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ЛЮБОПИТНО
Великден е съвсем
близо. Може би ще сте
любопитни да откриете
историята на този християнски празник и как
се празнува по целия
свят. Освен за обичая с
боядисването на яйца и
омесването на обредни
сладки пити, ще поговорим и за останалите
традиции, които съществуват.

ВЕЛИКДЕНСКИТЕ
ТРАДИЦИИ ПО ЦЯЛ СВЯТ

Великден е празник, в който всички християнски общества
отбелязват възкресението на Исус Христос. Наричан е Празникът на всички празници. Седмицата преди Великден, наречена
Страстна, е почитана от християнската църква като Велика.
Тя се нарича още Седмица на страданията и е последната от
живота на Исус Христос на земята. Всеки ден от страстната
седмица е Велик, а последният – Велика Събота, слага край на
великденския пост.
Навсякъде по света хората празнуват Великден според религиозните си убеждения и местни обичаи.
Във Франция, Германия, Великобритания, България
и други страни, на Великден звънят празнични камбани.
Те приканват всички да отидат в църквата и да се радват за
Възкресението на Христос. Във френската столица – Париж,
на празника се садят цветя, а в Англия всички украсяват терасите и фасадите на домовете си с бели лилии – символ на
невинността.
Някои от южните народи организират празнични шествия,
придружени от музика и танци. В Испания, Гърция и Италия празничният дух буквално витае из улиците на градове и
градчета и всички са заедно на празника, край ритуален огън,
с чаша вино. В някои от островните части на Гърция и провинции на Италия традиционно от терасите се хвърлят керамични
съдове. Според поверието чупенето на керамика е свързано с
настъпването на новия плодороден сезон и изобилието на плодове, които ще се събират в нови съдове.
В Ирландия, Полша, Латвия, Италия, Хърватия и САЩ
традиционно за Великден се боядисват яйца. Обичаят се ражда
в Месопотамия, където червената боя, с която се боядисвали
яйцата, изобразявала кръвта на Христос. С течение на времето
яйцата стават истински символ на празника и днес те са заменени дори с шоколадови, дървени или пластмасови. В Герма-

ния пъстроцветните яйца се закичват по дърветата, за да са изпълнени с плодове. В Латвия, вместо бои, за да украсят яйцата,
хората използват цветя, семена и зърна, като ориз и леща.
Великденският заек пък е герой, който идва от англоезичната култура. Заекът е символ на плодородието. Римляните
вярвали, че всичко, което живее, идва от яйце, а християните разглеждат яйцата като извор на живот. В англоезичните
култури децата се събуждат на Великден и трепетно очакват
да открият къде великденският заек е скрил пъстроцветните яйца. Децата ги търсят у дома и в целия квартал, заедно с
приятелите си. Провеждат се състезания за това кой е събрал
най-много.
У нас Великден е повод семействата да се съберат заедно
и да съхранят вековната традиция. На трапезата присъстват
традиционни гозби с агнешко. Жените, както в много други
страни по света, приготвят за празника обредни пити - козунаци. В Румъния те дори се наричат по същия начин. Обредният
сладък хляб – козунак, символизира тялото на Христос, така,
както червената боя на яйцата – кръвта му. Единствено в Италия жените не приготвят козунаци, а обреден хляб под формата на гълъб, който символизира Светия Дух.
Малко преди полунощ в събота, хората в България и Русия
обличат най-новите си и хубави дрехи и отиват на църква. Там
те занасят красиви, пъстроцветни букети с цветя и боядисани
яйца. В полунощ всички могат да вземат и отнесат в дома си
частица от Свещения огън.
На Великден първото парче от обредния козунак се полага
на най-възрастния мъж в семейството. Първото боядисано в
червено яйце пък се използва, за да се нарисуват кръстчета
върху челцата на най-малките в семейството, за здраве и
благополучие. Това яйце не се чупи като останалите, а се пази
близо до иконата на Исус Христос и Дева Мария.

8,39

7,49

БЛИЗАЛКИ х 8 бр.
ЗА ВЪЗПАЛЕНО ГЪРЛО
6,99

6,29

9,89

8,89

Медицинско изделие. За деца над 3 години.

-10%

СПЕЦИАЛНА
ОТСТЪПКА
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9,99
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ЗДРАВЕ И КРАСОТА

За да си набавим всички витамини
и тялото ни да не изпитва недостиг,
е важно да следваме балансирана
диета, която да отговаря на нашите
индивидуални нужди.

КЪДЕ СЕ КРИЯТ

ВИТАМИНИТЕ?
Във вечното търсене на здраве чрез
храната, е важно да се обърне внимание
на това кои са най-богатите на витамини алтернативи. Разбира се, съществуват много мултивитамини в търговската мрежа,
но с изключение на някои
по-специални случаи, найценен източник
на витамини и
минерали е
храната.

