въздух е много приятен, защото 
не е горещ. Може да се прилага и на бебета като сло-
жите в резервоара само физиологичен разтвор от ам-
пула, не от банка (за да е стерилен).
       МЕД
    Медът е натурален антибиотик, който има противо-
възпалителни и антибактериални свойства. Той облек-
чава кашлицата и действа успокояващо на възпалени-
те от вируси и бактерии лигавици на горните дихателни 
пътища. Можете да го добавите към горещи напитки 
или да хапвате по една супена лъжица 3 пъти на ден.
       МЕНТА
    Ментата е известна с полезните си качества при 
настинка и грип. Тя е ефикасна и при кашлица, защо-

то има успокояващо действие върху гърлото и носа. 
Ментата потиска кашлицата и секрецията на слуз от 
дихателните пътища. При наличие на гъст секрет 
ментата помага за неговото втечняване и изхвърля-
не.
        МАСЛО ОТ РИГАН
   Маслото от риган е един от най-добрите естест-
вени антибиотици за облекчаване на бронхита. Ак-
тивната съставка в тази билка е карвакрол. Това е 
съединение, което действа антимикробно и проти-
вовъзпалително, облекчава усещането за тежест в 
гърдите и премахва заболяването.
Маслото от риган се предлага под формата на 
таблетки или капки. Попитайте вашия лекар или 
фармацевт как можете да го приемате.
        ЛУК
   Лукът е друг мощен природен антибиотик, който 
може да консумирате, ако страдате от бронхит или 
кашлица. 
        МАСЛО ОТ ЕВКАЛИПТ
     Това е друго добро природно средство за лечение 
на бронхит и кашлица. С негова помощ се отварят 
възпалените дихателни пътища. Маслото от евкали-
пт присъства в състава на редица медикаменти за 
настинка и грип.
Може да го нанасяте върху гърдите и гърба си с леки 
масажни движения или да си направите топла вана, 
в която да разтворите няколко капки от него. Евка-
липтовото масло съдържа цинеол, който е мощен 
антисептик.
        ЧЕСЪН
     Ако сте настинали или имате грип и бронхитът или 
кашлицата са напомнили за себе си, не пропускайте 
към храната да добавите и тази ароматна подправ-
ка. Чесънът съдържа съединение наречено алицин, 
което има антивирусни и антибактериални свойства. 
Хапвайте всеки ден чесън, до пълно оздравяване.

Ëþáîïèòíî



• Мукосолван таблетки е лекарствен продукт 
без лекарско предписание  за възрастни и 
деца над 12 години. Съдържа амброксол. 

Преди употреба прочетете листовката. 

МУКОСОЛВАН ТАБЛЕТКИМУКОСОЛВАН NATURAL

• Успокоява суха и влажна кашлица

• 100 % натурален продукт

• Изцяло с натурални съставки:

• фракции от Мащерка и Теснолист 
живовляк, пчелен мед

А251/12.11.2015

ПРОПОЛКИ  
ЗА ЗДРАВО ГЪРЛО

• 4 вида: Шипка и малинов сок/Алое, 
джинджифил и лимонена трева/ Лимон/
Без захар

• 16 таблетки за смучене с натурален 

произход - с прополис STAMFI  и вит. С 

LIBEXIN  
ПРИ ДРАЗНЕЩА, СУХА 

КАШЛИЦА

• ЕФЕКТИВЕН при ОСТРА и ХРОНИЧНА  
суха кашлица 

• БЪРЗО облекчава кашлицата

• УЛЕСНЯВА дишането

Лекарствен продукт за възрастни и деца над 1-годишна 
възраст.  Преди употреба, моля прочетете листовката. В 
аптеките без лекарско предписание. 

А251/12.11.2015
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Едни от най-подходящите начини да тонизираме 
косата са специализираните шампоани, предлага-
ни на козметичния пазар. Обогатени с натурални 
екстракти, съвременните продукти за борба с ко-
сопада са перфектната симбиоза между природа и 
наука. Те ефикасно подобряват микроциркулация-
та в областта на скалпа, стимулирайки метаболи-
зма на клетките и израстването на нова коса.
Освен това, можете да промените начина си на 
хранене, за да спрете или забавите косопада. Има 
някои хранителни продукти, които доказано пома-
гат за здравето на косата и са ефективни при косо-
пад. Кои са те?

