IV.2019

-10%

СПЕЦИАЛНА
ОТСТЪПКА

ЛЮБОПИТНО

ВЕЛИКДЕНСКИ ТРАДИЦИИ
Страстната седмица е период, който се отбелязва по различен
начини сред различните християнски общества. В Йерусалим
и Рим през тази седмица се извършват много религиозни
актове, завещани от традициите, вълнуващи и вековни.
В много държави по света яйцата са безспорен символ на великденските празници. Редом с ритуала с боядисването им, в много
източноевропейски държави са характерни и някои обичаи от предхристиянския произход, като ритуалите на плодородието. Разбира
се, има и напълно нови традиции, като великденските криминални
романи в Норвегия или хвърлянето на керамични съдове на гръцкия остров Корфу.
Характерно за САЩ и Великобритания е присъствието на Великденският заек, който подарява малки плетени кошници на децата и
ги насърчава да открият всички боядисани яйца, скрити в паркове
и градини. Тази сцена всъщност представлява обичай, който идва
на американския континент през XVIII век с първите имигранти от
Германия. Но това не е всичко. През 1878 г. Белият дом отваря вратите си за състезание с детски великденски яйца, което се провежда в
градините на президентската резиденция.
В Скандинавските страни Финландия и Швеция на Великден
децата се обличат като вещици, със забрадки и боядисани лица. Те
минават през къщите, за да поискат яйца и сладкиши, а в замяна
пеят песни. В скандинавската култура вещиците са характерен великденски образ. На някои места на полуострова в петъчната вечер
преди Великден се палят огньове, с надеждата в тях да се погубят
всички зли духове.
На връх Великден, в понеделник, в Полша се празнува празникът
Мокър понеделник или смингус-дингус ( smingus-dyngus). Младите
хора, които се срещат по улиците се мокрят с вода, хвърляйки цели
кофи или дори насочвайки силна струя един към друг. Прицел са
главно момичетата. Според поверието онези, които бъдат намокрени най-много, след една година ще се оженят. Обичаят припомня
кръщението на полския княз Мешко на Великденския понеделник
през 966 г., но в него има и много препратки към предхристиянските
ритуали на плодородието.
Ако планирате да посетите гръцкия остров Корфу за Великден,
трябва да бъдете много внимателни, когато излизате на улицата,
защото там има традиция да се хвърлят керамични предмети през
прозорците. Произходът на този ритуал не е съвсем ясен: някои хора
вярват, че той символизира прераждането на пролетта; други го
свързват с плача на Страшния петък и го извършват в знак на траур
и съпричастност към смъртта на Исус.
Един от най-интересните и любопитни обичаи на Великден
идва от Норвегия, където по това време се пускат специални великденски издания на криминални романи. Този обичай, наречен
Рaaskekrimmen, няма религиозен или езически произход. Той се
ражда случайно, през 1923 г., с рекламата на първия такъв роман
в пресата.

