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Î÷àêâàìå âè!
Âåðèãà Àïòåêè Ìåäåÿ îòêðèâà íîâà àïòåêà â Ñîôèÿ

ãð. Ñîôèÿ,
óë. Ïèðîòñêà 26, 

òåë. 0882 757 009

Верига Аптеки Медея отваря вратите на нова аптека в 

София. В нея може да откриете широк асортимент от ле-

карства, хранителни добавки, козметика и разнообразни 

продукти за здраве, красота, грижа за семейството. 

Аптеки Медея се разрастват като верига и вече имат 48 

аптеки в цялата страна. В тях на разположение на клиен-

тите са висококвалифицирани фармацевти и консултанти, 

които дават индивидуални препоръки на всеки клиент, в 

спокойна и уютна среда.
Аптеки Медея е аптечна верига, доказала своите про-

фесионализъм и авторитет във фармацевтичната грижа. В 

аптеките ни винаги може да разчитате на прецизни услуги 

и разнообразие от продукти за здравето на изключително 

ниски и достъпни цени. Нашата мисия е да бъдем полезни 

на всеки клиент и да сме насреща за съвет и консултация. 

Черпим вдъхновение от природата и науката, и се стремим 

в аптеките ни винаги да присъстват най-новите и качествени 

артикули. 
В знак на благодарност към своите постоянни клиенти 

аптека Медея им дава възможност да ползват безплатно 

карта за лоялен клиент. С нея клиентът получава специал-

на отстъпка при пазаруване в аптеката. 

За да улесним престоя на родителите с деца в аптеката 

създадохме прекрасен детски кът, в който малчуганите да 

играят, докато мама или татко пазаруват.

Всеки месец в Аптеки Медея излиза безплатно списа-

ние, в което ще откриете полезна информация за проду-

кти, актуални промоции и отстъпки в магазините в стра-

ната, интересни статии на теми като здраве, красота, спорт, 

грижи за тялото и ума.

www.aptekamedea.bg
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ЛЮБОПИТНО

Така както тялото, лицето и косата изискват ежеднев-

ни грижи, така и краката имат нужда от своите. 

Повече внимание на вида на краката са склонни да 

обръщат хората на възраст над 55 години, тъй като 

често тогава се появяват дискомфорта, сухотата по 

стъпалата, загрубяването, проблемите с ноктите и т.н. 

Не чакайте да се появят дерматологични или естетич-

ни проблеми, за да обърнете внимание на тази част от 

тялото си. 

Когато става дума за грижа за себе си, важен е все-

ки детайл. Обичайте краката си и не ги пропускайте в 

ежедневните си ритуали за красота. Освен че са важна 

част от тялото, благодарение на която сме способни да 

се движим и стоим изправени, състоянието на краката 

и стъпалата показва много за личната хигиена, естети-

ческия усет и отношение към себе си. Освен това, здра-

вето на краката и ходилата е свързано до голяма степен 

с общото здравословно състояние, така че винаги изби-

райте удобни обувки и най-добрите продукти-грижи за 

тази част от тялото си. 

Фактът, че краката стоят почти винаги скрити в обув-

ките, обяснява пренебрегването на състоянието им. 

Грижата за тях изисква средно около 5 минути на ден, с 

което се гарантира безупречния им вид и се предотвра-

тяват дерматологични и други проблеми в дългосрочен 

план. Единственото, което се иска, е постоянство. 

Предлагаме ви няколко съвета за постигане на безу-

пречен вид на краката и ходилата.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ВРОГОВЯВАНИЯТА

Макар да не създават никакъв дискомфорт, удебеля-

ванията по ходилата са неестетични. Причината за поя-

вата им е създаването на по-голям натиск на определе-

ни места по ходилото, при което кожата реагира и със 

защитна цел се удебелява. За да се предотврати това, 

е необходимо да се нанасят ежедневно хидратиращи и 

омекотяващи продукти. 

Най-подходящи за целта са кремовете и балсамите, 

съдържащи урея (от 20%). Тази съставка има доказано 

кератолитично действие, което означава, че спомага за 

елиминирането на мъртвия слой клетки и по този на-

чин стимулира клетъчното обновяване. Също така се 

препоръчва ексфолирането на стъпалата, най-малко 

веднъж седмично, с подходящ за целта продукт. 

ЗАЩО ЧЕСТО
ЗАБРАВЯМЕ

ГРИЖИТЕ ЗА
КРАКАТА?

Грижата за краката е от съществено

значение по всяко време на годината.

За да постигнете наистина добри

резултати, е необходимо постоянство. 



www.aptekamedea.bg

БОРБА СЪС СУХОТАТА

Сухите крака и напуканите пети са естетичен, но и 

здравословен проблем. Сухата кожа има по-голяма 

тенденция да загрубява и да се напуква, което я уязвява 

и така тя се превръща в лесна мишена за бактериални и 

гъбични инфекции. Поради тази причина, ако страдате 

от суха кожа на ходилата, е подходящо да използвате 

продукти за моментална рехидратация и овлажняване 

на кожата. Те създават бариерен филм, който задържа 

влагата в кожата и я изолира от външните агресори. 

Постига се постепенно оздравяване и намаляване на 

риска от повторно напукване. 

Обикновено най-засегнатата част от ходилата са 

петите, тъй като те поемат голяма част от тежестта на 

тялото. Поради това ви съветваме успоредно с овлаж-

няващия продукт, да прилагате такъв, който е пред-

назначен специално за грижа за петите. Тези проду-

кти имат по-интензивно овлажняващо и обновяващо 

действие, благодарение на съдържанието на мастни 

киселини, урея и масла. 

НЕПРИЯТНИЯТ МИРИС ПОДСКАЗВА ПРОБЛЕМИ

Когато краката се изпотяват, влагата става благопри-

ятна среда за размножаването на гъбички и бактерии. 

Именно те са причината за сърбежа и неприятната 

миризма. Съветваме ви винаги да носите обувки от 

естествени материали, които не запарват кожата. Под-

държайте отлична хигиена на краката. След измиване 

ги подсушавайте старателно и поставяйте малко коли-

чество дезодорант против изпотяване между пръстите. 

Подходящи са и пудрите за крака, които имат подсуша-

ващо и антибактериално действие. 

Ако забележите проблем с кожата на краката или 

стъпалата, консултирайте се с дерматолог или фарма-

цевт. Така ще получите съвети, с които ще се грижите 

правилно за здравето на тази част от тялото си. 

Готови ли сте за сандалите?... 

