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СПЕЦИАЛНА
ОТСТЪПКА

ЛЮБОПИТНО
празник, който припомня за наближаващата пролет, посветен е на
лозарството и виното. И тъй като виното е символ на живота,
любовта и страстта, у нас двата празника се сливат в един –
посветен на култа към любовта и триумфа на живота.
Ако се чудите как да отбележите 14 февруари, даваме ви
няколко идеи, особено подходящи за онези от вас, които искат да
избягат от рамките и строгите традиции.
Денят на Свети Валентин се празнува в много страни по света,
но традициите се различават. Западната култура събира в
празника на Свети Валентин редица древни обичаи, много от
които ритуализирани, но така или иначе, всички те насърчават и
възхваляват любовта между двойките.
Един от най-древните обичаи във Великобритания и Италия за
деня на влюбените е жените да застават на прозореца на спалнята
си на зазоряване в очакване на първия мъж, който ще мине.
Според легендите човекът, който пръв се появи и вдигне поглед
към прозореца им, вероятно е този, който ще се ожени за тях още
същата година. Традицията дори е възпята от Уилям Шекспир в
Хамлет, където в една от песните си, Офелия споменава подобен
ритуал.
Английските деца пък пеят специални песни на Свети
Валентин, а в замяна получават малки подаръци и сладкиши.
Традиционно в някои райони на Англия се пекат специални
сладки рула, направени със стафиди, сушени сливи и канела.
В Италия и до ден днешен денят на Свети Валентин се празнува
с големи тържества. В много райони те стават на улиците, в
компанията на всички познати. Музика, общо веселие и танци
огласят деня от сутринта до залез слънце.
Забележителен акцент на този празник са цветята. В Дания в
деня на Свети Валентин хората изпращат изсушени бели цветя не
само на тези, в които са влюбени, но и на всички любими хора –
близки и приятели. Мъжете изпращат писма, които пишат ръчно,
като остават анонимни. На мястото на подател изписват рими, а
подписът, който оставят, е с толкова на брой точки, колкото са
буквите в името им. Ако жената, която получи такова писмо,
отгатне кой е авторът му, сърцата им са свързани за цял живот.
Традицията на познатите у нас картички „валентинки” идва от
Съединените щати и Канада. Там това са типични поздравителни
картички, които децата правят по повод деня на Свети Валентин и
ги разменят с приятелите си. Възрастните пък отбелязват
празника като разменят бонбони, картички с обяснения в любов и
подаръци. Характерен акцент е формата на сърце, било то по
отношение на сладките, бонбоните или кутията, в която се
опакова подаръка. Червената панделка е подаръчен аксесоар,
чието присъствие означава страст, любов, взаимност.
Традицията с подаряване на шоколад за деня на влюбените
присъства и в Корея, но там жените подаряват на избраника си
шоколадови изделия.
Навсякъде по света е изключително желано от страна на
двойките да сключат брак на Свети Валентин. Най-предвидливите
планират това отрано. В Ню Йорк всяка година се избират седем
двойки, които се бракосъчетават на деня на Свети Валентин на
специална церемония, на 80-ия етаж на Емпайър Стейт Билдинг.
У нас на Свети Валентин и големи, и малки се радват на
юбов която споделят с избран човек или с всички любими
любовта,
Так празникът има много интерпретации. За мнозина
хора. Така
това е ден н
на влюбените, а за други - ден на любовта –
разно
разнолика,
окриляваща,
всеотдайна,
м
могъща,
без име и етикет.
В България денят, в който се
отбелязва
празника
на
Свети
Валентин, съвпада с този, в който се
почита Свети Трифон (Трифон Зарезан) –
14 февруари. Това е български народен

