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ЗДРАВЕ И КРАСОТА

КАКВО ДА ПОДАРИМ ЗА

СВЕТИ
ВАЛЕНТИН?
Любовта е най-сложното преживяване. Тя не е обикновена
емоция, а експлозия от чувства. Преминава отвъд границите на всяко семпло и наивно обещание. Тя е отрицание
на обикновеното, защото придава на човешките качества
свръхестествена сила, благодарение на което всичко, за което
мечтаем, можем да свържем само с едно единствено лице.
Празникът на влюбените – Свети Валентин е още един повод
да бъде отпразнувана любовта във всичките измерения.
Предлагаме ви няколко идеи за това какво да подарите за
празника. Но... това са само идеи. Само обичта ви най-добре ще
подскаже какво би донесло на любимия ви човек посланието,
което сърцето ви има да отправи към него.

ВРЕМЕ Е ЗА СЪН
Ако си мислите, че тайната на здравословната връзка се крие
в общите вечери, свещите и бърборенето до късно вечер, пропускате нещо. Сънят заедно. Да, точно така. Става дума за онези
сгушени, интимно влюбени моменти в леглото, в което се смята,
че прекарваме поне една трета от времето си. А какво е то без
луксозно спално бельо? Черното, червеното и животинските
принтове носят гените на любовта. Заложете на качествени, луксозни материали, които приласкават и обещават, като коприна, в
съчетание с лен, памук или кашмир, за вълшебно усещане.

ЗВЕЗДНО ИЗВИСЯВАНЕ
Оставете статичната разнеженост по съзерцанието на звездите. Вместо това, протегнете ръка, свалете някоя от тях и я сложете в ръцете на любимия си човек. Едва ли има друг подарък,
който да олицетворява извисеността и триумфа на любовта. През
последните години истински хит е да се купи истинска звезда и
да се наименува по избран начин. Така всеки път, щом заедно
проследите траекторията є, ще виждате как върху крехката є,
блещукаща осанка, се крепят обемните рамене на бъдещето ви.

БЯГСТВО ОТ ГРАДА
Бягството от реалността е самата същност на любовта. Понесете се на крилете є, като за целта потърсете уединено, цветно

и живописно място, далеч от града. Потопете се в цветовете на
природата, вдишайте от вдъхновението є и се оставете на безвремието. През последните години влечението към природната
естетика е и моден каприз. Този подарък е подходящ за всички,
които имат заето бизнес ежедневие и рядко слагат цветните си
маратонки за разходка сред природата – под ръка с любимия си
човек и далеч от всяка градска суетата.

ПЪТУВАНЕ ВЪВ ВРЕМЕТО
Превърнете жилището си в пространство за фотография и
погледнете връзката си в артистичен контекст. Концепцията
включва една стена от жилището ви, подходящо осветление и
дузина общи снимки – колкото по-непринудени, толкова по-добре. Разбира се, че в основата на артистичния ви проект стои любовта, която вибрира във всяка част от фотографския ви пъзел.
Запечатана е в усмивките от снимките и обещава онова, което
всеки влюбен би искал да чуе... завинаги...

КАЖИ „ДА”
Предложенията за вечен съюз в днешно време не са това,
което бяха. Откакто женското съсловие не се нуждае от пламенните слова на Дон Жуан, за да повярва в себе си, все по-рядко
жените очакват предложение с падане на колене и куп съчинени куплети за женската красота. Държите ли на оригиналността,
заложете не на класиката, а на класиците в модния бранш. Откажете се от традиционния пръстен в полза на часовник или медальон, изящно гравиран с ваше послание. И ако наистина между
двама влюбени могат да стоят някакви въпроси, то отговорът на
вашия, категорично ще е ДА.

Висока концентрация

ВИТАМИН С

за по-удобен прием

-10%

СПЕЦИАЛНА
ОТСТЪПКА

2,79
Хранителна добавка.
Не е заместител на разнообразното хранене.

2,49

Хранителна добавка с подсладители.
По една таблетка дневно за възрастни и деца над 12 години. Да не се надвишава препоръчителния дневен прием и да не се използва като заместител на разнообразното хранене.
Байер България ЕООД, ул. „Резбарска“ 5, 1510, София, България L.BG.MKT.09.2015.0726.
*IMS Health R4B MAT March 2015 database.
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ОЛИНТ

спрей за нос

Отпушете носа!
Облекчете тежестта
в главата!

№1 при хрема в България*
Съдържа ксилометазолинов хидрохлорид.
За възрастни и деца над 6 години. Лекарствен
продукт без лекарско предписание. Преди
употреба прочетете листовката.
№A207/01.10.2015
*По данни на IMS за МАТ – Април 2015 г. в
категорията назални деконгестанти
Ref. №: CONBG/OLYH/0817/071

-10%

СПЕЦИАЛНА
ОТСТЪПКА

-10%
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СПЕЦИАЛНА
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ЗДРАВЕ И КРАСОТА
Антибиотиците са лекарства, които имат специфично въздействие върху човешкото тяло и болестотворните микроорганизми. Те имат и редица взаимодействия с останалите субстанции, които приемаме, в
това число и храната. Но употребата на антибиотици, стресът и неправилното хранене могат да причинят
т. нар. дисбактериоза, състояние, при което се нарушава балансът в храносмилателната ни система в
полза на болестотворните бактерии и гъбички. Най-честата причина за
това състояние е лечението с антибиотици, които освен, че спират
евентуалното разпространение на инфекция, унищожават и важни
за здравето ни бактерии, които живеят в чревния тракт. За да не се
стигне до това състояние ни помагат пробиотиците.

ПРОБИОТИК И АНТИБИОТИК
= ЗАДЪЛЖИТЕЛНА КОМБИНАЦИЯ
Пробиотиците са храни и продукти
продукти, съ
съъ
държащи значителен брой жизнеспособни
организми, които променят микрофлората на гостоприемника с цел да доведе до
полезни ефекти за здравето. Традиционно
познатите пробиотици, от които се правят и
повечето пробиотични добавки, съдържат
млечнокисели бактерии, като Lactobacilli,
Bifidobacteria, E.coli и др. Съществуват и друг
тип пробиотици, извлечени от почвата или
от растенията, известни като SBOs (soilbased-organisms).