24,89
26,69

41,99
44,99



NO-SPA ®

Лекарствен продукт за възрастни. Преди употреба прочете-
те листовката. В аптеките без рецепта. А128/18.06.2015

Премахва спазмите и

ефективно елиминира

болката.

40 mg x 24 табл.

4,49
5,19

МАГНЕ В6

ОБЪРНИ ГРЪБ НА СТРЕСА!

• Повишава устойчивостта на среса.

• Намалява умората.

1 таблетка на ден

За възрастни. Не е подходящ за деца под 12 години.  
Хранителна добавка, да не се използва

като заместител на разнообразното хранене.

ÑÏÎÌÀÃÀ ÇÀ ÐÅÃÅÍÅÐÈÐÀÍÅ 
ÍÀ ×ÅÐÍÈß ÄÐÎÁ 

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. А-258/03.12.2015 

19,99
22,99



ÇÎÄÀÊ
10 мг филмирани таблетки

Облекчава:

• Назалните и очни симптоми на сезонен
и целогодишен алергичен ринит.
• Симптомите на хронична идиопатична уртикария.

При възрастни и деца над 6 годишна възраст.
Преди употреба прочетете листовката.

32121/13.01.2016

• Повърхностни тромбофлебити

• Мигриращ флебит

• Перифлебит при варикозни язви

• Тромбофлебит във варикозен комплекс

• Фибротизация на кожата при венозна

   недостатъчност

• Нови хипертрофични и келоидни белези

• Локални усложнения след склеротерапия

• Тендовинит и пост-травматични хематоми

• Контузии и разтягане на меките тъкани

Лекарствен продукт може да се предлага, както при
възрастни така и при деца от най-ранна възраст.

При възрастни, деца и юноши. Преди употреба прочетете 
листовката. IAL-52966/22.12.2017

ÕÅÏÀÐÎÈÄ ÇÅÍÒÈÂÀ
100 IU/mg маз

5,39
6,79

5,29
6,09

9,99
10,89
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ЗДРАВЕ И КРАСОТА

КАКВО ЗНАЕМ ЗА РЕЙШИ?
Биотона Био Рейши е 

100% натурална и биоло-

гична прах от Рейши, плоска 

гъба с блестяща повърхност. 

Тази ядлива гъба е използвана 

от хилядолетия в азиатски-

те страни , като протектор на 

външни болести и като сред-

ство за повишаване на общата 

защита на организма.

Рейши е гъба-паразит, която 

разрушава дървесината. В про-

цеса си на растеж и развитие 

върху дървото се появява бяла 

гнилост. По правило рейши е 

едногодишна гъба, много ряд-

ко продължителността на жи-

вота и достига до две или три 

години. Биотона Био Рейши съдържа 

двете характерни части от гъбата – 

горчиво плодно тяло и мицел (хифа). 

Биотона Био Рейши расте в строго 

контролирани условия и се гарантира, 

че е свободна от всякакви токсични 

субстанции , както и от тежки метали!

KАК ДЕЙСТВА РЕЙШИ НА БИОТОНА?
Много ценна хранителна добав-

ка за човешкия организъм: оказва 

имуномодулиращо, противораково, 

противовирусно, антигъбично и хе-

патопротекторно въздействие. Освен 

това има антиоксидантни ефекти, 

които регулират работата на сърдеч-

но-съдовата, дихателната и нервната 

системи, забавя стареенето на клетки 

и помага срещу възпаления. Този про-

дукт е абсолютно натурален и няма 

Биотона Био Рейши
100% натурална и биологична прах от Рейши, 

плоска гъба с блестяща повърхност.

ЧУДОТВОРНAТA ГЪБA РЕЙШИ



Physalis 

никакви странични ефекти.
При радио и химиотерапия, използването на тази 

хранителна добавка облекчава състоянието на онко-
болния, усилва въздействието на химичните препара-
ти върху раковите клетки.

При рехабилитация на ракови болести Рейши на 
прах oт Biotona способства за по-бързото възтано-
вяване на имунната система, възпрепятства възник-
ването на анемия, на различни видове инфекции, 
което е много важно за повторната поява на онколо-
гично заболяване. Използването на тази хранителна 
добавка подобрява качеството на живот на болните, 
като влияе положително върху настроението и актив-
ността, намалява чувството на умора, нормализира 
съня  и показателите на артериалното налягане. Като 
цяло, употребата на Рейши подобрява клиничното 
здраве на болните, които по-добре понасят химиоте-
рапевтичните и облъчващите курсове.

Уникалното вещество – полизахаридът ланос-
тан, открит в Рейши, подарява надежда за болните 
от алергия. За разлика от антихистаминовите пре-
парати, които само временно спират развитието на 
алергичните реакции или от хормоните, които са с 
много странични ефекти, Рейши на прах от Биото-
на не просто потиска, но и премахва факторите, които 
увеличават нивата на хистамините. Регулярният и 
продължителен прием на този продукт е един надеж-
ден и сигурен начин за елиминиране на алергиите, 
който не предизвиква никакви нежелани реакции.

Способността на Рейши е да въздейства върху ор-
ганизма така, че той сам да започне да изработва 
интерферон при различни вирусни и инфекциозни 
заболявания, прави тази добавка великолепно до-
пълващо средство за лечението на различни бакте-
риални, гъбични, вирусни и други видове инфекции. 
Именно затова се препоръчва използването на про-
дукта при такива заболявания, като херпес, различни 
хепатити, включително и такива с инфекциозен харак-
тер, стафилококи и други.

Рейши е уникален продукт, който има  имуновъз-
становяващ ефект. При системно използване на тази 
добавка и нормализирането на имунните показатели, 
те се задържат за дълго време в нормални граници. 
Чрез изследвания е доказано, че гъбата може да уси-
ли слабата, да отслабва силната и да не променя нор-
малната реакция на имунната система.

Като хранителна добавка Рейши на прах от Би-
отона намалява нивата на триглицеридите и лошия 
холестерол при хора в рискова група и активно инхи-
бира биосинтеза на холестерола. Освен това подобря-

ва съкращаването на миокарда и подобрява кръво-
снабдяването.

Друг аспект, в който Рейши намира приложение е 
зрението. Продуктът може да се използва като про-
филактично и помощно средство при очни болести. 
Укрепва мускулите на очната ябълка, пречиства обек-
тива и нормализира вътреочното налягане.

Освен това, приемът на тази хранителна добавка 
оказва успокояващо действие върху централната 
нервна система, тъй като е адаптоген, който надежд-
но защитава човека от различните видове стрес. Пре-
поръчва се използването на Рейши на хора, които 
живеят в екологично неблагоприятни зони.

