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11,99
14,99

DRAGON
Какаово масло,

студено пресовано, 300 г

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.

5,99
7,99

14,39
15,99

12,99
16,29



Хидратира кожата в 
дълбочина и предотвра-
тява появата на нови 
бръчки. Предпазва кожата 
и косата от вредните UV 
лъчи. Защитава косъма от 
накъсване. 
Съдържа витамини и мине-
рали, хиалуронова киселина, 
колаген и плодово-зеленчу-
кова смес. С добавен сили-
ций – минерал с уникални 
ефекти върху кожата, 
косата и ноктите.

а-

жата 
е UV 
а от 

мине-
еелилинана,
еенчнчу-у-у
ссилилии-
ллллллннннинниниииииниииниинииннии 

КОСА, КОЖА  
И НОКТИ

Истинската красота 
идва от вътре!

60 софтгел капсули

5-HTP
5-Хидрокситриптофан

премахва  
напрежението и стреса

100 mg

60 филм-
каплети

НЕ ПРЕДИЗВИКВА 
ЗАВИСИМОСТ

ИКОНОМИЧНА  

ОПАКОВКА ЗА 2 МЕСЕЦА  

НА СУПЕР ЦЕНА

Алое Вера
(гел и сок)

 Отличен източник на  
уполизахариди - най-важни-
те вещества в алое, на 
които то дължи уникални-
те си ефекти!

 Природен продукт, серти-
фициран от Aloe Science 
Council (Международен 
научен съвет за алое)!  

NATURE‘S WAY, USA – ДОКАЗАНО КАЧЕСТВО ОТ 1969 Г.

99% натурално 
алое

и-

и-

и-

ое

ТУК ЗАПОЧВА ПЕРФЕКТНОТО ЗДРАВЕ

 Насърчава синтеза  
на серотонин - хормона 
на щастието!

 Натурален екстракт, 
стандартизиран  
до 0.3% хиперицин

Жълт кантарион
300 mg х 90 капсули

Естествено облекчение  
при депресия, тревожност  
и нервно напрежение!

БЕЗ ПРИВИКВАНЕ И ДРУГИ  
НЕЖЕЛАНИ ЕФЕКТИ!

Съдържа

16,99
18,9919,39

21,59

29,69
32,99 26,19

29,99

www.aptekamedea.bg



ЛЮБОПИТНО

Да се приемат хранителни добавки днес е изключи-

телно популярно. Все  пак това трябва да става инфор-

мирано, като винаги водещата цел да е състоянието и 

нуждата на организма. 

Добре известно е значението на поддържането на 

качествена чревна флора като мярка в грижата и опаз-

ването на здравето. Предстои да поговорим за проби-

отиците и тяхното действие на ниво макроорганизъм.

Пробиотиците представляват комплекси от култиви-

рани, живи бактерии, които се използват за подобря-

ване на чревното благосъстояние и имунитет. Веднъж 

попаднали в червата, тези микроорганизми служат 

като щит срещу колониите от патогени, които могат да 

засегнат здравето на човека.

Освен това, те са ключови за синтеза на някои основ-

ни хранителни вещества, както и имат важна роля за 

поддържане на качествено и пълноценно храносми-

лане. Пробиотиците създават защитна бариера срещу 

инфекции и действат благоприятно върху някои възпа-

лителни процеси.

Въпреки че тези бактерии съществуват естествено в 

организма, днес е известно чрез консумацията на кои 

храни е възможно да допринесем за устойчивостта на 

колониите им. Това са предимно ферментирали или 

млечни храни. 

Терминът „пробиотик" означава „в полза на живота", 

именно поради ползите, които тези микроорганизми 

имат за здравето на човека.

Пробиотиците представляват полезни бактерии и 

дрожди, които преживяват преминаването през сто-

машно-чревния тракт, попадат в дебелото черво и тън-

ките черва, където остават и се размножават. Въпреки 

че сме свикнали да съотнасяме наличието на бактерии 

с болести, тези микроорганизми са полезни и не при-

чиняват вреди в организма. Най-използваните такива 

бактерии са лактобацили и бифидобактерии.

В стомашно-чревния тракт се срещат около 400 

бактериални вида, които формират чревната флора. 

Основната й функция, както стана ясно, е да предпазва 

тялото от разпространението на патогени, отговорни 

за различни болестни състояния. Естествената чревна 

флора също контролира диференциацията на епител-

ните клетки и благоприятства метаболитните процеси 

и усвояването на витамини и микронутриенти. Поради 

тази причина се смята, че поддържането на балансира-

на чревна флора е от съществено значение за здравето.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ

ПРОБИОТИЦИТЕ
И ЗАЩО СА ПОЛЕЗНИ

Пробиотиците, които представляват култи-

вирани здравословни бактерии, са една от 

най-добрите алтернативи за подобряване 

на чревното и общото здраве на организма.



ЕТО КАК ДЕЙСТВАТ

ПРОБИОТИЦИТЕ НА НИВО

МАКРООРГАНИЗЪМ:
 Те повлияват имунна-

та реакция срещу вируси и 

патогени и намаляват чувст-

вителността към хранителни 

алергени.