КАК ДЕЙСТВА ПРОБИОТИКЪТ
При инфекция пробиотиците (добрите бактерии Ацидофилус
и Бифидус) действат на принципа на конкуренцията. Попадайки
в чревния тракт техните клетки възвръщат своята жизненост и
при подходяща среда се размножават.
Те потискат ентеробактериите чрез отделените бактерицидни
вещества - водороден прекис, млечна и оцетна киселини, различни ензими, които променят рН-то и кислородното съдържаниe в червата. Приемани в достатъчни количества пробиотиците улесняват възстановяването на чревната лигавица, което се
дължи на техните биологичноактивни вещества.
Укрепналата по този начин чревната лигавица прави организма по устойчив на алергии, защото повечето от алергените постъпват в човешкия организъм през лигавицата на храносмилателния тракт. При здрава лигавица с нормална чревна флора
пробиотиците неутрализират по-голямата част от алергените и
ги изхвърлят от организма, без да проникнат през червата и да
попаднат в кръвта, а оттам и до имуногенните органи и системи,
отговорни за алергичната реакция.
В последните години пробиотикът се превърна в неизменна
част от лечението с антиобиотик. Това е така, защото пробиотиците намаляват негативния ефект на антибиотиците върху
стомашно-чревния тракт. Важно условие е обаче приемът на
пробиотик да е няколко часа преди или след приема на антиобиотика, за да не се унищожи действието му.

такоАко сте на лечение с антибиотик или ви предстои тако
ва, задължително е да приемате и пробиотик.
За да е ефикасно лечението ви, запознайте се с храните, които
не трябва да приемате, докато се лекувате с антибиотик.

КИСЕЛИ ХРАНИ И НАПИТКИ
Избягвайте кисели храни и напитки като цитрусови плодове,
шоколад, безалкохолни напитки и сосове на доматена основа,
като кетчуп. Те засягат способността на тялото да абсорбира антибиотиците в необходимата степен.

МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ
Калцият в млечните продукти блокира усвояването на антибиотиците. Киселото мляко е единствения млечен продукт, който може да се яде по време на лечение с антибиотици.
В киселото мляко има пробиотици, които насърчават растежа на полезни бактерии в червата като по този начин помагат на
тялото да се възстанови от „нападението“ на антибиотика.

КАЛЦИЙ И ДОБАВКИ С ЖЕЛЯЗО
Калцият и желязото пречат на абсорбцията на повечето антибиотици. Ако приемате добавки с желязо или калций ще се
наложи да ги пиете в разстояние най-малко на 3 часа от приема
на антибиотика.

БОГАТИ НА ФИБРИ ХРАНИ
Богатите на фибри храни са много здравословни, но те не са
най-добрият вариант, когато взимате антибиотици.
Тези храни забавят скоростта, с която храната се абсорбира от
стомаха, което е чудесно, когато искате да намалите теглото си,
но не е толкова добре, когато искате да се излекувате от някаква
инфекция.

АЛКОХОЛ
Популярен мит е, че алкохолът предизвиква опасна реакция
с антибиотика, която може да доведе до различни поражения.
Истината е, че алкохолът просто намалява силно действието
на антибиотика. Като страничен ефект може да се получи гадене
и виене на свят. Добре е да се избягва напълно, докато сте на
лечение с антибиотик.
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ЗДРАВЕ И КРАСОТА
Според иридологията цветът на
очите ни може да подскаже кои са
нашите слабости, към какви болести
и неразположения сме предразположени.

Какво подсказва

цветът на очите
Иридологията е наука, която изучава ириса на очите и взаимовръзката между характерни негови белези и предразположение към определени здравословни проблеми. Макар
науката да се ангажира с по-задълбочено проучване на всички признаци, които проявява окото, цветът сам по себе си е
достатъчен, за да бъдат обобщени някои общи положения.
Според иридологията цветът на ириса се определя от
раждането, а с него и предразположението към конкретни
заболявания. Ходът им в бъдеще зависи от това какви грижи
полагаме за себе си или пък не. Тоест, това, което ни казва
ириса е предупреждение, благодарение на което можем да
се погрижим по-добре за здравето си. В много страни по света този метод на алтернативната медицина се използва за
установяване на здравното състояние.
Предстои да посочим някои от общите характеристики за
всеки цвят на очите, разделени в три категории:

СИНИ И СИВИ ОЧИ
Хората със син или сив цвят на очите по-често имат проблеми с гърлото, носа и ушите, което ги прави предразположени към настинки и респираторни проблеми. Тези хора
страдат от възпаление на лигавицата на храносмилателната
система, бъбречни и ставни проблеми.
Когато ириса има множество белезникави линии, това
се приема за предупредителен знак за евентуални нарушения на нервната система. Често хората със сини и сиви очи
се оплакват от нервност, безпокойство, мускулни спазми,
характерни са чести промени в настроенията. В този случай
би било полезно да се приложат релаксиращи лечебни растения, иглотерапия или хомеопатия.

КАФЯВИ И ТЪМНИ ОЧИ
Кафявият тон на ириса варира от светлокафяво или лешниково до тъмнокафяво и почти черно.
Иридологията счита, че хората с такива очи показват предразположеност към дисбаланси, свързани с кръвта и метаболизма на минерали, като калций, желязо и йод. Затова е важно

тъмнооките да полагат повече грижи за своята кръвоносна
система и най-вече здравето на своя черен дроб и далак.
Също така с течение на времето е възможно да се появи
склонност към затлъстяване, проблеми с щитовидната жлеза и ендокринни нарушения.
Често пъти хората в тази група нямат никакви съществени здравословни проблеми в младостта си, но след 25 - 30
години е препоръчително да следят в по-голяма степен холестерола и теглото си, както и приема на желязо. Склонни
са често да пренебрегват диетата си. Препоръчително е да
следват стриктно режима си на хранене и да избягват полуготови, консервирани и други вредни продукти.

ЗЕЛЕНИ И ПЪСТРИ ОЧИ
Тази категория включва очи, които съчетават цветовете,
споменати дотук, но също и чисто зелени. При пъстрите очи
иридолозите подхождат като първо определят към кой цвят
повече клонят. Определя се доминантен и допълнителен
цвят и препоръките са според тях.
От друга страна, ако очите са ясно зелени, специалистите
иридолози съветват да се обърне повече внимание на здравето на отделителната и мускулната система. Хората с такива очи по-често проявяват банални симптоми на простуда,
както и стомашни неразположения. Препоръките включват
повече физическа активност и спортове, които подобряват
мускулния тонус и издръжливостта.
Макар иридологията да е млада и развиваща се наука,
тя добива все по-голям авторитет и печели привърженици
навсякъде по света. И въпреки че, както казахме в началото
на статията, дали развиваме определени болести, ще зависим от това как се грижим за себе си, един добър начин да се
установи колко е надеждна тази диагностика, е сравнението
с роднини, които имат очи от същия тип като нас.
Във всеки случай, ако темата ви е любопитна и искате да
знаете повече, трябва да се консултирате с професионалист,
който ще ви даде повече информация и индивидуални препоръки, наблюдавайки ириса ви.

