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ЗДРАВЕ И КРАСОТА

Скъпи приятели!
От все съ рце ви поз дравяваме с настъпващите празници,

Рож дество Христово и Нова година!

Това е приказно време! Всички дечица чакат Дядо Коледа! Те вярват, че ще дойде добрият старец

 и ще им донесе подаръци и дори най-невярващият голям човек, дълбоко в душата си, при отброяване 

на часовника, загатва желанията си. Това време обединява всички нас, без значение от разстоянието!

През изминалата година Аптеки Медея станаха още по-близки и удобни за вас.

Стартирахме с онлайн аптеката ни. Вече може да пазарувате лесно и удобно от всяка точка

на България и избраният от вас продукт да достигне до вас по възможно най-бързия начин.

Отворихме още нови аптеки както в София така и в други големи градове в България.

Създадохме система, при която всеки клиент по всяко време може да остави своето мнение за нас.

Заедно с Вас, ние ставаме все по-добри!

Здраве, Любов, Щастие, пож елаваме на вас
и на вашите близки, и повеч е деч ица 

Весела Кол еда и Нова 2018 година, скъпи приятели!
Нека дядо Кол еда изпълни всич ки наши най-съ кровени желания.

А ние ще се пог рижиме за вашето здраве и красота!
Алексей Андреев
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*По данни на IMS  за месец  декември 2016 г. в категорията назални деконгестанти.
Лекарствен продукт без лекарско предписание. Преди употреба прочетете листовката. Съдържа ксилометазолинов хидрохлорид.                                                          A172/20.07.2017 линов хидрохлорид. 
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Ëåêàðñòâåí ïðîäóêò áåç ëåêàðñêî ïðåäïèñàíèå. Ïðîäúëæèòåëíîñòòà íà íåïðåêúñíàòî ëå÷åíèå íå 
òðÿáâà äà áúäå ïîâå÷å îò 5 äíè. Ñúäúðæà êñèëîìåòàçîëèíîâ õèäðîõëîðèä. Ïðåäè óïîòðåáà ïðî÷åòåòå 
ëèñòîâêàòà. Óíèôàðì ÀÄ, Ñîôèÿ 1797, óë. Òð. Ñòàíîåâ 3. ÈÀË À 246/12.11.2015 ã.

 ÏÎÊÀÇÀÍÈß:

• çà ïîâëèÿâàíå íà îòîêà ïðè  
 îñòúð, âàçîìîòîðåí è  
 àëåðãè÷åí ðèíèò

• çà îáëåê÷àâàíå íà íîñíàòà  
 ñåêðåöèÿ ïðè ñèíóçèòè

• çà îòáúáâàíå íà ëèãàâèöàòà  
 íà íîñà ïðè âúçïàëåíèÿ íà  
 ñðåäíîòî óõî 

 ÄÎÇÈÐÎÂÊÀ:

• Äåöà îò 2 äî 6 ãîä. âúçðàñò - 0,05% ðàçòâîð  
 1-2 êàïêè âúâ âñÿêà íîçäðà 2-3 ïúòè äíåâíî

• Äåöà îò 6 äî 12 ãîä. âúçðàñò - 0,05% ðàçòâîð 2-3 êàïêè  
 âúâ âñÿêà íîçäðà 2-3 ïúòè äíåâíî

• Âúçðàñòíè è äåöà íàä 12 ãîä. âúçðàñò - 0,1% ðàçòÂîð 1-2 êàïêè  
 âúâ âñÿêà íîçäðà 2-3 ïúòè äíåâíî

ÊÑÈËÎÔÀÐÌ®
0,05% è 0,1% 

ÊÀÏÊÈ ÇÀ ÍÎÑ ÇÀ ÄÅÖÀ È ÂÚÇÐÀÑÒÍÈ 
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СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -10%
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СПЕЦИАЛНА 
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Хранителна добавка. 
Не е заместител на разнообразното хранене. 

ЗА ДОБРОТО 
АНТИБИОТИЧНО 
ЛЕЧЕНИЕ

15 капсули x 230 mg

Д
АНТИБИОТИЧНО
ЛЕЧЕНИЕ

ÀÑÏÈÐÈÍ Ñ
При симптоми на настинка и грип,

при температура, при болка

Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 12 години. 
Съдържа ацетилсалицилова киселина и аскорбинова киселина. Преди 
употреба прочетете листовката. Байер България ЕООД, ул. Резбар-

ска 5, София 1510, България L.BG.MKT.09.2015.0737  A181/1.10.2015

СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -10% СПЕЦИАЛНА 

ОТСТЪПКА -20%
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Клинично доказан 
пробиотик + 
пребиотичен 

комплекс

Нормализира 
стомашно-

чревния баланс

От 1 капсула 
на ден

ДЕН НА
АНТИБИОТИЧНОТО

ЛЕЧЕНИЕ

ОТ

10,39
11,49

8,99
9,99



Този процес се ускорява при хормонален дисбаланс, непра-
вилно хранене, консумация на много рафинирани храни, тран-
смазнини, захари и др. Също при дехидратация, стрес, при твър-
де често излагане на слънце или дефицит на витамин С.

При дефицит на колаген негативите върху тялото са ключови 
за това  как изглеждаме и как се чувстваме. Колагенът е глав-
ният „виновник“, който прави кожата да изглежда по-млада, 
хидратирана и гладка.

НЕЗАМЕНИМИ ПОЛЗИ ОТ КОЛАГЕНА
Спим по-добре. Съществуват много съвети за това как да 

заспите бързо и дълбоко, тъй като сънят е съществена част от 
здравословния начин на живот. Факт е, че колагенът може също 
да подобри качеството на съня  и при смущения в режима за 
спане, той е незаменима добавка.

Помага да имаме здрави кости. Знаете ли, че голяма част 
от костите са от колаген и ежедневната доза  помага да се пре-
дотврати потенциална загуба на костна маса. В действителност, 
изследвания са показали, че колагенът поддържа здравето на 
костите чрез увеличаване на костна минерална плътност, увели-

чава размера на костите и ги прави по-здрави.
Прави кожата по-гладка и сияйна. Някои наричат кола-

гена новия anti-aging продукт на века. Това е така, защото него-
вите ползи за подобряване качеството на кожата са безспорни.  
Колагенът помага на кожата ни да регенерира, да е по-еластична 
и по-стабилна.

Колагенът реално е съставен от аминокиселини, които пома-
гат на кожата да забави процеса на стареене и контролирани из-
следвания потвърждават положителния ефект от него само след 
8-12 седмици прием при доза от 2.5 до 4 грама на ден.