НОВ ПРОДУКТ!

Употреба: Пийте 1 до 2 таблетки дневно. Да се приема вечер 
30 мин. до 1 час преди лягане с малко вода или билков чай!

 Подпомага  Подпомага 
здравословната здравословната 

почивка и спокой-почивка и спокой-
ния нощен сън;ния нощен сън;

 Помага на  Помага на 
организма да се организма да се 

справи със стреса справи със стреса 
и напрежението;и напрежението;

 Не предизвик- Не предизвик-
ва зависимост.ва зависимост.

Няма нищо по-приятно от това,
да се събудите отпочинали,
спокойни и пълни с енергия

45
 та

бл
ет
ки



Също за 

под 3 години

ДЕЦА

+  

+  

+  

››  Tasectan®

››

Представителство за България, 1164 София
тел: 02/866 33 58, 963 11 81, е-mail: offi  ce@montavit.bg

Tasectan®

1
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11,34

5,19
6,09
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ЗДРАВЕ И КРАСОТА

Предвид това, че остеоартритът може да доведе до сериозни проблеми за здравето, е 

препоръчително да се вземат мерки, за да се предотврати появата на заболяването.

Остеоартритът е заболяване на костната система, 

което засяга както мъжете, така и жените, обичайно в 

по-зряла възраст. В основата на болестта стои дегенера-

цията на хрущяла и прилежащата кост. Обикновено това 

се наблюдава във възрастта 50 - 55 години. 

Хрущялът се състои от колаген и основната му функция 

се свързва с намаляване на триенето между свързващи-

те се кости, благодарение на което се контролира тяхното 

износване. Когато хрущялната тъкан се увреди, това ста-

ва причина за болка, дължаща се на триенето по време 

на движение. Стига се до хронично възпаление и трайна 

деформации в ставите.

Ако болестта стане хронично състояние, тя може да 

причини трайни промени в подвижността на засегнатите, 

поради което е важно първите симптоми да се третират 

неотложно. В този смисъл е съществено болката да не се 

игнорира. За всяка често повтаряща се болка има кон-

кретна причина и болкоуспокояващите са само временно 

решение. По-важно е да се потърси специалист, който да 

идентифицира проблема и да назначи лечение. 

Макар че при по-млади хора болестта се установява 

трудно, в повечето случаи симптомите на остеоартрит са 

разпознаваеми и включват лека до умерена постоянна 

болка в ставите на ръцете и пръстите, лактите, коленете, 

тазобедрената кост и др. 

Предлагаме ви няколко съвета, с които да предотвра-

тите заболяването или да контролирате прогресията му, 

ако вече го имате.

ПРИЕМАЙТЕ ОПТИМАЛНО КОЛИЧЕСТВО КАЛЦИЙ

Приемът на калций е от изключително значение за 

здравето на костната система. Това е нещо, което трябва 

да имате предвид в ежедневното си меню. Освен че по-

мага да се предотврати развитието на остеоартрит, кал-

цият може също така да предотврати или забави появата 

на други дегенеративни заболявания, като остеопороза. 

Калций се съдържа в млякото, сиренето, тофу, порто-

каловия сок и др. С напредване на възрастта се препо-

ръчва включването на хранителна добавка, обогатена с 

минерала.

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ

Ако искате да се радвате на добро костно – ставно 

здраве и добра подвижност, важно е в диетата ви да при-

състват ежедневно различни пресни зеленчуци и плодо-

ве. Те осигуряват много витамини и минерали, както за 

костите, така и за здравето на цялото тяло. Сред най-бога-

тите на витамин С храни са цитрусите, ягодите, целината, 

морковите, броколи и др. 

Съвети за
предотвратяване на

остеоартрит



САМ-е 400 мг
Не съдържа ГМО. Не съдържа Глутен.  Подходящ за вегани

Употреба: 1 таблетка, с или без храна, или както ви е
предписал лекар. Да не се дъвче или чупи таблетката.
УпоУУУУ третребаба: 11 табтаблетка с илил без хра

СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -15%

ПОДДЪРЖАЙТЕ ЗДРАВОСЛОВНО ТЕГЛО

Затлъстяването е здравословен проблем, който може 

да доведе до редица усложнения. Наднорменото тегло е 

причина за създаване на по-голям натиск върху ставите 

и по този начин ставният хрущял се износва и уврежда 

с времето. Хранете се балансирано, останете активни и 

поддържайте тялото си във форма. 

СПОРТУВАЙТЕ НА ВСЯКА ВЪЗРАСТ

Ежедневната спортна дейност с минимално натовар-

ване е начин да се избегнат всякакви заболявания на 

костната система. Заложете на джогинг, разходки, аеро-

бика, пилатес или йога. Ако предпочитате да се упражня-

вате във фитнес залата, трябва да имате предвид, че е 

важно да изпълнявате упражненията правилно, за да не 

се натоварят костите и ставите. 

ИЗПРАВЕТЕ СТОЙКАТА

Това е важно не само за онези, които прекарват по-

голямата част от времето си в седнало положение - зад 

бюро, но и за всички останали. Гърбът трябва да е изпра-

вен, рамената изпънати, шията – изпъната. 

Ако работите в една и съща поза, препоръчителни са 

почивките на всеки час или петдесет минути, по време на 

които може да се раздвижите, да направите разтягащи 

упражнения и да релаксирате. Прегърбването, работата 

със силно наведени напред рамене или глава, натовар-

ването на определени стави и костни структури по вре-

ме на работа или спорт, може да доведе до дискомфорт 

и различни заболявания на опорно-двигателния апарат. 

ПОСЪВЕТВАЙТЕ СЕ С ЛЕКАР

Ако имате тежест или болка в коленете, китките или 

таза, не отлагайте да запишете час за консултация с лекар 

специалист. Той ще ви назначи изследвания и лечение, 

ако е необходимо, както и ще ви даде и насоки как може-

те да се грижите за здравето на костно-ставния си апарат 

посредством здравословни навици. Ако някога сте пре-

търпели фрактура или травма, лекарят ви трябва да знае 

това, тъй като когато не са лекувани правилно, може да 

се появят ставни усложнения.

ПОДХРАНЕТЕ ХРУЩЯЛА

Днес имаме достъп до хранителни добавки, които ни 

помагат да подхранваме тялото си. В този случай препо-

ръчваме добавките с глюкозамин, хидролизиран колаген 

и хиалуронова киселина. Те ще подхранят хрущялите, 

които покриват костите в тялото. 