ОТ ЦЯЛ СВЯТ

Рим е един от главните
центрове на християнството и затова
празненствата по Великден във Ватикана са грандиозни. Те започват от Разпети
петък с нощно шествие, което минава
през Колизеума, и завършват на Великден
с множеството благословии, които Светият Отец отправя от Piazza
San Pietro и централния балкон на базиликата „Св. Петър“ urbi et orbi
(„в град Рим и по целия свят“).
Преди въвеждането на християнството ритуалите на плодородието, свързани с възраждането на природата, са изобилствали. В
някои страни тези ритуали все още се пазят. Така е в Чехия и Словакия, където жените се удрят с клонки от върба. Върбата е избрана,
защото е едно от първите дървета, които цъфтят с пристигането на
пролетта. Поради това тя се счита за символ на плодородието – на
природата и на жената.
Едно от местата по света, където може да се усети най-силно духа
и религиозните традиции по време на Страстната седмица е Йерусалим. Смята се, че там Исус е прекарал последните си дни. Пътуването
му, документирано от свещените писания, включва места, които съществуват и до днес. Затова между Великия четвъртък и Великден
хиляди вярващи преживяват последните моменти от живота на
Исус, следвайки същите стъпки, които той е направил. На Разпети
петък много хора влачат кръстове след себе си.Отнасят ги в църквата на Божи гроб, където се смята, че Исус е бил погребан и възкресен.
В цяла южна Италия има изключително интересни процесии по
време на Страстната седмица. Но сицилианската местност Призи пази
уникален ритуал. На сутринта на Великден през селото преминават
три дявола с цинкови маски („Abballu Di Li Diavuli), които изкушават
хората с бонбони, за да уловят душите им. Това става до следобеда,
когато те се срещат с процесията, водеща по стъпките на Дева Мария
и Исус Христос. Християнското присъствие ги плаши и те изчезват.
Счита се, че най-красивите великденски яйца са украинските.
Наричат се „писанка”. За да са по-устойчиви, украинките покриват
великденските яйца с восък. По този начин върху тях могат да се
рисуват най-разнообразни и причудливи форми, макар че най-традиционните са геометрични рисунки или религиозни алегории.
В България Великден се отбелязва с традиционни обредни сладки хлябове, наречени козунаци и пъстри великденски яйца. На много места децата се обличат в народни носии, обикалят домовете и
пеят народни песни, в замяна на което получават яйца, лакомства,
монети и благопожелания. Организират се публични празненства
с танци и музика. Службите в храмовете през Страстната седмица
събират хиляди вярващи християни.
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4,39

4,39

4,49
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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.

16,29

14,59
10,19

8,49

Нованайт е
хранителна
добавка за възрастни. Не е заместител на
разнообразното и балансирано хранене.

17,19
30,79

23,99

13,99

Калций
Магнезий
Цинк

D3

Бързо действие в 1 таблетка
Спомагат за намаляване чупливостта
на нокътната плочка
Способстват за
укрепване фоликула
на косъма
9,99

6,59

9,29

5,59

Вейн Съпорт

но

сна си
ст

ема

> Поддържа здравето на
кръвоносните съдове
> Помага за заздравяването
и еластичността им

кръво

Не съдържа ГМО. Не съдържа Глутен. Подходящ за вегани.

47,99

38,39

9,49

60 веган капсули

8,79
УПОТРЕБА: 1-2 капсули,
веднъж или два пъти дневно
на празен стомах, или както е
препоръчано от вашия лекар.
Чувствителните хора могат
да приемат с храната.
Добавка към храната, която
не може да замести
разнообразното хранене!
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32,49

25,39

30,99

26,99

10,99

13,99

9,29

11,89

Здрави и
през зимата
Още при първите симптоми
започнете лечение
Диария
5,99

Ref. No: CONBG/IMOINST/0918/050

5,29

10,89

10,49
Бързо облекчение в движение,
мигновено се разтваря върху езика

Имодиум инстант 2 mg таблетки, диспергиращи се в устата Лекарствен продукт без лекарско
предписание за възрастни и деца над 6 години. Съдържа лоперамидов хидрохлорид. Преди употреба
прочетете листовката.
A0166/08.07.2018

Ма

ФА

g

7,19

g

8,29

10 mg

0m
80

Осигуряват бързо
настъпващ
антиациден
ефект

ТИ
МО Д

ИН

1

ид

ез
гн

ксид 165 m
ро

6,99

5,99

12 часа
сигурна защита
от излишните
киселини

иев карбон
лц
ат
Ка
иев х

2

Осигурява
продължителен
ефект

При:
гастрит
лошо
храносмилане

24 часов контрол на
стомашните киселини

стомашно
разстройство
Лекарствен продукт без лекарско
предписание за възрастни и юноши
над 16 години. Преди употреба
прочетете листовката.
А-119 / 21.07.2016
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ÑÏÎÌÀÃÀ ÇÀ ÐÅÃÅÍÅÐÈÐÀÍÅ
ÍÀ ×ÅÐÍÈß ÄÐÎÁ

22,19

21,19

13,59

10,99
Повлиява субективните оплаквания от страна на
черния дроб -липса на апетит, чувство за тежест в
дясната част на епигастралната област, вследствие
на токсични или хранителни увреждания на черния
дроб и хепатит.
Лекарствен продукт без лекарско предписание
За възрастни и деца над 12 г. А34/02.03.2017