Убива апетита. Прибавянето на колаген към дневния хра-
нителен режим дава на организма 10 грама добавен здравосло-
вен протеин.

За тези, които искат да регулират теглото си или дори да сва-
лят някой килограм, колагенът е една чудесна възможност пред 
напитките, заместващи храната или други протеини на прах. 

Изследване сочи, че колагенът може да бъде 40% по-заси-
щащ от други източници на протеини (суроватка, казеин и соя) и 
така хората, които приемат колаген под формата на хранителна 
добавка, могат да намалят апетита си. 

ЗДРАВЕ И КРАСОТА

Колагенът е фибриларен белтък, съста-

вен предимно от аминокиселини. Той е 

едновременно и строителен материал 

и своеобразно "лепило", което формира 

всички клетки на организма и осигурява  

еластичността както на кожата, така и на 

тъканите и органите. Естественото про-

изводство на колаген обаче намалява с 

възрастта – според скорошни проучвания 

след 25-годишна възраст белтъкът нама-

лява с 1,5% на година. След  40-годишна 

възраст колагенът се изчерпва с по-бързи 

темпове от тези на производството му, а 

над 60 – повече от половината колаген е 

напълно изчерпан.

ПОЛЗИТЕ ОТПОЛЗИТЕ ОТ

КОЛАГЕНАКОЛАГЕНА



Помага на храносмилателния тракт. Синдромът на 
пропускливите черва е все по-голям проблем, който оставя 
чувство за подуване, умора и лошо настроение наред с други 
проблеми. Тези нежелани симптоми се появяват заради 
токсините, несмляната храна и вредните бактерии, 
които проникват през чревната стена и създават 
автоимунна реакция.

Колагенът и желатинът действат като тай-
ни агенти, работещи за възстановяването 
цялостта на лигавицата на червата, за да се 
излекува пропускливото черво. 

Колаген за здрави нокти и зъби. 
Липсата на колаген в организма може да 
направи ноктите и зъбите по-уязвими и 
податливи на увреждане. Колагенови-
ят протеин е градивен елемент на но-
ктите и зъбите. Добавянето на колаген 
в хранителния ви режим помага да 
поддържате ноктите силни и зъбите 
здрави. 

КАК ДА СИ НАБАВИМ КОЛАГЕН
Като хранителна добавка. 

Един  от вариантите за компенса-
ция на изгубения колаген е да го 
подаваме на организма си в чист 
вид под формата на различни хра-
нителни добавки. Той от своя стра-
на помага на храносмилателната 
система, като медицински изслед-
вания свързват приема му с двойно 
ускоряване на процеса на възстано-
вяване при язви.

Препоръчителната дневна доза кола-
ген е 10 грама.

Бульон от кости. Когато приготвяте 
ястие с пилешко, телешко, агнешко или 
свинско месо, не изхвърляйте костите. При-
гответе си бульон от тях, добавете по жела-
ние подправки и зеленчуци. Консумирането 
на костния бульон е едно мощно средство 
за възстановяване на колагена в кожата и 
начин да забавите появата на бръчките.

Желатинът, получен от бульона, също 
така изобилства от колаген, облекчава 
храносмилателния тракт, което от своя 
страна забавя стареенето на кожата.

Зеленчуци. Зеленчуците са съ-
ществена част от ежедневното хра-
нене. Хапвайте по-често от тъмните 
листни зеленчуци като спанак, 
червено зеле, кейл. Те са с висо-

ко съдържание на антиоксиданти, 
които предпазват от свободните 
радикали, които пък разрушават 

колагена в кожата.
Не пропускайте и червените зелен-

чуци като цвекло, домати и червени чуш-
ки, които са богати на ликопен, който 

повишава производството на колаген 
и предпазва кожата от вредното въз-

действие на слънцето. Към тях до-
бавете и моркови, сладки картофи, 
тиква, които са заредени с витамин А, 

който възстановява колагена.
Риба. Риби като скумрия, сьомга и 

риба тон са богати на полезните и важните за 
здравето и младостта на кожата омега-3 мастни 

киселини. Благодарение на тези киселини се осигурява 
защита на мастната мембрана около кожните клетки, кое-

то прави кожата да изглежда млада и свежа.
Честата консумация на риба ще спомогне и за намаляване 

на възпалението и осигуряване на незаменими аминокисели-
ни, поддържащи кожата стегната и еластична.

Горски плодове. Боровинки, ягоди, къпини, малини - 
вс ички те изобилстват от антиоксиданти, които се борят със 
свободните радикали, предпазват кожата и спомагат за отде-
лянето на колаген.
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Мултивитамини
Не съдържа Глутен

УПОТРЕБА:
1 капсула дневно след храна.

90
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ег
ан

 к
ап

су
ли

 Подсилва имунната
     система.
 При спортисти.

Витамин В Комплекс Бест Фули Актив

Не съдържа ГМО. Не съдържа глутен.
Подходящ за вегани.

Не съдържа ГМО. Не съдържа глутен.
Не съдържа Соя. Подходящ за вегани.

УПОТРЕБА:
1 капсула дневно с храна.

УПОТРЕБА:
1 до 2 капсули дневно, със или без храна.

30
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90
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ег
ан

 к
ап
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ли

 При активен спорт. 
 При симптоми на стрес.
 При загуба на енергия.

 Мощен антиоксидант.
 Поддържа нормалната 
функция на сърдечно-
съдовата система.

Екстракт от Френско червено грозде 60 мг

22,79
26,79

20,49
25,59

46,79
66,79



76,49
89,99

5,19
5,79

НОВ ПРОДУКТ!



Фолиевата киселина (витамин B9), или познатата още 

като женският витамин има основополагаща роля зa протича-

нето на процесите в клетката – за нейният растеж и делене и 

именно заради това  е изключително необходима за правилно-

то развитие на плода по време на цялата бременността. Вече е 

доказано, че жена, която планува бременност е добре да запо-

чне приема на фолиева киселина поне 4 месеца преди да заб-

ременее. Недостигът на този витамин е изключително опасен 

в първия триместър на бременността, понеже това увеличава 

значително опасността от увреждания в развитието на нервна-

та тръба на плода и вродени дефекти като спина бифида, ранно 

отлепване на плацентата и повишена опасност от аборт.