15,69

14,09

MAGNE B6®
Върни баланса в ежедневието си

8,99

8,09
10,79

9,69
При симптоми
свързани с недостиг на МАГНЕЗИЙ :

• нервност
• раздразнителност
• изтощение
Търсете в аптеките. Лекарствен продукт без рецепта.
За възрастни и деца над 6 г.
Преди употреба прочетете листовката.
А235/12.12.2013.

ÌÓÊÎÃÐÈÏ
10 филмирани таблетки

-10%

СПЕЦИАЛНА
ОТСТЪПКА

-10%

СПЕЦИАЛНА
ОТСТЪПКА

• запушен нос
• простудни заболявания
• главоболие и/или повишена температура

-10%

СПЕЦИАЛНА
ОТСТЪПКА

2018-5

НОВ ПРОДУКТ!

Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца
над 6 години. Преди употреба прочетете листовката! А20/09.02.2017
ТП Медокеми Лимитид, гр. София, ж.к. Младост 1 бл. 38Б
тел. 02/974 37 09

-10%

СПЕЦИАЛНА
ОТСТЪПКА

БЛИЗАЛКИ х 8 бр.
НОВ ПРОДУКТ!

ЗА ВЪЗПАЛЕНО ГЪРЛО

8,49

7,59

Медицинско изделие. За деца над 3 години.

13,99

13,99

12,59

12,59

Tussavit

̶̴̀́Ƣ
̴̶̴́͂̽́̽

syrup

ίͻͽΉͿͶϺςͿ
ŕŌŔŒœŋńŎńŜŏŌŚń
ŒŖİĤĽĩĴĮĤŌĪĬĦĲĦįĩĮ
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ńőŖŌŕŉœŖŌśőŒ
ŎńŜŏŌŚń
ŕœńŋŐŒŏŌŖŌśőŒ
œŔŒŖŌņŒņŞŋœńŏŌŖŉŏőŒ
ņŖŉśőţņńŌŗŏŉŕőţņń
ńőŖŌŕŉœŖŌśőŒ
ŒŖřŔńśņńőŉŖŒőń
ŌŐŗőŒŕŖŌŐŗŏŌŔńŝŒ
ŅŔŒőřŌńŏőŌţŐŗŎŗŕ

-10%

СПЕЦИАЛНА
ОТСТЪПКА

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

-10%

СПЕЦИАЛНА
ОТСТЪПКА

ДА ПРЕБОРИМ

СИНУЗИТА И БРОНХИТА
Koмпанията Doctor's Best е основана през 1990 г. Тя предлага повече от
200 вида хранителни добавки, чиито създател – физик се основава
на науката, като предлага продукти, направени с качествени съставки,
внимателно проучени и тествани за най-високите стандарти за качество.
Серапептазата или SerraEnzyme е естествен протеолитичен ензим, изолиран от микроорганизма Serratia E15. В продължение на десетилетия Serrapeptase се използва в Европа
и Азия за контролиране на възпаленията, болката и излишната
секреция на слуз.
Серапептаза (Serrapeptase) 40 000 IU от Doctor's Best
има силно противовъзпалително действие върху организма.
Използва се при отоци, травми и мускулни болки. Има подобни
свойства с тези на ибупрофен, салицилати и нестероидни противовъзпалителни средства, но за разлика от тях е напълно
натурална и не вреди по никакъв начин на организма.
Благодарение на мощните си противовъзпалителни свойства Serrapeptase 40 000 IU действа благоприятно на хората,
които страдат от синузит. Помага за секретирането на слуз и по
този начин облекчава синузита. Серапептазата от Doctor's
Best може да помогне при възпаления на гърлото, носа, носоглътката, заболявания на ушите и подуване на челюстта.
Други положителни свойства на серапептазата са, че помага
при сърдечни заболявания, като разгражда мъртвите тъкани,
кисти, кръвни съсиреци и артериална плака. Това възпрепятства образуване на кисти и атероматозни плаки.
Този ензим може да бъде унищожен от стомашните киселини. Doctor’s Best Serrapeptase използва Serrateric® покритие, което предпазва ензима, докато достигне червата и
оптимизира абсорбцията.

КАК РАБОТИ „СЕРАПЕПТАЗА“?
Лигавицата е тънък тъкънен слой или епител, чиито линии

на кухите структури на човешкия организма се отварят към
повърхността, също като горните дихателни пътища. Те отделят малко количество вискозен флуид наречен слуз, който
всъщност е комплекс от вискоеластичен гел, който смазва и
овлажнява повърхностите на кухината. Като част от нормалната, здравословна физиология на човека, слузта е първата
линия на защита в носа и белите дробове, която улавя вдишания прах, замърсители и други потенциално вредни агенти.
Протеолитични ензими като Серапептаза са създадени да се
борят срещу неподходящите протеинови комплекси в слузта.
Това допринася за поддържане на здравословен баланс между вискозитета на слуз /еластичност/ и комфорта на дихателните пътища, свързан с лигавиците на дихателната система.
Като протеолитични ензими, тези капсули помагат за бързото
разтваряне на нежеланите твърди частици от протеини, включително съединителна тъкан и кръвни съсиреци.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ПРИЕМ:
Приемайте между 1 и 3 капсули на ден между храненията.
СЪСТАВ: Калций (Сератерик) – 25 mg., Серапептазен ензим –
40 000 IU серопептазни активни единици, целулоза, модифицирана целулоза (вегетарианска капсула).
ОПАКОВКА: 90 веган капсули.
ВНИМАНИЕ: Да не се превишава препоръчаната дневна
доза! Да се пази делеч от деца!

Витамин С 500 мг
Витамин С 1000 мг

 Мощен антиоксидант!
 Мощен имуностимулатор!

-10%

СПЕЦИАЛНА
ОТСТЪПКА

УПОТРЕБА: 1 капсула дневно за предпочитане без храна.

Екстракт от Френско червено грозде 60 мг

-20%

СПЕЦИАЛНА
ОТСТЪПКА

 Антиоксидант!
 Поддържа нормалната функция
на сърдечно-съдовата система!
 Подпомага артериалното
налягане!
УПОТРЕБА: 1 до 2 капсули дневно, със или без храна.