ÈÁÅÐÎÃÀÑÒ

ÄÓËÊÎÑÎÔÒ

50 мл перорални капки

250 мл перорален разтвор

Със силата на 9 лечебни растения
за облекчаване на множество
стомашно-чревни симптоми
18,99

16,09

Дулкософт води до
нежно и естествено
облекчение при запек.
Съдържа Макрогол
4000, който действа
по изцяло физичен начин. Ефекта
настъпва 24-72 часа
след приема.
Дулкософт – без захар,
без глутен, без вкус

Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 3 години.
Съдържа екстракти от девет лечебни растения. Преди употреба
прочетете листовката. A0010/ 15.02.2018

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

14,99

13,49

Беналгин®
х 20 таблетки

3,19

2,89

8,29

7,59
ЕФЕКТА
Лекарствен продукт без лекарско предписание.
За възрастни и деца над 12 години.
Преди употреба прочетете листовката.
А 174/23.02.2012

3,29

2,79
8,99

7,99

Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 6
години. Съдържа трамазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете
листовката. Препоръчваната доза е 1 впръскване във всяка ноздра до 4 пъти
дневно. Без лекарско предписание, приложението не трябва да продължава
повече от 5 до 7 дни; SABG.RHIN.17.08.0237a; 09/2017; A 253/12.10.2017
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ÏÐÎÏÎËÊÈ ÅÕÈÍÀÖÅß
Подпомагат имунитета

500 мг Ехинацея пурпурея в една таблетка за
смучене. Оказват благоприятен ефект върху
гърлото. 100% натурална сила от Швейцария.
12,59

10,99

8,49

5,99

За възрастни и деца над 12 години. Хранителна
добавка, да не се използва като заместител на
разнообразното хранене.

15,69

15,69

13,29

13,29

8,99

8,09

8,09

7,69

11,39

9,59
8,99

8,19

24,99

22,69

ÇÎÄÀÊ

10 мг филмирани таблетки
6,09

5,09

2,99

4,59

2,59

3,89

3,99

3,39

4,59

7,59

3,99

6,49

Облекчава:
• Назалните и очни симптоми на сезонен
и целогодишен алергичен ринит.
• Симптомите на хронична идиопатична уртикария.
При възрастни и деца над 6 годишна възраст.
Преди употреба прочетете листовката.
32121/13.01.2016

6,79

5,99

Говорeщ апарат за
измерване на кръвно
налягане и пулс
ГО
БЪЛ ВОРЯ
ГАР
СКИ

79,99

71,99
16,49

15,19
µ¹Ç¶µ©¹µ·´§Ç¯´»¬±½¯ÆÇ¸ÇªÁ¨¯¾±¯Ç¶µÇ±·§±§¹§

Индикатор
И к
за аритмия
Анализ и оценка на
резултатите

2х
2 х 60 памет
2 х 60

60 памет,
дата и час
Голям LCD
дисплей
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15,99

12,99

18,99

15,59

В и с о к о к ач е с т в е н и
белгийски BIO храни!

ÀÞÐÂÅÄÈ×ÅÍ ÁÈÎ ×ÀÉ
YOGI TEA
Детокс, 17 пакетчета

6,99

5,99

25,19

18,89
 Регулира храносмилането
 Добавен индийски живовляк
 Микс от разтворими
и неразтворими фибри

Био Аюрведичен Чай Детокс, Yogi Тea е балансирана комбинация
от лакриц и пикантен джинджифил, съчетана с леко гочиво
глухарче и корен от репей. Насладете се!