 Пробиотиците участват 

в процеса на разграждане на 

несмилаеми въглехидрати 

и спомагат да се получи енергия от тях, тъй като имат 

способността да ги ферментират. По този начин се сти-

мулира абсорбцията на монозахариди.

 Те увеличават абсорбцията на вода и минерали в 

дебелото черво.

 Пробиотиците оптимизират метаболизма и предо-

твратяват затлъстяване и диабет.

 Осигуряват превенция на различни заболявания 

на храносмилателната система (диария, синдром на 

раздразнените черва, болест на Крон).

 Подобряват моториката на червата и предотвра-

тяват запек.

 Те са полезни при лечението на вагинални инфек-

ции и инфекции на пикочните 

пътища.

 Участват в контрола на 

нивата на лошия холестерол и 

триглицеридите.

 Защитават оралното 

здраве и предотвратяват 

пролиферацията на вируси и 

бактерии.

 Подобряват общото бла-

госъстояние и настроението.

Разнообразието от ценни 

пробиотици се осигурява чрез консумацията на храни, 

които като цяло са подложени на ферментационен про-

цес. Това означава, че група от бактерии са претърпели 

трансформация от първоначалния си вид, което ги пра-

ви по-ценни и лесно усвоими от организма.

Най-популярните храни, богати на пробиотици са ке-

фир, натурално кисело мляко, хлебно тесто, маринова-

ни кисели краставички, кисело зеле, кимчи, мисо.

Друга алтернатива са биотерапевтичните пробио-

тици. Те са особено полезни при често повтарящи се 

инфекции, прием на антибиотици, диария, остри хра-

носмилателни смущения, при които е важно да се по-

стигне бърз оздравителен ефект. 

12,99
15,99



5,49
6,49

MAGNE B6®

• нервност

• раздразнителност 

• изтощение

Върни баланса в ежедневието си

Търсете в аптеките. Лекарствен продукт без рецепта. 
За възрастни и деца над 6 г. 

Преди употреба прочетете листовката.
А235/12.12.2013.

При симптоми 
свързани с недостиг на МАГНЕЗИЙ: 

NO-SPA ® COMFORT

Лекарствен продукт за възрастни. Преди употреба прочете-
те листовката. В аптеките без рецепта. А35/02.03.2017 г.  

• Но-шпа Комфорт действа

   бързо при болки в корема

• Ефективно облекчава болките

   и спазмите за 8 часа

40 mg x 24 табл.

ÑÏÎÌÀÃÀ ÇÀ ÐÅÃÅÍÅÐÈÐÀÍÅ 
ÍÀ ×ÅÐÍÈß ÄÐÎÁ 

Лекарствен продукт без лекарско предписание
За възрастни и деца над 12 г. А118/31.07.2014 

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.

10,99
13,89

4,79
5,49

9,39
11,69



фамилна 
опаковка 
50 g

6,19
6,79

8,29
9,49

10,89
12,19

www.aptekamedea.bg



КАКВО ЗНАЕМ ЗА ОБЛЕПИХА?
Сокът от плодчетата на 

облепихата, която е позна-

та у нас още и под името ра-

китник расте в песъчливи и 

богати на сол почви в Север-

на и Западна Европа, както 

и в Централна Азия. Храста 

винаги расте в открити 

пространства, където има 

много слънчева светлина. 

От август до септември 

облепихата се покрива 

с ярко оранжеви 

и горчиви на вкус 

плодове, които са 

известни с 

у н и к а л н и те 

си качества.

Облепиха е може би най-полезното 

растение на Земята. Плодовете є съ-

държат голямо количество хранител-

ни вещества, аминокиселини, наси-

тени и ненаситени мастни киселини, 

витамини, минерали, каротеноиди, 

бета-ситостерол и полифеноли.

Сравнена с портокалите, облепиха-

та съдържа 15 пъти повече вит. С, а 

също по-високи концентрации на вит. 

Е и вит. А.

Облепиха е 100% натурален, органичен сок

ОБЛЕПИХАТА – ЗЛАТНИЯТ 
ПЛОД НА ЗДРАВЕТО

СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -10%



Сокът от плодовете на облепиха се приема като хра-
нителна добавка за цялостно подобряване на здраво-
словното състояние и укрепване на организма. 

Биотона Био Сок от Облепиха подобрява об-
мяната на веществата, укрепва стените на съдовете, 
като ги прави по-малко проницаеми и има антиокси-
дантни свойства. Подобрява и състоянието на кръвта, 
като намалява риска от тромбове. Може да се използ-
ва при заболявания на съдовете и сърцето, язва и 
авитаминоза.