Въпреки че можете да ги закупите свободно, ви препо-

ръчваме все пак да обсъдите употребата им с вашия ле-

кар. Не забравяйте, че за да получите резултат, тези добав-

ки е препоръчително да се приемат минимум три месеца. 

Глюкозамин хондроитин и МСМ
Не съдържа ГМО. Не съдържа Глутен.  Не съдържа соя.

Употреба: 4 капсули дневно, с или без храна, или както е пре-
поръчано от вашия лекар.

Благоприятства за поддържанетоБлагоприятства за поддържането
на нормално здрави и гъвкави ставина нормално здрави и гъвкави стави

УпоУпотрет ба:ба: 4 444 какакакапсули дненевневнннеевневневненневевно,но,но,но,но,нон , сссс или

СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -10%
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> Поддържа здравето на черния дроб> Поддържа здравето на черния дроб
> Подобрява настроението> Подобрява настроението
> Помага за справянето със стреса> Помага за справянето със стреса
   и подобрява съня   и подобрява съня
> Помага за подвижността и ставният комфорт,> Помага за подвижността и ставният комфорт,
   като намалява болката   като намалява болката
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BEPANTHEN® ÓÍÃÂÅÍÒ
Ежедневна грижа и защита

на бебешката кожа от подсичане

• Против подсичане при бебета,

   при всяка смяна на пелените

• При разранени зърна

   по време на кърмене

• Лесен и удобен за употреба,

   без оцветители,

   консерванти и

   парфюм

Bepanthen® Унгвент е козме-
тичен продукт, който съдържа 
пантенол, в опаковка от 30 g.
За бебета, деца и възрастни.

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

7,99
8,99

Collagen Pro-Active е уникална 
хранителна добавка получена от 
висококачествен хидролизиран 
колаген, богат на специфични 
аминокиселини, които се абсор-
бират лесно от човешкото тяло 
(приблизително 90%), напълно 
безопасен, без регистрирани 
негативни странични ефекти.
Collagen Pro-Аctive се произ-
вежда по иновативна техноло-
гия чрез хидролиза на ензими; 
Скъп и отнемащ много време 
метод.

• КОМБИНИРАН ПРОДУКТ
   ЗА ЗДРАВЕ И КРАСОТА
• ПОДХОДЯЩ ЗА ЖЕНИ И МЪЖЕ

ÊÎËÀÃÅÍ 
ПРО-АКТИВ течен с вкус на ягода, 600 мл

14,49
16,99

22,99
26,99

www.aptekamedea.bg

71,99
89,99



ЗДРАВЕ И КРАСОТА

ОТКРИЙТЕ КОЙ Е ВИНОВЕН ЗАОТКРИЙТЕ КОЙ Е ВИНОВЕН ЗА

ЗАТЛЪСТЯВАНЕТОЗАТЛЪСТЯВАНЕТО
Безспорно затлъстяването е основен здравен проблем 

в световен мащаб. Затова не е изненада, че съществуват 

всякакви по вид диети, вегетарианство, гладуване с цел 

отслабване и детоксикация и др. Така или иначе, маги-

чески решения за достигане на идеално тегло все още 

няма. Необходимо е всеки сам да открие свои пра-

вила за хранене и навици, с помощта на които 

да поддържа теглото си във норма.

Причините за затлъстяване са различни. 

Разбира се, човек, който следва висококало-

рична диета, увеличава риска от наднорме-

но тегло. Въпреки това, много хора, които се 

хранят добре през живота си и се грижат 

за себе си, в даден момент на-

трупват килограми. 

Предстои да посочим 

кои са най-големите 

виновници за затлъс-

тяването. 

КАЛОРИИТЕ

Един от ви-

новниците за 

затлъс тява-

нето е хипер-

калоричното 

хранене. С по-

добно хранене в тялото се внасят много повече калории, 

отколкото можете да се изгорят. Не случайно основно 

правило в диететиката е, че трябва да има добре пре-

мерен баланс между калориите, които се приемат и фи-

зическата активност, която дадено лице има всеки ден.

Когато калорийният прием е прекомерен, 

това води до складиране на хранителни ве-

щества под форма на мазнини. Резултатът 

е  затлъстяване и ред здравословни пробле-

ми, произтичащи от това. За да се постигне 

контрол над този проблем, решенията са 

сравнително прости:

Приемайте по-малко калории по време 

на хранене. За целта избирайте еднокомпо-

нентни или малкокомпонентни хранителни 

продукти. С други думи, колкото повече 

съставки съдържа определен храните-

лен продукт, толкова по-вероятно е 

и калориите, които съдържа, да са 

повече. Избягвайте наситените жи-

вотински мазнини, въглехидратите, 

бялото брашно и захарта във вся-

ка форма. Ако имате проблеми с 

измерването на количествата 

или не знаете колко трябва 

да консумирате, потърсете 

съвет от диетолог. 

Затлъстяването най-често се дължи на няколко фактора, предимно засягащи начина на живот и хранене.
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ОТКРИЙТЕ КОЙ Е ВИНОВЕН ЗА

ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО

От друга страна, важно е да останете ак-

тивни. Дори да се храните умерено, 

ако водите заседнал начин на жи-

вот, вероятността от наднормено 

тегло е завишена. Препоръките 

са да се отделя 

минимум поло-

вин час на ден 

за леки и умерени 

упражнения, ходене, 

джогинг или колоез-

дене. Така не само ще 

редуцирате излишните 

килограми, но и ще под-

държате в норма теглото 

си в дългосрочен план. 

ГЕНИТЕ

Друг определящ фактор, който стои в основата на 

затлъстяването, е генетичната заложеност. Не е необи-

чайно, ако бащата или майката в едно семейство имат 

наднормено тегло, децата също да повтарят модела. 

Отчасти това може да се избегне с подходяща диета. 

Факт е, обаче, че когато в най-ранна възраст децата не 

получават добър модел за хранене и самите се хранят с 

неподходящи храни, по-късно е много трудно да се по-

правят последствията от това. 

Доказано е, че децата на майки с наднормено тегло 

имат проблеми с контрола на движенията на опреде-

лени мускули. Освен това, при младите жени с наднор-

мено тегло, съществува риск от по-трудно забременя-

ване. 

В тази връзка, за да предотвратите наднорменото 

тегло на вашите деца, специалистите съветват да се оп-

итате да достигнете разумно тегло преди да започнете 

опитите за забременяване. 

ЗАХАРТА

Има различни видове захари, някои от тях не са така 

вредни, както бялата захар. Въпреки това, тези, които се 

добавят към повечето обработени храни, причиняват 

промени в хормоните и биохимията на тялото. 