Витамините са неорганични вещества без калории. Те са незаменими за жизнените функции
на тялото и правилното функциониране на всички органи и системи. Човешкото тяло естествено
синтезира някои от витамините. Останалата част
от необходимия принос трябва да се осъществява
с храната.
Въпреки че всички естествени храни съдържат
витамини, съществуват такива, в които концентрациите им са по-големи.
Досега изучените витамини са 13 вида: А, В
комплекс (В1, В2, В3, В5, В6, В8, В9, В12), С, D, Е и К.
Дневната нужда е индивидуална и зависи от възраст, пол и състояние. Възможните витаминни
дисбаланси в организма са авитаминоза, хипервитаминоза и хиповитаминоза, съответно липса,
предозиране с даден витамин и недостиг.
Кои храни са най-богатите на витамини

ВИТАМИН А
Той се счита за антиоксидант и защитник на зрителното здраве. Хранителните източници на витамин А
са черен дроб, моркови, зеле, ряпа и
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спанак. Пълнозърнестите храни и маслото също внасят
добри количества от витамина в организма.

ВИТАМИНИ ОТ В ГРУПАТА
Витамините от група В стимулират клетъчния метаболизъм и участват в преработката на въглехидратите, за да
ги превърнат в енергия. Всички видове месо и млечните
продукти съдържат високи дози витамини от група В. Откриват се също в бобовите култури, зърнени храни и ядки.
За хората, които са избрали да не приемат животински
продукти, трябва да помним, че зеленчуците нямат витамин В12, така че се препоръчва да се вземат хранителни
добавки с бирена мая и пшеничен зародиш.

ВИТАМИН С

др. Маслото от черен дроб на треска съдържа извънредно
високи дози витамин Д.

Витамин С е познат като антиоксидант, противостареещ
фактор и източник на енергия и здраве за организма. Той
участва в редица биохимични реакции. Освен като антиоксидант, витамин С е известен с това, че насърчава производството на колаген, подпомага възстановителните и
оздравителните процеси в тялото.
Групата храни, които осигуряват по-високи концентрации от този витамин, са плодовете и зеленчуците, особено
киви, червен пипер, цитруси, броколи, зеле и спанак. Хранителните източници на витамин С от животински произход са мляко и черен дроб.

ВИТАМИН Е

ВИТАМИН D

Той се характеризира като антихеморагичен, благоприятстващ коагулацията на кръвта витамин. Участва в
синтеза на костната тъкан и предотвратява сърдечните
проблеми. Открива се главно в зеленчуци, като къдрави
зеле, спанак, магданоз и сладък картоф.
В по-малки количества се открива в черния дроб, рибата, говеждото месо, яйцата и зърнените култури.

Известен като „слънчевият витамин", той участва в
поддържането на костната система, като улеснява абсорбирането на калций. Слънцето е най-добрият начин да си
набавим този скъпоценен витамин, тъй като посредством
слънчевите лъчи той се трансформира и абсорбира в тялото. Среща в рибата, предимно сьомга, сардини, риба тон и

Витамин Е повлиява репродуктивните процеси в човешкото тяло. Той също е антиоксидант, укрепва здравето
на мускулите, допринася за правилното усвояване на витамин К и витамин А. Рибата, морските дарове и яйцата
доставят голямо количество от този витамин в тялото.
Зелените листни зеленчуци са също богати на витамин Е,
както и растителните студено пресовани масла, особено
това от пшеничен зародиш. Среща се също в някои ядки,
като бадеми, лешници и слънчоглед.

ВИТАМИН К
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Биотин 5000 мкг
Не съдържа ГМО.
Не съдържа Глутен.
Подходящ за вегани.

 Поддържа здрави
кожата, косата и ноктите!

-10%

СПЕЦИАЛНА
ОТСТЪПКА

УПОТРЕБА: 1 капсула дневно, със или без храна или както ви е предписал лекар.

Куркумин Комплекс 500 мг с МЕРИВА®
Не съдържа ГМО.
Не съдържа Глутен.
Подходящ за вегани.

 Силен антиоксидант.
 Забавя процесите на стареене.
 Спомага обмяната на веществата.
 Има функция на имуностимулатор.
 Подобрява паметта и умствените
способности.
 Подобрява сърдечната функция.
УПОТРЕБА:
2 капсули дневно след храна.

-15%

СПЕЦИАЛНА
ОТСТЪПКА

ЗДРАВЕ И КРАСОТА
Здравето е грижа, постоянство и отговорност. Всеки ден сме изправени пред избора как да
живеем, как да устоим на предизвикателствата на забързаното ежедневие, как да се грижим
за тялото си, да съхраним себе си. „Нека храната бъде твоето лекарство” – казва Хипократ – а
тайната е в правилния избор, пропорции и отношение към храненето.

БИОПРОДУКТИТЕ
едно по-различно отношение
към здравето

Тъй като неизменно стоим зад вас и откликваме на нуждите ви, посветени на здравето и красотата, нашите аптеки
Медея вече са и място, където можете да откриете разнообразие от сертифицирани, висококачествени биопродукти и
суперхрани BIOTONA – за един по-добър живот, изпълнен с
виталност, здраве и сила.

