
XII.2018



СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -10%



Áúäåòå çäðàâè!

www.aptekamedea.bg



0

2,89
3,39

62,09
68,99

23,99
26,79

13,69
15,79



Честит
празнич ен
декември!

За мнозина Декември е просто последният месец 
от календара. За други той е най-празничният от 

поредицата месеци с буквата Р в сърцето, което 
значи малко повече студ и нужда от повече уютни 

вечери у дома – с или без повод. Има и трети тип хора, 
които напук на рутината на ежедневието, никога не са 

прекалено заети, ядосани или големи, за да се порадват на 
подготовката на Коледа и да предизвикат за пореден път 
детското у себе си, като се оставят да бъдат завладени от 
магията на декемврийските празници.  

Независимо дали го свързвате с края на още една година, 
студените дни, които карат сетивата ви да потръпнат или 
празничните традиции, които могат да стопят и леда навън, и 
разликата в годините на поколенията… декември е тук.

Той е в студените, забързани утрини, които се нуждаят от 
кротостта и мира на белия сняг; в мрачните дни, в които 
предпочитаме да подредим разрошените си мисли, без да 
обръщаме внимание на вятъра, който роши косите ни; в 
малките жестове от страна на любимите хора по празниците; 
в дългите страници от тефтерите, в които изписваме 
положителните аспекти от изминалата година и чертаем 
нетърпеливи планове за следващата… 

Каквото и да ви е поднесла тази година, изберете онова, 
което най-силно ви е предизвикало, променило или дори 
преобърнало живота ви. Заключете го две думи, изпишете 
ги с главни букви, а после затворете очи и обърнете 
страницата. Пред себе си имате празен лист хартия и нови 
365 възможности да придадете на живота си ново, по-живо, 
по-вълнуващо и по-положително  послание. 

Екипът на аптеки Медея ви пож елава да посрещнете 
вълшебни кол едни и новог одишни празници!

ЛЮБОПИТНО



Здрави и
 през зимата

Още при първите симптоми
 започнете лечение
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Имодиум инстант 2 mg таблетки, диспергиращи се в устата Лекарствен продукт без лекарско 

предписание за възрастни и деца над 6 години. Съдържа лоперамидов хидрохлорид. Преди употреба 

прочетете листовката.                 A0166/08.07.2018

Бързо облекчение в движение, 
мигновено се разтваря върху езика 

Терафлу е лекарствен продукт без лекарско предписание за 
възрастни и юноши над 12 години. Съдържа парацетамол, 
фенилефринов хидрохлорид и фенираминов малеат. 
Преди употреба прочетете листовката. 
А0180/16.08.2018; CHBA/CHTHRFL/0005/18b.
Търговски марки, притежавани или лицензирани от групата 
компании GSK. 
©2018 Групата компании GSK или техен лицензодател.

Разбива 8 симптома 
на простуда и грип - 

БЪРЗО!

Разбива 8 симптома 
на простуда и грип - 

БЪРЗО!
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хидродродродрохлохлоридрид и фенирамининовов малмалма еатататат....

а прор четететеете лиистостовкав та. 
18; CHBCH A/CA/CHTHHTHRFLF /000005/05/18b18b.
ки, притежавани или лицензирани от групата 

компании GSK или техен лицензодател.
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Хексорал Спрей 0.2 mg/100 ml спрей за устна лигавица Лекарствен продукт без лекарско предписание за 

възрастни и деца над 6 години. Съдържа хексетидин. Преди употреба прочетете листовката. Хексоралетен Н  5 

mg/1.5 mg таблетки за смучене Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 6 години. 

Съдържа хлорхексидинов дихидрохлорид и бензокаин. Преди употреба прочетете листовката.  A0161/08.07.2018

Здрави и
 през зимата

Още при първите симптоми
 започнете лечение

Болно гърло 

Лекува възпалението и облекчава болката 
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Олинт Хидра 0.1% спрей за нос, разтвор  Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 

6 години. Съдържа ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката. A0167/08/07/2018

нт Хидра 0.1% спрей за нос, 

Здрави и
 през зимата

Още при първите симптоми
 започнете лечение

Хрема 

Отпушва носа 
и синусите

само за 5 минути 
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7,49
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• Отпушва носа за 3 мин*

• Спомага за

   отстраняване на

   бактерии и вируси чрез

   ефект на оттичането

• Спомага за намаляване

   риска от усложнения

   при настинка

НАТУРАЛЕН

ХИПЕРТОНИЧЕН

СПРЕЙ ЗА НОС

МУКОНАЗАЛ НАТУРАЛ
Троен Ефект. Естествено отпушва носа.

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.

MUCOSOLVAN
сироп за възрастни, 30 mg

Мукосолван сироп е лекарствен продукт без лекарско
предписание  за възрастни и деца над 12 години.
Съдържа амброксолов хидрохлорид. Преди употреба
прочетете листовката. А 235/12.10.2017

• ЕФЕКТИФЕН при ОСТРА и ХРОНИЧНА суха кашлица 

• БЪРЗО облекчава кашлицата

• УЛЕСНЯВА дишането

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

аптеките без лекарско предписание. 
А251/12.11.2015

LIBEXIN
при дразнеща, суха кашлица

7,99
9,49

6,49
8,09

10,69
12,49

11,99
16,29



6,99
8,89

5,49
6,79
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осигурява на организма 1 mg 
мелатонин с незабавно действие и 
2 mg мелатонин, излъчени 
постепенно от втория до шестия 
час от приема.

STRIKE
!