KАК ДЕЙСТВА БИО ОБЛЕПИХА СОК?
Оказва положителен ефект 

върху функцията на всички ор-
гани и системи в тялото – ди-
хателна, храносмилателна, 
сърдечно-съдова, ендокрин-
на. Притежава изразено ор-
ганопротективно действие, 
като елиминира вредните 
последствия от приема на 
токсични за черния дроб ле-
карства. Бори се с „лошия” хо-
лестерол и понижава артериалното 
налягане, също така сигурява на 
организма необходимото количество от 
практически всички важни минерали и витамини. 
Препоръчва се използването на тази добавка при ане-
мия, хиповитаминоза, понижен имунитет, в периода 
на възстановяване след инфекциозни заболявания. 
Високото съдържание на витамини от група В прави 
този продукт незаменим при безсъние, понижена ра-
ботоспособност, повишена раздразнителност, стресо-
ве и заболявания на нервната система.

Добавката има способността да ускорява и подо-
брява регенерацията на чернодробните клетки. Добре 
е да се използва при цирози, хепатити и други боле-
сти, при които се нарушава нормалното функциони-
ране на чернодробните тъкани. Регулярната употреба 
на Облепиха на Биотона Био предизвиква усилва-
не на регенерацията и възстановяване на тъканите 
на всички вътрешни органи. Едно от най-полезните 
качества на добавката е способността и да забързва 
оздравяването при всякакви инфекции в организма. 
Сокът е подходящ за употреба и при простудни за-
болявания, ангини, бронхити, цистит, пиелонефрит и 
други възпаления. А също и при патологии на стомаха 
и дванадесетопръстника, тъй като намалява възпа-
лителните изменение и стимулира отделянето на хра-
носмилателни сокове.

Като природен продукт обле-
пихата няма странични действия, 

не предизвиква нежелани реак-
ции и алергии. Не се натрупва 

в организма и може да бъде 
приемана дълго време, без 

да прояви токсичност
Важно е да се използва разнообразна и 

балансирана диета и да се води здравосло-
вен начин на живот!

Physalis 

НОВ ПРОДУКТ!

Употреба: Пийте по 1 таблетка дневно по време на хранене.

 Съдейства за  Съдейства за 
изгарянето наизгарянето на
подкожнатаподкожната

мастна тъкан;мастна тъкан;

 Извежда течнос- Извежда течнос-
тите от тялото;тите от тялото;

 Потиска възпали- Потиска възпали-
телните процеси;телните процеси;

 Убива  вируси Убива  вируси
и бактерии.и бактерии.

Отслабнете здравословно
ЕКСТРАКТ ОТ ЗЕЛЕН ЧАЙ е висококачественЕКСТРАКТ ОТ ЗЕЛЕН ЧАЙ е висококачествен
продукт, който спомага за здравословнапродукт, който спомага за здравословна

редукция на телесното тегло.редукция на телесното тегло.

60
 та

бл
ет
ки

www.aptekamedea.bg



Също за 

под 3 години

ДЕЦА

+  

+  

+  

››  Tasectan®

››

Представителство за България, 1164 София

тел: 02/866 33 58, 963 11 81, е-mail: offi  ce@montavit.bg

Tasectan®

1

9,79
10,79

9,59
10,59

8,69
9,69

7,19
7,99



www.aptekamedea.bg

*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/0318/015   А0084/12.04.2018

5,19
6,09



ЛЮБОПИТНО

Високите температури навън са причината за 

по-честите случаи на храносмилателни сму-

щения. Не позволявайте нищо да развали ва-

канцията ви. У дома или навън, необходимо е 

да избирате менюто си с повече внимание. 

През летните месеци пържените храни, теж-

ките гозби и мазни меса отстъпват място на по-

леките ястия. Такива са плодови и зеленчукови 

салати, студени супи, крехко филе, обезмаслени 

млечни продукти и др. 

От друга страна, високите температури навън 

благоприятстват размножаването на микроор-

ганизми, които попаднали в храносмилателния 

тракт, причиняват редица смущения. Когато не 

се съхраняват според изискванията, храни, като 

майонеза, тестени изделия, меса, сметана, кон-

сервирани продукти и др., могат да причинят сто-

машно-чревни проблеми при консумация. 

Диарията е едно от най-честите смущения на 

храносмилателната система. Характеризира са с 

обилни, воднисти изпражнения, метеоризъм, на-

рушен водно-електролитен баланс, отпадналост, 

гадене, повръщане, спазми и подуване на коре-

ма, понякога висока температура.  

Причина за възникването на състоянието 

може да е консумацията на негодни плодове, 

зеленчуци, месни и други животински продукти. 

Обикновено в тези случаи симптоматиката въз-

никва в рамките  на 40 минути до 6 часа.  Подо-

брение на състоянието настъпва за около 2-4 

дни, при условие, че се спазва диета и се приема 

голямо количество вода. 

Храната обаче не винаги е основен виновник 

за стомашно-чревните неразположения през ля-

тото.  В повече от 60% от случаите, причинителите 

са различни видове вируси. Заразяването с тях 

става по фекално-орален път – чрез замърсени 

ръце, хранителни продукти и вода. 