МЕД
Медът е много полезен при косопад. Не само кон-
сумацията му, но и външното му директно прило-
жение върху косата ѝ се отразява добре. Медът 
действа благоприятно не само при косопад, но и 
при пърхот, себорея, раздразнен скалп поради 
мощните си антибактериални съставки.

ОРЕХИ
Орехите са много богати на омега-3 и 6-мастни ки-
селини, както и завидно количество антиоксидан-
ти в състава си. Редовната консумация на орехи 
потиска косопада, насърчава растежа и естестве-
ното уплътнение на косъма.

КОКОСОВО МАСЛО
Кокосовото масло е полезно за косата и за цялост-
ното здраве. То може да се използва като маска 
за коса, за готвене и за приготвяне на домашни 
лосиони и кремове.
Директното прилагане на кокосово масло действа 
вълшебно на скалпа, защото хидратира в дълбочи-
на, прави косъма еластичен и лъскав и подхранва 

фоликулите. Кокосовото масло стимулира растежа 
на косъма и потиска лесното му отпадане.

СПАНАК
Спанакът е богат на цинк, но и на желязо. Той дос-
тавя и много важния за здравето на косата витамин 
В12, както и витамините D и С. Похапвайте спанак 
по-често и ще забележите колко силна ще започне 
да става косата ви.

Съвети да предпазите косата от есен-
ния косопад:

НАМАЛЕТЕ КОФЕИНА
Намалете кофеиновите, енергийните напитки и 
сладките храни, за да не дразните допълнително 
космените фоликули.

ХИДРАТИРАНЕ
Сезонът на ветровете и резките климатични проме-
ни е много характерен с вредите, които нанася по 
косъма. През есента косата се изсушава и става по-
датлива на начупване и накъсване. Затова е много 
важно да се хидратира регулярно.

НАБАВЕТЕ СИ ЦИНК
Липсата на цинк в организма причинява сериозна 
загуба на коса поради отслабени космени фолику-
ли. Цинкът се набавя от постно месо, стриди, ядки, 
зърнени храни и леща.

ЛУКЪТ Е БЕЗЦЕНЕН
Въпреки острата си миризма, лукът е част от 
аюрвердическата медицина за лечение на плеши-
востта. Направете на сок една глава лук. Нанесе-
те сока с леки масажни движения върху скалпа и 
оставете да действа 15 минути. След това измийте 
косата си с шампоан.

ДА СПРЕМ ЕСЕННИЯ КОСОПАД
Есента е времето, в което косата започва да пада по-интензивно. Понякога косопадът може и 
да е провокиран от друг здравословен проблем, за който трябва да се консултирате с лекар 
за адекватно лечение, но в най-честите случаи се дължи на изтощаването през летния сезон.
Дори да сте полагали интензивни грижи за косата през лятото и да не страдате от есенна 
депресия, пак може да имате проблеми с косата. Това е нормален процес, затова не се 
тревожете прекалено, а действайте с адекватни мерки.

Ëþáîïèòíî



• БИО ШАМПОАН АЛОЕ ВЕРА 250МЛ

• БИО ШАМПОАН КЕСТЕН 250МЛ

• БИО ШАМПОАН ПШЕНИЧЕН ЗАРОДИШ 250МЛ

17,09 14,19
14,19

Äåðìîêîçìåòèêà 

25,99
23,39

-20%
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• MAXI PACK (MP) - РАЗЛИЧНИ РАЗМЕРИ

24,69
17,39

24,69
17,39

2,99
2,39

4,29
3,49
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• ПЮРЕТА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ

• TOPFER МЛЕЧНА КАША, 200 ГР -             
РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ

• BEBELAN ВОДА НАТУРАЛНА 500МЛ

• ДЕТСКИ ЕКО КОМПЛЕКТ ЗА 
ХРАНЕНЕ ОТ БАМБУК

14,99

3,49
2,59

3,49
2,59 0,69

0,59

6,19
5,59

6,19
5,59

6,19
5,59

6,19
5,59

6,19
5,59



• CURAPROX CS 5460 ULTRA SOFT ЧЕТКА ЗА 
ЗЪБИ С 5460 CUREN ВЛАКНА ЗА ЕФЕКТИВНО 
ПОЧИСТВАНЕ, 3 БР. В ОПАКОВКА.