6,99
8,99

8,99
9,99

FLORADIX ÁÈËÊÎÂÀ ÊÐÚÂ
100% натурално, подсилващо и изграждащо 

средство – 500 мл
Хранителна добавка под формата на сироп, която се пре-
поръчва при повишена нужда от желязо, както в периодите 
на развитие на малките деца до младежка възраст, при
по-обилна менструация,
отпадналост и умора,
бременност и
кърмене, през
втората половина
на живота, при
възстановяване
след боледуване,
анемия и ниско
кръвно налягане. 

26,99
40,99



Гел и сок 
99,5% 

натурално алоеС добавен 
патентован 
екстракт от 
полизахариди 
на алое 
(Aloe PolyMax)

Алое Вера
Бутилиран чрез специален 
азотен процес, който елиминира 
окисляването.

Сертифициран от International 
Aloe Science Council за чистота 
и ефективност на вложените 
съставки. 

Сок от 
цели листа  

99,5% 
натурално алое

Гел и сок (с 
вкус на горски 
плодове) 60% 

натурално алое 

Започнете комбинирания прием на череша и 
целина сега, за да сте спокойни, че обилното 
хапване и пийване по коледните празници 
няма да провокира неприятните пристъпи на 
подагра.

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА НАТУРАЛНИ БИЛКОВИ ПРОДУКТИ С ЕКСТРАКТ ОТ 
ЦЕЛИНА И ЧЕРЕША – С ДОКАЗАНО БЪРЗ ЕФЕКТ ПРИ ПОДАГРА! 

Нормализират нивата на пикочната киселина. 
Редуцират пристъпите на подагра.Намаляват 
болката и възпалението при подагра и 
други артритни заболявания. Могат да се 
използват самостоятелно или в комбинация с 
медикаменти срещу подагра. 

Ек
ст

ракт от семена на целина Че
реш

а супер концентрат

НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ НА ПОДАГРАТА  
ДА ПРОВАЛИ ПРАЗНИЦИТЕ!

www.aptekamedea.bg
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ЛЮБОПИТНО

Късната есен и зима имат своето несравнимо очарование. 
За съжаление, това са и сезоните, в които настинките, вирус-
ните инфекции и характерните за тях симптоми се превръщат 
в проблем. Със сигурност всеки познава дискомфорта от сухата, 
упорита кашлица, която пречи на съня, причинява усещане за 
тежест в гърдите, нарушава трудоспособността. 

Кашлицата е сред първите симптоми на над 80% от вирусни-
те инфекции. Поради тази причина е важно да знаем как да се 
преборим с нея, така че да не се стигне до респираторни услож-
нения.

Сухата кашлица изисква лечение, тъй като при нея е затруд-
нено естественото отхвърляне на натрупаните секрети. По този 
начин те остават в бронхите и могат да причинят бронхит или 
дори пневмония. 

Въпреки че съществуват няколко фармакологични възмож-
ности за лечение на суха кашлица, естествените алтернативи 
винаги са по-добро и по-безопасно решение. С тях шансовете 
за алергични реакции са значително по-ниски. Те са по-евтини 
и имат допълнителни ползи за здравето. 

Риганът, слезът и мащерката са доказано ефективни в бор-
бата със сухата кашлица и стимулират естественото отделяне на 

натрупаните секрети. Предстои да ви разкажем за ползите на 
трите лечебни растения как да приготвите от тях запарки против 
кашлица. 

РИГАН
Риганът  е изключително приятна на вкус и аромат билка. 

Той има отхрачващо, противовъзпалително и антисептично 
свойство. Действа директно на дихателните пътища, затова е 
приложим при настинки, грип и произтичащи от тях усложне-
ния.  

Риганът също подобрява чревния транзит и спомага за нама-
ляване на менструалната болка. Едно от най-полезните качества 
на билката е, че се понася изключително добре от всеки орга-
низъм.

Лечебна отвара против суха кашлица с риган
Съставки: 1 чаена лъжичка сушен риган или 3 супени лъжи-

ци прясна билка (5 или 15 г); 1 чаша вода (250 ml)
Начин на приготвяне: Загрейте водата в метален съд. По-

ставете в чаша сухите или пресни листа от риган. Когато водата 
достигне температура на кипене, излейте я в чашата и покрийте 
за няколко минути. Приемайте запарката 3 пъти дневно.

Сухата кашлица може да се третира с напълно естествени средства. Те са не по-малко ефективни от 

останалите, но с тази разлика, че имат различни ползи за здравето, по-евтини са от повечето лекарства 

и нямат странични ефекти.

С Т ф

РИГАН, СЛЕЗ И МАЩЕРКА: КРАЙ НАРИГАН, СЛЕЗ И МАЩЕРКА: КРАЙ НА

СУХАТА СУХАТА КАШЛИЦАКАШЛИЦА



СЛЕЗ
Слезът се отличава с отхрачващи, диуретични и противовъз-

палителни свойства. Билката облекчава възпаленото гърло. 
Има доказани предимства в лечението на заболявания на диха-
телните пътища, храносмилателната система и кожата.

Запарката от това растение има изключително благоприятен 
ефект при тежка, упорита кашлица. 

Забележка: Важно е да се отбележи, че слезът увеличава 
нивата на кръвната захар, поради което не се препоръчва при 
диабетици. Също така е противопоказан за бременни и кърме-
щи жени.

Лечебна отвара при суха кашлица със слез
Съставки: 1 супена лъжица сушен слез (15 г), 1 чаша вода 

(250 ml), мед (на вкус)
Начин на приготвяне: В метален съд кипнете водата. Отдръп-

нете я от котлона и добавете сушената билка. Похлупете за около 
5-10 минути. Прецедете запарката, подправете я с мед на вкус.

МАЩЕРКА
Мащерката е подправка и лечебно растение. Помага за подо-

бряване на храносмилането и облекчава симптомите на грип. Тя 
има антибактериални, антивирусни, муколитични и отхрачващи 
свойства. Сред ценните вещества, които се откриват в мащерка-
та, са тимол, олеинова киселина и аминокиселини.