ОТКЪДЕ ДА ЗАПОЧНЕМ?...
Разбира се, от понятието за суперхрана и биопродукт.
Органичните, или биопродукти, са приготвени съгласно
стандарти, установени от контролните органи за сертифициране. Тези храни се отглеждат, обработват и пакетират,
без да се използват химически агенти. Това означава, че
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производството им изключва категорично използването на
химически торове, пестициди или химически консерванти.
Що се отнася до понятието „суперхрана”, Оксфордският
английски речник го тълкува като "богата на хранителни
вещества храна”. Суперхраните съдържат витамини, минерали и антиоксиданти, фибри и фитонутриенти, изключителни полезни за здравето и благосъстоянието на организма. В групата на суперхраните спадат различни плодове,
семена, масла, билки и водорасли, които произхождат от
различни региони по света, като Европа, Северна Америка,
Южна Америка и някои части на Азия. Част от списъка с тези
храни включва мака, чия, годжи бери, спирулина, кокосово
масло, сусамов тахан, конопено, ленено семе и др.

ЗАЩО СА ТОЛКОВА ПОПУЛЯРНИ?
Храненето с биопродукти и суперхрани представлява поразлично отношение към личното здраве, но и към здравето на планетата и бъдещите поколения.
От една страна, тези продукти съдържат извънредно
ценни микро- и макронутриенти, които зареждат тялото с
енергия, предпазват клетките от стареене, неутрализират
свободните радикали, насърчават функцията на много органи в човешкото тяло, което ги превръща в една специална
грижа към личното здраве. Съдържанието на витамини,
минерали и органични съединения в тях спомага за предотвратяването на сърдечни заболявания, преждевременно
стареене, проблеми със зрението и когнитивните функции.
От друга страна, изборът на биопродукти показва ангажираност към околната среда и чистотата на планетата и
категорично негативно отношение към замърсяването на
почвата и продуктите с химикали. Тъй като в биологичното
земеделие не се използват химически торове и пестициди,
не се замърсяват почвата, въздуха и водата и по този начин
се гарантира един по-здравословен свят за живеене на бъддещите
щ поколения.

КААК МОЖЕМ ДА РАЗБЕРЕМ ЧЕ ДАДЕН
ПРОДУКТ
П
Р
Е ОРГАНИЧЕН?
Органичните (био) храни могат да
бъдат
бъъд идентифицирани благодарение на

специфично лого, което се поставя върху опаковката. Компаниите, производителите и доставчиците на биопродукти
са задължени да спазват всички правила, установени от
сертифициращите органи в съответния регион, за производство, пакетиране и предлагане на такива продукти. По
този начин те получават и правото да ползват логото за
органични продукти върху опаковките на храните. Винаги
когато избирате биопродукти, търсете логото за биопродукт
върху опаковката.

СТРУВАТ ЛИ БИОПРОДУКТИТЕ ПОВЕЧЕ ОТ
КОНВЕНЦИОНАЛНИТЕ?
Да, биопродуктите, в това число и суперхраните,
обикновено струват 20% до 100% повече от конвенционалните продукти. Производството на тези храни
обикновено е трудоемко и се състои в използването
на органични торове и пестициди, които са по-скъпи
от химическите им еквиваленти. Всичко това оскъпява
крайния продукт.

ДА ПОГОВОРИМ ЗА ПРЕДИМСТВАТА

 Суперхраните не изискват много подготовка. По-голямата част от тях са годни за директна консумация, което
означава, че се включват сурови ястия, супи, смуутита и
сурови десерти.
 Не съдържат глутен и холестерол.
 Не съдържат изкуствени добавки, като подсладители
и оцветители.
 Това са продукти, които не търпят генетични модификации.
 Произхождат от биологично чисто земеделие. Те се
обработват и пакетират така, че да запазят в себе си всички
ценни витамини и минерали.
Не се обработват с химически торове и пестициди, които
да блокират активността на микро- и макронутриентите.
Не съдържат антибиотици и животински съставки,
които отслабват имунната устойчивост на организма.
Не съдържат органофосфати – химически съединения,
използвани срещу вредители и свързани с редица проблеми, включително аутизъм, дефицит на вниманието и др.

Ако обмисляте как да подобрите начина си на живот, открийте възможността да използвате храната като
източник на дълголетие и здраве и се уверете сами в ползите, които биопродуктите и суперхраните могат да
донесат в живота ви.

ПОДОБРЯВА храносмилането
и ПОМАГА при подуване
и тежест в стомаха

Cynarix

®

8,09

7,29

10,59

9,49
Представителство за България: 1164 София,
тел.: 02/866 33 58, 963 11 81, е-mail: office@montavit.bg

-10%

СПЕЦИАЛНА
ОТСТЪПКА

Лекарствен продукт за възрастни и деца над 12 год. Съдържа Cynarin.
Преди употреба прочетете листовката. А163/29.04.04

Cynara scolymus

-20%

СПЕЦИАЛНА
ОТСТЪПКА

NO-SPA ®
NO-SPA Comfort 40 mg x 24 табл.