Сред храните, които трябва да избягвате, са тези с 

различни видове захар и подсладители в съдържанието. 

Ако имате съмнения, най-добре е да проверите етике-

тите на продуктите, които купувате. Главно, избягвайте 

тези, които съдържат два или повече вида захар.

Ако не сте ясни, когато четете етикета, не забравяйте, 

че имената им завършват с окончание „оза“ (за-

хароза, сукралоза, глюкоза, фруктоза и др.)

ЗАСЕДНАЛ НАЧИН НА ЖИВОТ

Когато прекарвате по-голя-

мата част от времето си 

в офиса, колата, пред 

компютъра или у дома 

и нямате възможност 

да отидете на фитнес, 

натрупването на над-

нормено тегло е съвсем 

очаквано. Не забравяйте, че в много 

случаи спортът е въпрос на вътрешна необхо-

димост и грижа за себе си, така че винаги има начин 

да го включите в седмичния си график. 

Помислете как да преподредите приоритетите си така, 

че да остане възможност и за посещение на групови 

спортни занимания или фитнес, поне два пъти седмично. 

Освен това, винаги, когато е възможно, оставяйте колата 

си и вървете пеша, изкачвайте се по стълбите, вместо 

да ползвате асансьора, разхождайте се в почивните си 

дни, вместо да си уговаряте срещи-

те с приятели у дома, поиграйте с 

децата си на топка или федербал. 

Здравословното тегло 

не е даденост. Дори да 

изглежда, че има хора, 

които са в перфектна фор-

ма, без да полагат усилия, 

знайте, че това не е така. 

Ако се храним неразумно, 

не спортуваме и не се грижим 

за себе си, това рано или къс-

но ще си проличи. Затова ви 

препоръчваме да следвате 

не диети, а простички прави-

ла на хранене и живот, с които 

да се чувствате добре и да га-

рантирате доброто си здраве. 

Освен това, по този начин вие 

ще дадете пример и на децата 

си как да се грижат за теглото 

си така, че да не се налага никога 

да спазват неразумни диети и 

ограничения. 



ÂÅÐÈÃÀ ÀÏÒÅÊÈ ÌÅÄÅß
ÒÅ Î×ÀÊÂÀ Â ÅÊÈÏÀ ÑÈ:

- àêî ñè Ìàãèñòúð
  ôàðìàöåâò èëè
  ïîìîùíèê ôàðìàöåâò;

- àêî êîçìåòèêàòà å
  ïðåäèçâèêàòåëñòâî
  çà òåá è èñêàø äà
  áúäåø êîíñóëòàíò.
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ЛЮБОПИТНО

КАК ДА СЕКАК ДА СЕ
ПРЕДПАЗИМПРЕДПАЗИМ
ОТ УЖИЛВАНЕОТ УЖИЛВАНЕ
ОТ МЕДУЗИОТ МЕДУЗИ

На пръв поглед медузите изглеждат като желеобразна 

маса с пипала, плаваща безтегловно в морето. И въпреки че 

изглеждат напълно безобидно, истината е, че пипалата на 

медузите съдържат много невротоксини, които те използ-

ват, за да зашеметят плячката си и по този начин да осигу-

рят прехраната си. Ужилването от медуза не е смъртоносно. 

Изключение е австралийската медуза, чието ужилване крие 

риск за живота.

Когато се докоснете до медуза, тя освобождава спомена-

тите токсини и с това започват симптоми, като силно парене, 

сърбеж, оток на засегнатото място. По-често срещани оплак-

вания при ужилване от медуза са:

 Кожен обрив, дразнене и зачервяване

 Парене, което може да стане непоносимо и да се появят 

мехури

 Болезнено усещане и изтръпване на засегнатата област

 Главоболие (лека до умерена интензивност)

 Гадене, замайване и нервност (само при тежки случаи)

Най-уязвими са областта на корема, гърба, ръцете и кра-

ката – смята се, че те са най-често засегнати.  Препоръчител-

но е всички любители на плуването в океански и морски води 

да носят неопренови костюми като защитна мярка. 

Бъдете бдителни и избягвайте контакт с медузи. Не ги до-

косвайте, дори ако са на брега и са безжизнени. Дори така, 

в пипалата им все още има отрова. Много важно е това да 

бъде обяснено и на децата, когато възрастта им позволява, 

тъй като водени от любопитството си, те често стават жертви 

на ужилване от медузи. 

ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ УЖИЛВАНЕ:
 Не разтривайте с пясък или кърпи засегнатата зона.

 Не я измивайте с прясна вода и още по-малко със солена.

 Поставете леден компрес в продължение на поне 20 

минути.

 Ако пипалата останат залепнали за кожата, нанесете 

обилно количество оцет, за да спрете проникването на 

токсините. Може също да се използва разтвор на натри-

ев бикарбонат.

 Практиката засегнатото място да се пръска с амоняк или 

урина е погрешна и няма никаква ефикасност. 

 Лицето, което отстранява пипалата, задължително тряб-

ва да използва ръкавици. 

 Отидете незабавно до спешното отделение на най-близ-

ката болница.

Вероятно лекарят ще ви зададе въпроси, свързани с мяс-

тото, където сте били ужилени и вида на медузата. Това е ва-

жно, за да се гарантира успеха на терапевтичния подход, а той 

до голяма степен зависи от вида причинител. Първо лекарят 

ще отстрани остатъчната отрова или части от медузата, след 

което ще ви предпише употребата на локални кортикостеро-

иди, противовъзпалителни средства и орални антихистами-

ни. В случай на инфекция, лечението би могло да включва и 

локални антибиотици. Ако пострадалия е алергичен, лекарят 

ще назначи специално лечение, с цел да се предотврати теж-

ка алергична реакция и влошаване на симптомите. 

Във всеки случай, споменатите по-горе мерки са напълно 

достатъчни до пристигането на засегнатия в болница. 

В началото на летния сезон ветровете и морските течения се променят. Температурата се 

покачва – както тази на сушата, така и на океанската и морската вода. Всичко това кара ме-

дузите да се насочват към бреговете. Бъдете внимателни, когато прекарвате време на плажа 

или се къпете в морето, особено ако имате алергия към токсините, които отделят медузите.
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*Иновация активна съставка Масло от Кълнове от Овес Rhealba®.