Изпратете хартиено писмо на поне
пет души, които означават много за
вас
Хартиените писма са една
позабравена традиция, която
принадлежи на миналия век и
именно поради тази причина е
нещо, което със сигурност би
трогнало
всеки.
Вашият
почерк върху лист хартия,
няколко думи, продиктувани от
сърцето ви, запечатани от собствените
ви ръце в плик, с името на любим
човек… Любовта не е само за двойките, тя
е чисто и споделено преживяване, и то за цял
живот. Направете признание на най-любимите си
хора колко много означават за вас.
Празнувайте с децата си – те са олицетворение на
любовта
Ако имате семейство и деца и искате да избягате от
традиционните романтични вечери и популярните спа-уикенди
за двама, характерни за празника, даваме ви по-добра идея. Не се
разделяйте с децата си и отпразнувайте заедно с тях празника на
влюбените. Разкажете им какво ви свързва с половинката ви, как е
започнала историята ви и любовта ви и им обяснете, че те са
нейно олицетворение. Превърнете ги в център на празника си и
създайте у тях магическата представа за любовта като празник на
живота.
Подарете ръчно направени домашни бонбони вместо
готови
Подаръците, сътворени от собствените ви ръце, винаги
намират по-пряк път до сърцето на любимите ви хора, защото
изразяват недвусмислено вашето лично отношение. Направете
домашни шоколадови бонбони в каквато и да е форма,
опаковайте ги по свой начин, изпишете върху тях вашето
послание към избрания човек и изразете любовта си по
неповторим начин.
Направете си собствен бранд вино
В днешно време, когато властват технологиите, реализацията
на тази идея е повече от възможна. Оформете графично етикет за
вино с желано от вас име и послание. Етикетът може да носи
името на мястото, където е била първата ви среща, вашите
собствени имена, да съдържа думи или куплет от песен, които
имат изключително значение за вас. Отпечатайте етикета и го
залепете върху любимото си вино. Подарете го на любимия си
човек и ако той го сподели с вас, няма никакво съмнение, че
любовта ви принадлежи.
Отпразнувайте любовта си без ненужни подписи
Ако мечтаете за сватба като в приказките, но все още не сте
намерили подходящата форма и начин да се случи; ако имате
задръжки, свързани с остарелите традиции и обичаи, които
струват твърде много пари, а не одобрявате, увенчайте любовта
си така, както вие желаете. Изберете деня на влюбените, за да
поискате ръката на любимата си, направете си сватбено
тържество, без ненужни подписи и обредни ритуали, заминете
някъде, където да отпразнувате това, че сте заедно и започнете
своето общо влюбено начало.

26,89

22,49
7,29

6,39

SUPRADYN ENERGY
Ефервесцентни и филмирани таблетки

11,39

9,99

• Eнергия от първия прием!
• Супрадин Енерджи,
15 ефервесцентни таблетки,
30 филмирани таблетки
• Мултивитамини и минерали
с коензим Q10
15,99

13,99

Хранителна добавка с подсладители.
По една таблетка дневно за лица над 12 години.

3,19

2,79
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38,99

32,79

43,39

38,79

36,99

32,99
37,69

31,99

23,59

18,99

20,09

17,99

ÈÁÅÐÎÃÀÑÒ

50 мл перорални капки

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

16,09

13,69

11,49

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

14,39

12,99
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9,19

7,99
11,59

9,99

8,99

8,09

10,29

8,99

ÑÏÎÌÀÃÀ ÇÀ ÐÅÃÅÍÅÐÈÐÀÍÅ
ÍÀ ×ÅÐÍÈß ÄÐÎÁ

8,99

7,49
осигурява на организма 1 mg
мелатонин с незабавно действие и
2 mg мелатонин, излъчени
постепенно от втория до шестия
час от приема.
13,59

10,89
Повлиява субективните оплаквания от страна на
черния дроб -липса на апетит, чувство за тежест в
дясната част на епигастралната област, вследствие
на токсични или хранителни увреждания на черния
дроб и хепатит.
Лекарствен продукт без лекарско предписание
За възрастни и деца над 12 г. А34/02.03.2017

8,99

7,99

www.aptekamedea.bg
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Здрави и
през зимата

Разбиваа симптома
на простуда
д и грип студа

БЪРЗО!
ЗО!

Още при първите симптоми
започнете лечение

7,99

7,49

9,49

Болно гърло

8,89
Силата да
се чувстваш
добре

6,09

Ref. No: CONBG/HEXN, HEXspr/0918/049

5,79

Лекува възпалението и облекчава болката

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
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ки, притежавани или лицензирани от групата
Търговски марки,
компании GSK.
©2018 Групата компании GSK или техен лицензодател.