Премахва спазмите и
ефективно елиминира
болката.
4,49

3,99

Лекарствен продукт за възрастни. Преди употреба прочетете листовката. В аптеките без рецепта. А128/18.06.2015

4,29

3,89
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24,89

22,39

44,59

37,89

МАЖИ И ДВИЖИ

R eparil - Gel N
®

11,49

10,29

Reparil®-Gel N
При контузии, навяхвания, натъртвания и болки в гърба при деца и възрастни. Съдържа есцин и диетиламин салицилат. Лекарствен продукт без лекарско предписание.
Преди употреба прочетете листовката. За пълна информация: Майлан ЕООД, гр. София 1505, бул. „Ситняково“ 48, ет. 7, тел: 02/4455400, BG-REP-06 (06/2017), Одобрение ИАЛ: A-181 / 24.08.2017

Aescin, Diethylamine salicylate

ВЛАЖНА КАШЛИЦА
6,19

5,59
8,99

8,09

7,79

6,19

5,59

www.aptekamedea.bg

9,99

8,99
8,99

8,09

7,49

6,39

-10%

СПЕЦИАЛНА
ОТСТЪПКА

СЛИМ ПАМ:
ЕДИНСТВЕНАТА ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА ЗА ОТСЛАБВАНЕ, ПРЕМИНАЛА ПРЕЗ КОМПЛЕКСНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ С УЧАСТИЕТО НА
СТОТИЦИ ЖЕНИ И ПРИЗНАТА С МЕЖДУНАРОДНИ НАГРАДИ
Награди’ Grand Prix от Франция, Златен медал от САЩ, Почетна купа от Китай, Златен медал Тесла, Сърбия, Златен медал
Архимед, Русия, Награда за най-добра хранителна добавка
на СХП, България и др.
Известно е от статистическите анализи, че жените над 44 годишна възраст
са по-предразположени към затлъстяване. Основна причина за това е въздействието на женските полови хормони прогестерон и естроген.
Преобладаването на естроген при хормоналния дисбаланс допринася за
увеличаване на килограмите при запазен хранителен режим. Но, хормонален дисбаланс и естрогенова доминация може да причинят и външни фактори – стрес, хистеректомия, заболявания на щитовидната жлеза, въздействие
на фактори от околната среда. Поведението на жените също допринася за
естрогенова доминация и затлъстяване – някои неправилни диети и ниска
физическа активност.

СЛИМ ПАМ: ИНОВАТИВНА СЕРИЯ ПРИ ЗАТЛЪСТЯВАНЕ ПРИ МЪЖЕ И ЖЕНИ.
Базирано на детайлно изучаване на етиологията на
затлъстяването и наднорменото им тегло, беше
създадена иновативната
добре изучена комбинация Слим Пам от проф. д-р
Памуков и д-р Памукова.
Изследвания сред 238 пациенти демонстрират, че Слим
Пам нормализира ендокринната система, подпомага правилната обмяна на веществата и така
води до редукция на теглото.
Средното отслабване от
Слим Пам е с 36% по-добро
8,500±5,550 кг в интервала
0-30 кг, което е сигнификантно повече (p<0,001)
от това на предишни диети - 6,24±4,21 кг в интервала от 0 до 20 кг.

ЕФЕКТИ:
 топи мазнините
 спомага за намаляването на теглото по естествен начин с по 1-5 кг. за 4 седмици
 спомага за стопяване на 2-18 см мазнини от талията,
бедрата и ханша за 4-20 седмици
 с благоприятен ефект при целулит
 с благоприятен ефект за храносмилателната система,
метаболизма и намаляването на газовете. Детокс ефект.
 с благоприятен ефект върху черния дроб, храносмилателната и отделителните системи
 с благоприятен ефект за ендокринната, система и хормоните на младостта HGH, DHEA, както и хормоните, участващи при метаболитните процеси като лептин и грелин.
 с благоприятен ефект за хормоналните и половите
системи на дамите (СЛИМ ПАМ® за жени) и господата (СЛИМ
ПАМ® за мъже)
 билките съдържат антиоксиданти, витамини и фито
хормони подпомагащи подмладяването на кожата и укрепването на костно-мускулната система
 100% билков и натурален. Не съдържа кофеин и консерванти. Без странични ефекти.

ÅËÅÂÈÒ

Витамини за бременни с фолиева киселина,
метафолин и Омега 3 (DHA)
Витамини за бременни №1
в света*, е вече в България!
С фолиева киселина, метафолин и Омега 3 (DHA).
За здравословното развитие на Вашето бебе още от
зачеването!
8,49

6,79

26,79

24,11

* Продажби в стойност съгласно данни на Quintiles IMS R4B
MAT 10/2016
Хранителна добавка за жени,
планиращи бременност, и бременни жени. Да не се превишава препоръчителния дневен
прием и да не се използва като
заместител на разнообразното
хранене.
Байер България ЕООД,
ул. Резбарска 5, 1510 София

ÈÁÅÐÎÃÀÑÒ

50 мл перорални капки

Със силата на 9 лечебни растения
за облекчаване на множество
стомашно-чревни симптоми
9,69

7,69

6,09

5,49
Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 3 години.
Съдържа екстракти от девет лечебни растения. Преди употреба
прочетете листовката. Байер България ЕООД, ул. “Резбарска” 5,
1510 София, България. A0010/ 15.02.2018

Зачервени и раздразнени очи?
15,40

ВИЗИН®. Ефективното облекчение.

13,89

11,54

10,39

*според данни на IMS България към юни 2016 г.
Лекарствен продукт без лекарско предписание. Съдържа тетрахидрозолинов хидрохлорид.
За възрастни и деца над 6 години. Преди употреба прочетете листовката.
Ref. No: CONBG/VIS/ А286/12.01.2017

-10%

СПЕЦИАЛНА
ОТСТЪПКА
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-10%

СПЕЦИАЛНА
ОТСТЪПКА

БЕЗКОНТАКТЕН
ТЕРМОМЕТЪР ЗА ЧЕЛО
 Безконтактно измерване на температурата на челото
за 2 секунди.
 Изключително голям дисплей,
лесен за отчитане.
 Запаметява последните 24 измерени стойности.
 Два режима на работа - човешко
тяло и повърхност на обект
(напр. бебешка бутилка с мляко).
 Звуков сигнал на алармата.
 Лесен за управление.