ЗДРАВЕ И КРАСОТА
Отношенията между двама души
може да се сравнят с отглеждането на
растение, докато за него се полагат
грижи, то расте, цъфти и носи плодове. Съвсем не е вярно, че любовта е
достатъчна, за да се крепи връзката.
Изисква се да се полагат грижи ежедневно, да се правят компромиси,
да се търсят и отстояват допирните
точки. Редом с това е важно да се
избягват всички лоши навици, които
се появяват с течение на времето и
могат да навредят на щастието на
двойката. Такива са недоверието,
отчуждението, липсата на подкрепа,
разбиране и интерес към другия.

7 ВРЕДНИ НАВИКА, КОИТО

ЩАСТЛИВИТЕ ДВОЙКИ
ТРЯБВА ДА ИЗБЯГВАТ НА ВСЯКА ЦЕНА

Предстои да обобщим 7-те най-вредни навика,
ка които щастщаст
ливите двойки трябва да избягват, за да опазят връзката си.

НАЛАГАНЕ НАД ДРУГИЯ
Всяка двойка се състои от двама души, които нормално са
две различни личности, характери, мирогледи. Различията
между хората, дори когато споделят една връзка, трябва да се
запазят. Съвсем естествено е всеки да запази индивидуалността
си, но едновременно с това да уважава мнението, характера и
потребностите на другия. Когато човек не приема партньора си
такъв, какъвто е и иска да го променя непрекъснато, това може
да има разрушителен ефект върху връзката.

ОТНЕМАНЕ НА ЛИЧНАТА СВОБОДА
Истинската любов е толерантна към личната свобода. Всеки
в една двойка трябва да има своето лично пространство. Индивидуалното щастие е важно, за да може всяка от страните да е
пълноценна във връзката. От друга страна, влюбените имат и
общо пространство, такова, в което споделят дейности, отговорности и моменти, които съхраняват емоционалния заряд на
връзката, пълнотата й и удоволствието от нея.

ПРЕКАЛЕНО МНОГО КРИТИКА
Прекалената критика е провокира негативни емоции. От
друга страна, приемането на уместни дози критика е важно
предимство, което означава, че държите на мнението на другия. Заемането на отбранителна позиция изостря взаимоотношенията. Вместо това, опитайте да се вслушвате в онова, което
половинката ви подсказва. Разбира се, когато критиката е язвителна и натрапчива, това засяга самочувствието и може да бъде
причина за отдръпване.

ИЗГУБВАНЕ В РУТИНАТА
Всички имаме своите ежедневни ангажименти, които се пов-

тарят
предсказуеми изтощени,
изтощени уморени от еднообеднооб
тарят, правят ни предсказуеми,
разието. Опитайте да разграничите ежедневното и скучното от
партньорските си взаимоотношения. Ангажирайте вниманието
си върху положителни срещи, събития, ангажименти след работа
и споделете емоциите с половинката си. В противен случай, ако
взаимоотношенията ви се въртят около рутинни ангажименти от
ежедневието, рискувате връзката да стане монотонна и скучна.

ЛЪЖИ
Липсата на доверие и честото прибягване до лъжи превръщат връзката в нещо токсично, при което партньорите се
разединяват и изпитват съмнения. Лъжите, изневярата и предателството убиват любовта по категоричен начин. Само една
лъжа е достатъчна всичко положително, което сте градили, да
придобие негативен заряд.

ДЕМОНСТРИРАНЕ НА ЕГОИЗЪМ
Щастливите и успешни двойки вземат заедно решенията, които
засегнат общите им интереси, дела и бъдещето им. Ако решенията
се вземат независимо един от друг и общите приоритети,това разколебава свързващата сила между двамата влюбени.

ОТКАЗ ДА СЕ ВИДЯТ ПРОБЛЕМИТЕ
Човешките взаимоотношения са различни, никой не е съвършен, винаги има разногласия. Най-разрушителното за една
връзка е да се обърне гръб на проблемите, да не се прави нищо,
за да се разрешат. Липсата на комуникация не само не помага да
се преодолее конфликта, но и създава напрежение. Всяка стабилната двойка има честна комуникация и партньорите дават
всичко от себе си, за да разрешат всеки проблем.
Не бива да приемаме любовта за даденост. Тя изисква грижа
и постоянно внимание. Необходими са чувства и доза разум, за
да оцелее дълго, оставайки защитена от недоразумения и дребнавости във времето.

ТИСИЛИН КЛИЙНС
Минерална програма
109,99

98,99

Тристепенна,
клинично изпитана формула за
пречистване на
организма от токсини. Насърчава
здравословната
редукция на
теглото. Осезаеми
резултати само
след 15 дни.

86,59

77,89
Състои се от 3 фази:
• Цялостна детоксикация – 30 V-капсули
• Смес от 6 вида фибри – 90 V-капсули
• Пречистване на храносмилателния тракт с
минерали – 30 V-капсули

134,99

121,49

УПОРИТ ПЪРХОТ,
СЪРБЕЖИ?

ДОКАЗАНА ЕФИКАСНОСТ
100% ПО-МАЛКО ПЪРХОТ(1)
96% УСПОКОЕНИЕ НА СЪРБЕЖА(1)
(1) % участници в клинично проучване, забелязали подобрение
на проявите, след 2-седмична употреба на Kelual DS шампоан.
Проучване с 28 възрастни участници, с умерен към тежък пърхот.

Упоритият пърхот и изразените сквамозни състояния по
кожата, с раздразнения и сърбеж, засягат възрастни и юноши.
Неестетични, те имат изразено влияние върху качеството на
живот на засегнатите. Развитието е хронично, белязано от остри
фази, редуващи се с такива на непълна и спонтанна ремисия.
Климатични фактори (висока t°, висока влажност на въздуха),
хранителни фактори (липса на цинк, хиперкалорични режими),
прием на определени медикаменти, невро-психологични състояния (депресия, стрес...), са идентифицирани фактори за обостряне. По скалпа се наблюдават зачервявания, върху
които се отличават плътни сквамозни плаки. По
лицето, проявите са на ноздрите, назо-лабиалните гънки, веждите, границата на окосмената част на скалпа,
сгъвките около ушите. По време на обострянето, се
проявява интензивен променлив сърбеж и силно
раздразнение, в резултат и на мултипликацията
на гъбичката от рода Malassezia.
За ефикасна борба срещу тези състояния,
Дерматологични лаборатории DUCRAY предлагат серията Кelual DS.
KELUAL DS ТРЕТИРАЩ ПРОТИВОПЪРХОТЕН
АНТИРЕЦИДИВЕН* ШАМПОАН е с формула
с активни съставки, които да отговорят на
проявите:
• β-глициретинова киселина – дълготрайно
успокоява зачервяванията и раздразненията;

• Комбинацията от Циклопироксоламин 1.5% + Цинк
пиритион действа ефикасно, като ограничава популацията на
гъбичката Malаssezia.
• Келуамид действа на повърхността, като отстранява залепналите сквами и почиства скалпа.
Резултати: Още от 1та употреба, сърбежът и зачервяванията са успокоени, а пърхотът е премахнат за дълго.