МАГНЕ В6
ОБЪРНИ ГРЪБ НА СТРЕСА!
1 таблетка на ден
7,99

7,29

22,99

19,49
• Повишава устойчивостта на среса.
• Намалява умората.
За възрастни. Не е подходящ за деца под 12 години.
Хранителна добавка, да не се използва
като заместител на разнообразното хранене.

• Втечнява секрета
• Бори се с възпалението
• Изчиства дихателните пътища

Здрави и
през зимата
Още при първите симптоми
започнете лечение
Хрема

8,99

Отпушва носа
и синусите
само за 5 минути
7,99

7,49
ГелоМиртол® Форте е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и
деца над 10 години. За симптоматично лечение на остри и хронични бронхити и синуити.
Преди употреба прочетете листовката. А 0200/16.8.2018

Олинт
нт 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

8,29

6,49

8,99

7,99

Муконазал Плюс е лекарствен продукт без лекарско предписание за
възрастни и деца над 6 години. Съдържа трамазолинов хидрохлорид.
Преди употреба прочетете листовката. A 253/12.10.2017

Ref. No: CONBG/OLYH/0918/051

8,19

www.aptekamedea.bg

Tussavit

МУКОСОЛВАН МАКС

̶̴̀́Ƣ
̴̶̴́͂̽́̽

капсули с удължено освобождаване

syrup

ίͻͽΉͿͶϺςͿ
ŕŌŔŒœŋńŎńŜŏŌŚń
ŒŖİĤĽĩĴĮĤŌĪĬĦĲĦįĩĮ

6,09

5,79

ĸĬŅıļĶĬ

ķĬĹłıľĺĮĴİıĹ
ĲĴĮĺĮķıĶ

ńőŖŌŅńŎŖŉŔŌńŏőŒ
ŗŕœŒŎŒţņńňŔńŋőŉŝńŖń
ńőŖŌŕŉœŖŌśőŒ
ŎńŜŏŌŚń
ŕœńŋŐŒŏŌŖŌśőŒ
œŔŒŖŌņŒņŞŋœńŏŌŖŉŏőŒ
ņŖŉśőţņńŌŗŏŉŕőţņń
ńőŖŌŕŉœŖŌśőŒ
ŒŖřŔńśņńőŉŖŒőń
ŌŐŗőŒŕŖŌŐŗŏŌŔńŝŒ
ŅŔŒőřŌńŏőŌţŐŗŎŗŕ
Отпуска се без лекарско предписание.
Съдържа Thymi vulgaris herba (течен екстракт от стръкове) и
Plantaginis lanceolatae (течен екстракт от листа).
Лекарствено средство за възрастни и деца над 2 год.
A 0074/26.04.2018

8,19

6,99
Мукосолван Макс е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни. Съдържа амброксол. Преди употреба
прочетете листовката. A163/15.09.2016

МУКОСОЛВАН NATURAL
Успокоява суха и влажна кашлица
100 %
НАТУРАЛЕН
ПРОДУКТ
14,29

11,49

• Изцяло с натурални
съставки: фракции от
Мащерка и Теснолист
живовляк, пчелен мед
5,59

4,79

• Произведен по високотехнологичен процес
• За възрастни и деца
над 1 година

ÏÐÎÏÎËÊÈ ÇÀ ÇÄÐÀÂÎ ÃÚÐËÎ
16 таблетки за смучене с натурален
произход – с прополис STAMFI и вит. С

6,29

5,29
4 вида: Шипка
и малинов сок/
Алое / Лимон/
Без захар

5,29

4,29
Tаблетки за смучене – не са подходящи за деца
под 4-годишна възраст.