-10%

СПЕЦИАЛНА
ОТСТЪПКА

ÊÎËÀÃÅÍ

GO4RAW

ПРО-АКТИВ течен с вкус на ягода, 600 мл

БИО сурови барове 25 г
1,29

1,19

90,39

72,29
• КОМБИНИРАН ПРОДУКТ
ЗА ЗДРАВЕ И КРАСОТА
• ПОДХОДЯЩ ЗА ЖЕНИ И МЪЖЕ
Collagen Pro-Active е уникална
хранителна добавка получена от
висококачествен хидролизиран
колаген, богат на специфични
аминокиселини, които се абсорбират лесно от човешкото тяло
(приблизително 90%), напълно
безопасен, без регистрирани
негативни странични ефекти.
Collagen Pro-Аctive се произвежда по иновативна технология чрез хидролиза на ензими;
Скъп и отнемащ много време
метод.

Био суров бар Годжи бери
Наречени още „Тибетското чудо“, червените плодчета на
Годжи Бери са с фина структура и естествена сладост.
Задоволяваме апетита с богат на витамини десерт и се
наслаждаваме на мек вкус и какова енергия.
1,29

1,19

Био суров бар Инка Бери
Go4Raw Инка бери е изпълнена с безценни хранителни
вещества. Барчетата имат високо съдържание на витамин P и са богати на пектин, фосфор, витамини A, C, B1,
B2, B6 и B12. С високо съдържание на протеин!

13,59

Ref. №: CONBG/NIZ/0117/006

12,19

Лекарствен продукт без лекарско предписание. Съдържа кетоконазол.
Преди употреба прочетете листовката. A654/12.07.2012

5,59

4,99

www.aptekamedea.bg

ÓÑÒÊ
ÑÜÒ×ÐÔÂ

ͳϮϬй

Mediket
Prevent

Mediket
Plus

Mediket
Ictamo

ʸ̴̵̡̨̨̛̛̖̬̥̦̪̻̬̯̌
 ̴̵̡̨̨̛̛̣̖̬̥̦̪̻̬̯̌
 ̶̵̨̨̛̪̬̖̖̦̯̪̻̬̯̏́

˃̴̵̡̨̨̛̛̖̙̬̥̦̪̻̬̯̌
 ̵̡̨̯̖̙̻̪̻̬̯
 ̶̵̨̛̛̛̬̖̬̺̪̻̬̯̔̏̌
 ̭̻̬̖̙̍

ˁ̨̨̡̛̛̛̖̬̦̪̬̣̖̥̭̻̭̭̣̪̍̌̌̚
 ̨̭̖̬̖̍́;̡̨̡̭͕̭̣̪̌̌Ϳ
 ̵̨̡̛̪̻̬̯̦̪̣̌̌
 ̛̭̣̦̥̭̯̦̌̌̌
 ̶̡̡̛̭̖̬̖̦̭̣̪́̌̌̌
 ̛̛̭̯̬̱̪̖͕̬̦͕̭̻̬̖̙̌̍

ˌʦʫʱˉʤˀˁʶʰʪʫˀʺʤ˃ʽʸʽʧʰˋʻʰˌʤʺʿʽʤʻʰ
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15,29

20,19

70,39
70,39

-20%

СПЕЦИАЛНА
ОТСТЪПКА

СПЕЦИАЛНА
ОТСТЪПКА

ПРОМО
КОМПЛЕКТ

35,99

-25%

ДО

83,49

75,09

80,79
68,19

61,39

19,59

14,79

ДУ
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И
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КУП НА ВСИ
ПО
Ч

E
С МАРКА

UC

САМО ПРЕЗ АПРИЛ КУПИ*
ПРО
ПРОДУКТ
EUCERIN И ВЗЕМИ

ОТСТЪПКА ОТ 25%

*Промоционалното предложение е валидно от 1 до 30 април 2018 г.
Не се комбинира с други промоции, специални предложения и промо комплекти.

www.aptekamedea.bg

19,39

17,90

30,59

16,19

НОВ ПРОДУКТ!

ПРОМО
КОМПЛЕКТ

46,49

ПРОМО
КОМПЛЕКТ

15,79

www.aptekamedea.bg

-10%
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ОТСТЪПКА
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-20%

ДО

-15
Важи от 01.04. до 30.04.2018 г.

месец на

DUREX

Мустела

овлажняващ гел лубрикант
на специална цена

-10%

СПЕЦИАЛНА
ОТСТЪПКА

 Иновативна технология,
предлагаща бързо
и сигурно тестване.
 Двойно повече сигурност
на теста, благодарение
на двата броя в опаковка.
 Лесна и практична употереба.
 Ниска и достъпна цена.