Клиничните изследвания показват, че препоръчителната 

дневна доза витамин В9 е 400 мкг, а за бременни жени – 800 

мкг. Проучвания показват, че жени, приемали фолиева кисели-

на един месец преди да заченат и след това през първия три-

местър от бременността си, намаляват до 70% риска от вроде-

ни деформации на своето бебе. Имайки предвид, че около 50% 

от бременностите не са планирани, специалисти препоръчват 

редовен прием на фолиева киселина от всички жени в дете-

родна възраст. Трябва да се отбележи, че фолиевата киселина 

е единствената хранителна добавка, спрямо която потребнос-

тите на бременната жена се увеличават двойно. Освен това 

няма опасност тя да бъде предозирана, ако жената консумира 

храна, достатъчно богата на витамин В9 и заедно с това приема 

синтетичен такъв. Дори и в относително високи дози фолиевата 

киселина остава нетоксична и не предизвиква алергични реак-

ции от страна на организма. Витаминът е водноразтворим и се 

препоръчва приемът му да бъде поне 30 мин. преди хранене.

Също така фолиевата киселина гарантира едно правилно 

развиване на гръбнака, мозъка, клетъчното делене и адекват-

ното генериране на ДНК и РНК. Недостикът и в организма може 

да доведе до редица нарушения при деленето на клетките. Не-

достатъчното количество В9 заедно с дефицит на витамин В12 

водят до нарушения във формирането на червените кръвни 

клетки в гръбначния мозък и до мегалобластна анемия.

Също така дефицитът на фолиева киселина може да доведе до 

проблеми на периферната нервна система и дегенеративни про-

мени в гръбначния мозък, косопад, отпадналост, загуба на апетит.

Организмът не произвежда фолиевата киселина затова тя 

трябва да се набавя чрез храната или под друга форма, на-

пример  хранителни добавки. На пазара можете да откриете 

изключително голямо разнообразие от фирми предлагащи фо-

лиева киселина. Цените също са разнообразни. Изключително 

важно е когато приемате хранителни добавки да залагате на 

качеството им, както и на техните формули, тъй като това Ви 

дава гаранция за постигане на търсените резултати и ефекти.

Продуктът на марката Doctor`s best Fully active Folate 400 

with Quatrefolic е с изключително предимство пред ос-
таналите продукти на пазара. Уникалността му се крие  

в патентованата 5-метилтетрахидрофолат (MTHF) формула, 

която е най-лесно усвоимата в човешкия организъм и не се 

предлага от други марки на нашия пазар. Именно това Ви га-

рантира оптимално усвояване на активното вещество и дейст-

вието му в кръвта до 8 часа след самия прием.

Фолиевата киселина не е свързана по никакъв начин с ме-

таболизма или с обема на мазнините в човешкото тяло. Тя не 

води до напълняване или увеличаване на апетита. От 

друга страна фолиевата кисилина се препоръчва от лекарите 

на хора, които са изложени на по-високи нива на стрес. В този 

ред на мисли тя дори може да му помогне за уравновесяването 

и за подобряване на качеството му на живот.

Фолиева киселина 400 мкг   

ЖЕНСКИЯТ ВИТАМИН B9ЖЕНСКИЯТ ВИТАМИН B9
FULLY ACTIVE FOLATE 400FULLY ACTIVE FOLATE 400
WITH QUATREFOLICWITH QUATREFOLIC® ® DOCTOR'S BESTTT

СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -30%
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ÌÓÊÎÑÎËÂÀÍ
20 таблетки 30 ml на специална цена

за перорално приложение

ÏÐÎÏÎËÊÈ ÇÀ ÇÄÐÀÂÎ ÃÚÐËÎ
16 таблетки за смучене с натурален

произход – с прополис STAMFI и вит. С

Tаблетки за смучене – не са подходящи за деца
под 4-годишна възраст.

Мукосолван таб-
летки е лекарствен 
продукт без лекар-
ско предписание  
за възрастни и 
деца над 12 години. 
Съдържа амброксол. 
Преди употреба 
прочетете
листовката.
А 02/28.01.2016

4 вида: Шипка 

и малинов сок/

 Алое / Лимон/

Без захар

4,89
5,39

4,89
5,39

4,89
5,39

4,89
5,39

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.

6,49

12,59
13,99

11,99
14,09



13,39
15,69



 ЗДРАВЕ И КРАСОТА

КАК ДА СЕ СПРАВИМ СКАК ДА СЕ СПРАВИМ С

ПРЕЯЖДАНЕТО ПРЕЯЖДАНЕТО ПО ПРАЗНИЦИТЕПО ПРАЗНИЦИТЕ

Но в тази приятна обстановка има нещо, което може да 
развали приповдигнатото ни настроение, а именно опасност-
та от преяждане. Някои хора го пренебрегват и смятат, че не е 
проблем, но  от него произлизат редица негативни емоции, не 
само дискомфорт.

Рязко могат да се повишат нивата на кръвната захар, кръв-
ното налягане, да се затруднят кръвообращението и дишането, 
както и недостигът на кислород към някои важни органи. Из-
общо, преяждането е крайно нежелателно.

Какво можете да направите, за да се предпазите от празнич-
но преяждане без обаче да се лишавате от вкусните ястия?

ХАПВАЙТЕ МАЛКИ ПОРЦИИ
Вместо да се отказвате напълно от празничната вечеря, си-

пете си по-малка порция. Просто не препълвайте чинията. Яжте 
бавно и не смесвайте прекалено тежки храни едновременно.

Малките порции са решаващи, когато искаме да се предпа-
зим от преяждане. Лакомията е най-големият враг не само на 
стройната фигура, а и на здравето по време на празниците.

ПОЧИВАЙТЕ МЕЖДУ ПОХАПВАНИЯТА
Интервалите между постъпването на различни видове хра-

на в стомаха са много важни. Това дава възможност на черния 

дроб, стомаха и жлъчката да секретират съответните ензими, 
необходими за разграждането. Така ще избегнете тежестта, 
подуването, подпирането, паренето и киселините.

Важно е да ядете бавно и продължително. Ясно е, че праз-
ничната трапеза ще продължи дълго време в сладки приказки. 
Правете паузи в храненето и се възползвайте от тях.

НЕ СЕ ЛИШАВАЙТЕ НАПЪЛНО ОТ ВКУСНИТЕ ГОЗБИ
Ако решите да сте в пълно въздържание, за да се предпази-

те от преяждане, това е грешка. Така ще се потиснете, няма да 
почувствате празничния дух, ще повишите нивата на стреса в 
тялото си и в крайна сметка е много по-вероятно след това да 
преядете, за да туширате всички тези негативни преживявания.

Всичко в умерени количества е допустимо. Много е важно 
да не злоупотребявате с обема погълната храна. Един от най-
честите проблеми по празниците е именно преяждането с ог-
ромни количества гозби и то по няколко порции.