Промоцията е валидна от 01.07. до 31.07.18 или до изчерпване на количествата.

www.aptekamedea.bg
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PANTENE
шампоан и балсам с мицеларна вода

на специална цена

DOVE
душ-гел 250 мл на специална цена

REXONA
дезодоранти 150 мл на специална цена

NIVEA
дезодоранти 200 мл на специална цена

4,49
6,19

4,49
6,19

3,79
5,49

3,79
5,49

3,39
4,99

3,39
4,99

4,49
5,69



5,99
8,59

СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -20%

16,29
18,19

www.aptekamedea.bg



ПРЕДИМСТВА НА 
КЪМПИНГА ЗА ЗДРАВЕТО

Къмпингуването е изключително емоциионално преживяване, с множество ползи
за вашето здраве.

Почивката на къмпинг е смело, но изключително пре-

живяване. То ви свързва с природата, позволява да се 

срещнете с нови хора, да изпълнявате различни приятни 

дейности, далеч от градската суета, шум и задължения. 

Съчетайте почивката си с вълшебно сливане с природата, 

отдайте се на безвремието и почерпете енергия от слънце-

то, морето, хладните утрини и красотата на залезите. Били 

ли сте някога на къмпинг?...

Ако никога досега не сте се осмелявали да изживеете 

подобна емоция, предстои да се опитаме да ви убедим да 

го направите, като изтъкнем ползите от къмпингуването 

за здравето. 

ДА ГОРИТЕ КАЛОРИИ ДОКАТО СИ ПОЧИВАТЕ? – МИСИЯ 

ВЪЗМОЖНА!
В разгара на лятото е време да съблечете излишните 

дрехи. Ако до този момент не сте се погрижили за оне-

зи няколко излишни килограма, то знайте, че никога 

не е късно. Обикновено къмпингите предлагат забеле-

жителни места за туризъм. Вървенето, колоезденето 

или джогингът рано сутрин ще ви заредят с енергия и 

позитивизъм, ще ви накарат да се чувствате по-тони-

зирани и ще ви помогнат да поддържате здравословно 

тегло. 

ЛЮБОПИТНО



Затова не се лишавайте от удоволствието 

да се разходите и да разгледате наоколо. 

Дори изберете по-дълги маршрути и не сле-

дете часовника. Сложете в раницата си пло-

дове, лек сандвич и вода. Какво по-хубаво от 

това да горите калории, докато се любувате 

на природата и ваканцията си?...

ВРЕМЕ ЗА ПЪЛНО ИЗКЛЮЧВАНЕ

Ако работата и ежедневието ви протичат 
с повече натоварване и стрес, къмпингът е 
най-подходящата форма на почивка за вас. 
Често сами не осъзнаваме, че автоматично 
повтаряме едни и същи действия ден след 
ден и така дните минават в работа, задачи, 
ангажименти. 

Къмпингът е отличен начин за връщане 
на хармонията и спокойствието. Една отлич-
на възможност да се насладите на компанията на любими 
хора, да подишате чист въздух и да погледнете на живота 
от друг ъгъл. Тишина, спокойствие, хладен бриз, песента 
на птиците или потоците, шумоленето на листата по дърве-
тата, магията на приближаващата лятна буря... това са все 
неща, които обикновено подминаваме в ежедневието си.

НАСЛАДЕТЕ СЕ НА СЪНЯ, КАКТО НИКОГА ПРЕДИ

За да се насладите истински на къмпинга са нужни по-

вече дни: колкото повече, толкова по-добре. Така ще се 

откъснете напълно от обичайния си ритъм на живот, ан-

гажименти и задачи. Идеята е да забравите за времето. 

Това не само ще ви помогне да се отпуснете и изключите, 

но ще ви позволи да изчистите мислите си и да започнете 

да спите по-качествено и пълноценно. Ако в градска среда 

стриктно следвате стрелките на часовника си, то по време 

на къмпингуване се доверете на вътрешния си часовник. 

Съюзете се със слънцето и нека то да е ваш будилник. Ста-

вайте с първите лъчи, радвайте се на деня от самото нача-

ло, а щом слънцето залезе, си почивайте. Ще забележите 

колко положителна е тази промяна, когато започнете да 

спите дълбоко и да се събуждате отпочинали, заредени с 

енергия и желание за живот. 

ОТЪРВЕТЕ СЕ ОТ ТЕХНОЛОГИЧНАТА ЗАВИСИМОСТ

Възможно е абсолютното изключване да е трудно в на-

чалото, но опитайте да ограничите посещенията в социал-

ните мрежи, чатовете, дългите разговори, особено такива 

от работно естество. Избягвайте да чувате хора, които ви 

напрягат и връщат обратно към ежедневието. Възполз-

вайте се от възможността да гледате не през екраните си, 

а със собствените си очи. Любувайте се на спокойствието и 

мислете за това, че се чувствате щастливи, изречете го на 

глас и ще го почувствате още по-силно.  

Най-малко веднъж в живота си, трябва да опитате да 

отидете на къмпинг. И докато досадните работни ангажи-

менти, проблеми и монотонно ежедневие са далеч, ще 

имате несравнимото удоволствие да почерпите енергия от 

природата и да преоткриете себе си. 

www.aptekamedea.bg

SCHOLL 
Крем за напукани пети с кератин или

система за премахване на гъбички
по ноктите Fungal Nail, 3.8 мло о е u ga

14,99
17,69

9,69
11,49



2,59
2,99

VEET
Крем депилатор, 100 мл

на специална цена

DUREX
12 броя презервативи

на специална цена

DISCREET
дамски превръзки на специална цена

12,49
13,59

12,49
13,59

9,19
10,99

3,49
4,39

3,49
4,39
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4,39
4,99

4,39
4,99



GILLETTE
Gillette Venus Treasures – Дамска

самобръсначка в опаковка от 3 броя

GILLETTE
Дамска самобръсначка от серията

на Gillette Venus Riviera

GILLETTE 
MACH 3 самобръсначка с 1 ножче

GILLETTE 
пяна за бръснене 250 мл на специална цена

9,89
12,39

7,19
9,09

4,39
5,49

9,79
13,99



COREGA
Специализирани продукти

за дентална хигиена

SENSODYNE
цялостна грижа при чувствителни зъби

7,49
8,79

6,49
7,29

7,19
7,99



BEBELAN
Натурална вода за бебешки храни 0.5 л

на специална цена

ORAL-B
детска паста за зъби 75 мл

на специална цена

ORAL-B
детски четки за зъби на специална цена

BILKA HOMEOPATHY
паста за зъби на специална цена

2,69
2,99

3,19
3,69

3,19
3,69



 Иновативна технология,
предлагаща бързо
и сигурно тестване.

 Лесна и практична употереба.

 Ниска и достъпна цена.