-10%

СПЕЦИАЛНА
ОТСТЪПКА

-15%

СПЕЦИАЛНА
ОТСТЪПКА

-10%

СПЕЦИАЛНА
ОТСТЪПКА

STOP

СПЕЦИАЛНА
ОТСТЪПКА

НА КЪРВЯЩИТЕ
ВЕНЦИ

МОЩНА ФОРМУЛА С
УНИЩОЖИТЕЛЕН ЕФЕКТ
за вредните бактерии!

-17%

ДО

• Гъвкавост
• Качество
• Издръжливост
• Комфорт и прецизност
• Размери:
0,6; 0,7; 0,9; 1,1; 1,3 мм.
КОМФОРТ И ПРЕЦИЗНОСТ
Адаптира се към вашата ръка.
Покритие против хлъзгане.

ПРЕПОРЪЧАНО
ОТ СТОМАТОЛОЗИ

AQUAFRESH

BILKADENT

интензивна грижа за сияйна усмивка
на специална цена

паста за зъби с
антипародонтозно действие

3,99

3,59

3,99

3,59

3,99

3,59

www.aptekamedea.bg

7,49

5,19
9,69

6,19

НОВ ПРОДУКТ!
8,99

5,69

-20%

СПЕЦИАЛНА
ОТСТЪПКА

SCHOLL

SCHOLL

мъжки и дамски стелки GelActive
Everyday, Work или Sport

Система за премахване на гъбички
по ноктите Fungal Nail, 3.8 мл

-10%

СПЕЦИАЛНА
ОТСТЪПКА

-10%

СПЕЦИАЛНА
ОТСТЪПКА

REXONA
мъжки или дамски дезодоранти
на специална
ц
цена

СПЕЦИАЛНА
ОТСТЪПКА

-35%

ДО

www.aptekamedea.bg

-20%

СПЕЦИАЛНА
ОТСТЪПКА

-20%

СПЕЦИАЛНА
ОТСТЪПКА

ВКУСНО И ПОЛЕЗНО

Сладки

великденски
изкушения

Великден е тук – още един прекрасен празник, който ни предоставя възможност да
прекараме време с близките си, да докажем верността си към традициите, да посветим децата си в тях и да ги превърнем в начин да се забавляваме, да приготвим
нещо вкусно, което да споделим с любимите си хора.
Предлагаме ви няколко рецепти за сладки великденски десерти с традиционното
козуначено тесто. Опитайте ги. Споделете моментите по приготвянето им с най-малките. Поднесете ги с празнично настроение.

www.aptekamedea.bg

РУЛО ВИРДЖИНИЯ
Необходими продукти: 1 кубче мая, 200 мл прясно мляко, 3
яйца, 1 жълтък, 10 с.л. захар, 150 мл олио, щипка сол, портокалови корички, ванилия, брашно (около 800 г), сладко за намазване по
избор.
Начин на приготвяне: Накиснете предварително кубчето мая
във хладка вода. Разтворете захарта в млякото. Оформете кладенец
от брашното и вътре смесете всички продукти поетапно. Омесете
гладко тесто и го оставете да втаса за около 1 час. Омесете отново
тестото, разделете го на две половини и ги разточете. Намажете със
сладко разточените блатове и ги навийте на рула. Отгоре намажете с
жълтък и печете в предварително загрята фурна. Може да поръсите
по желание рулата със сусамово, маково семе или филирани бадеми.

АРОМАТНИ КОЗУНАЧЕНИ КИФЛИЧКИ
Необходими продукти: 800 г бяло брашно, 4 яйца, 250
г захар, 150 мл олио, щипка сол, 300 мл прясно мляко, 1 кубче мая, ванилия, 30 мл ром, сладко с цели ягоди или други
плодове.
Начин на приготвяне: Маята се разтваря в малко топла
вода. В брашното, оформено като кладенец, се смесват разтворената мая, яйцата, млякото, с разтворената в него захар,
олиото, рома, солта, ванилията. Омесва се меко тесто и се оставя да втаса на топло за около час – трябва да удвои обема
си. След втасването, тестото се омесва повторно и се разделя
на четири топки. Те се разточват на кръгове. Всеки кръг се
разрязва на 12 триъгълника. В основата на всеки триъгълник се поставя по един цял плод от сладкото и се завива кифличка. Готовите ароматни кифлички се намазват с жълтък и
се изпичат на предварително загрята фурна.

ЗЛАТЕН КОЗУНАК С БАДЕМОВА ГЛАЗУРА
Необходими продукти: 1 кг бяло брашно, 5 яйца, 300 мл прясно
мляко, 200 мл олио, 1 кубче мая, 200 г захар, лимонови корички или
лимонова есенция. За глазурата: 2 белтъка, 3 с.л. пудра захар, ванилия, филирани бадеми.
Начин на приготвяне: Маята се разтваря предварително в малко количество вода. В брашното се оформя кладенец и се добавят
маята, яйцата, млякото с разтворената в него захар, олиото, настърганите лимонови корички. Омесва се гладко, меко тесто. Оставя се да
престои около час- час и половина, когато отново се омесва. Разделя
се на три равни половини, които се разтеглят и усукват, а след това се
вплитат в плитка. Така оформеният козунак се оставя за още 20-30
минути на топло, след което се слага във предварително загрятата
фурна. Докато козунакът се пече, белтъците се разбиват на гъст сняг.
10-15 минути преди козунакът да е готов, върху него се намазва глазурата и отгоре се поръсват бадемите.