6,79

5,99

www.aptekamedea.bg

23,99

19,99
37,29

31,59

МАЖИ И ДВИЖИ

R eparil - Gel N
®

11,49

10,49
Reparil®-Gel N
При контузии, навяхвания, натъртвания и болки в гърба при деца и възрастни. Съдържа есцин и диетиламин салицилат. Лекарствен продукт без лекарско предписание.
Преди употреба прочетете листовката. BG-REP-06 (06/2017), Одобрение ИАЛ: A-181 / 24.08.2017

Aescin, Diethylamine salicylate

77,99

64,99

8,99

7,49

12,29

10,69
16,19

14,99

www.aptekamedea.bg

SCHOLL

ʽʦʽ

ʻ

ʺ̡̛̖̖̯̔
ʰʶ˃ʤˇʽʤʺ

22,49

20,99

мъжки и дамски стелки GelActive
Everyday или Work
27,39

21,89

ʿ˔ʻʤʯʤ
ˁʫʥʽˀʫ˔
̶̡̛̣̖͕̭̣̪̌
̨̛̯̣̭́ʥ˔ʸ
ʰˈ˃ʰʽʸ
ϭϬϬ̥̣
27,39

ˌ̶̸̡̨̡̨̖̜̬̭̖̭̯̏̌̌̏

21,89

При ограничаване на кофеина или при резкия отказ от приема му, е възможно да се появят симптоми,
като раздразнителност, сънливост, затруднения в концентрацията и липса на мотивация за изпълнение
на ежедневните дейности. Всички са свързани с т.нар. кофеинова абстиненция.

Как по-лесно
да преодолеем

зависимостта към кофеин
Кофеинът е психостимулант. Независимо дали пиете по едно или
три кафета на ден, кофеинът в тях действа стимулиращо на ЦНС и
създава усещане за свръхактивност, постоянна тревожност и забързаност. С течение на времето човешкият организъм привиква
към това вещество и ограничаването или отказът от него причинява редица оплаквания.
Синдромът на отнемане на кофеин може да предизвика сънливост, силна раздразнителност, безпричинно главоболие и дори
депресивни епизоди. Кофеинът, приеман в умерени количества,
има своите ползи, но много често любителите му са склонни да
прекрачват границата – съзнателно или не – те посягат все почесто към различни кофеинови напитки.
Ограничаването на кофеина е важно условие в грижата за добро здраве. От една страна това се дължи на факта, че кофеинът
съдържа допълнително калории, които насърчават натрупването

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

6,99

6,29

на мазнини. От друга страна, киселинността на кафето допринася
за храносмилателни смущения, като рефлукс, болка и дискомфорт, нарушения в храносмилането и дисбаланс в чревната флора.
Кофеинът също увеличава синтеза на катехоламини, като адреналин. Високите нива на този хормон са свързани със стреса и
напрежението. За да ограничите прекомерната употреба на кофеин, без да изпитате неприятните симптоми, причинени от зависимостта, е препоръчително постепенно да намалявате приема му.
Междувременно познаването и използването на натурални
средства, може да ограничи оплакванията, като затруднена концентрация, липса на мотивация, главоболие, сънливост и др. Тези
средства ще ви помогнат по-бързо да преминете през процеса на
преодоляване на зависимостта си към кофеин.

ЧАЙ ОТ МЕНТА И ДЖИНДЖИФИЛ
Джинджифилът има множество ползи за здравето. Той може
да е полезен и в процеса на отказване от кофеина, тъй като има
принос в поддържането на нивата на кръвната захар. По този
начин джинджифилът допринася за добрия тонус и енергия, без
пикове и спадове.
От своя страна, ментата намалява главоболието, напрежението и
чувството за гадене при отказ от кофеина. Приемът на мента под форма на запарка действа успокояващо и релаксиращо на тялото и ума.

СОК ОТ АЛОЕ ВЕРА
Натуралният сок от алое вера е питателна и много здравословна напитка. Тя съдържа висока концентрация от биологично активни вещества, които действат тонизиращо, помагат за
очистването на тялото от токсините, генерират енергия. Сокът от
лечебното растение е изключително полезен за хидратацията на
тялото, тъй като повече от 90% от състава му е вода. Редовната
консумация на напитки с натурално алое вера помага на тялото да
се пребори с умората, характерна при ограничаването на кофеина.