НАБЛЕГНЕТЕ НА НИСКОКАЛОРИЧНИТЕ НАПИТКИ
За да запълните стомаха си и да намалите желанието за още 

храна, пийте повече нискокалорични напитки и течности. Това 
е най-вече водата. Соковете от пресни плодове и зеленчуци 
също са добър вариант. Не забравяйте, че газираните напит-

Коледа наближава, а с нея и подготовката  за празничната трапеза. Добре знаем, че вкусните 
домашни ястия на Бъдни вечер, Коледа и Нова година са най-голямото кулинарно изкушение 
през годината. Едва ли има човек, който да може да устои на вълшебния аромат на коледни 
курабийки, пухкави мъфини, домашно приготвена питка и още куп традиционни ястия. Дълго-
очакваните празници са моментът, за който мечтаем цяла година – да се съберем с любимите 
си хора и да споделим заедно празничната магия. 



www.aptekamedea.bg

ки и натуралните сокове носят празни калории на тялото под 
формата на захари.

СЕРВИРАЙТЕ В МАЛКИ СЪДОВЕ
Ако ви е трудно да прецените колко малка трябва да е „мал-

ката порция“, използвайте малки съдове. Така дори да ги на-
пълните, порцията отново ще е малка. По този начин мозъкът 
и чувствата ви няма да страдат, ще имате усещането, че сте се 
нахранили обилно и не сте се лишили от нищо.

ПОЗВОЛЕТЕ СИ НЯКОИ КОМПРОМИСИ
За да не обидите себе си, празничното си настроение или 

домакина, който е приготвил празничната храна, опитайте 
дори от ястията, които сте си забранили – торта, разни десерти, 
тестени изделия. Позволете си компромис със себе си. Просто 
след това ще потренирате малко повече, за да изразходвате 
погълнатите калории.

Друг начин да не се лишавате от вкуснотии, които иначе сте 
си забранили, но без да преяждате, е в следващите 3 дни да си 
направите разтоварващ режим, чрез който да се освободите от 
излишните калории.

ПРЕМЕСТЕТЕ ЯСТИЯТА ДАЛЕЧ ОТ МАСАТА
Когато тавите и големите блюда стоят на масата, докато се 

храните, естествено е да ви се дояде още малко и да понечите 
да си досипете. Просто напълнете чиниите си с колкото желаете 
големи порции и след това изнесете ястията от помещението. 
Занесете ги обратно в кухнята, за да не са пред очите ви.

ИЗПОЛЗВАЙТЕ РЕСТОРАНТСКОТО ПРАВИЛО

„ПОЛОВИН ПОРЦИЯ“
Можете да си сипвате половин порция или четвърт порция 

от всяко ястие, което пожелаете да опитате, за да намалите 
чисто количествено приетите калории. Така отново няма да сте 
с усещането, че се лишавате.

НИСКОКАЛОРИЧНИ НАПИТКИ
Грешка, която много хора допускат по празници е прекале-

ната консумация на газирани напитки, компоти със захар и из-
общо калорични напитки. Те добавят огромен товар за тялото 
ви към поетите калории с храната. Представете си претоварва-
нето, което то понася.

ДЪВЧЕТЕ БАВНО, ЗА ДА СЕ НАСЛАДИТЕ НА ХРАНАТА
Една от най-здравословните мерки, които можете да 

вземете по време на хранене, е бавното и качествено дъ-
вчене на храната. Така не само ще се насладите на арома-
тите и вкусовете, но и ще направите храносмилането много 
по-лесно.

ОГРАНИЧЕТЕ ПРИЕМА НА АЛКОХОЛ
По празниците наздравиците валят една след друга. Така 

обаче рисковете да злоупотребите с алкохола нарастват. Консу-
мацията на алкохол на гладно преди да сте започнали с трапе-
зата също е много вредно. Никога не забравяйте да придружа-
вате глътките с хапки мезе.





118,99
128,99



HEMO TREAT H
25 ml на специална цена

• Íåçàáàâíî îáëåê÷àâà è îõëàæäà 
• Ñïàäàíå íà îòîêà
• Îáëåê÷àâà áîëêàòà
• Ïðåâåíöèÿ íà âúçïàëåíèåòî
• Àáñîðáöèÿ – 97% åôèêàñíîñò

СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -10%

НОВ ПРОДУКТ!

7,29
8,09
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ЗДРАВЕ И КРАСОТА

НОВОГОДИШЕН ГРИМ НОВОГОДИШЕН ГРИМ 
В ТРИ СТЪПКИВ ТРИ СТЪПКИ

ВИЗУАЛИЗИРАЙТЕ КРАЙНИЯ ЕФЕКТ
Преди да започнете с грима, много важно е да изясните каква 

визия искате да постигнете. Ако целта е по-официален грим, съ-
ветваме ви да не пропускате никое от правилата за перфектното 
му изпълнение. Започнете с изравняващ фон дьо тен с подходящ 
цвят, подчертайте стилно очите и скулите. Водещите модни ком-
пании и тази зима залагат на устните, като главен акцент от грима 
на лицето. Изберете ярко червено, цикламено или матово виоле-
тово червило. Ако пък целта е по-небрежен и романтичен грим, 
заложете на нежни перлени нюанси  за очите и лек гланц за устни-
те. В този случай е удачно да подчертаете по-силно миглите с туш. 

ПРИЛОЖЕТЕ МАЛКИ ТРИКОВЕ
Колкото по-естествено изглежда гримът, толкова по-умели 

трикове изисква това. Една от тайните, които Кендъл Дженър 
споделя относно грима си, е бронзовата палитра, използвана за 
подсилване на естествените светлосенки на лицето. Малка част от 
бронзовия цвят тя поставя върху клепачите, брадичката, скулите, 
носа. Така лицето придобива безупречен, сияен вид. За  красиви и 
романтично подредени мигли, тя използва четката на спиралата, 
но след като предварително е отстранила туша от нея. Финалът е 
ярък – червило в изкусително червено. Премахнете излишното 
количество от червилото със салфетка, за да се слее напълно с 
цвета на устните. Така те изглеждат подчертани, но едновремен-
но с това естествени и съблазнителни.