8,19

4,29
8,19

4,29
7,49

5,29

5,69

4,39

16,99

21,99

19,29

13,99

17,59

16,39

30,99

26,99
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15,49

9,29

14,29

13,99

11,59

11,89
13,39

11,39
14,59

12,39

19,99

16,99

19,99

16,99

7,79

6,59
21,79

18,49

17,19

14,59
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ЕСТРОГЕНЪТ:
НАЙ-ВАЖНИЯТ ХОРМОН ПРИ ЖЕНИТЕ
Хормоните, които се синтезират в човешкото тяло, са отговорни за правилното функциониране на определени органи и системи. Наред с всички функции, естрогенът при
жените има отношение към здравето на нервната система и мозъка.
Хормоните са ключът към дешифрирането на някои
настроения, особено при жените. Женският пол често е
определян като по-емоционален и труден за разбиране, а
причината за това се крие в нивата на специфични вещества, секретирани в тялото. Сред тях е естрогенът.
Естрогенът е един от най-важните хормони при жените.
Той е отговорен за формирането на първичните полови
белези, метаболизма, менструацията и дори формите на
тялото. По време на пубертета производството му се увеличава, което стимулира зрелостта на матката, ендометриума, фалопиевите тръби и влагалището.
Макар да се счита за женски хормон, поради огромното
влияние при женския пол, естрогенът също се секретира и
при мъжете, макар и в минимални количества.
Нивата на този хормон са определящи в три основни
етапа от развитието на жената: пубертет, бременност и

менопауза. Основната задача на естрогена е свързана с
овулацията и оплождането на яйцеклетката. Но той също
взема участие в други процеси, като контрол на нивата на
холестерола в кръвта и метаболизма на мазнините.
Естрогенът представлява стероиден полов хормон,
който се получава от андрогени. Има три вида естроген в
организма, които изпълняват ендокринна функция. Всички действат върху ядрото на клетките, които регулират
синтеза на протеини.
ЕСТРОН - производството му се осъществява в мастната тъкан и в яйчниците;
ЕСТРАДИОЛ - наличен е в изобилие в женското тяло по
време на фертилните години;
И ЕСТРИОЛ - синтезира се чрез андростерон и е наличен в огромни количества по време на бременност.
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Както вече стана ясно, естрогените имат множество
функции в организма. Освен с половата функция и възпроизводството, те са свързани и с насърчаването на
притока на кръв на ниво мозък. Поради тази причина се
смята, че естрогенът има превантивен ефект при мозъчно-съдови заболявания. Това е така, тъй като нивата му
благоприятстват непрекъснатия поток на кръв и глюкоза
в мозъка - фундаментален аспект за доброто състояние на
невроните и някои невротрансмитери.
Но това далеч не е всичко. Женските полови хормони,
освен че регулират правилното функциониране на репродуктивния цикъл и работят заедно с андрогените, за
да стимулират либидото, също подпомагат развитието на
вторичните полови органи.
Естрогенът понижава кръвното налягане и има защитна роля върху костите, благодарение на това, че участва в
усвояването на калция. Той също подпомага работата на
отделителната система.
По време на менструацията нивата на този хормон варират радикално. Оттук и колебанията в настроенията,
които някои жени показват през този период. Други признаци за спад в нивата на естрогена са раздразнителност,
безсъние, намалени когнитивните способности и епизоди
на безпокойство без видими причини.

По време на менопаузата, производството на естроген
намалява рязко, което води до големи промени в тялото. Някои от симптомите, които обикновено се появяват,
са вагинална сухота, чести промени в настроението,
изключителна умора, прекомерно изпотяване и поява
на остеопороза. Освен това, рискът от сърдечносъдови
заболявания също се увеличава. Поради тази причина в
този етап се препоръчва специфично лечение за противодействие на посочените симптоми.
Естрадиолът е най-силният хормон сред естрогените.
Той има жизненоважна роля за двигателната функция и е
свързан с процесите на паметта и ученето, както и с чувствителността към болка. Някои специалисти дори приписват на естрадиола способността да предпазва мозъка от
възможните щети, каквито могат да причинят различни
дегенеративни заболявания, като болестта на Алцхаймер.
Здравословната диета, почивката и двигателната активност са в основата на идеалната хормонална регулация. Не бива да се забравят и редовните профилактични
прегледи при специалист. По време на пременопауза и
менопауза не се колебайте да споделите оплакванията си
със воя лекар. Съществуват много алтернативи за компенсиране на хормоналните нива с цел запазване качеството на живот и възможно най-добро здраве.