При настинка, вирусна инфекция или упорита кашлица може 
да си направите чай от мащерка или да използвате етерични 
масла, направени от билката. Най-безопасният и ефективен 

вариант е запарката, която може да приготвите лесно у дома. 
Когато я приемете, ще почувствате облекчение много бързо. 
Кашлицата ще изчезне след няколко дни.

Лечебна запарка при суха кашлица с мащерка
Съставки: сухи листа мащерка (1 ч.л), 1 чаша вода (250 ml)
Начин на приготвяне: Както при предишните запарки, на-

лейте водата в метален съд и я загрейте. Когато кипне, добавете 
мащерката, отдръпнете съда от котлона и похлупете за няколко 
минути. Приемайте лечебната инфузия 3-4 пъти дневно. 

Може да смесите и всички изброени билки 
в една запарка. Трябва само да добавите 
една лъжица от всяко 
растение във вря-
ща вода (около 
500 мл). Отново 
похлупвате за ня-
колко минути. Може 
да подправите напитката си 
с мед. Ще се изненадате колко 
приятен е вкуса й. Насладете 
му се, без да мислите за каш-
лицата. Тя ще отшуми неу-
сетно.

Естествените алтерна-
тиви за подобряване на 
здравето винаги ще са по-
добри от химическите. 

4,59
5,59

6,49
7,99

РИГАН, СЛЕЗ И МАЩЕРКА: КРАЙ НА

СУХАТА КАШЛИЦА



Препоръчването 
на назално 

почистване вече 
не е просто опция

Медицинско изделие. За възрастни и деца над 6 годишна възраст.

носител на наградата 
„Медицинско изделие на 2016г.” 

от Български Фармацевтичен Съюз

ge
lo
re
vo

ic
e.
bg

• Дългосрочно подобрява дрезгавия 
глас чрез трайно овлажняване 

       ( Hydro-Depot ) 
• Помага бързо, чрез образуване на 

предпазващ филм върху лигавицата 
на гърлото и гласните връзки

• Стимулира слюноотделянето

9,39
13,39

8,99
11,29

9,39
13,39

9,39
13,39



11,49
12,99

11,49
12,99

1,19
1,49

1,19
1,49



АСПИРИН С
20 таблетки на специална цена

• 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.
A203/ 14.09.2017

7,99
9,69

14,49
16,99

21,99
25,99

18,89
20,99

МАГНЕ В6 ФОРТЕ

ОБЪРНИ ГРЪБ НА СТРЕСА!

• Допринасят за нормалния енергиен метаболизъм

• Подпомагат нормалните психологически функции 

като: концентрация, памет, мисловни процеси

• Благоприятстват функциите на нервната система

2 таблетки на ден

Хранителна добавка, да не се използва
като заместител на разнообразното хранене.

ÅÑÅÍÖÈÀËÅ ÅÊÑÏÐÅÑ
Подпомага РЕГЕНЕРАЦИЯТА
на чернодробните клетки

• Защитава черния дроб
• Потиска стеатозата и фиброзата

Есенциале Експрес са мини сашетa с перорална паста – лесен 
и удобен прием, без вода. С вкус на кафе със сметана. Дозиров-
ка 3х1 на ден. 



www.aptekamedea.bg

14,99
16,19



21,39
39,99

9,99
12,59

9,59
11,19



капсулa
на ден1

15 капсули

Хранителна добавка.  
Не е заместител на разнообразното хранене.

3 â 1

LACTACARE PLUS

на ден

Хранителна добавка. 
Не е заместител на разнообразното хранене.

3 â 1â

13,29
15,69

www.aptekamedea.bg

7,89
9,99

7,79
9,99



БЪЗ СОК КОНЦЕНТРАТ
500 мл БИОТОНА

Бъз е плоден храст, който достига 
височина от 3 до 10 метра. Плодове-
те са черни, цветовете му са крема-
во-бели и цъфти в продължение на 2 
месеца – май и юни.

Още в Средновековието е съ-
ществувал латински ръкопис, в кой-

то върху 230 страници са описани 
лекарствените свойства на всички 
части на бъз. Неузрелите плодове са 
силно диуретично и слабително сред-
ство, зрелите извеждат от организма 
токсините, отварата от тях има диу-
ретично и обезболяващо действие.

БИО БЪЗ СОК КОНЦЕНТРАТ от 
БИОТОНА е богат на полезни веще-
ства и минерали. В химичния състав 
на продукта влизат етерични масла, 
холин, глюкозиди, рутин, оцетна, 
кафена и валерианова киселина, 

НАЙ-МОЩНИЯТ ЕЛИКСИР ЗА 
СИЛНА ИМУННА СИСТЕМA

100% натурална хранителна

добавка получена от черните,

узрели плодчета на растението Бъзузузузузузрреререеел

ПРЕПОРЪЧВА 30 МЛ 

КОНЦЕНТРАТ РАЗТВОРЕН 

В 200 МЛ ВОДА!

30,39
37,99



дъбилни вещества, витамин С, захар, и най-важното 
– вещества, сходни по природа с чо-
вешките полови хормони. В плодо-
вете на Бъз има и провитамин А, ябъл-
чена, винена и лимонена киселина.

КАК ДЕЙСТВА БИО БЪЗ КОНЦЕНТРАТ 
БИОТОНА?

Биотона Био че-
рен Бъз се произ-
вежда чрез патенто-
ван процес, който 
изолира актив-
ната съставка 
на черния бъз, 
като запазва всички нейни полезни качества. Из-
вестен на милиони хора по света с положителните си 
резултати, особено популярен  е за насърчаване на 
добро здраве по време на зимния сезон.