ПОДЧЕРТАЙТЕ ИНДИВИДУАЛНОСТТА СИ
Най-трудната задача за всеки стилист или гримьор е да по-

стигне привлекателна и модерна визия, без да скрива индиви-
дуалността на човека. Затова, какъвто и грим да изберете, той 
трябва да подчертава най-красивите ви черти, да ви подхожда, 
да не скрива собственото ви излъчване. Преди да започнете, по-
мислете коя част от лицето си намирате за най-привлекателна и 
подсилете нея. Не забравяйте, че каквито и цветове да изберете, 
вибрацията им е по-силна и омагьосваща, ако са в синхрон с въ-
трешното излъчване и настроението ви. Усмихвайте се, изразя-
вайте смело емоциите си, бъдете щастливи! 

Разбира се, че нищо не подхожда повече на праз-
ничните дни от добро настроение и позитивна 

нагласа. Все пак, за да сте наистина неотразими, 
мили дами, предлагаме ви няколко съвета как 
да направите грима си за новогодишната нощ. 

Всичко от което се нуждаете са 15 минути, цвето-
вете от любимата ви палитра гримове и искрена 

усмивка, за перфектен завършек…

9,29
12,49



*Отстъпката не важи при покупка на pH5 стик за устни, 
сапун и лимитиран продукт pH5 душ олио 1000 мл. 

Не се комбинира с други промоции. 
Период на промоцията 01.12.2017г.- 31.12.2017г.

 СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ

ОТСТЪПКА
30%

ПРИ ПОКУПКА НА
 ДВА ПРОДУКТА 

EUCERIN*

*Отстъпката не важи при покупка на pH5 стик за устни,



Най-ценният подарък за Коледа

С наближаването на Рождество Христово
всички започваме да се подготвяме за посрещане-
то на този голям християнски празник. Планираме 
коледната декорация, покупките за празничната 
трапеза и разбира се, най-любимата част от праз-
ника – подаръците. Малчуганите с нетърпение пи-
шат писмо до дядо Коледа за мечтаните подаръци 
и с голямо очакване тръпнат да видят какво ще 
им остави под елхата в празничната нощ. 

Съвременният начин на живот дава почти неограничени 
възможности да направим хубав подарък – като  материалните 
вещи, технологичните джаджи и скъпите играчки са сред най-
търсените и предпочитани подаръци. Но това, което всъщност 
оставя най-скъп спомен във всеки човек от Коледа е споделената 
емоция. Подаръкът под формата на уникално преживяване е не-
заменим дар, който оставя дълбока следа в спомените и сърцата. 

Предлагаме ви няколко идеи за коледни подаръци, които 
няма да ви костват много финансови средства, но са безценни 
като емоция.

НАПРАВЕТЕ РЪЧЕН И КРЕАТИВЕН ПОДАРЪК
Един от най-ценните подаръци, които може да подарите на 

близък, например бабите и дядовците, е като сътворите нещо 
заедно с децата. Измислете творчески подарък, който ще им 
остане за спомен и ще има висока сантиментална стойност, за-
щото ще бъде създаден от вас, техните деца и внуци. За децата 
ви пък ще е незаменима емоция да работят в екип с вас, да пре-
карате заедно приятно време и да създадете красив подарък за 
любимите баба и дядо. 

Добър вариант е да направите глинена ваза например, която 
децата да изрисуват с картини по тяхно желание, специално за 
баба и дядо. Алтернатива на глината е да вземете стъклено шише, 
което да облепите с цветна хартия или да оцветите и изрисувате 
с бои. Вложете цялото си сърце, напишете им пожелание в ръчно 
направена от вас картичка и покажете с личното си отношение кол-
ко държите на тях. И най-важното е, че този подарък ще произлезе 
изпод вашите ръце и тези на малчуганите, а за вашите родители 
това би бил най-скъпият дар, който може да им направите.

ПОДАРЕТЕ СНИМКА
Когато не знаете какво да подарите, но искате да е нещо за 

спомен на любимия ви човек, най-идейна си остава снимката. 
Може да подберете няколко подходящи снимки и да ги оформи-
те в колаж. За още по-силна сантиментална стойност може да 
направите сами рамката за снимката от подръчни материали, 
да я оцветите красиво и поднесете с много любов. Със сигурност 
ще оставите ярък спомен на този, на когото  я подарите. 

НАРИСУВАЙТЕ КАРТИНА
Може да не е най-скъпият подарък на света, но със сигурност 

ще остане спомен за вашите близки или приятели. Да нарисувате 
картина заедно с децата е чудесна идея да изненадате любим чо-
век, когото искате да зарадвате именно с ръчно правен подарък. 

ПОДАРЕТЕ ИЗЖИВЯВАНЕ, НЕ ВЕЩ
Билети за театър, концерт, изложба или кино са прекрасен ва-

риант да подарите емоция, споделено изживяване, което ще за-
радва любимия ви човек или скъп приятел. Изборът да подарите 
незабравим спомен от досега с изкуството е много по-ценен от 
всяка материална вещ. Освен това, възможността да споделите 
това изживяване заедно прави подаръкът още по-скъп за тях. 

ВМЕСТО СКЪПИ И НЕНУЖНИ ВЕЩИ, ПОДАРЕТЕ СИ 
СЕМЕЙНА ВАКАНЦИЯ

Какъв по-хубав подарък от семейно пътуване с децата? 
Вместо да купувате скъпи подаръци, които само няколко дни 
след Коледа вече ще трупат прах на някоя етажерка, подарете 
си незабравима емоция и организирайте семейна почивка. Из-
берете приятна дестинация, където ще може да се забавлявате 
всички заедно и да прекарате невероятни празнични дни! Пъ-
туването сплотява семейството още повече и е страхотна въз-
можност да прекарате времето си с най-близките и обични хора. 

ОБИЧТА Е БЕЗЦЕНЕН ДАР!
Не забравяйте, че всеки един ваш съвет към децата, роди-

телите, приятелите, е много по-съкровен и ценен жест на вни-
мание, отколкото подарък, купен в магазин. Времето, което от-
деляте на близките си, подкрепата, която им давате, любовта и 
добрите думи, с които ги мотивирате всеки ден, са най-ценният 
дар, който може да им направите. И той е безплатен, не струва 
пари, излиза право от сърцето и душата и оставя най-мил спо-
мен в хората, които обичате. А Коледа е точно това – ден,  който 
символизира любовта, хармонията, семейството и грижата за 
близките. Насладете се на празничните дни с чисто сърце и най-
вече отделете време за любимите си хора. Това е подаръкът, 
който ще ги зарадва най-много!

СВОБОДНО ВРЕМЕ





 Безконтактно

измерване на

температурата на 

челото за 2 секунди.

 Изключително голям 

дисплей, лесен за 

отчитане.

 Запаметява послед-

ните 24 измерени 
стойности.

 Два режима на работа 

- човешко тяло и 

повърхност на обект.