PUFIES

APTAMIL

мокри кърпи на специална цена

Мляко за малки деца над 1 година
31,89

2,89

2,49

28,99
31,89

28,99

2,89

2,49
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133,99
94,99

13,89

11,79

14,99

12,69

18,09

16,99

13,99

14,39

65,99

113,89

26,99

23,99

26,99

23,99

16,49

14,59
16,49

14,59

EVERY DAY
Дамски превръзки на специална цена

4,89

4,89

3,99

3,99

4,89

3,99

EVERBEL
Дамски превръзки на специална цена
2,49

 Иновативна технология,
предлагаща бързо
и сигурно тестване

1,79

3,99

3,59
 Лесна и практична
употереба.
4,39

3,29

 Ниска и
достъпна цена.

REXONA

VEET

дезодоранти 150 мл на специална цена

Natural Inspirations
ленти за лице с арганово масло 20 бр.

5,29

2,79

12,99

12,29
5,29

2,79

PHILIPS

SCHOLL

ONE BLADE на специална цена

Scholl спрей за крака и обувки 150 мл
за ефикасна защита при изпотяване
и неприятни миризми

58,99

50,99

8,49
8,49

7,59

7,59
8,49

7,59

6,19

4,29

6,19

4,29

4,59

3,49
12,99

9,09

4,59

4,59

3,49

3,49

5,19

3,59
5,19

5,19

3,59

3,59

WELLSASTRIPS

YOTUEL

Лентички за избелване на специална цена

All in One избелващи пасти за зъби
на специална цена
• Бързо, безвредно и безболезнено избелване в дълбочина

31,89

23,89

С уникална формула за безопасно и лесно избелване.
БЕЗ ПЕРОКСИД! Не предизвиква раздразнение на венците
и чувствителност на зъбите. 100% безопасно избелване
без странични ефекти, оставяйки зъбите ви по-бели.
Експресно избелване за 30 минути. Лентичките са незабележими, което ги прави удобни за използване навсякъде.

• Подсилва емайла и го предпазва от кариеси
• Оставя приятно усещане за дълготраен свеж дъх
15,19

15,19

13,19

13,19
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152,89

107,39

82,99

59,99
47,99

33,99

82,99

59,99

47,89

33,99

FOLIUM

CURAPROX

Биоразградима чаша от бамбук

CS 5460 Ultra Soft четка за зъби с
5460 CUREN влакна за ефективно почистване.
3 бр. в опаковка на специална цена
18,49

16,49

8,79

7,89
 Лека и удобна
 Без BPA и фталати
 Естествено стерилна
 За многократна употреба
 Изработена от органичен бамбук

ЛЮБОПИТНО
ОВЕН (21 МАРТ-20 АПРИЛ)

РАК (22 ЮНИ-23 ЮЛИ)

Поемате смело нови инициативи. Усилията, които
по
полагате, ще бъдат забелязани. Чертайте смело нови
планове, но бъдете внимателни с кого ги споделяте. Месец април
е подходящ за вълнуващо пътуване и приключения, така че не се
колебайте. Вземете под внимание молбата на ваш близък човек.
Имате щастието да споделяте приятелства, които са ценни за вас.

Използвайте чара си, за да влезете под кожата
на някого, от когото зависи важен въпрос, свързан
с бъдещето ви. Научете повече за конкурентите си и така ще сте
по-подготвени, когато влизате в словесна конфронтация. Дори понякога да ви се струва, че сте неразбрани, продължете да правите
нещата така, както сърцето ви подсказва.

ТЕЛЕЦ (21 АПРИЛ-21 МАЙ)

ЛЪВ (24 ЮЛИ-23 АВГУСТ)

Мили Телци, през предстоящия период са възмо промени, изненади, нови запознанства. Ще се
можни
чувствате окрилени, свободни и силни. Влагате много амбиция и
страст в работата си. Ще научите много от ваш по-възрастен колега
или човек, с когото ще се запознаете. Добрите идеи ви връхлитат,
но бъдете разумни и осмисляйте добре постъпките си.

Месецът е изключително динамичен за вас, мили
ЛЛъвове. Въпреки многото ангажименти, намерете
време за семейството си. Не забравяйте дадените обещания и
макар да ви е трудно, стойте зад тях. Всяко нещо, което ви кара да
правите изключение от принципите си, застрашава вътрешния ви
мир. Направете си равносметка за ценните хора в обкръжението ви.