СИМПТОМИ, КОИТО НАЛАГАТ СПЕШНА 
КОНСУЛТАЦИЯ С ЛЕКАР: 
 Висока температура 

 Кръв в изпражненията 

 Остри болки в корема 

 Дехидратация 

 Продължителност на състоянието

Терапевтичният подход при диария включва 

прием на много течности, подходяща диета и 

соли, които да възстановят електролитния ба-
ланс. Имайте предвид, че виенето на свят, особе-
но след изправяне, е признак на дехидратация и 
изисква спешни мерки. 

Препоръчват се храни, които са лесно смила-
еми, като банани, препечен хляб, ориз, ябълки, 
каша от картофи или моркови, както и много ча-
йове, вода и други течности. Бъдете внимателни с 
млечните продукти. По време на диария често се 
появява преходна лактозна непоносимост. Избяг-
вайте кофеиновите и алкохолни напитки, тъй като 
те допълнително обезводняват организма.

Не забравяйте, че в аптеките се предлагат 
средства при диария, благодарение на които 
лесно ще продължите обичайния си ритъм на жи-
вот. Препоръчително терапевтично средство при 
диария са пробиотиците. Те съдържат полезни, 
живи бактерии, с помощта на които се редуци-
рат колониите на патогенните микроорганизми в 
червата и се възстановява баланса на полезната 
микрофлора. 

Пробиотиците са успешно терапевтично сред-
ство и при запек. Много често, поради пътуване, 
нова диета или променен дневен ритъм през ля-
тото се стига до това състояние. Запекът се харак-
теризира с болезнено, затруднено изхождане, по-
ради втвърдяване на изпражненията и нарушена 
моторика на червата. Освен включването на хра-
ни, богати на млечно-кисели бактерии, се препо-
ръчва консумацията на повече фибри, плодове и 
зеленчуци, както и оптимален прием на течности. 

Газовете в корема са друг досаден проблем, 
който подсказва проблеми с храносмилането. По-
вишеното количество газове в червата може да 
доведе до усещане за тежест, болка в областта на 
червата, подуване на корема.  Състоянието не за-
страшава здравето, но е неприятно. Решението е 
свързано изцяло с промени в храненето. Добре е да 
се избягват храни, като варива, зеле, хляб и тестени 
изделия, ябълки, круши, праскови, сливи, пшенич-
ни зърна, царевица и овес, картофи, червено вино. 

Съществуват и лекарствени средства, които 
приложени при метеоризъм, спомагат за бързото 
облекчаване на дискомфорта. 

Лято без
стомашни

неразположения
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УПОТРЕБА: Сдъвчете една таблетка
един час преди лягане.

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

> Регулира съня

> Поддържа естествените нива 

на хормоните

Мелатонин 5 мг

м
оз

ъчна дейност

зд
ра

вословен сън

УПОТРЕБА: 2 капсули дневно, за
предпочитане с храна, или както ви е предписал лекар.

Не съдържа ГМО. Не съдържа Глутен. 

Ашваганда 250 мг

зд
ра

вословен сън

> Добър адаптоген

> Нормализира

настроението

при стрес

> Допринася за

здравословен сън

стрес

11,19
13,69

СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -10% СПЕЦИАЛНА 

ОТСТЪПКА -10%

5,69
7,09



Модел: 1060

СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -10%

17,49
19,69

17,49
19,69

14,79
16,29



ЛЮБОПИТНО

ПИЕТЕ ЛИПИЕТЕ ЛИ
ПОВЕЧЕ ТЕЧНОСТИПОВЕЧЕ ТЕЧНОСТИ

ПРЕЗ ЛЯТОТО?ПРЕЗ ЛЯТОТО?

Ние сме това, което ядем, но и това, което пием. При въз-
растните индивиди водата съставлява 60-70% от телесното те-
гло и е жизненоважна за правилното функциониране на всички 
клетки, тъкани и органи на тялото. Освен това водата спомага 
за адекватното храносмилане, за доставянето на хранителни 
вещества в клетките и за регулирането на телесната температу-
ра – функция, която придобива особено значение през летния 
период, характеризиращ се с високи температури. 

Въпреки това, мнозина от нас са склонни да пренебрегват 
значението на течностите през лятото. Счита се, че над 70% от 
българите пият по-малко течности на ден, отколкото препо-
ръчва Световната здравна организация (СЗО).

СЗО оценява, че количеството течности, които трябва да се при-
емат, за да се предотврати обезводняване, е 2 литра за жените и 
2,5 литра при мъжете. Въпреки това, само малка част от хората у 
нас спазват това. Особено застрашени са тези, които приемат по-
малко от литър вода на ден, дори в най-горещите месеци.

Важно е да се има предвид, че дневният прием на течности 
трябва да се съобрази според възрастта, теглото, пола и нивото 
на физическа активност, както и времето от годината. В сухи и 
горещи периоди, количеството на приеманата вода е редно да 
се увеличи, тъй като се губят повече течности при изпотяване. 

Около 70-80% от нуждите от течности трябва да бъдат по-
крити с прием на вода и едва 20-30% могат да бъдат набавени 
с други напитки и храни (сочни плодове и зеленчуци). 