 Звуков сигнал на 
алармата.

 Лесен за управление.

БЕЗКОНТАКТЕН
ТЕРМОМЕТЪР

ЗА ЧЕЛО

39 ЛВ.

99

44,99

НОВИ ФОРМУЛИ

ОБЛЕКЧАВА 
СЪРБЕЖАПОТВЪРЖДАВАТ

ЗАЩИТЕТЕ ТЯХНАТА 
АТОПИЧНА КОЖА 
ОЩЕ ОТ САМОТО 

РАЖДАНЕ

За повече информация: 

www.mustela.bg/         MustelaBulgaria

АТОПИЧНА КОЖА

PUFIES
бебешки пелени на специална цена

SEBA MED
медицинска козметика

на специална ценаа цена

18,99
23,09

13,67
17,09

10,79
13,49 11,83

14,79

17,57
21,99

18,99
23,09

СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -20%



24,49
24,79

24,49
24,79

24,49
24,79

24,49
24,79

24,49
24,79

24,49
24,79

ПОСТОЯННА 
ЦЕНА 24,79



39,19
55,99



8,49

10,99

6,49

10,9910,99

10,99

16,9923,99

6,49



Как празнуват
Коледа и Нова година

по света

АВСТРАЛИЯ. Коледните празници в Австралия често 

са съпроводени  от високи температури, като обичайната 

е около 30 градуса. Традиционно за празника австралий-

ците приготвят печена пуйка. Други меса, които ядат на 

празника, са шунка и свинско месо. Задължителен е и 

коледният пудинг, в който някои обичат да слагат късче 

самородно злато. Който намери парченцето злато, ще се 

радва на благополучие.

Коледните празници в Австралия често се празнуват по 

красивите плажове, в градината и под вечерното небе. В 

навечерието на празника всички се събират и със свещи 

в ръка пеят коледни песни. Хората се забавляват като ка-
рат сърф, а празничното облекло включва тениска и къси 
панталонки.

АВСТРИЯ. Рождество Христово в Австрия се отбе-
лязва под светлините на невероятните коледни украси 
на къщите и сградите. Във Виена всяка година се прави 
традиционен коледен базар с много пунш, наденички, 
лакомства и сувенири за празника. В Австрия също почи-
тат Свети Николас, който носи на добрите деца бонбони, 
играчки и ядки.

Семействата се събират на 24 и 25 декември край 
елхата и пеят коледни песни. Празничните дръвчета в 
Австрия освен с коледни играчки се украсяват и с малки 
бонбончета, от които после всеки си взима. Провеждат се 
църковни литургии, има много музика по улиците. Тра-
диционно на Коледа се яде шаран или друга риба, кар-
тофена салата, супа от броколи, ядки, бонбони и ябълки 
с карамел.

БЕЛГИЯ. В Белгия има два празнични образа, този на 
Дядо Коледа и Свети Никълъс ( за тези, които не говорят 
валонски език). Децата в Белгия чакат с нетърпение чет-
върти декември и вярват, че тогава се разбира дали те са 
били послушни или не. Добрите деца получават първите 
си подаръци още на шести декември.

Едни от най-хубавите и очаквани празни-

ци са Коледа и Нова година. Цяла година 

мечтаем за тези дни, в които семейство-

то се събира около празничната трапеза, 

отрупана с традиционни ястия и всички 

се веселим заедно. 

Отбелязването на Коледа и Нова година 

по света може да бъде много различно, 

шарено и невероятно красиво. Всяко 

кътче си има своите традиции и обичаи за 

провеждането на празниците. Вижте как 

празнуват Коледа и Нова година по света.

СВОБОДНО ВРЕМЕ



Pere Noel пък е образ, който посещава френско гово-
рящите деца. Послушните и добри деца получават много 
бонбони, а тези, които не са слушали през годината пръч-
ки. В Белгия шести декември е празник и почитат Свети 
Никола. Празникът се празнува в тиха семейна обстановка. 

НОВА ЗЕЛАНДИЯ. Пищни украси с Дядо Коледа рад-
ват малки и големи. Там заедно с английските заселници 
са се пренесли и голяма част от традициите. Традиционно 
се приготвят печена пуйка със зеленчуци и сос, а за де-
серт винаги има празничен пудинг с бренди сос. Баници 
с кайма, сладкиши със сушени плодове също са част от 
празничната трапеза.

ШВЕЙЦАРИЯ. Чрез камбанен звън се известява 
раждането на Исус. В седмицата преди Коледа децата се 
обличат празнично и посещават домовете на близки с 
малки подаръци. Всяко село се конкурира по брой и звън 
на камбаните. В полунощ семействата се събират край 
масата и пият горещ шоколад и хапват специално пригот-
вени за празника понички. Големи светещи фенери, ко-
ледни песни и много настроение има в Швейцария като 
празниците започват и там от шести декември – денят 
на Свети Николас.

КАК ПРАЗНУВАТ КОЛЕДА В НЕХРИСТИЯНСКИТЕ СТРАНИ?

ТАЙЛАНД. По-голямата част от населението на Тай-
ланд изповядва будизма. Коледа е просто един обикно-
вен ден и повечето хора го празнуват само за забавление. 
Все пак, доста големи градове в Тайланд украсяват колед-
ни елхи за настроение. Декорация може да се види и в 
различни публични центрове, например молове, хотели, 
заведения.

Декември е месецът на краля в Тайланд. Кралят се счи-
та за покровител и защитник на всички религии, така че 
през този месец всякакви празненства и настроение са 
позволени и приветствани.

КИТАЙ. Китайците също в по-голямата си част не са 
християни. Те правят коледна украса по време на зимния 
сезон, но главно в Пекин. Християните, а и онези, които 
просто харесват коледните традиции, украсяват домове-
те си с коледни елхи, хартиени фенери в типичен китай-
ски стил и празнуват със семейството и приятелите.

В Хонг Конг имат своя собствена версия на Дядо Коле-
да, който в католическите страни се нарича Санта Клаус 
(Santa Claus) – наричат го Lan Khoong (Лан Куунг) или Dun 
Che Lao Ren. Подобно на западния Дядо Коледа и източ-
ният носи подаръци на малките деца.

КОЛЕДА В ЯПОНИЯ. Комерсиалното влияние на Запа-
да в Япония също е прокарало доста християнски тради-
ции, но японците нямат нищо против. Те се наслаждават 
с охота на коледните обичаи и украса. За тях обаче Нова 
година е по-големият празник. Той официално е свещен 
ден.