Още в древността, са говорели за медицинските 
ползи от черния бъз, а в европейската народна ме-
дицина той се е използвал като лек срещу множество 
болести – от артрит и астма до настинка и запек.

ПОДОБРЯВА ФУНКЦИЯТА НА ДИХАТЕЛНИТЕ ПЪТИЩА

Бъз концентрат има свойството да облекчава каш-

лица, запушен нос, тежка хрема, дори бронхит. Може 

да се използва успешно както за профилактика, така и 

при заболявания на горните дихателни пътища, пнев-

монии, тонзилити и др.

Биофлавоноидите в състава на бъза са активни 

вещества, които потискат възпалението и помагат на 

лигавицата на дихателните пътища да отбъбне. Пома-

га за понижаване на температурата и има имуности-

мулиращи и отхрачващи свойства.

Също така е добре  е да се използва при заболява-

ния на бъбреците, артрит, диабет, подагра и ревмати-

зъм.

УКРЕПВА ИМУННАТА СИСТЕМА 
Антибактериалните и антивирусни свойства на бъза и 

сокът от него помагат на имунната система да се бори 

ефективно с атаките на различни патогени.

Благодарение на ежедневната употреба на храни-

телната натурална добавка се намалява времето за 

възстановяване след стресови ситуации и се намаля-

ва общото ниво на стрес.
Много успешно Сок от Бъз концентрат 500мл. може 

да се използва като инструмент за отслабване, тъй 
като ускорява този процес. Усилва и ползата от зани-

манието със спорт, диетите и масажите.
Хранителната Био добавка нор-

мализира работата на стомашно-
чревния тракт и 
възстановява въ-

глехидратния и ли-
пидния обмен. Съ-

ществено 
намалява 

и апе-
тита.

Освен терапевтични свойства, сокът от бъз е от-
лична напитка с приятен вкус и аромат. Може да бъде 
перфектна глазура за сладолед, вкусна добавка към 
смути и коктейл.

Ако приемате сок от бъз цяла зима – настинките и 
вирусните заболявания ще ви подминат.

ДОБРАТА ПРЕВЕНЦИЯ Е НАЙ-ДОБРАТА ГРИЖА

И ИНВЕСТИЦИЯ ЗА ДОБРО ЗДРАВЕ!

www.aptekamedea.bg

100% БИО ХРАНИ, 100% ОРГАНИЧНИ,

100% СУРОВИ, 100% ВЕГАН ПРОДУКТИ

ГАРАНЦИЯ ЗА ВИСОКО КАЧЕСТВО

 Мощен имуностимулатор
 Понижава холестерола и 
високото кръвно налягане.
 Пречиства тялото
от токсини и мета-
болитни отпадъци,
прочиства кръвта и
снабдява организма
с кислород.
 Влияе благоприятно
на чревната флора.

ХЛОРЕЛА + СПИРУЛИНА

УПОТРЕБА:
1 ч. л. (5 г) прибавена към смути 
или шейк в комбинация с плодов 
сок или друга суперхрана,
мляко, йогурт или вода.

200 g
20,78

23,09



 Безконтактно измерване на темпе-

ратурата на челото

за 2 секунди.

 Изключително голям дисплей, 

лесен за отчитане.

 Запаметява последните 24 изме-

рени стойности.

 Два режима на работа - човешко 

тяло и повърхност на обект

(напр. бебешка бутилка с мляко).

 Звуков сигнал на алармата.

 Лесен за управление.

БЕЗКОНТАКТЕН

ТЕРМОМЕТЪР ЗА ЧЕЛО

38,24
44,99

10,99
11,99

11,99
14,29

4,69
5,59



Серапептаза
40 000 IU Х

го
рн

и 
ди

хателни пътищ
а кр

ъв
он

осна систем
а

съ
рд

еч
но

-съдова дейност

> Има противовъзпалително 
действие

> Нормализира дейността на 
синусите и функцията на 
дихателните пътища

УПОТРЕБА:
1 капсула 3 пъти дневно,

за предпочитане без храна.

Добавка към храната, която не може да замести разнообразното хранене!
Не съдържа ГМО. Не съдържа глутен. Подходящ за вегани!

На вниманието на потребителя: Да не се превишава препоръчителната доза!
Да се пази на места, недостъпни за деца!

> Помагат при симптоми на стрес
> Помагат при загуба на енергия
> Помагат при мисловни процеси

> Подобряват насторението
> Обогатен с Фолиева киселина

УПОТРЕБА:
1 капсула дневно с храна.

Витамини В
Комплекс

ВВ

м
ощ

ен
 антиоксидант

им
ун

на система

стрес

41,84
46,49

28,97
32,19

-10%

26,89
29,95

16,99
18,95

43,99
48,95



69,99
84,99

119,99
139,99

126,99
149,99

59,99
69,99

72,99
81,49

52,99
59,99

149,99



23,99
25,99 23,99

25,99

23,99
25,99

19,69
21,99 19,69

21,99

19,69
21,99

19,69
21,99

20,49
22,9920,49

22,99



Освен че заздравяват косата и насърчават растежа є, естествените продукти, като зехтин, яйчен 
жълтък, жасминово масло и овес, придават жизненост, красив вид, изглаждат косата и я правят 
неустоимо привлекателна.  

Понякога сме склонни да си мислим, че колкото 
по-скъпо струва една или друга процедура, толкова 
по-ефективна би била. Не е задължително. Днес ще ви 
разкрием как може да подобрите вида на косата си с ес-
тествени продукти, у дома. Готови ли сте да опитате?