23,79

21,39

Начин на употреба:
1. Фаза на интензивна грижа: Нанесете
и разпенете, като масажирате скалпа. Изплакнете. Нанесете отново и оставете да действа
около 3 минути. Изплакнете обилно. Да се прилага
3 пъти седмично, в продължение на 2 седмици.
2. Поддържаща грижа: 1 път седмично,
като се редува с Ducray ЕLUTION Ребалансиращ
шампоан, адаптиран към нуждите на уязвим
скалп.
При раздразнения, сквами и сърбеж на лицето,
препоръчва се употребата на KELUAL DS УСПОКОЯВАЩ СКВАМОРЕДУЦИРАЩ КРЕМ, а за ежедневна
хигиена за лице и тяло - KELUAL DS ПЕНЕЩ СЕ ГЕЛ, с
нежна формула за почистване и успокояване.

* Използван веднъж седмично, като поддържаща грижа за продължителна защита от повторна поява на пърхот в рамките на 8 седмици – доказана ефективност.

RENE FURTERER NATURIA
ултра – нежен шампоан 500 мл

11,89

26,29

10,69

23,69

13,99

12,59

• Честа употреба
• За всички типове
коса

20,49

20,49

20,49

18,39

18,39

18,39

Су шампоан
Сух
см
мляко от овес

С шампоан
Сух
с мляко от овес

Су шампоан
Сух
ск
коприва

За кестенява и
тъмнокестенява коса
тъ
По
Почиства косата без
на
намокряне

Н
Нежна
формула
ЗЗа всеки тип коса,
п
почиства косата
без намокряне
б

Се
Себоредуктор
за мазна коса,
по
почиства без
на
намокряне

ЗДРАВЕ И КРАСОТА
Целта на всяка жена е да изглежда добре и да се чувства
здрава, красива, силна. До голяма степен това, което
допринася за самочувствието ни, безспорно е външният
вид. Блестящата коса, гладката и сияйна кожа, дългите и
здрави нокти са задължителните елементи от красивата
визия, към която всички се стремим. За да я постигнем
обаче и да задържим резултатите за постоянно е необходимо да се грижим за тези три компонента, спазвайки основни правила и грижи. Вижте някои от задължителните
условия, които трябва да спазваме, за да се радваме на
здрави кожа, коса и нокти.

ЗДРАВИ КОЖА, КОСА И НОКТИ
ПОЧИСТВАЙТЕ ЛИЦЕТО СИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО
ПОНЕ ВЕДНЪЖ НА ДЕН
Освен ако нямате мазна кожа, която изисква по-често
измиване, нежното почистване веднъж дневно е задължително за здрава и блестяща кожа.

ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЪНЦЕЗАЩИТЕН ПРОДУКТ
Повечето жени не нанасят никакъв слънцезащитен
крем сутрин. Някои, които все пак го правят, забравят да
повторят процедурата през деня. Жените с перфектна кожа
обаче не забравят тази важна подробност, която предпазва кожата им от стареене. Повечето дневни кремове вече
се произвеждат и със слънцезащитен фактор, така че
може да съчетавате двата продукта в едно.

ЯЖТЕ СЬОМГА
Сьомгата е много богата на омега-3 мастни киселини,
които заздравяват клетките на кожата и ги карат да регенерират по-бързо и качествено. Антиоксидантите помагат
в борбата със свободните радикали, предизвикващи възпаления и преждевременно стареене.

го и непробудно спите, толкова по-добре тялото ви ще се
справи с кортизола. Кожата ви направо ще сияе. Добрата
почивка се отразява благоприятно и на косата ви. Колкото
по-малко сте подложени на стрес и релаксирате пълноценно, толкова по-незначителна е опасността от косопад.

НАБЛЕГНЕТЕ НА ПРОДУКТИ С ВИТАМИН А
Той е мастноразтворим витамин, който играе съществена роля за подобряване на зрението. Витамин А е жизненонеобходим още за цялостния растеж на организма,
регенерацията на клетките, поддържането на имунната
функция и репродуктивното здраве. Недостигът на този
есенциален витамин крие риск още от податливост на инфекции, косопад, кожни проблеми и чупливи нокти.
За да си го набавите трябва да консумирате редовно
храни с концентрация на полезния витамин А. Такива са
мандарините, прасковите, морковите, домати, манго, спанак, къдраво зеле, сладки картофи, синьо сирене, масло,
козе сирене, риба тон, черен дроб, сьомга.

ЗА ЗДРАВИ НОКТИ ПОЛЗВАЙТЕ МАСЛО С ВИТАМИН Е

Редовното повишаване на сърдечния ритъм води до ускоряване на кръвообращението. Това означава, че кожата
ви ще получава повече хранителни вещества и кислород,
необходими за нейното навременно обновяване. Така че, упражненията са полезни не само за талията ви, но и за кожата.

Една от главните причини за чупливост на ноктите е
липсата на витамин Е. Затова трябва да им предоставите
необходимата доза живително масло.
Витамин Е под формата на масло се продава в ампули. Достатъчно е да нанасяте една ампула върху ноктите
всеки ден, за да ги подхраните. Ще забележите промяната
още след втората седмица.

СПЕТЕ ПОНЕ 7 ЧАСА

ПОЛЗИТЕ ОТ ЯБЪЛКОВИЯ ОЦЕТ

Кортизолът, хормонът на стреса, уврежда цялото тяло,
включително кожата. Успешното понижаване на нивата му
в организма става най-вече чрез здрав сън. Този механизъм противодейства естествено на стреса. Колкото по-дъл-

Накиснете ноктите в ябълков оцет. Той има невероятно
заздравяващи свойства спрямо ноктите. Богат е на желязо, калций, магнезий и калий. Всички тези елементи са
много важни за здравината на нокътната плочка.

ТРЕНИРАЙТЕ РЕДОВНО
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Направете разтвор от ябълков оцет и хладка вода от равни
части. Накиснете ноктите в него за около 30 минути в малка
купа. Още след няколко дни ноктите ви ще станат по-здрави.
За косата също са подходящи маски с ябълков оцет. Те
ще направят косата по-здрава и блестяща.