БЛИЗНАЦИ (22 МАЙ-21 ЮНИ)
Месецът е обещаващ. Радвате се на финансова
сстабилност и хармонични партньорски взаимоотношения. В много моменти решителността ви ще е важна, за
да направите добро впечатление и да издигнете авторитета
си. Направете точни планове за бъдещето си и не позволявайте нищо по пътя ви да ви отклони от начертаните цели.

ДЕВА (24 АВГУСТ-23 СЕПТЕМВРИ)
Взаимоотношенията с близките ви може да ви се
ст
сторят напрегнати, но помислете дали заложените от
вас претенции не са в основата на това. Не отказвайте да видите
красотата у всеки – хората са различни и в това е очарованието
на света, в който живеем. Осигурете си повече време за разговори с близък, на когото вярвате. Ще се радвате на добро здраве.

Хороскоп за месец Април
ВЕЗНИ (24 СЕПТЕМВРИ-23 ОКТОМВРИ)
Периодът ви кара да се чувствате изключително
е
енергични
и живи, но не се опитвайте да свършите
всичко сами. Много хора виждат във вас пример за подражание,
затова внимавайте с детайлите, които могат да ви компрометират. Възможно е някои от вас да се чувстват раздвоени в любовта.
Дайте възможност на сърцето си да избере и няма да сбъркате.

СКОРПИОН (24 ОКТОМВРИ-22 НОЕМВРИ)
Възможно е периодът да ви постави пред ситуацции, в които да се наложи да преосмислите приоритетите си и личната си позиция по определени въпроси. Всичко е за
добро. Отпуснете се и вярвайте в себе си. Може би именно вашата
увереност трябва да бъде изпитана, за да получите потвърждение, че убежденията ви и пътя, по който вървите, са правилни.

СТРЕЛЕЦ (23 НОЕМВРИ-21 ДЕКЕМВРИ)
Периодът би могъл да ви поднесе много приятни
мо
моменти
в романтичен аспект, но при условие, че сте
склонни да поставите партньора си на преден план и му покажете,
че мнението му има значение за вас. Мнозина от вас ще намерят
сродната си душа или приятел, на когото могат да разчитат. Тази
духовна връзка, ще ви даде силата, от която се нуждаете.

КОЗИРОГ (22 ДЕКЕМВРИ-20 ЯНУАРИ)
Възможно е дързостта ви да ви изправи пред
конфликтни ситуации. Овладейте емоциите си и
не критикувайте прекалено другите. Ще имате възможност да
се запознаете с интересна личност, от която ще се почувствате
вдъхновени. Животът ви ще се изпълни с вълнение. Очаква ви
р
д
трайно
подобряване
на материалното състояние.

ВОДОЛЕЙ (21 ЯНУАРИ-19 ФЕВРУАРИ)
Месецът предразполага към преосмисляне на
ппреживяното, нови планове, промени, поглед към
бе си.
си Всяка
Вся стъпка, която предприемате, ще ви отведе насебе
пред към нови хоризонти. Не позволявайте времето да стане
пречка, за да не споделяте компанията на любимите си хора.
Очаква ви щастливо семейно събитие.

РИБИ (20 ФЕВРУАРИ-20 МАРТ)
Ако все по-често си мислите за ваканция или пътуване
не, не го отлагайте. Възможно е много от вас да имат нужпочив по време на която да погледнат себе си и живота си
даа от почивка,
отстрани. Не е време за драстични промени. Просто имате нужда от
рестарт. Ако искате да внесете повече позитивизъм в ежедневието
си, подходящо е да започнете курс или да се заемете с ново хоби.
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Адреси 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 Надежда 3 – жк Надежда 3, ул. „Подпоручик Фотеков“ 1, вх. Б, тел. 02 4 516 560
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. „Митрополит Методи Кусев” № 26, тел. 02 4 516 567
Медея Стара Загора 2 – 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 01.04. – 30.04.2019 г. 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 заплатите и със следните карти:

Контакти:
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

Възползвайте се
от карта
Лоялен клиент
Медея!