ПРЕБИОТИЦИ И ПРОБИОТИЦИ

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

Прекомерният прием на кофеин нарушава храносмилането и
баланса на чревната микрофлора. Пребиотиците са култури, които
попаднали в тънките черва, благоприятстват растежа на чревната
флора и подобряват здравето на храносмилателната система. Заедно
е пробиотиците те действат стимулиращо на имунната система и очистват организма от токсините. Комплексът от пробиотици и пребиотици насърчава работата на червата и подобрява храносмилането.
По този начин се ограничава чувството за отпадналост, интоксикация,
липса на апетит и общо изтощение, особено при отказ от кофеин.

FLORADIX KINDERVITAL

Билково-плодов еликсир – мултивитамин
за деца, 250 мл
17,99

15,89

• 9 основни витамина
• калций
• ечемичен малц
• билкови водни
екстракти
• плодови соковеве
21,49

16,99

6 м – 12 м – след консултация с педиатър
1 г – 3 г – след консултация с педиатър
над 3 г – 2х10 мл на гладно за максимално усвояване

B i o t o n a M a p l e Wa t e r
100% чиста кленова вода, без добавени
консерванти или овкусители

6,49

53,39

4,49

47,99

Дай на кожата си
това, от което се
• Изключително
мощен антиоксидант. нуждае!
• Заздравява тялото
и дава спокойствие
на психиката.
• С освежаващ вкус.

Су р о в и и о р га н ич н и х р а н и

44,29

55,89

36,99

45,99
58,59

58,39

49,99

47,99

76,99

64,99
80,59

68,99
Цена за 12 бр.

93,99
149,99

129,99
Цена за 12 бр.

79,99
Цена за 12 бр.
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58,99

49,99

25,99

55,99

21,99

47,49
19,99

16,79

22,49

18,19
9,39

5,99

22,49

18,19

8,99

5,99

11,99

10,99

8,99

5,99

14,29

12,99

8,99

5,99
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4,09

2,89

10,99

12,29

9,49

10,99

REXONA
мъжки или дамски дезодоранти
ц
на специална
цена
5,29

2,99

2,99

1,99

5,29

2,99
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7,49

7,49

6,99

6,99

4,29

4,29

3,99

3,99

3,99

3,69

3,29

2,99

VITIS
Паста за зъби, различни видове
на специална цена
9,79

7,99
14,99

12,29

14,99

11,59

9,39

7,79

AQUAFRESH

PARODONTAX

интензивна грижа за сияйна усмивка
на специална цена

Паста за зъби, различни видове
на специална цена

3,99

2,99
7,09

5,09

3,99

7,09

2,99

5,09
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119,99

89,99

174,99

119,99
82,99

59,99
6,19

4,29

EVERBEL

PUFIES

дамски превръзки на специална цена

бебешки пелени на специална цена

2,49

1,89

24,69

19,49

24,69
4,39

3,49

19,49
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30,49

28,49
26,99

23,99
16,49

13,99

ЛЮБОПИТНО
ОВЕН (21 МАРТ-20 АПРИЛ)

РАК (22 ЮНИ-23 ЮЛИ)

Разполагате с достатъчно време, за да стартирате проект, да поемете нова инициатива, да изразите
себе си... През този месец приятелските ви взаимоотношения
ще са повече от значещи, а привързаността е взаимна. Ще се
чувствате спокойни и ще изпълнявате с лекота задълженията
си. Периодът е изключително благодатен в материален план.

Това е красив период за рака – все по-чувствителен
и романтичен. Първите две седмици заплашват да
бъдат физически уморителни, но усилията ви ще бъдат наградени.
Меркурий ще даде много харизма на вашето увлекателно сладкодумие и ще намерите сродни души. Вашата упоритост и добронамереността в действията ви ще са най-ценните ви предимства.

ТЕЛЕЦ (21 АПРИЛ-21 МАЙ)

ЛЪВ (24 ЮЛИ-23 АВГУСТ)

Периодът е добър за вас, мили Телци. Усещате
по
подкрепата
на приятелите си, особено през втората половина на месеца. Венера увеличава потенциала на привлекателността ви и ви дарява прекрасни моменти с партньора ви или възможност за красиви романтични срещи, ако сте
необвързани. Ще вземете важни решения за бъдещето си.

Усещате продуктивна енергия и се възползвате
о нея, за да стартирате инициативи, промени и отот
ложени дела. Мечтите ви срещат реални възможности за реализация. Успявате да постигнете баланс във финансите си. Юпитер
продължава да подкрепя вашата експанзия, вашата яркост, особено в началото на месеца, когато ще пожънете лични успехи.