PUFIES
бебешки пелени на специална цена

TOPFER
Безмлечни био каши 175 г

на специална цена

4,79
4,99

6,19
7,29



ЗДРАВЕ И КРАСОТА

Ръстът на децата е грижа на родителите и педиатрите. 

Когато растежът на малчуганите не е в рамките на стан-

дартите, установени за тяхната възраст, е необходимо да 

се направи консултация със специалист. Про-

блемите на растежа са една от най-честите 

патологии в областта на педиатричната 

ендокринология. 

В тази връзка, смята се, че едно на 

всеки 10 000 деца има недостиг на ра-

стежен хормон – човешки хорион – го-

надотропин (ЧХГ). Това е метаболитно 

нарушение, повлияно от фактори, като 

хранене, физически заболявания и 

дори социални смущения. Всъщност 

причините могат да бъдат различни. 

Една от най-често срещаните е гене-

тичната заложеност, като тук се има 

предвид не само фактора ро-

дителски профил, 

но и социалното 

благополучие и 

начин на живот 

на предходните поколения. Това обяснява защо в днешни 

дни в нормално развиващи се страни все още се срещат 

растежни проблеми при децата. Подобен род патологии 

са по-често срещани в държави, които са претърпели со-

циални и икономически кризи. Втората по-често срещана 

причина за неправилен растеж на децата е недохранва-

нето и дефицит на хранителни вещества.  

В днешни дни патологиите, свързани с растежа при 

децата, се установяват лесно, както и съществуват 

средства за лечение. Стриктното следване на терапев-

тичния план е важно условие за успеха му. Липсата 

на последователност в лечението 

се смята за проблем в междуна-

роден план. Съществуват много 

изследвания, които показват, 

че децата се повлияват 

изключително добре, 

когато състоянието им 

бъде третирано като 

вид хронично забо-

Загрижени ли сме заЗагрижени ли сме за
растежа на нашите деца?растежа на нашите деца?
Смята се, че едно на всеки 10 000 деца има дефицит на растежен хормон – човешки хорион-гона-
дотропин (ЧХГ).



ляване, което изисква перорална 

или инжекционна терапия. Такъв 

е случаят с човешкия хорион - го-

надотропен хормон, който се ин-

жектира всеки ден при патологии 

на растежа. Несъмнено, отказът 

състоянието да се приеме сериозно 

и да има последователност в тера-

пията е много сериозен проблем в 

този конкретен случай. 

Специалистите споделят наблю-

дения, че пропуски в предписаното 

лечение по-често се допускат при 

децата в юношеска възраст. Про-

блемът се корени в това, че роди-

телите са ангажирани до голяма 

степен в терапията и не винаги са 

последователни и стриктни в из-

пълнението й. Последствията не 

закъсняват: децата категорично и 

видимо се различават по размер 

от връстниците си и това става по-

вод за занижено самочувствие в един от най-крехките 

периоди от израстването им. Тези деца нямат същата из-

дръжливост като останалите, нуждаят се от повече време 

за почивка, специални грижи и внимание, а най-лошото 

от всичко е, че това повлиява соци-

алните им контакти, общуването, 

самооценката и т.н.  

Специалистите съветват при на-

личие на проблем с растежа при 

децата, на това да не се гледа като 

на нещо временно, което само ще 

отмине. Много често родителите си 

мислят, че с времето детето ще нас-

тигне връстниците си. Проблемът 

е много по-сериозен и както вече 

стана ясно, изисква ангажираност 

и последователност в назначеното 

лечение. 

За да се намали риска от липса на 

последователност в терапевтичния 

план, съществува идея за поставяне 

на растежен хормон чрез електрон-

но измервателно устройство. С не-

гова помощ би било възможно да се 

проследи по електронен път после-

дователността на инжектиране на 

хормона, а аларма ще предупреждава, ако липсва инжек-

ция. Измервателното устройство ще има памет, което ще 

позволи на лекарите да упражнят контрол и да са полезни 

за предотвратяването на бъдещи усложнения при децата.

НЕ ОТЛАГАЙТЕ КОНСУЛТАЦИЯТА 

С ЛЕКАР, АКО ЗАБЕЛЕЖИТЕ НЕЩО 

НЕРЕДНО С РЪСТА НА ДЕТЕТО СИ. 

ВСЕКИ ДЕН Е ВАЖЕН. ПАТОЛОГИ-

ИТЕ НА РАСТЕЖА НЕ СА ЕСТЕТИ-

ЧЕСКИ ПРОБЛЕМ, А МЕДИЦИНСКИ, 

КОЙТО ИЗИСКВА ЛЕЧЕНИЕ. ЧЕСТО 

НИСКИЯТ РЪСТ ПРИ ДЕЦАТА ПО-

КАЗВА, ЧЕ ИМАТ НЕДОСТИГ НА 

НЯКОИ  ХОРМОНИ ИЛИ ФАКТОРИ, 

НЕОБХОДИМИ ЗА КАЧЕСТВЕНОТО 

ИМ ИЗРАСТВАНЕ.

www.aptekamedea.bg



месец на
Мустела

EVENT BABY
Хипоалергенни бебешки кърпи 90 бр.,

без парабени, дерматологично тествани.
Създадени да почистят деликатно бебешката 

кожа, оставяйки я здрава, гладка и свежа

IDEA BABY
влажни кърпи с лайка или алое вера,

72 бр. с капак

PUFIES
мокри кърпи на специална цена

2,69
2,99

2,29
2,99

1,69
1,89
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29,29

16,19

24,79

29,39



ОВЕН (21 МАРТ-20 АПРИЛ)
Мили овни, ще трябва да намалите скоростта и да се посветите на това, което предстои. Време е 

да реорганизирате плановете си. Предстои ви период, в който приоритетите ви ще се пренаредят. 
Този месец може да се наложи да разрешите и въпроси, свързани със семейството или работната 
среда. Юли ще ви подонесе приятни мигове в романтичен аспект. 

РАК (22 ЮНИ-23 ЮЛИ)
Възможно е, мили раци, да се сблъскате с противоречиви ситуации. Приемете го като изпи-

тание на търпението ви. Останете спокойни. Предстои да поемете по пътя на стабилността и ис-
тински удовлетворяващо професионално развитие. Ако планирате интериорни промени у дома, 
сега е най-подходящото време. Любовта е симбиоза, едно романтично приключение без край. 

ТЕЛЕЦ (21 АПРИЛ-21 МАЙ)
Ще намерите финансовата подкрепа, която търсите. За мнозина от вас ще започне етап на 

интензивно обучение. Ще искате да откриете нови пътища, да преоткриете себе си, да смените 
визията си или работата си. Възможни са нови запознанства, които ще са обогатяващи и вдъх-
новяващи за вас. 