ЛИМОНОВ СОК И КОКОСОВО МЛЯКО ЗА ИЗГЛАЖДАНЕ И 
НЕУСТОИМ БЛЯСЪК НА КОСАТА

Комбинацията от лимо-
нов сок и кокосово 

мляко естествено 
овлажнява коса-

та, разкрива 
блясъка й и 

овладява не-
покорните ки-

чури. Освен това 
комбинацията действа подхранващо, тъй като съдържа 
антиоксиданти, мастни киселини и протеини, които заба-
вят процесите на стареене и неутрализират увреждания-
та, причинени от свободните радикали.

Съставки: 1 лимон, ½ чаша кокосово мляко (125 мл)
Начин на приготвяне: Изцедете лимоновия сок и го 

разбъркайте с кокосовото мляко. Навлажнете косата и 
нанесете по дължините й този скъпоценен еликсир. Ос-
танете така за около 20 минути и изплакнете. Може  да 
правите процедурата два или три пъти седмично.

ЯЙЦА И ЗЕХТИН ЗА ГЛАДКА И ПОДХРАНЕНА КОСА

Протеинът, който съдържа яйцето, се използва в мно-
го козметични процедури. Той има подхранващо дейст-
вие, спира косопада и допринася за рас-
тежа на нова коса. Ще го комбинираме 
със здравословните омега мастни кисе-
лини, които се съдържат в зехтина, за да 
получим балсам за по-плътна, гладка и 
здрава коса.

Съставки: 2 яйца, ¼ чаша 
зехтин (62,5 мл)

Начин на при-
готвяне: Раз-
бийте яйцата и 

Натурални средства за

ИЗГЛАЖДАНЕ

НА КОСАТА

в домашни условия

ЛЮБОПИТНО



19,99
25,29

15,99
18,99

15,99
18,99

ги смесете енергично със зехтина. Нанесете сместа като бал-

сам върху косата и оставете да действа за около 30 минути. 

Изплакнете обилно с вода. Прилагайте три пъти седмично.

ОРИЗОВО БРАШНО И ЯЙЧЕН БЕЛТЪК ЗА БАЛАНСИРАНЕ 
НА СКАЛПА 

Оризовото брашно, комбинирано с яйчен белтък, ба-

лансира скалпа и предотвратява прекомерното омазня-

ване. Едновременно с това комбинацията действа под-

хранващо. Хранителните й съставки укрепват корените 

на косата и допринасят за постигане на изглаждане, без 

необходимост от вредни загряващи уреди.

Съставки: 1 яйчен белтък, 5 супени лъжици оризово 

брашно (50 g)

Начин на приготвяне: Разбийте предварително яйч-

ния белтък и го смесете с оризовото брашно. Навлажнете 

косата и нанесете получената смес равномерно нався-

къде. За около 50-60 минути я покрийте с шапка или ха-

влиена кърпа. След това измийте с шампоан. Повтаряйте 

процедурата два пъти седмично.

КОКОС, ОВЕС И НИШЕСТЕ ЗА РАЗКОШЕН БЛЯСЪК

Този домашен крем съчетава свойствата на екзотич-

ния кокос, овеса и царевичното нишесте. Неговите хра-

нителни вещества не само успяват да изгладят косата, но 

и регулират рН на скалпа и стимулират растежа. 

Съставки: ½ настърган пресен кокос, 1 супена лъжи-

ца смлян овес (10 г), 1 супена лъжица нишесте (10 g), ½ 

чаша мляко (125 мл)

Начин на приготвяне: Настържете кокоса и го раз-

бъркайте с овеса, предварително накиснат в млякото. 

Загрейте сместа на слаб огън. Разбийте царевичното ни-

шесте с малко вода и го добавете. Разбърквайте с дърве-

на лъжица, докато сместа придобие кремообразна кон-

систенция. След охлаждане приложете получения крем 

по дължините на косата. Покрийте с шапка и останете 

така за около час. Измийте косата. Повтаряйте  процеду-

рата три пъти седмично.

ЗЕХТИН И ЖАСМИНОВО МАСЛО ЗА ПОДХРАНВАНЕ И 
ИЗГЛАЖДАНЕ

Етеричното масло от жасмин укрепва косата и насър-
чава растежа. Зехтинът омекотява начупените краища. 
Ще комбинираме маслиновото масло и жасмина с бал-
сам, за да получим  изглаждащ и подхранващ крем.

Съставки: 3 супени лъжици зехтин (45 мл), 3 капки ете-
рично масло от жасмин, 2 супени лъжици балсам за коса; 

Начин на приготвяне: Смесете всички съставки в 
купа и разбъркайте, докато получите хомогенен крем. 
Нанесете го върху косата след обичайното измиване с 
шампоан и го оставете да действа 20 минути. Изплакнете 
и подсушете косата. 

www.aptekamedea.bg



52,69
55,99

52,69
55,99

32,99
35,99

25,99
27,79



59,99
64,99

58,99
61,39

59,99
63,99

44,99
47,99

37,79
39,79



25,99
29,99

79,99
83,99 129,99

135,99

23,99
25,99
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149,99
154,99

72,79
76,99

63,99
66,99



5,49
7,49

5,49
7,49

5,39
6,99

8,59
10,79

3,49
5,69

4,59
8,59

3,99
5,69

3,99
5,69



Италианска био козметика
в Аптеки Медея!