ЗЕХТИНЪТ Е ЕЛИКСИР НА КРАСОТАТА
Накисването на ноктите в пресен студено пресован зехтин помага за тяхната естествена здравина. Зехтинът укрепва ноктите, прониква дълбоко под тях и подхранва в
основата на нокътя. Препоръчително е да киснете ноктите
в зехтин най-малко по 10 минути всеки ден.

МОРСКА СОЛ ЗА ЗДРАВИ НОКТИ
Морската сол е известна със своите многобройни полезни свойства за здравето. Тя придава блясък на ноктите и ги
прави по-здрави и твърди.
Смесете 2 супени лъжици стрита морска сол с топла вода.
Добавете етерично масло от лимон или пшеничен зародиш. Накиснете ноктите за 15 минути. Правете това 5 пъти в седмицата.

РАЗКРАСЕТЕ СЕ С КОКОСОВО МАСЛО
Кокосовото масло е една от най-добрите грижи за третиране на слаби и чупливи нокти. Благодарение на своите
наситени мазнини, то действа като добър овлажнител. За
да подобрите състоянието на ноктите си, сложете малко
количество от него в купичка.

Затоплете го на водна баня или в микровълнова. След
това го нанесете върху ноктите и кожичките около тях с
леки масажни движения. Правете тази грижа всяка вечер
преди сън (поне две седмици), без да отмивате маслото.
Кокосовото масло е вълшебство и за косата ви. То предпазва от пърхот и премахва неприятни сърбеж. Маската с
кокосово масло връща блясъка и здравината на изтощената коса.

ЕТО ЕДНА ЛЕСНА И МНОГО ЕФИКАСНА ДОМАШНА
РЕЦЕПТА ЗА ЗДРАВА КОСА:
Какво ви трябва?
 1-2 чаени лъжички върджин кокосово масло
 1 чаена лъжичка мед
 5 капки етерично масло от мента
В малка купа смесете кокосовото масло и меда. Бъркайте, докато се получи гладка паста. След това добавете
и етеричното масло като разбъркате отново. След като
маската е готова за употреба, нанесете на влажна коса.
Оставете маската с кокосово масло да подейства за
около 20-30 минути. След което измийте с шампоан и
изплакнете. За най-силно увредена коса се препоръчва
пренощуване с маската върху косата под памучна кърпа.
Добавянето на ментово масло е по желание, но имайте
предвид, че то придава допълнителни регенериращи свойства на вашата маска и спомага за бързия растеж на косъма.

EVERBEL

AVÈNE

дамски превръзки на специална цена

термална вода 300 мл

3,99

3,59
3,99

18,99

3,59

17,09

2,39

2,19

18,99

17,09
2,39

2,19

За чувствителна, свръхчувствителна,
алергична или раздразнена кожа

6,19

6,19

5,59

5,59

5,59

6,19

4,99

5,59

7,99

7,19

10,49

10,49

10,49

9,39

9,39

9,39
8,69

7,79

9,99

8,99

25,69

23,09

PUFIES

KLORANE BÉBÉ

мокри кърпи на специална цена

Нежен пенещ се гел душ 500 мл
За коса и тяло с Невен. Без сапун

2,99

2,69

19,29

17,39

2,99

2,69

19,29

17,39

АТОПИЧНА КОЖА

ЗАЩИТЕТЕ ТЯХНАТА
АТОПИЧНА КОЖА
ОЩЕ ОТ САМОТО
РАЖДАНЕ

20,99

18,89

НОВИ ФОРМУЛИ

ПОТВЪРЖДАВАТ

ОБЛЕКЧАВА
СЪРБЕЖА

-10%

СПЕЦИАЛНА
ОТСТЪПКА

За повече информация:
www.mustela.bg/

MustelaBulgaria

24,79

24,79

24,79

24,79

24,79

ЗДРАВЕ И КРАСОТА

7 ВАЖНИ СЪВЕТА ЗА
БЕЗУПРЕЧНА
ДЕНТАЛНА
ХИГИЕНА
Въпреки че не си позволяваме да пропускаме стандартното ежедневно почистване
с четка и паста за зъби, по впечатления на
стоматолозите, все пак допускаме грешки в
грижата за денталното и орално здраве.
Изглежда използването на четка и паста за зъби не е
достатъчно, за да си гарантираме добра устна хигиена.
Понякога грешките, които допускаме при почистването,
могат да създадат точно толкова сериозни проблеми,
колкото липсата на каквато и да било дентална грижа.
Макар че миенето на зъбите е обикновен жест, който
правим всеки ден, ще споменем най-често допусканите
грешки и какво е необходимо, за да опазим зъбите си
здрави за дълго време.

НЕ ПРЕНЕБРЕГВАЙТЕ ГРИЖИТЕ ЗА МЛЕЧНИТЕ ЗЪБИ
Ако сте от родителите, които смятат, че млечните
зъби не заслужават излишно внимание, защото рано
или късно ще се сменят, не сте прави. Почистването на
зъбите от най-ранна възраст създава навици, важни за
правилното поддържане на хигиена на устната кухина
в по-зряла възраст. Освен това млечните зъби не бива
да се подценяват, тъй като имат ключова роля за речта,
общуването, оформянето на лицевата структура и самочувствието на всяко дете.
Зъболекарите препоръчват след всяко хранене, особено когато се приемат въглехидрати, зъбите да се почистват, като четкането трябва да е с продължителност
три до четири минути.

НЕ НАТИСКАЙТЕ ТВЪРДЕ СИЛНО С ЧЕТКАТА ЗА ЗЪБИ
Най-често срещаната грешка, когато се допуска в
грижата за зъбите, е да се използва сила при четкането
или да се избира твърда четка за почистването. И двете
са погрешни. Трябва да се има предвид, че агресивното
четкане не е гаранция за по-чисти зъби. Основната роля
на четката е да премахне плаката и остатъците от храна,
без да дразни венците.
Препоръчваме ви да използвате четка със средна
твърдост, освен ако лекарят ви не е препоръчал друго.
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НЕ ПРЕНЕБРЕГВАЙТЕ КЪРВЕНЕТО НА ВЕНЦИТЕ
Ако венците ви са склонни да кървят, това е предупредителен сигнал за проблем и е важно да се консултирате с лекар по дентална медицина. Кървенето може
да се дължи на обикновено възпаление, дължащо се на
лоша хигиена, но когато не се вземат мерки, с времето
може да се стигне до пародонтит.