Много популярно хидратиращо средство са студените ча-
йове и газирани напитки. СЗО препоръчва 
намаляване на потреблението на подобни 
безалкохолни напитки, поради високото 
съдържание на захар в тях. Добре из-
вестен факт е, че прекомерния прием на 
захар води до затлъстяване, влошава 
състоянието на зъбите и затруднява 
храносмилането. 

Кафето и чаят са сред любимите на-
питки на българите, но на тях не би могло 
да се разчита за постигане на оптимална 
хидратация. Важно е да се отбележи, че 

кофеинът насърчава диурезата, което означава, че приема на 
кафе, черен и зелен чай, особено през летните месеци, е добре да 
се ограничава или да се редува с прясна вода. В този смисъл бил-
ковите чайове са за предпочитане, тъй като не съдържат кофеин.

Друг подходящ вариант за постигане на оптимална хидрата-
ция са плодовите сокове. Те са полезни, особено ако са прясно 
изцедени и към тях не се добавят захар или други подсладите-
ли. Препоръчваме ви да ги разреждате с прясна вода, в съот-
ношение 1:1. 

Отпадналост, замаяност и сухота в устата са сред ранните 
предупредителни признаци за дехидратация. Имайте предвид, 
че жаждата се появява в момента, когато вече е налице някак-
ва степен на дехидратация. Оттук и важността да се обръща 
внимание на ежедневния прием на течности. 

ЗАВЪРШВАМЕ С ПЕТ СЪВЕТА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА 
ОПТИМАЛНИ НИВА НА ХИДРАТАЦИЯ ПРЕЗ ЛЯТОТО:

Започнете деня си с голяма чаша вода преди закуска: 
освен че е полезен за здравето навик, това ще ви помогне да 
възстановите загубените през нощта течности. 

Ако имате проблем с приема на вода, може да си при-
готвите ароматна лимонова вода, билков чай с лед или прясно 
изцеден плодов или зеленчуков сок.   

Дръжте кана или бутилка вода винаги под ръка: у 
дома, в хотела, в офиса или в колата. Това ще ви послужи като 
напомняне и ще ви насърчи да пиете повече течности.

Използвайте технологиите с цел поддържане на 
здравословните навици. Настройване-

то на таймер или използването на прило-
жение на мобилния телефон, което ви 
напомня да пиете вода, ще е от полза 
за добрата хидратация.

Добавете повече свежест в 
живота си: успоредно с водата, при-
емайте цитрусови плодове, билкови 
чайове и сочни зеленчуци, за да се 
радвате на жизненост и енергичност 

през целия ден.

През лятото пием по-малко течности, 
отколкото се препоръчва от СЗО.



BEPANTHEN® ÊÐÅÌ
Хидратира, охлажда и възстановява кожата

• При леки раздразнения

   на кожата

• След излагане на слънце

• Не съдържа парфюми

   или оцветители

• Лесен и удобен

   за употреба

Bepanthen® Крем е козметичен 
продукт, който съдържа панте-
нол, в опаковка от 30 g. За деца 
и възрастни.

Байер България ЕООД, ул. „Резбарска“ 5, 1510 София, България. 
L.BG.MKT.03.2017.1036
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GILLETTE 
Fusion Proglide

Самобръсначка с 1 ножче

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

и неприятни миризми

GILLETTE 
Гел за бръснене 200 мл на специална цена

DOVE
Дезодоранти 150 мл на специална цена

р
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ЛЮБОПИТНО

10 СЪВЕТА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ 10 СЪВЕТА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ 
РАЗДРАЗНЕНИЕТОРАЗДРАЗНЕНИЕТО
ПРИ ДЕПИЛАЦИЯПРИ ДЕПИЛАЦИЯ

НА ИНТИМНИТЕ ЗОНИНА ИНТИМНИТЕ ЗОНИ
Изборът на подходящ метод за премахване на окосмяването

и нанасянето на затоплящ компрес са мерки, с които може
да се избегне раздразнението в интимната зона.

Съществуват различни 
практики, с помощта на 

които може да се избегне 
болката, възпалението и раз-

дразнението след отстраняването 
на окосмяването в интимната об-

ласт. Въпреки че някои от методите 
за епилация са по-малко агресив-
ни спрямо други, все пак същест-
вува риск от нежелани реакции, 
дължащи се на чувствителността 
на тази област от тялото.

За повечето хора и особено 
жените, колкото и болезнена и 

неприятна да е процедурата, тя е 
задължителна, в името на естетика-

та. Независимо от използвания про-
дукт или техника, често се получават 

локални раздразнения, зачервяване, 
врастване на косъмчетата и болка. 

За щастие, с помощта на някои обик-
новени наглед мерки, приложени преди 
и след процедурата, тези симптоми мо-
гат да бъдат смекчени и дори елимини-
рани. 