13,35
16,69

17,59
21,99

12,71
15,89

13,67
17,09

13,67
17,09

7,79
9,99
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13,49
15,49

13,49
15,49

9,99
11,99

3,59
4,50

2,89
3,59



49,99
55,99

23,99
29,89

23,99
29,89

23,99
29,89



NATURELLA
Дамски превръзки на специална цена

EVERY DAY
Дамски превръзки на специална цена

ALWAYS PLATINUM
Дамски превръзки на специална цена

3,89
4,89

3,89
4,89

3,29
3,99

3,29
3,99

2,39
2,79

9,99
10,99

2,39
2,79
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39,99
46,99

20,49
21,99

24,99
26,59 9,69

12,19

13,49
14,99

26,39
29,99



Как празнуват
Коледа и Нова година
по света

АВСТРАЛИЯ. Коледните празници в Австралия често са 

съпроводени  от високи температури, като обичайната е око-

ло 30 градуса. Традиционно за празника австралийците при-

готвят 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 на-

вечерието на празника всички се събират и със свещи в ръка 

пеят коледни песни. Хората се забавляват като карат сърф, а 

празничното облекло включва тениска и къси панталонки.

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 четвърти декември 

и вярват, че тогава се разбира дали те са били послушни или 

не. Добрите деца получават първите си подаръци още на шес-

ти декември. Pere Noel пък е образ, който посещава френско 

говорящите деца. Послушните и добри деца получават много 

бонбони, а тези, които не са слушали през годината пръчки. 

В Белгия шести декември е празник и почитат Свети Никола. 

Празникът се празнува в тиха семейна обстановка. 

АВСТРИЯ. Рождество Христово в Австрия се отбелязва под 

светлините на невероятните коледни украси на къщите и сгра-

дите. Във Виена всяка година се прави традиционен коледен 

базар с много пунш, наденички, лакомства и сувенири за праз-

ника. В Австрия също почитат Свети Николас, който носи на до-

брите деца бонбони, играчки и ядки. Семействата се събират на 

24 и 25 декември край елхата и пеят коледни песни. Празнични-

те 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. Традицион-

но на Коледа се яде шаран или друга риба, картофена салата, 

супа от броколи, ядки, бонбони и ябълки с карамел.

НОВА ЗЕЛАНДИЯ. Пищни украси с Дядо Коледа радват 

малки и големи. Там заедно с английските заселници са се 

пренесли и голяма част от традициите. Традиционно се при-

готвят печена пуйка със зеленчуци и сос, а за десерт винаги 

има празничен пудинг с бренди сос. Баници с кайма, сладки-

ши със сушени плодове също са част от празничната трапеза.

ШВЕЙЦАРИЯ. Чрез камбанен звън се известява раждане-

то на Исус. В седмицата преди Коледа децата се обличат праз-

нично и посещават домовете на близки с малки подаръци. 

Всяко село се конкурира по брой и звън на камбаните. В по-

лунощ семействата се събират край масата и пият горещ шо-

колад и хапват специално приготвени за празника понички. 

Едни от най-хубавите и очаквани празници са Коледа и Нова година. Цяла година меч-

таем за тези дни, в които семейството 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.

ЛЮБОПИТНО



Големи светещи фенери, коледни песни и много настроение 
има в Швейцария като празниците започват и там от шести 
декември – денят на Свети Николас.

ТАЙЛАНД. По-голямата част от населението на Тайланд 
изповядва будизма. Коледа е просто един обикновен ден и 
повечето хора го празнуват само за забавление. Все пак, доста 
големи градове в Тайланд украсяват коледни елхи за настро-
ение. Декорация може да се види и в различни публични 
центрове, например молове, хотели, заведения. Декември е 
месецът на краля в Тайланд. Кралят се счита за покровител и 
защитник на всички религии, така че през този месец всякак-
ви празненства и настроение са позволени и приветствани.

КИТАЙ. Китайците също в по-голямата си част не са хрис-
тияни. Те правят коледна украса по време на зимния сезон, но 
главно в Пекин. Християните, а и онези, които просто харесват 
коледните традиции, украсяват домовете си с коледни елхи, 
хартиени фенери в типичен китайски стил и празнуват със 
семейството и приятелите. В Хонг Конг имат своя собствена 
версия на Дядо Коледа, който в католическите страни се на-
рича Санта Клаус (Santa Claus) – наричат го Lan Khoong (Лан 
Куунг) или Dun Che Lao Ren. Подобно на западния Дядо Коледа 
и източният носи подаръци на малките деца.

КОЛЕДА В ЯПОНИЯ. Комерсиалното влияние на Запада в 
Япония също е прокарало доста християнски традиции, но япо-
нците нямат нищо против. Те се наслаждават с охота на коледни-
те обичаи и украса. За тях обаче Нова година е по-големият праз-

ник. Той официално е свещен ден.
ЛАС ВЕГАС. Градът на греха 

определено знае как да посре-
ща новата година. Новогодиш-
ните партита в това кътче на 
света са незабравими. Голяма 
част от улиците на града са за-
творени за движение през нощта, което позволява на празну-
ващите на открито да се забавляват спокойно до зори.

МАДРИД. Испанците имат един забавен ритуал за по-
срещането 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 фойерверките.

НЮ ЙОРК. Таймс Скуеър в Ню Йорк, който е пресечна точ-
ка на Бродуей и Седмо авеню, събира всяка година около 1 
милион жители и гости на града. Площадът в Манхатън е из-
вестен със своите големи светещи рекламни пана, които в по-
лунощ 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. Местни-
те жители празнуват на плажната ивица Копакабана, 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 ресторантите се изпълват с танци и музика.

www.aptekamedea.bg

54,99
58,99



4,99
6,19

BLEND-A-MED
Паста за зъби, различни видове

на специална цена

SENSODYNE
Паста за зъби, различни видове

на специална цена

5,29
6,19
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109,99
152,89

143,49
174,99

39,99
48,49

65,99
76,69

3,69
4,59



PUFIES
мокри кърпи на специална цена

PUFIES
бебешки пелени на специална цена

19,49
24,69

19,49
24,69

42,29
49,99

FOLIUM
Биоразградима чаша от бамбук

 Лека и удобна

 Без BPA и фталати

 Естествено стерилна

 За многократна употреба

 Изработена от органичен бамбук

8,09
8,99

2,39
2,89
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22,99
24,79

13,99
16,19

25,99
29,39



ОВЕН (21 МАРТ-20 АПРИЛ) РАК (22 ЮНИ-23 ЮЛИ)