ШИНИ – ПО- ДОБРЕ КЪСНО, ОТКОЛКОТО НИКОГА

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕНТАЛНИ ХИГИЕННИ

Ако сте от хората, които смятат, че зъбните
шини се поставят само по време на юношеството, трябва да знаете, че това не е
така. Възможно е с напредването на
възрастта да се наложи да отделите
малко повече време, за да завършите лечението, но резултатите ще са
ефективни. Не само ще изправите
зъбите си, но и ще гарантирате,
че ги поддържате в отлично
състояние.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ НАТРУПВАНЕТО НА ЗЪБЕН КАМЪК
Ако зъбната плака не се отстранява чрез ежедневното почистване на зъбите, с времето се натрупва зъбен камък. Погрешно е да
се правят опити за премахването
му у дома. Това може да направи
само зъболекарят. Той ще ви даде
и ценни насоки за това как да се
грижите за зъбите си, за да предотвратите натрупването на плака
и зъбен камък в бъдеще.

ПРОДУКТИ
За ефективното почистване на зъбите, важно е да
използвате освен четка и паста, конец за зъби и вода
за уста. За съжаление четката не гарантира цялостното
премахване на плаката и зъбния камък. Също така, тя
не може да достигнете до местата, като пространството
между зъбите. Това могат да постигнат интерденталните четки и конецът за зъби. За да
постигнете неутрализиране на бактериите в малките пространства, където
конецът не преминава, завършвайте
почистването с вода за уста.

СТАРАЙТЕ СЕ ДА НЕ ДЪВЧЕТЕ
ВИНАГИ НА ЕДНА И СЪЩА СТРАНА
Ако имате любима страна,
на която да дъвчете храната
си, по-добре започнете да
разпределяте тази задача
между двете. Експертите
смятат, че ако използвате само едната половина
от зъбите и челюстта си, с
времето другата половина започва да отслабва и
закърнява. В редки случаи
може да се стигне дори до
проблеми със слуха откъм
засегнатата страна, поради
промяната във функционирането на челюстите.

AQUAFRESH
паста за зъби 125 мл
Triple protection на специална цена

2,99

2,69
6,59

5,89

2,99

2,69

6,59

5,89
2,99

2,69

AQUAFRESH

ELUDRIL CLASSIC

четки за зъби DUO CLEAN&FLEX 1+1 FREE
на специална цена

вода за уста, дуо 500 + 500 мл

2,99

2,69

2,99

2,69

• За разреждане
• Почиства и успокоява
• Освежаващ вкус

+

49,99

49,99

44,99

44,99

3,99

3,99

3,59

3,59

3,99

3,99

3,99

3,99

3,59

3,59

3,59

3,59

ВКУСНО И ПОЛЕЗНО

Кафе
Кафето се съчетава идеално с любовта. Приличат си по темперамента, вдъхновението, което носят,
опиянението и безнадеждното сладостно пристрастяване, което предизвикват.
Въпреки че кафето произхожда от Етиопия и Арабския
полуостров, то е една от най-любимите напитки на западния свят и неговата консумация е широко разпространена
в Европа и Америка.
Няма съмнение, че консумацията на кафе има както
положителни, така и отрицателни аспекти, но изследванията категорично показват, че ползите надвишават
вредите. Кафето е не само мощен стимулант. То има
превантивен ефект срещу появата на сърдечносъдови
заболявания, диабет, болест на Паркинсон, Алцхаймер и
някои видове рак.
Кофеиновата напитка действа на централната нервна
система като блокира невротрансмитера аденозин, което предизвиква увеличаване на секрецията на допамин
и норадреналин, ускоряване на мозъчната дейност, прилив на сила, чувство за щастие и еуфория.

Кофеинът в кафето подобрява мозъчната функция,
паметта, настроението, бдителността, нивата на енергия,
времето за реакция и цялостната когнитивна функция. За
сметка на тези предимства, той може да доведе до нарушения на съня, когато се приема в неразумни количества. Ето защо повечето експерти не препоръчват прием
на повече от две чаши кафе на ден.
Малко известен факт е, че кафето се нарежда сред
най-значителните антиоксиданти. Освен кофеин, в него
се съдържат ценни вещества, като рибофлавин (витамин
В2), пантотенова киселина (витамин В5), манган, калий,
магнезий и ниацин.
Вижте нашите неустоими,
сладки изкушения с кафе:
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ШОКОЛАДОВИ СЪРЦА С КАФЕ
Необходими продукти: 6 яйца, 6 с. л. кафява захар,
50гр. разтопено масло, 7 пълни с. л. бяло брашно, ванилия, 1 ч. л. бакпулвер, 75 грама разтопен на водна баня
шоколад, 25 гр. ликьор „Амарето”, италианско ароматно
еспресо.
Начин на приготвяне: Разбийте с миксер яйцата и
захарта, добавете разтопеното масло, пресятото брашно
с бакпулвера, шоколада, еспресото, ликьора, ванилията.
Изсипете сместа в предварително намазани с масло формички за печене - сърца. Може да шприцовате различни
формички и послания върху сърцата. Поднесете ги с чаша
ароматно еспресо.

ДОМАШНИ БОНБОНИ С КАФЕ И ТЪМЕН ШОКОЛАД
Необходими продукти: 1 пакет обикновени бисквити, 50 гр.
масло, 150 гр. разтопен тъмен шоколад, настъргани портокалови корички или аромат, кокосови стърготини, двойно еспресо.
Начин на приготвяне: Натрошете бисквитите и ги поставете
в блендер. Разбийте до получаване на трохи. Прибавете маслото,
шоколада, еспресото и портокаловите корички. От сместа оформете бонбони и оваляйте в кокосовите стърготини. Оставете бонбоните да престоят няколко часа на студено. Подредете няколко
бонбона в кутия, завържете с цветна панделка и поднесете на
любимия си човек.

ЦЕЛУВКИ С КАФЕ И ЛЕШНИЦИ
Необходими продукти: 4 белтъка, 250 гр.
пудра захар, 1 ванилия, ароматна есенция кафе,
50 гр. фино смлени лешници.
Начин на приготвяне: В сух съд разбийте
белтъците (необходимо е да са студени) със
захарта до получаване на гъст сняг. Добавете
две-три капки от кафената есенция, ванилията
и лешниците. Върху хартия за печене шприцовайте целувки и печете на предварително загрята фурна до порозовяване. След изпичането
е необходимо целувките да останат във фурната
за около час на по-ниска температура, за да се
изсушат.
Поднесете с еспресо, ликьор или бяло вино.