ИЗБЯГВАЙТЕ ПЪЛНОТО

ПРЕМАХВАНЕ НА КОСМИТЕ
Въпреки че пълното отстраняване на 

окосмяването в интимната зона осигурява 
комфорт, от гледна точка на здравето не 
е препоръчително. Предназначението на 
окосмяването е да осигури щит срещу па-
тогени, които причиняват инфекции, като 
кандидоза и др. От друга страна, цялостно-
то премахване на окосмяването увеличава 
риска от фоликулит. Последният се характе-
ризира с възпаление и инфекция на косме-

ните фоликули и причинява малки подути-
ни и зачервяване, понякога съпроводено с 
болка и сърбеж.

ИЗБЕРЕТЕ НАЙ-ПОДХОДЯЩИЯ ЗА ВАС 
МЕТОД ЗА ЕПИЛАЦИЯ

Използването на самобръсначки е една 
от основните причини за алергични реакции 
и инфекции при отстраняване на космите. За 
да избегнете тези неудобства, е важно да  из-
берете алтернативен метод, който е щадящ и 
подходящ за вашите нужди и тип кожа. Пре-
махването на окосмяването с депилаторен 
крем е бързо и безболезнено. Въпреки това, 
ако искате ефекта да е по-дълготраен, зало-
жете на кола маска или лазерна депилация.

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЕКСФОЛИАНТ
Прилагането на ексфолиращи продукти 

преди епилация може значително да намали 
раздразнението и последващите усложнения. 
Тази обикновена практика от една страна под-
готвя кожата за последващата процедура, а 
приложена след нея, намалява риска от вра-
стване на косъмчетата. Като резултат кожата 
остава мека, гладка и приятна на допир.

СПАЗВАЙТЕ ДОБРА ХИГИЕНА ПРИ 
ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОСМИТЕ

Преди да преминете към епилация, по-
грижете се да почистите кожата, с помощта 
на щадящо измиващо средство. Подсушете 
добре и едва след това преминете към про-
цедурата за обезкосмяване. Ако използва-
те самобръсначка, следвайте посоката на 
растеж на космите, за да избегнете появата 
на раздразнения. Започнете със зоната на 
бикините, преди да премине през други по-
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LACTACYD 
Лактацид интимен почистващ

лосион или гел, 200 мл

VEET
Ленти за депилация различни видове, 20 бр.

Перфектни резултати с едно движение
и гладка кожа до четири седмици.

малко чувствителни области, като бедрата или ръцете.

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ГЕЛ ИЛИ ОВЛАЖНЯВАЩ ПРОДУКТ
При никакви обстоятелства не трябва да се извършва 

сухо бръснене. За да се избегнат евентуални раздразнения 
и инфекции, е важно да се приложи гел, който да предпази 
кожата на интимната област. Освен това тези продукти съ-
държат съставки, които допълнително омекотяват кожата, 
така че да не се стигне до възпаление на фоликулите при 
новото израстване на косъмчетата.

НАНЕСЕТЕ ЗАТОПЛЯЩ КОМПРЕС
За да се улесни процеса на отстраняване на окосмяването, 

особено в интимната област, може да приложите предвари-
телно топъл душ или компрес със топла вода за около 3 или 5 
минути. Топлината разширява порите и позволява по-лесно-
то отстраняване на космите. Топлите компреси също предо-
твратяват увреждането на чувствителната кожа и намаляват 
усещането за болка.

СКЪСЕТЕ КОСМИТЕ, ПРЕДИ ДА СЕ ПОДЛОЖИТЕ

НА КОЛА МАСКА
За да смекчите болката и агресията при отстраняването 

на космите с кола маска или епилатор, е препоръчително 
първо да намалите дължината им. Това може да направите 
със самобръсначка или малка ножица. С тази мярка болката 
при отстраняването на космите значително намалява, а по 

тази начин и риска от възникване на зачервяване и кожни 
раздразнения е минимален. 

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ГЕЛ ОТ АЛОЕ ВЕРА
Поради своите противовъзпалителни и дезинфекциращи 

свойства, гелът от растението алое вера е отлично средство 
за избягване на раздразнения след отстраняване на окосмя-
ването, особено в интимната зона. Директното му приложе-
ние върху кожата контролира сърбежа и зачервяването. 

НАНЕСЕТЕ УСПОКОЯВАЩ КРЕМ
За да се предотврати появата на фоликулит, зачервявания 

и обрив, не пропускайте след бръснене или епилация да на-
несете успокояващ продукт с антибактериални компоненти. 
Тъй като след епилация кожата е уязвена и нейната защитна 
бариера нарушена, евентуални бактерии, попаднали върху 
нея, могат да причинят инфекция. Ролята на продуктите за 
след бръснене и епилация е да създадат защитен филм вър-
ху третираната зона и да я предпазят от инфекции, докато я 
оставят мека и хидратирана. 

ИЗБЯГВАЙТЕ КОЛА МАСКА ПРЕДИ МЕНСТРУАЦИЯ
Кожата е много по-чувствителна в дните преди менстру-

ацията. Поради това, за да избегнете възпаление и зачер-
вяване след обезкосмяване, най-добре е да го направите 
най-малко една седмица предварително. Не забравяйте да се 
погрижите за зоната с хидратиращи и успокояващи продукти.