СВОБОДНО ВРЕМЕ

ОВЕН (21 МАРТ-20 АПРИЛ)
Ако имате желание да стартирате нещо ново, направете го. Тъй като щастието никога не идва
само, радвате се на любовта на половинката си и семейството си. Приятелите ви знаят, че могат да
разчитат на вас безусловно, не ги разочаровайте.

ТЕЛЕЦ (21 АПРИЛ-21 МАЙ)
Мили Телци, възможни са вълнуващи срещи в личен план. Обвързаните от вас ще се изправят
пред предизвикателството да изгладят евентуални разногласия в контекста на сантименталните си
взаимоотношения. Настроени сте авантюристично. Позитивизмът ви е зареждащ и вдъхновяващ.

БЛИЗНАЦИ (22 МАЙ-21 ЮНИ)
Чувствате се по-освободени и спонтанни от обикновено. Забавете темпото и стабилизирайте
емоциите си. Ако усещате, че не принадлежите на сферата, в която работите, периодът е подходящ
за промяна. В любовните взаимоотношения ще се наложи да отстоявате независимостта си. Контролирайте желанието си да харчите прекалено.

Хороскоп за
РАК (22 ЮНИ-23 ЮЛИ)
Мили Раци, не сте сами по трудния път към успеха. И в професионален, и в личен план можете
да разчитате на партньори за сътрудничество и подкрепа, която ще умножи силите ви по пътя към
начертаните цели. Ще отбележите значителен напредък и новаторство в професионален аспект.
Във финансов план постигате добър баланс.

ЛЪВ (24 ЮЛИ-23 АВГУСТ)
Както винаги, вие сте в центъра на всички събития. Чувството ви за хумор и лекотата, с която
общувате, ви правят най-желаната компания. Периодът е подходящ, за да предприемете пътуване. Редица обстоятелства благоприятстват напредъка във романтичните ви взаимоотношения.

ДЕВА (24 АВГУСТ-23 СЕПТЕМВРИ)
Мили Деви, пред вас се откриват нови хоризонти, но е възможно личните ви емоции и преживявания да ви дърпат назад. Отстоявайте идеите си. Работата ви ще започне да дава плодове. В
личните ви взаимоотношения е възможно да се чувствате като в капан. Обявете война на рутината
и ще се радвате на щастие и удовлетвореност.
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ВЕЗНИ (24 СЕПТЕМВРИ-23 ОКТОМВРИ)
Периодът разкрива много предизвикателства пред вас, мили Везни. Възможностите идват една
след друга. Ако сте прекалено активни, може да почувствате тежестта от амбициозността си върху
раменете си. Не забравяйте, че можете да разчитате на подкрепата на семейство си. В края на месеца
сте настроени романтично.

СКОРПИОН (24 ОКТОМВРИ-22 НОЕМВРИ)
У вас нараства желанието за пътуване, но различни събития може да ограничат свободната ви
воля. Вие се чувствате в хармония с обкръжението си. Партньорските ви отношения са повече от
отлични. Затова не прилагайте натиск нещата да се случват според вашите представи.

СТРЕЛЕЦ (23 НОЕМВРИ-21 ДЕКЕМВРИ)
Време е отново да се завърнете към обичайните си задължения. Роднини ще потърсят помощта ви
за разрешаването на семейни въпроси. Не се колебайте да помогнете. Напрежението и стреса постепенно ще изчезнат и в края на месеца ще се чувствате спокойни и окрилени.

месец Април
КОЗИРОГ (22 ДЕКЕМВРИ-20 ЯНУАРИ)
Готови сте да се съсредоточите върху основните си цели и желания. Първоначално бизнес
начинанията ви ще вървят бавно, но края на периода обещава повече динамика. Възможно е
в личен план да изпитате колебания по отношение на вашия партньор. Нещата се нареждат от
само себе си.

ВОДОЛЕЙ (21 ЯНУАРИ-19 ФЕВРУАРИ)
Повечето от вас ще посветят периода на семейството и близките си. Семейната среда ще е извор
на много съкровени моменти, но са възможни и дребни недоразумения. Необходимо е да сте покатегорични с най-малките членове на семейството си. Вашият сантиментален живот е изпълнен с
положителни моменти.

РИБИ (20 ФЕВРУАРИ-20 МАРТ)
Излизате от период на застой и амбициозността ви малко по малко дава тласък на новите ви
идеи. Ще имате късмет през този месец и ще разполагате с верността на приятели, които ще ви
окуражат в точния момент. Възползвайте се от тези седмици и за да поработите върху неща, които
сте оставили недовършени.
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Възползвайте се от
карта Лоялен клиент
Медея, с която получавате
до 5% отстъпка и 2% от
стойността на всяка
покупка като бонус, който
се натрупва в картата.
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Адреси на верига аптеки Медея:

София:
Медея Бигла – жк Лозенец, ул. „Бигла“ 64, тел. 0879 910 996
Медея Борово – жк Борово, ул. „Родопски извор“ 52, тел. 0879 340 790
Медея Ботев – Център, бул. „Христо Ботев“ 17, тел. 0883 256 523
Медея България – жк Манастирски ливади, бул. „България“ 98, тел. 0879 910 991
Медея Витошка – кв. Иван Вазов, бул. „Витоша” 115, тел. 0885 673 030
Медея Гео Милев – жк Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ 22, тел. 0883 256 522
Медея Димитър Петков – Зона Б-19, бул. „А. Стамболийски“ 167, тел. 0879 400 664
Медея Дойран – жк Бели брези, ул. „Дойран“ 23, тел. 0879 910 993
Медея Дондуков – Център, бул. „Дондуков“ 11, тел. 0879 911 733
Медея Дондуков 2 – Център, бул. „Дондуков“ 34, тел. 0886 032 129
Медея Драгалевци – жк Драгалевци, ул. „Папрат“ 24, тел. 0879 910 992
Медея Драган Цанков – бул. Драган Цанков, бл. 59-63, вх. Ж, тел. 0887 531 391
Медея Дружба 1 – ул. „Туше Делииванов“, пазар Феите“, тел. 0887 147 740
Медея Дружба 2 – жк Дружба 2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 112, тел. 0879 913 956
Медея Илинден – жк Илинден,бл. 129, вх. Б, тел. 0879 913 954
Медея Костенски водопад – жк Гоце Делчев, ул. „Костенски водопад“ 45, тел. 0879 911 736
Медея Красна поляна – жк Красна поляна, бул. „ Възкресение“, бл. 132А, тел. 0879 977 717
Медея Крум Попов – жк Лозенец, ул. „Крум Попов“ 59, тел. 0876 634 400
Медея Люлин 5 – жк Люлин 5, бул. „Райко Даскалов“, бл. 519, тел. 0879 554 287
Медея Мария Луиза – Център, бул. „Мария Луиза“ 36, тел. 0886 103 089
Медея Младост 1 – жк Младост 1, бул. „А. Сахаров“ 16, тел. 0885 911 018
Медея Младост 1А – жк Младост 1А, бл. 503, тел. 0876 616 059
Медея Младост 4 – жк Младост 4,бл. 418, вх. В, тел. 0879 910 994
Медея Надежда 1 – жк Надежда 1, бул. „Ломско шосе“, бл. 172, тел. 0877 160 521
Медея Надежда 3 – жк Надежда 3, ул. „Подпоручик Фотеков“ 1, вх. Б, тел. 0885 418 400
Медея Нишава – жк Стрелбище, ул. „Нишава“ 123, тел. 0878 616 104
Медея Овча Купел, жк Овча купел, ул. „Любляна“ 38 вх. В, тел. 0885 126 025
Медея Овча Купел 1 – жк Овча купел 1, бл. 527, вх. Д, тел. 0879 910 999
Медея Опълченска – жк Банишора, ул. „Опълченска“, бл. 41А, вх.А, тел. 0879 911 735
Медея Плиска – жк Изток, бул. „Цариградско шосе“, бл. 10, тел. 0879 554 286
Медея Прага – Център, бул. „Прага“ 24, тел. 0879 910 995
Медея Редута – жк Редута, ул. „Велчо Атанасов“ 27, тел. 0879 910 998
Медея Света троица – жк Света троица, ул. „Габрово“, бл. 347Б, тел. 0878 616 109
Медея Симеоново – бул. „Симеоновско шосе“ 320, тел. 0885 552 356
Медея Слатина – ул. „Слатинска“ 101, тел. 0885 971 220
Медея Стамболийски – жк Разсадника, бул. „А. Стамболийски“ 233, тел. 0879 340 690
Медея Студентски град – жк Студентски град, ул. „Акад. Борис Стефанов“ 17, тел. 0879 911 737
Медея Студентски град 2 – жк Студентски град, ул. „Висарион Белински“ 25, тел. 0887 659 120
Медея Суха река – жк Суха река – Запад, блок №225, вх. Г, ет. 1, тел. 0889 572 151
Медея Цар Борис – жк Лагера, бл. 49, тел. 0879 913 955
Медея Черни връх – жк Лозенец, бул. „Черни връх“ 14, тел. 0879 264 630
Медея Черни връх 2 – бул. „Черни връх“ 66, тел. 0887 408822
Перник:
Медея Перник – пл. „Кракра“ бл.14, вх.В, тел. 0889 569 407
Плевен:
НОВ Медея Плевен – бул. Васил Левски 189 А, тел. 0889 298 665
Стара Загора:
Медея Стара Загора – бул. „Митрополит Методи Кусев” № 26, тел. 0885 991 554
НОВ Медея Стара Загора 2 – бул. „Цар Симеон Велики“ №60, тел. 024 516 568
Кюстендил:
Медея Кюстендил – гр. Кюстендил, ул. „Демокрация“ 38, тел.0886 809 071

Предложенията са валидни за периода от 1 до 30.04.2018 г. или до изчерпване на
количествата. Цените са в български лева с включен ДДС. Верига Аптеки Медея
запазват правото си да променят цените в посочения период. Някои от продуктите
не се предлагат във всички обекти. Всички обекти приемат ваучери Содексо
Можете да заплатите и със следните карти:
Контакти офис Медея:
Търговски отдел
Ирена Боримечкова
+359 886 77 22 77
support@aptekamedea.bg

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

Отдел Маркетинг
Мария Млъчков
+359 879 34 08 90
marketing@aptekamedea.bg
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