ЛЪВ (24 ЮЛИ-23 АВГУСТ)
Периодът изисква анализ на резултатите, постигнати до този момент. Водете се от вътрешните 

си усещания за приоритетите си и не се противите да се адаптирате към обстоятелствата. Бъдете 
предпазливи и по-сдържани, когато става въпрос за важни решения. Не опитвайте да криете 
чувствителността си, по-скоро дръжте под контрол емоциите си. 

БЛИЗНАЦИ (22 МАЙ-21 ЮНИ)
Периодът е силно благоприятен за дейности, които ви откъсват от рутината. Колкото повече 

време отделите за себе си, толкова по-заредени и щастливи ще се почувствате. Краят на месеца 
е подходящ за сключване на  споразумения, подписване на договори. По отношение на любовта, 
ще имате възможност да видите от друга светлина партньора си и да го оцените. 

ДЕВА (24 АВГУСТ-23 СЕПТЕМВРИ)
Мили деви, пред вас се открива възможност да стартирате важни проекти, планирани от 

дълго време. Ще имате възможност да разкъсате стари вериги и да се изправите пред живот, 
който е в по-голяма степен в унисон със собствената ви природа. Ще имате приятни моменти, 
споделени от нови хора в живота ви.

СВОБОДНО ВРЕМЕ

Хороскоп за



ВЕЗНИ (24 СЕПТЕМВРИ-23 ОКТОМВРИ)
Активният социален живот, който водите напоследък, ви среща с хора, които могат да повлияят 

положително кариерата ви. Много от вас ще намерят истинското си призвание или ще преоткрият 
страстта към онова, с което вече се занимават. Пътуванията ще бъдат друга голяма възможност 
през този период. Една случайна среща може да доведе до романтично приключение.

КОЗИРОГ (22 ДЕКЕМВРИ-20 ЯНУАРИ)
Както винаги, постигате с лекота всичко планирано. Някои неочаквани предложения може да 

представляват важно предизвикателство, което не бива да пропускате. Възможни са неочаквани 
приходи, които е добре да бъдат насочени към дома. Ще бъде възможно да отделите повече 
време на личния си живот. Периодът насърчава завой в полза на сантименталните проекти.

СКОРПИОН (24 ОКТОМВРИ-22 НОЕМВРИ)
Добър период да се посветите на задачите в работата си. Ще се радвате на възможността да по-

магате на другите, тъй като не ви липсва енергия, жизненост и позитивно отношение. Пътуванията 
ще са с работна цел. Нуждаете се от пространство и спокойствие и ги откривате. Благоприятен раз-
вой на романтичната ви връзка. 

ВОДОЛЕЙ (21 ЯНУАРИ-19 ФЕВРУАРИ)
Всичко, което предприемате в този период, ще бъде важно за бъдещето ви. Контролирайте 

прекомерната импулсивност и не подминавайте съветите на близките си. Постигате финансова 
стабилност. Професионалният ви успех ще зависи от способността да делегирате и да се обградите 
с подходящи хора. Романтиката ще заема важно място в личния ви живот през идните седмици. 

СТРЕЛЕЦ (23 НОЕМВРИ-21 ДЕКЕМВРИ)
Предстои ви положителен етап, в който ще загърбите миналото. Ще се чувствате уверени, пълно-

ценни и щастливи. Планирате смело и оптимистично. Месецът обещава хармония в партньорските 
взаимоотношения, а за онези, които не са намерили половинката си – вълнуващи срещи.  Момен-
тът е подходящ за стартиране на детоксикираща диета, грижа за духа и здравето.

РИБИ (20 ФЕВРУАРИ-20 МАРТ)
Умеете да се възползвате от всяка ситуация, дори най-сложната, за да обърнете нещата в своя 

полза. Доверете се на интуицията си, когато трябва да разпознаете моментите за действие или 
изчакване. Мнозина ще решат да учат, да участват в семинари или курсове, за да напреднат в 
кариерата си. Ще превъзхождате, ще постигате всяка своя цел, ще вдъхновявате. 

месец Юли

www.aptekamedea.bg
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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
НОВ Медея Пиротска – Център, ул. „Пиротска“ 26, тел. 0882 757 009
Медея Плиска – жк Изток, бул. „Цариградско шосе“, бл. 10, тел. 0879 554 286
Медея Прага – Център, бул. „Прага“ 24, тел. 0879 910 995
Медея Редута – жк Редута, ул. „Велчо Атанасов“ 27, тел. 0879 910 998
Медея Света троица – жк Света троица, ул. „Габрово“, бл. 347Б, тел. 0878 616 109
Медея Симеоново – бул. „Симеоновско шосе“ 320, тел. 0885 552 356
Медея Слатина – ул. „Слатинска“ 101, тел. 0885 971 220
Медея Стамболийски – жк Разсадника, бул. „А. Стамболийски“ 233, тел. 0879 340 690
Медея Студентски град – жк Студентски град, ул. „Акад. Борис Стефанов“ 17, тел. 0879 911 737
Медея Студентски град 2 – жк Студентски град, ул. „Висарион Белински“ 25, тел. 0887 659 120
Медея Суха река – жк Суха река – Запад, блок №225, вх. Г, ет. 1, тел. 0889 572 151
Медея Цар Борис – жк Лагера, бл. 49, тел. 0879 913 955
Медея Черни връх – жк Лозенец, бул. „Черни връх“ 14, тел. 0879 264 630
Медея Черни връх 2 – бул. „Черни връх“ 66, тел. 0887 408822 
Перник:
Медея Перник – пл. „Кракра“ бл.14, вх.В, тел. 0889 569 407
Плевен:
НОВ Медея Плевен – ул. Васил Левски 189 А, тел. 0889 298 665
Стара Загора:
Медея Стара Загора – бул. „Митрополит Методи Кусев” № 26, тел. 0885 991 554
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 31.07.2018 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:

Контакти офис Медея:

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

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

Отдел Маркетинг
Мария Млъчков
+359 879 34 08 90
marketing@aptekamedea.bg

www.aptekamedea.bg
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„Децата и спорта“
От 1 юни до 31 юл и  всеки ден  един от вас печ ели!

Кампания 

През месеците юни и юли, направи покупка на стойност над 30 лева 

във всяка една аптека Медея или през нашия сайт

aptekamedea.bg, регистрирай

касовата бележка на сайта

и спечели колело!

Подробности за 

кампанията на 

нашия сайт или 
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