11,99
15,195,99

7,99

5,99
7,99



ALWAYS
Дамски превръзки на специална цена

NATURELLA
Дамски превръзки на специална цена

TAMPAX COMPAK 
Тампони с апликатор 8 бр.

на специална цена

2,39
2,99

2,39
2,99

1,69
1,99

1,69
1,99 2,39

2,89

2,59
2,89

2,49
2,69

2,19
2,39

2,29
2,59



 Иновативна технология,
предлагаща бързо
и сигурно тестване.

 Лесна и практична употереба.

 Ниска и достъпна цена.

www.aptekamedea.bg

2,49
2,99

2,49

3,19



ORAL-B
Essential fl oss 50 м конец за зъби

ORAL-B
Pro-Expert вода за уста 250 мл

FOLIUM
Биоразградима чаша от бамбук

BLEND-A-MED 
3D WHITE паста за зъби

на специална цена

 Лека и удобна

 Без BPA и фталати

 Естествено стерилна

 За многократна употреба

 Изработена от органичен бамбук

НОВ ПРОДУКТ!

2,19
2,69

3,49
4,39

3,49
4,39



ASTERA
Паста за зъби на специална цена

BILKA
Паста за зъби с 

 PARODONT PROTECT 75 мл

AQUAFRESH
Интензивна грижа за сияйна усмивка

на специална цена

www.aptekamedea.bg

3,99
5,89

3,99
5,89

3,19
3,59

4,49
4,99

2,49
3,19

1,49
1,89

1,49
1,89

1,49
1,89

2,49
3,19

BILKA
Вода за уста

PARODONT PROTECT
250 мл



MILUPA
Био-безмлечни каши с орис, грис или

7-зърнена на специална цена

ЗДРАВЕ БЕБЕ
Крем при подсичане под пелени

на специална цена

APTAMIL
Aptamil 3 или Aptamil 4 с Pronutra+

на специална цена

Aptamil 3 с Pronutra+ e балансирано мляко за мал-
ки деца на възраст над 12 месеца и трябва да се 
предлага само като част от тяхното балансирано 
и разнообразно хранене. Уникалният му състав е 
съобразен със специфичните потребностите за 
здравословен растеж и развитие на Вашето дете 
в периода на ранна детска възраст. 

2,59
2,99

3,89
4,89

3,89
4,89

3,89
4,89

6,19
7,19

6,19
7,19

6,19
7,19

15,69
16,69

15,69
16,69
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22,29
24,79

10,69
11,29

28,39
29,99



ОВЕН (21 МАРТ-20 АПРИЛ)
Вашата вътрешна енергия е градивна. Знаете как да се справите с малките недоразумения, 

включително умеете да се възползвате от всяко обстоятелство. Планетите ви подкрепят, но все 
пак не дърпайте дявола за опашката. Уважавайте и спазвайте правилата, които сами сте си поста-
вили. Избягвайте прибързаните решения или капризи. 

РАК (22 ЮНИ-23 ЮЛИ)
Възможно е да се появят дребни пречки, но те в никакъв случай няма да усложнят живота 

ви. Вие сте способни да видите реалността каквато е и да намерите най-подходящия начин да 
се радвате на живота си, докато не пренебрегвате себе си. Вашата интуиция ви води и пази. Не 
казвайте винаги онова, което мислите. Това не е нещо непременно лошо.  

ТЕЛЕЦ (21 АПРИЛ-21 МАЙ)
Оставате силно свързани със земята и сте посветени на изграждането на бъдещето си върху 

утвърдени ценности. Умеете да използвате уроците, които сте получили от живота. Не се затор-
мозявайте със съмнения. Ще получите малки жестове, свидетелство за обич. Любовта може да 
почука на вратата ви. Вземете със себе си волния си дух и се отдайте на приключението.

ЛЪВ (24 ЮЛИ-23 АВГУСТ)
Стоите непреклонно зад своите решения и това ви помага да изразите себе си. Това е начи-

на, по който ще постигнете стъпка по стъпка плановете си, без да нараните никого. Отделете си 
време за почивка, това ще ви помогне да видите по-ясно целите си. Възползвайте се от всяка 
възможност да бъдете с любимите си хора.

БЛИЗНАЦИ (22 МАЙ-21 ЮНИ)
Вие сте център на внимание и привличате симпатии още повече. Този период ви носи късмет 

и ви позволява да поемате определени рискове. Каквито и да са, умението ви да общувате е от 
решаващо значение за успеха ви. Предстоят ви събития, които изискват солидна организация. 
Не се съпротивлявайте на възможностите в романтичен план. 

ДЕВА (24 АВГУСТ-23 СЕПТЕМВРИ)
Имате спокойствието, което е нужно, за да се наслаждавате с вкус на земните удоволствия. 

Оставяте се да бъдете отвлечени от реалността и се радвате на живота според вашите желания 
и чувства. Онези, които ви обичат, оценяват вашата очарователна, готова на компромис страна. 
Не отказвайте подкрепа на приятел в нужда.  