КАК ПРАЗНУВАТ НОВА 
ГОДИНА ПО СВЕТА

ЛАС ВЕГАС. Градът на гре-
ха определено знае как да 
посреща новата година. Но-
вогодишните партита в това 
кътче на света са незабрави-
ми. Голяма част от улиците на града са затворени за дви-
жение през нощта, което позволява на празнуващите на 
открито да се забавляват спокойно до зори.

МАДРИД. Испанците имат един забавен ритуал за 
посрещането на новата година. В полунощ, след като 
всички се поздравят, всеки трябва да изяде 12 гроздови 
зърна, за да има през новата година късмет и богатство. 
Десетки хиляди се събират пред часовника на Пуерта дел 
Сол плаза за годишния ритуал и за да се порадват на фо-
йерверките.

НЮ ЙОРК. Таймс Скуеър в Ню Йорк, който е пресечна 
точка на Бродуей и Седмо авеню, събира всяка година 
около 1 милион жители и гости на града. Площадът в 
Манхатън е известен със своите големи светещи реклам-
ни пана, които в полунощ изписват поздрав по случай 
настъпилата нова година. 

РИО ДЕ ЖАНЕЙРО. За посрещането на новата година 
в Бразилия има традиция хората да се обличат в бяло. 
Местните жители празнуват на плажната ивица Копака-
бана, както и на другите красиви бразилски плажове. В 
полунощ в океана се хвърлят цветя в чест на богинята на 
морето Yemanjá. След това улиците, баровете и ресторан-
тите се изпълват с танци и музика.

ТОКИО. На Нова година в Токио, улици и ресторанти 
са оживени от местни жители и туристи, които хапват 
традиционно ястие с юфка. Според японските традиции 
консумирането на юфка в празничната нощ, ще донесе 
много здраве и щастие през новата година. В храмовете 
звънят камбаните, а императорът отваря вратите на своя 
дворец за посетители.

www.aptekamedea.bg



 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.

19,99
23,99

19,99
23,99

3,49
4,49

СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -10%



73,89
85,99

73,89
85,99

58,39
67,99



6,59
8,19

4,69
5,89

4,29
5,69

5,69
7,49

15,99
21,49

15,99
21,49



AQUAFRESH
интензивна грижа за сияйна усмивка

на специална цена

PARODONTAX
цялостна грижа за цялата устна кухина

на специална цена

2,99
3,99

2,99
3,99

2,99
3,99

5,39
6,29

5,39
6,29

5,39
6,29

16,79
19,69

16,79
19,69

16,79
19,69



ВКУСНО И ПОЛЕЗНО

Вкусът Вкусът 
на Коледана Коледа

Този месец решихме да ви изненадаме с няколко различни рецепти, които включват най-характерните 

вкусове на коледните и новогодишни празници: канела, ябълки, портокалови корички, ванилия, джин-

джифил, сладък бадемов ликьор и тъмен шоколад. 

Пригответе ги заедно със семейството си, споделете ги с приятел, с любим човек, заедно с посланието, 

което носи всичко, направено с внимание и поднесено с любов. 

Желаем ви топли, споделени, уютни и щастливи коледни и новогодишни празници!

Вижте нашите предложения за вкусни и полезни кулинарни изкушения:



www.aptekamedea.bg

СЛАДКИ МЕНТОВИ БОНБОНИ С ЛИКЬОР 
И ПОРТОКАЛОВИ КОРИЧКИ

Необходими продукти: 1 пакет обикновени бисквити, 50 гр. 
масло, 2 с. л. натурално какао, ментови листа, портокалови корички, 
кокосови стърготини, 50 гр. ликьор „Амарето”, 15-20 бадема, кокосови 
стърготини за овалване.

Начин на приготвяне: Поставете в блендер бисквитите, маслото 
(предварително размекнато), какаото, няколко портокалови корички, 
ликьора. Трябва да се получи гъста лепкава смес. Нарежете на много 
ситно ментовите листа, които предварително сте замразили във фри-
зер за около 2-3 часа. Добавете ги към сместа. От нея оформете бонбо-
ни, като в сърцевината на всеки поставите по един бадем. Бонбоните 
се овалват в кокосови стърготини и се подреждат в кутия. Съхраняват 
се в хладилник.  

ЛЮБИМИТЕ БИСКВИТКИ НА ДЯДО КОЛЕДА
Необходими продукти: 2 ч. ч. разтопено масло, 2 яйца, 2 с. л. какао, 

2. ч. ч. пудра захар, бяло брашно (около 700-800 грама), ванилов аромат, 
канела, 400 мл. сладкарска сметана за украсата, пудра захар за разбива-
нето й.

Начин на приготвяне: От изброените продукти омесете гладко тесто. 
Оставете го да престои около половин час, разточете го и изрежете формич-
ки по желание (снежинки, джуджета, елхички…). Опечете сладките върху 
хартия. Докато се охладят, разбийте сметаната с 5 с.л. пудра захар. Шпри-
цовайте сладките със сметаната, която може да оцветите предварително 
в различни цветове.

Според поверията, в нощта, когато се очаква пристигането на дядо Коле-
да, на масата се оставят домашно приготвени сладки и чаша мляко. Преди 
да поеме по пътя си, той си хапва и оставя подаръци за децата. 

КОЛЕДНИ МЕДЕНКИ С ДЖИНДЖИФИЛ И ШОКОЛАД
Необходими продукти: 2 яйца, 3 с. л. мед, 1 ч. ч захар, ½ ч. ч 

растително масло, 1 ч. л. канела, ч. л. сода, 1 ч. л. джинджифил, ва-

нилия, брашно; за глазурата: шоколад, натрошени орехи.
Начин на приготвяне: Смесете продуктите поетапно и оформете 

меко тесто. Оставете го да престои около половин час. От него оф-
ормете малки топчета и ги подредете върху хартия за печене. След 
като се опекат и охладят, потопете всяка меденка в предварително 
разтопения на водна баня шоколад. Накрая ги поръсете с ореховите 
ядки и ги подредете в поднос. 



СВОБОДНО ВРЕМЕ

ОВЕН (21 МАРТ-21 АПРИЛ)
През декември очаквайте подем в социалния си живот, скъпи Овни. 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 праз-
нично и не бива да ви изненадва, колко желана е компанията ви. Позитивизмът ви е зареждащ и 
вдъхновяващ.

РАК (22 ЮНИ-21 ЮЛИ)
Мили Раци, вероятно ще имате възможност да премахнете свои съмнения, свързани с мина-

лото. Оптимизмът ви ще ви отведе към нови идеи, познанства, откритост в общуването, обога-
тяване на вашата представа за живот. Периодът, макар и празничен, за вас е идеален за смяна 
на работата, спечелване на конкурс и др. Притежавате позитивна харизма и оптимистична на-
гласа, които ще направят вълшебни празничните ви дни. 