ТЕЛЕЦ (21 АПРИЛ-21 МАЙ) ЛЪВ (24 ЮЛИ-23 АВГУСТ)

БЛИЗНАЦИ (22 МАЙ-21 ЮНИ) ДЕВА (24 АВГУСТ-23 СЕПТЕМВРИ)

Хората от този зодиакален знак обикновено са не-
зависими и темпераментни, така че семейните тра-

диции и прекалено многото време, прекарано у дома, ги карат да 
се чувстват не на място. Въпреки това, ако успеете да ги убедите, 
те не само ще се съгласят да отидат на планираната вечеря, но 
и ще демонстрират добро настроение и уважение към всички. 

Ракът обича Коледа и проявява изключително 
въображение, когато пресъздава духа на колед-

ните празници у дома. Докато се наслаждавате на приятната 
компания и уюта в дома на рака, не пропускайте да намерите 
начин да покажете благодарността си. Представителите на 
този знак харесват вниманието и признанието.  

Телецът може да прекара седмици наред в под-
готовка и планиране на всеки детайл по празнична-

та вечеря. Макар Телците да се радват много на коледните и но-
вогодишни празници, те предпочитат спокойствието. Отведете 
любимия си Телец на далечно романтично място, където да се 
насладите на природата, уединението и изискани ястия. 

У всеки Лъв живее дете, което коледните праз-
ници успяват да извадят наяве. Не се опитвайте да 

задържите Лъва на едно място за празниците. Организирай-
те парти навън, срещи с приятели, планирайте вечери, дори 
екзотично, далечно пътуване. Този знак обича динамиката и 
вниманието, затова предпочита повече хора край себе си. 

Това, което Близнаците харесват най-много от ко-
ледния сезон, са многобройните тържества.  Бъдете 

внимателни, Близнаците обичат партита толкова, че ще се опи-
тат да откликнат на всички покани и дори да организират соб-
ствено. Ако имате любим Близнак до себе си, пригответе си по-
вече от един празничен тоалет – ще празнувате цял Декември. 

Някои от представителите на този знак обичат 
да бъдат център на вниманието и да подготвят 

партита, а други – да помагат на онези, които се нуждаят от тях. 
Не забравяйте, че сърцето на девата е там, където са най-близ-
ките є. Споделете намеренията си, преди да планирате нещо с 
любимите си Деви. Те не си падат по изненадите.
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Хороскоп за месец Декември
ВЕЗНИ (24 СЕПТЕМВРИ-23 ОКТОМВРИ) КОЗИРОГ (22 ДЕКЕМВРИ-20 ЯНУАРИ)

СКОРПИОН (24 ОКТОМВРИ-22 НОЕМВРИ) ВОДОЛЕЙ (21 ЯНУАРИ-19 ФЕВРУАРИ)

СТРЕЛЕЦ (23 НОЕМВРИ-21 ДЕКЕМВРИ) РИБИ (20 ФЕВРУАРИ-20 МАРТ)

Везните не обичат да харчат излишно, затова 
очаквайте подаръци, които не са скъпи, но за 

сметка на това са подбрани с изключително внимание и пос-
лание. Не се сърдете на любимата си Везна за променливото 
настроение. Вече знаете, че този зодиакален знак винаги се 
опитва да намери хармония, въпреки че не винаги успява.

Козирозите не са традиционалисти и може да 
планирате Коледа извън дома. Козирозите харесват 

усещането, че са недостъпни и обичат природата, така че вина-
ги можете да планирате приказна Коледа в къщичка сред гора-
та. Обичат лукса – не пропускайте да се погрижите за детайлите. 
Спечелите ли ги веднъж, ще имате обичта им завинаги.

Скорпионът е добър и чувствителен по природа, 
затова не бива да е изненада, че представителите 

на този зодиакален знак се вдетиняват. Те се радват на коледния 
период и харесват традициите. Не пропускайте да изберете на 
любимия си Скорпион подарък, който наистина да демонстри-
ра отношението ви, дори и ако се налага да похарчите повече. 

Повечето от Водолеите възприемат Коледа като 
възможност да демонстрират своето волно и жиз-

нерадостно усещане към живота. Не говорете с тях за пари и 
материални придобивки по Коледа. Водолеят ще се радва да 
види около себе си малко повече духовност. Обичат да се заба-
вляват и не биха пропуснали нито една покана за това. 

Те не биха имали нищо против да прекарат Коле-
да в непознат град. Стрелците са будни и иноватив-

ни. Не настоявайте да промените това. Сложете малко дрехи в 
куфара си и заминете с тях където и да е. Те ще променят пред-
ставата ви за забавно и смело. Да има някого, на когото безу-
словно може да разчита, е най-големия подарък за Стрелеца.

Рибите са мили и грижовни, а коледните и нового-
дишни празници са подходящ момент да го демонс-

трират. Ако отдавна планирате да разкриете чувствата си към 
представител на този знак, предстоящите празници са повече от 
подходящи. Рибите са чувствителни и магията на Коледа засилва 
това. Възползвайте си и спечелете сърцето им.   