СВОБОДНО ВРЕМЕ

ОВЕН (21 МАРТ-21 АПРИЛ)
През този месец, вие, Овни, ще се радвате на трепетни преживявания и бурна любов. Емоциите вълнуват сърцето и ума ви. Чувствате се желани, получавате двойни дози от любимото
ви внимание и нищо не е в състояние да ви извади от тази омагьосваща реалност. В любовта
ще намерите сили да направите важен избор за бъдещето и да убедите другите да ви следват
и вярват.

ТЕЛЕЦ (21 АПРИЛ-21 МАЙ)
Вашият чар и решителност ще ви дадат възможност да изживеете докрай най-смелите си желания. Любовта обаче ви готви и изненади. Възможно е от ролята на съблазнители да се окажете
завладени от особена чувствителност към някого. Не упорствайте да приемете, че в капана на
любовта попадат всички. Към края на месеца обвързаните ще укрепят връзката си и ще се радват
на спокойни и хармонични отношения.

БЛИЗНАЦИ (22 МАЙ-21 ЮНИ)
Ако вече мисълта за обвързване се е настанила в мислите ви и ги превзема малко по малко,
предайте се. Независимо дали вече имате половинка или сега откривате своята сродна душа, вашата история бележи връх. Посоката на курса е във ваши ръце. Управлявайте според законите на
сърцето си и ще ви следва попътен вятър. Ще се насладите на взаимоотношения, които ще задоволят напълно вашата жажда за тръпка в едно дълго пътуване...

Любовен
РАК (22 ЮНИ-21 ЮЛИ)
За вас, Раци, любовта ще е синоним на уравновесеност, хармония и общи планове. Без двубои, предизвикателства, доказване и обяснения, това преживяване започва истински да ви харесва. Потапяте се в магията на романтични взаимоотношения и сте в стихията си. Чувствате се
привлекателни, смели, желани. Ако опитате да разберете и преживеете емоциите на половинката си, това ще помогне да затвърдите емоционалната си близост.

ЛЪВ (22 ЮЛИ-21 АВГУСТ)
Скъпи Лъвове, търпението ви ще бъде възнаградено и още в началото на периода ще се насладите на безусловен подем. Вашите любовни изисквания най-накрая ще доведат до промени,
които буквално ще вдигнат във въздуха всичките безпочвени съмнения, за да позволяват на
любовната ви връзка да се разгърне. Венера ще ви предостави възможност за незабравими
моменти.

ДЕВА (22 АВГУСТ-21 СЕПТЕМВРИ)
Още в началото на годината вкусът на споделеността ви приканя към промени. Доверете се
на светлината в очите, които се обръщат към вас и обещават всичко. С неустоим чар и желание
необвързаните ще демонстрират решително намеренията си и ще спечелят добри шансове за
дългосрочна връзка. Венера благоприятства вълнуващи срещи и моменти, но само ако прогоните
далеч идеалите и отворите очите си за онова, което съдбата ви изпраща.
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ВЕЗНИ (22 СЕПТЕМВРИ-21 ОКТОМВРИ)
Предоставя ви се възможност да научите за чувствата на някого. Вашият отклик ще постави началото на вълнуваща история. За семейните двойки периодът предоставя възможност за реализиране
на романтични амбиции и промени, които ще дадат нов плам на взаимоотношенията.Насладете се на
любовта си и опитайте от сладостта и вълненията й. Това ще ви даде увереност и сили, за да направите
по-силен съюза си или желание да превърнете тръпката в нещо по-сериозно.

СКОРПИОН (22 ОКТОМВРИ-22 НОЕМВРИ)
Скъпи Скорпиони, ако смятахте, че отдадеността ви към работата и ангажиментите ще ви направят недосегаеми за любовта, подгответе се за изненади. Новости разтърсват емоционалния ви
живот и ви хвърлят в море от трепетни преживявания. Ако си мислите, че познавате любовта, то
пригответе се да се убедите, че тя е сила, която действа опияняващо. Дори да сте опитвали вкуса й,
нова, по-висока доза, може наистина да завърти главата ви.

СТРЕЛЕЦ (23 НОЕМВРИ-21 ДЕКЕМВРИ)
Благоприятни моменти, подправени с много нежност, ще дадат нов тласък на взаимоотношенията с партньора ви. Необвързаните ще се радват на красиви и обещаващи случайности. Установяването на връзка ще ви донесе спокойствие и увереност. Ще ви се иска да вложите цялата си
емоционалност и това ще ви отведе в правилната посока. Всяко ново начало обещава да се прероди в любов.

хороскоп
КОЗИРОГ (22 ДЕКЕМВРИ-21 ЯНУАРИ)
Любовта ще ви изненадва с бурните си стихии и спокойни вълни, ще ви прави безсилни и същевременно ще ви осмелява. Докато у вас вибрира вълнението от това чувство, ще имате нужната
смелост и решителност да управлявате всички аспекти на живота си. В края на периода температурата се повишава: връх заемат страстите, привличането и желанието ви.

ВОДОЛЕЙ (22 ЯНУАРИ-19 ФЕВРУАРИ)
Само вие, Водолеи, сте способни да мислите, че можете да контролирате всичко, дори стихия,
като любовта. Романтичните ви взаимоотношения се движат в релсите на начертаната от вас посока, но не си приписвайте заслугите. Венера подчинява вас и партньора ви на едно общо бъдеще
и ви прави безсилни пред капаните, които ви залага. Планирайте бъдещето си, избягайте заедно и
оставете любовта да определи посоката.

РИБИ (20 ФЕВРУАРИ-20 МАРТ)
Време е да дадете на сродната си душа пълен достъп до най-съкровените си желания. Премахнете
всички спирачки и отключете най-затънтените кътчета от душата си. Това ще скрепи още по-силно връзката ви и ще ви тласне към нови споделени вълнения. Намирате се в етап, в който откривате и преживявате
непознати чувства. Щом са споделени, нищо не може да ви направи по-силни и непоколебими да продължите напред и да преживявате страстно любовта си.
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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
Предложенията са валидни за периода от 1 до 31.01.2018 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:

www.aptekamedea.bg

Направете покупка през месец февруари
на стойност над 30 лв., регистрирайте
касовата бележка на
www.aptekamedea.bg
и участвайте в томбола за
спечелването на:
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Месец на любовта в
Заповядайте на 14-ти февруари във всички физически обекти
на Аптеки Медея. При покупка над 30 лв. получавате комплимент
мент
от нас – свещ във формата на сърце.

Промоцията е валидна само за
Пр
14-ти февруари от 08:00 ч. - 21:00 ч.