ТЕЛЕЦ (21 АПРИЛ-21 МАЙ)
Скъпи Телци, проблемите, които стояха на дневен ред, се разрешават през новия месец и тре-

вогата, свързана с тях, остава в миналото. Възможно е да усетите нужда да си починете, да се 
отдръпнете от  работната среда, да отделите повече време за семейството си. Направете го. Ва-
шият сантиментален живот се радва на спокойствие. Чувствате се стабилни и уверени – какъв 
по-подходящ начин да посрещнете новата година...

ЛЪВ (22 ЮЛИ-21 АВГУСТ)
Мили Лъвове, вашата изобретателност ще ви донесе късмет, особено в контекста на любовта и 

финансите ви. Ако сте настроени на вълна работа, доверете се на вътрешния си глас. Това е подхо-
дящо време за започване на бизнес, нови работни взаимоотношения, проекти...  Подобряването 
на живота ви ще изглежда по-лесно и ще имате повече оптимизъм, необходим за реализацията 
на идеите си. Най-доверените ви приятели стоят плътно зад вас.

БЛИЗНАЦИ (22 МАЙ-21 ЮНИ)
Периодът и празниците ви зареждат с оптимизъм, лекота, дори здравословна доза безразсъд-

ство и всичко това ви дава сила и енергия. 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. Позицията на Слънцето във  вашия знак през декември 
благоприятства романтичните ви взаимоотношения.

ДЕВА (22 АВГУСТ-21 СЕПТЕМВРИ)
Мили Деви, повечето от вас ще посветят периода на семейството и близките си. Семейната сре-

да ще е извор на много съкровени моменти, но са възможни и дребни недоразумения. Необходи-
мо е да сте по-категорични с най-малките членове на семейството си, за да запазите спокойствие-
то си. Плановете ви за празниците ви носят положителни емоции. Вашият сантиментален живот е 
изпълнен с положителни моменти.

Хороскоп за
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ВЕЗНИ (22 СЕПТЕМВРИ-21 ОКТОМВРИ)
Този месец ви завихря в нов енергиен поток. Възможно е мнозина от вас да се окажат въвлечени 

в интересна връзка. Изненадва ви дързостта ви, а за противоположния пол проявата й е като магнит. 
Освен че ще са наситени с емоции, празниците ще ви поднесат изненади и ще изпитат умението ви да 
избирате и решавате бързо. Не се поддавайте на приказките на случайни хора.

КОЗИРОГ (22 ДЕКЕМВРИ-21 ЯНУАРИ)
За вас, мили Козирози, месецът ще започне с успехи от работно естество. Интуицията ви бележи 

силно присъствие и ще ви помогне да финализирате дела, оставени в процес на изчакване. Едва в 
края на декември ще се отдадете на почивка и ще се посветите на семейството и близките си. След 
21 декември много от вас ще навлязат в нов – по-улегнал и зрял етап.

СКОРПИОН (22 ОКТОМВРИ-22 НОЕМВРИ)
Мили Скорпиони, приключвате годината с поставянето на солидна основа за подобряване на жи-

вота ви. Това ви носи спокойствие и сигурност. Имате възможност да стабилизирате започнатите 
промени. Не бъдете прекалено радикални в ситуации, в които други хора са по-малко въоръжени 
от вас. Сантименталният ви живот ще премине през интензивни завои, но ще изпратите годината в 
хармонични романтични взаимоотношения. 

ВОДОЛЕЙ (22 ЯНУАРИ-19 ФЕВРУАРИ)
Месецът е приятен и лежерен. Това ви дава възможност да започнете рано с приготовленията 

и плановете за празниците.  Заобиколени сте от любими хора и така всичко е още по-вълшебно. 
Почивката и спокойствието ви се отразяват добре. Не спирате да очаровате с духовитостта си, с уме-
нието да общувате, да се шегувате. Присъствието ви е запомнящо се.

СТРЕЛЕЦ (23 НОЕМВРИ-21 ДЕКЕМВРИ)
Периодът носи изключително много късмет на родените под зодиакалния знак на Стрелеца. 

Това няма да е без значение, както за любовните ви взаимоотношения, така и за материалния ви 
живот. Склонни сте да пренебрегнете обичайните си навици, за да се насладите на ситуации, които 
благоприятстват вътрешния ви мир и ви доближават до една нова философия на живот. Ще имате 
достатъчно свободно време за всички нереализирани лични проекти.

РИБИ (20 ФЕВРУАРИ-20 МАРТ)
Възможно е много от вас да се чувстват по-развълнувани от обикновено, по- активни, по-проницател-

ни и решителни. Периодът добавя вълшебна нотка към романтичните ви взаимоотношения и се радвате 
на истинска, споделена любов. Желанието ви да убеждавате и властвате над половинката си, акцентира 
най-отчетливите страни от характера ви и се приема добре. Не прекалявайте обаче. Отделете време за 
семейството си и направете равносметка за изминалата година.

месец Декември



Магнезиево масло за тяло Зехщайн 

Състав: 35% магнезиево олио, 
масло от Ший, масло от сладък 

бадем,калциев хлорид, калиев хло-
рид, натриев хлорид, пантенол

Специално предупреждение: избягвайте 
контакт с очите! Дръжте далече от
високо температура! Съхранявайте

на стайна температура!

Магнезиев лосион за тяло Зехщайн 

Състав: 35% магнезиево олио, масло от Ший, 
масло от сладък бадем, калциев хлорид, 
калиев хлорид, натриев хлорид, пантенол
Специално предупреждение: избягвайте контакт 
с очите! Дръжте далече от високо температура! 
Съхранявайте на стайна температура!

EVERBEL
дамски превръзки на специална цена

СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -15%

3,69
3,99

3,69
3,99

2,09
2,39

2,09
2,39

СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -10%



Предложенията са валидни за периода от 1 до 31.12.2017 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:

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

www.aptekamedea.bg



Ìèëè äåöà, î÷àêâàìå
âàøèòå êîëåäíè ïèñìà

  Íàïèøåòå ïèñìî
    íà äÿäî Êîëåäà

  Ïóñíåòå ãî â
    íàøàòà êóòèÿ

  50 äåöà ùå
   ñïå÷åëÿò ïîäàðúê –

   êóêëåí òåàòúð

www.aptekamedea.bg



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [8588.977 6548.031]
>> setpagedevice