ЛЮБОПИТНО
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Как родените под всеки зодиакален знак е най-подходящо да отпразнуват коледните празници.  
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Възползвайте се

от карта

Лоялен клиент

Медея!
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Адреси на верига аптеки Медея:
София:
Медея Бигла – жк Лозенец, ул. „Бигла“ 64, тел. 02 4 516 536
Медея Борово – жк Борово, ул. „Родопски извор“ 52, тел. 02 4 516540
Медея Ботев – Център, бул. „Христо Ботев“ 17, тел. 02 4 516 557
Медея България – жк Манастирски ливади, бул. „България“ 98, тел. 02 4 516 543
Медея Витошка – кв. Иван Вазов, бул. „Витоша” 115, тел. 02 4 516 570
Медея Гео Милев – жк Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ 22, тел. 02 4 516 559
Медея Димитър Петков – Зона Б-19, бул. „А. Стамболийски“ 167, тел. 02 4 516 571
Медея Дойран – жк Бели брези, ул. „Дойран“ 23, тел. 02 4 516 546
Медея Дондуков – Център, бул. „Дондуков“ 11, тел. 02 4 516 545
Медея Дондуков 2 – Център, бул. „Дондуков“ 34, тел. 02 4 516 549
Медея Драгалевци – жк Драгалевци, ул. „Папрат“ 24, тел. 02 4 516 544
Медея Драган Цанков – бул. Драган Цанков, бл. 59-63, вх. Ж, тел. 02 4 516 563
Медея Дружба 1 – ул. „Туше Делииванов“, пазар Феите“, тел. 02 4 516 569
Медея Дружба 2 – жк Дружба 2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 112, тел. 02 4 516 558
Медея Илинден – жк Илинден,бл. 129, вх. Б, тел. 02 4 516 547
Медея Костенски водопад – жк Гоце Делчев, ул. „Костенски водопад“ 45, тел. 02 4 516 555
Медея Красна поляна – жк Красна поляна, бул. „ Възкресение“, бл. 132А, тел. 02 4 516 556
Медея Крум Попов – жк Лозенец, ул. „Крум Попов“ 59, тел. 02 4 516 550
Медея Люлин 10 – Орион – жк Люлин 10, бул. „Петър Дертлиев“ 2, тел. 02 4 516 578
Медея Люлин 5 – жк Люлин 5, бул. „Райко Даскалов“, бл. 519, тел. 02 4 516 537
Медея Мария Луиза – Център, бул. „Мария Луиза“ 36, тел. 02 4 516 562
Медея Младост 1 – жк Младост 1, бул. „А. Сахаров“ 16, тел. 02 4 516 561
Медея Младост 1А – жк Младост 1А, бл. 503, тел. 02 4 516 539
Медея Младост 4 – жк Младост 4,бл. 418, вх. В, тел. 02 4 516 542
Медея Надежда 1 – жк Надежда 1, бул. „Ломско шосе“, бл. 172, тел. 02 4 516 551
Медея Надежда 3 – жк Надежда 3, ул. „Подпоручик Фотеков“ 1, вх. Б, тел. 02 4 516 560
Медея Нишава – жк Стрелбище, ул. „Нишава“ 123, тел. 02 4 516 538
Медея Овча Купел, жк Овча купел, ул. „Любляна“ 38 вх. В, тел. 02 4 516 573
Медея Овча Купел 1 – жк Овча купел 1, бл. 527, вх. Д, тел. 02 4 516 535
Медея Опълченска – жк Банишора, ул. „Опълченска“, бл. 41А, вх.А, тел. 02 4 516 553
Медея Пиротска – Център, ул. „Пиротска“ 26, тел. 02 4 516 579
Медея Плиска – жк Изток, бул. „Цариградско шосе“, бл. 10, тел. 02 4 516 552
Медея Прага – Център, бул. „Прага“ 24, тел. 02 4 516 541
Медея Редута – жк Редута, ул. „Велчо Атанасов“ 27, тел. 02 4 516 534
Медея Света троица – жк Света троица, ул. „Габрово“, бл. 347Б, тел. 02 4 516 532
Медея Симеоново – бул. „Симеоновско шосе“ 320, тел. 02 4 516 566
Медея Слатина – ул. „Слатинска“ 101, тел. 02 4 516 533
Медея Стамболийски – жк Разсадника, бул. „А. Стамболийски“ 233, тел. 02 4 516 531
Медея Студентски град – жк Студентски град, ул. „Акад. Борис Стефанов“ 17, тел. 02 4 516 554
Медея Студентски град 2 – жк Студентски град, ул. „Висарион Белински“ 25, тел. 02 4 516 575
Медея Суха река – жк Суха река – Запад, блок №225, вх. Г, ет. 1, тел. 02 4 516 572
Медея Цар Борис – жк Лагера, бл. 49, тел. 02 4 516 548
Медея Черни връх – жк Лозенец, бул. „Черни връх“ 14, тел. 02 4 516 530
Медея Черни връх 2 – бул. „Черни връх“ 66, тел. 02 4 516 564

Перник:
Медея Перник – пл. „Кракра“ бл.14, вх.В, тел. 02 4 516 574
Медея Перник 2 – ул. „Клемент Готвалд“ бл. 6, вх. А, тел: 02 4 516 576

Плевен:
Медея Плевен – ул. Васил Левски 189 А, тел. 02 4 516 577

Стара Загора:
Медея Стара Загора – бул. „Митрополит Методи Кусев” № 26, тел. 02 4 516 567
Медея Стара Загора 2 – бул. „Цар Симеон Велики“ №60, тел. 02 4 516 568

Кюстендил:
Медея Кюстендил – гр. Кюстендил, ул. „Демокрация“ 38, тел.02 4 516 565

Предложенията са валидни за периода 01.12. – 31.12.2018 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:

Търговски офис
+359 886 77 22 77
support@aptekamedea.bg

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

Маркетинг мениджър
Мария Млъчков
+359 879 34 08 90
maria.mlachkov@aptekamedea.bg
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