ЛЮБОПИТНО

Хороскоп за



ВЕЗНИ (24 СЕПТЕМВРИ-23 ОКТОМВРИ)
Това е стабилен период, който ви прави спокойни и готови да градите нови проекти. Вашият буен 

темперамент е сякаш укротен и живеете в мир със света и себе си. Семейство, приятели, взаимоот-
ношения - всичко върви чудесно. За онези от вас, които започват връзка, тя вероятно ще продължи 
дълго време. Ще живеете напълно в емоциите си.

КОЗИРОГ (22 ДЕКЕМВРИ-20 ЯНУАРИ)
Очертава се много положителен месец. Имате енергия в повече: иска ви се да излезете навън, 

да се забавлявате, да се възползвате пълноценно от живота. И го правите по своя начин. За някои 
от вас това е период, който благоприятства приятелските или романтични срещи. Сетивата ви са 
наострени към това, което се случва около вас и вземате със шепи от всичко. 

СКОРПИОН (24 ОКТОМВРИ-22 НОЕМВРИ)
Някой може да се опита да действа срещу вашите интереси, но не го позволявайте. Отстоявайте 

твърдо себе си.  Възползвайте се от неочакваната помощ на непознат или от обстоятелства, които 
се подреждат във ваша полза. Нещата се случват както трябва още преди да сте направили планове 
как да ги постигнете. Ако сте последователни, ще стигнете далеч.  

ВОДОЛЕЙ (21 ЯНУАРИ-19 ФЕВРУАРИ)
Бъдете търпеливи, когато става дума за проектите ви. Ако имате възможност да планирате 

ваканция, направете го. Това е най-доброто време за почивка. Радвате се на това, че сте успели 
да дозирате точните съставки, за да постигнете перфектния баланс в живота си. В любовта са въз-
можни положителни изненади. 

СТРЕЛЕЦ (23 НОЕМВРИ-21 ДЕКЕМВРИ)
Възможно е много от вас да поискат да се втурнат в непознати и нови области – научни, работни, 

изследователски... Научавате неща, които преди са били непознати за вас. Пътят ви е осеян със носи 
вълнения. Доверете се на интуицията си и я следвайте без колебание във всеки момент. Все пак, 
малко хора знаят точно какво искат, а вие сте точно от тях.  

РИБИ (20 ФЕВРУАРИ-20 МАРТ)
Планетите създават магически кръг около вас. Напредвате със сигурност, особено защото сте 

организирани и последователни. Откривате нови хоризонти или се радвате на спокойствието да 
плувате в позната, приятелска среда. Това е време, в което моментите на споделяне са повече, 
потънали сте в мистерия, в неочакваното, в най-дълбокото. 

месец Август

www.aptekamedea.bg



Възползвайте се от

карта Лоялен клиент 

Медея!

www.aptekamedea.bg



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
НОВ Медея Пиротска – Център, ул. „Пиротска“ 26, тел. 0882 757 009
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:
Медея Плевен – ул. Васил Левски 189 А, тел. 0889 298 665
Стара Загора:
Медея Стара Загора – бул. „Митрополит Методи Кусев” № 26, тел. 0885 991 554
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 01.08. – 31.08.2018 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 офис Медея:

Търговски офис
Ирена Боримечкова
+359 886 77 22 77
irena.borimechkova@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

www.aptekamedea.bg
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òåë. 0882 757 009

Верига аптеки Медея отвори вратите на нова аптека в Со-
фия. В нея може да откриете широк асортимент от лекарства, 
хранителни добавки, козметика и разнообразни продукти за 
здраве, красота, грижа за семейството. 

Аптеки Медея се разрастват и вече имаме 48 аптеки в 
цялата страна. В тях на разположение на клиентите са висо-
коквалифицирани фармацевти и консултанти, които дават 
индивидуални препоръки на всеки клиент, в спокойна и уют-
на среда.

Аптеки Медея е аптечна верига, доказала своя професио-
нализъм и авторитет във фармацевтичната грижа. В аптеките 
ни винаги може да разчитате на прецизни услуги и разнообра-
зие от продукти на изключително ниски и достъпни цени.

Нашата мисия е да бъдем полезни на всеки клиент и да 

сме насреща за съвет и консултация. Черпим вдъхновение 
от природата и науката и се стремим в аптеките ни винаги да 
присъстват най-новите и качествени артикули. 

В знак на благодарност към своите постоянни клиенти, 
аптеки Медея подаряват карта лоялен клиент. С тази карта, 
клиентът получава специална отстъпка при пазаруване в на-
шите аптеки. 

За да улесним престоя на родителите с деца, в аптеките ни 
създадохме прекрасен детски кът, в който малчуганите да иг-
раят, докато мама или татко пазаруват.

Всеки месец, верига аптеки Медея издава безплатно спи-
сание, в което ще откриете полезна информация за продукти 
и актуални промоции, полезни статии на тема здраве, красота, 
спорт, грижи за тялото и ума.
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