CURAPROX
• SENSODYNE RAPID RELIEF 75ML

• SENSODYNE COMPLETE PROTECTION 75ML

• SENSODYNE COMPLETE PROTECTION EXTRA 
FRESH 75ML

• SENSODYNE REPAIR&PROTECT WHITENING 
75ML

• SENSODYNE REPAIR&PROTECT 75ML

• COREGA TABS BIO FORMULA /ТАБЛЕТИ ЗА 
ПРОТЕЗИ 30БР.

• COREGA FRESH - ФИКСИРАЩ КРЕМ ЗА 
ПРОТЕЗИ 40G

• COREGA EXTRA STRONG - СИЛЕН 
ФИКСИРАЩ КРЕМ ЗА ПРОТЕЗИ 40G

• COREGA НЕУТРАЛЕН ВКУС - ФИКСИРАЩ 
КРЕМ ЗА ПРОТЕЗИ 40G

• COREGA GUM CARE - ФИКСИРАЩ КРЕМ 
ЗА ПРОТЕЗИ 40G /ЗАЩИТА ЗА ВЕНЦИТЕ/

• BILKADENT 
ВОДА ЗА УСТА 
CLEAN&WHITE 
500ML

• BILKADENT 
ПАСТА ЗА ЗЪБИ 
CLEAN&WHITE 
75ML

5,19
4,49

3,19
2,99

9,29
7,89

7,29
6,49

7,29
6,49

6,29
5,39

18,49
15,99
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• DUREX FEEL THIN 12’S

• DUREX FEEL INTIMATE 12’S

PHILIPS
• PHILIPS ONEBLADE RAZOR 1 БР

• СТЕЛКИ GEL ACTIV SPORT ЗА МЪЖЕ 

• СТЕЛКИ GEL ACTIV EVERYDAY ЗА ЖЕНИ

14,69
12,99

14,69
12,99

66,59
50,99

27,69
22,99

27,69
22,99

15,39
13,89

14,49
13,09



Каква метличка да изберем 
за руска парна баня, сауна и 
СПА процедури?

Метличките за руска парна баня имат невероятни свойства, за които може би никога не 
сте чували!Можете ли да си представите руска баня без ароматна метла за сауна? Тра-
дициите на нейното използване са дълбоко в историята.  Използването на метла удвоява 
ползите от парната баня. Всяка метличка за парна баня има невероятни и уникални ле-
чебни свойства. 
Запознайте се с техните различия, така че следващото ви пътуване до СПА центровете 
да е още по-полезно!

•  Евкалиптова метличка: Тя е много 
пoпулярна поради уникалните си лечеб-
ни свойства. Има специален ефект върху 
дихателната система, облекчава различ-
ни настинки, облекчават студа, тонизира. 
Благодарение на високото съдържание 
на етерично масло в листата, тя излъчва 
аромат, който може да успокои и тонизи-
ра работата на тялото. Върху кожата има 
антибактериален и избелващ ефект. Ще 
ви стане любима, ако не можете да жи-
веете без приятни аромати! Такава метла 
ще изпълни банята с уникални миризми и 
ще ви помогне да се отпуснете.

•    Брезова метличка: Отлично загрява 
и масажира кожата.Листата, пъпки-
те и кората на брезата са с лечебни 
свойства, което прави брезовите мет-
линай-популярни в руската баня.Тази 
метла е идеална за болки в мускулите 
и ставите, например след тежко нато-
варване.

•    Дъбова метличка: Успокоява и съ-
що така е известна със своя проти-
вовъзпалителен ефект. Тази метла е 
много полезна за хора с висок физи-
чески и психически стрес.

Ëþáîïèòíî
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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 01.10 - 31.10.2019г. 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! 