БЛИЗНАЦИ (22 МАЙ-21 ЮНИ)
Възможно е да имате усещането, че сигурносттта ви е застрашена. Не се поддавайте на страховете и предразсъдъците си. Към средата на месеца ще имате
възможност да стартирате смели инициативи, но винаги си
поставяйте разумни и реалистични цели. Ако се доверите на
близък човек, той ще ви помогне със съдбовно решение.

ДЕВА (24 АВГУСТ-23 СЕПТЕМВРИ)
Като че ли периодът ви кара да насочите внимани
нието си все повече към другите. Ако сдържате у себе
си неказани думи, ще имате възможност да заявите мнението си.
Това е подходящо време за обсъждане на наболели теми, намиране на компромиси, съгласие... Не драматизирайте излишно.
Вашата грижа за детайла е похвална, но забавя темпото ви.

Хороскоп за месец Февруари
ВЕЗНИ (24 СЕПТЕМВРИ-23 ОКТОМВРИ)
Възможно е да изпитате усещането, че емоцион
налните
ви отношения захладняват. Това е временно. Периодът ще насърчи романтичните ви взаимоотношения
и ще ви даде възможност да изразите брилянтно чувствата си.
Пред вас се откриват нови възможности и отворени врати. Вашата среда се разширява и това ви носи все повече удовлетворение.

СКОРПИОН (24 ОКТОМВРИ-22 НОЕМВРИ)
Ако съумеете да направите компромис там, къддето е нужно, ще си спестите конфликти. Емоционалните и финансовите ви търсения ще бъдат напълно задоволени.
Вашата интуиция ви става все по-близък съветник и благодарение на това ще пожънете плодовете от инвестициите си във всеки план. В последните две седмици на сцената властва любовта.

СТРЕЛЕЦ (23 НОЕМВРИ-21 ДЕКЕМВРИ)
Ще имате спокойствието и нужната енергия, за
да се погрижите за здравето си и вашите финанси.
Ще балансирате ежедневието си с комфорт, по-добри графици
или по-практична организация. Вашите прояви на смелост застрашават да ви удавят в определена несигурност и напрежение. От вас се иска повече практичност и толерантност.

КОЗИРОГ (22 ДЕКЕМВРИ-20 ЯНУАРИ)
Любовта се настанява трайно на сцената. Ако сте в
партньорски взаимоотношения, ще имате възможност да укрепите връзката си, ако сте необвързани, възможно е
да изгубите свободата си. Периодът е изпълнен с нежност, интуиция, чувственост и креативност. Средата на месеца е подходяр за обещания, за ангажиране, за вземане на решения.
що време

ВОДОЛЕЙ (21 ЯНУАРИ-19 ФЕВРУАРИ)
През първите дни от месеца изпитвате нужда
дда сте активни, иновативни, да стартирате проеките си
тите
си, да иизвоювате независимостта си. За щастие, късметът
ви следва и хвърля светлина върху всички ваши инициативи.
Не пренебрегвайте финансовите си въпроси и планирайте рационално.

РИБИ (20 ФЕВРУАРИ-20 МАРТ)
Присъствието ви е истинско вдъхновение за хората любители на изкусното и изтънчеността. Романта,
ичните ви отношения и вашите финанси ще се стабилизират
тичните
в дългосрочен план. Периодът насърчава крайностите, затова
избягвайте излишеството, нетърпението и прекалената суета.
Ще придадете завършеност на делата и отношенията си.
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ÂÅÐÈÃÀ ÀÏÒÅÊÈ ÌÅÄÅß
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òåë. 0887 23 18 62
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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 01.02. – 28.02.2019 г. или до изчерпване на количествата.
Цените са в български лева с включен ДДС. Верига аптеки Медея си запазва правото да променя
цените в посочения период. Верига аптеки Медея не носи отговорност при допуснати печатни грешки.
Някои от продуктите не се предлагат във всички обекти. Всички обекти приемат ваучери Содексо.
Можете да заплатите и със следните карти:

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

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

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