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Хигиена www.aptekamedea.bgСУПЕР ПРЕДЛОЖЕНИЯ СУПЕР ПРЕДЛОЖЕНИЯ

29,99лв.19,49 лв.

9,29лв. 6,04 лв. 10,29лв. 7,20 лв.

23,19лв.16,23 лв.

NATURE‘S WAY
АЛОЕ ВЕРА ПЛОДОВ ГЕЛ И СОК 60 % 1 ЛИТЪР                                                 

SUPRA VIT
СУПРАВИТ КАЛЦИЙ, МГ, ЦИНК + Д3 Х 30 ТАБЛЕТКИ

ABOPHARMA
 ФЛОРА 8 Х 6 САШЕТА

DOCTOR‘S BEST
КОЕНЗИМ Q10 100 МГ Х 30 КАПСУЛИ

-35% -30%

-35%

% % %
-30%



%

Хранителни добавки





8,69
6,89

7,89
6,29 17,29

13,99

4,39
3,59



18,89
15,89

9,89
8,29

12,69
10,79

9,39
8,59



27,49
23,69

21,69
17,69

21,49
17,59

58,99
48,99



15,89
13,29 8,09

6,99

8,09
6,99

 -30%



Лекарствен продукт без лекарско предписание.
За възрастни и деца над 12 години.
Преди употреба прочетете листовката.
А 174/23.02.2012

20 таблетки

ЛекарстваЛекарства

3,59
3,29

13,29
11,39

46,99
43,99
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10,79
9,99
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11,59
9,99

9,99
9,19



MAGNE B6 ®

Eсенциале МАКС 600mg  NO-SPA MAX 
80 mg x 24 табл.

 
 

Dulcolax pico
При симптоми свързани с недостиг 
на МАГНЕЗИЙ : 
 
• нервност
• раздразнителност 
• мускулни крампи

• Спомага за регенериране на чер-
нодробната тъкан. 

• Повлиява субективните оплаква-
ния от страна на черния дроб липса 
на апетит, чувство за тежест и др.                                                                           

Но-шпа МАКС - Максимум сила при 
болка в корема и бъбреците. Премахва 
болката при спазми от:
• Възпаление на пикочните пътища и 

покочния мехур
• Камъни в бъбреците 
• Възпаление на жлъчния мехур 
                                       

Овладей предизвикателствата на деня

Максимална грижа във всяка капсула 
Максимална грижа във всяка капсула 

Запекът вече не е проблем

Търсете в аптеките. Лекарствен продукт без рецептаЗа въз-
растни и деца над 6 г. Преди употреба прочетете листовката.
А190/24.08.2017.

Дулколакс пико  е лекарствен продукт без лекарско предписание 
за възрастни и деца, съдържа натриев пикосулфат. Преди упо-
треба прочетете листовката.                             A 100/07.06.2018

Лекарствен продукт без лекарско предписание. За възрастни 
и деца над 12 г. 
А258/03.12.2015

Лекарствен продукт за възрастни. Преди употреба про-
четете листовката. В аптеките без рецепта. SABG.
DRT.19.10.0237/10/2019; А0007/12.12.2019г

Лекарства www.aptekamedea.bg

9,89
8,49

7,99
6,99

26,69
22,69



Спрей срещу кърлежи STOP-TICK. 
Педназначен за премахването на кърлежи 

от хора и животни.

29,99
24,59

17,49
13,69

22,59
19,99

7,99
7,19

3,49
3,09

4,39
3,89

9,19
7,69



БЪДИ ЗДРАВ И ВЪВ ФОРМА

Всеки има различен начини за намиране на баланса между стрес от работата, 
грижата за здравето, любовта и приятелите, но ние можем да Ви предло-
жим изпитан и доста ефективен метод за намаляне на ханша, подсилване на 
имунитета, тонуса и настроението - пиенето на отвара, която подобрява 
десетократно здравето Ви, а именно комбинацията от мед, лимон и джин-
джифил.

Знаем, че лимоните изо-
билстват от витамин Ц. Пи-
енето на лимонов сок или 

фреш, например, подпомага пре-
чистването на черният дроб. Дока-
зано е, че в лимоновата кора има 
флавоноид тангеретин, който е 
ефективен в борбата с болестта на 
Паркинсон.  Хесперетинът, съдър-
жащ се в него, намалява нивото на 
кръвната захар. Перисталтиката на 
червата се увеличава от горчивия 
му вкус, което прави лимона до-
бър помощник в изхвърлянето на 
токсините от организма.

В същото време джинджифилът 
подпомага храносмилането, богат 
е на желязо, магнезий, витамин 
К, А и Ц. Неслучайно го наричат 
„балсам за стомаха“, доказано е, че 
влияе силно болкоуспокоително, а 
това се дължи на съдържащите се в 
него шагол и гингерол, които имат  
и антиоксидантни свойства. Стиму-
лира храносмилането, успокоява 
стомашната лигавица и е отлично 
средство за намаляване на теглото.
За меда е казано и е изписано мно-

го. От хиляди години до наши дни 
той си остава една от най - ценните 
за организма супер храни. Банална 
е фразата, че „човек е това, което 
яде“, но е доказано във времето, че 
е вярна, за това Ви предлагаме да 
излъчвате натурална и естествена 
красота, добавяйки три лъжици от 
Райски Био Мед.

Залагаме именно на него, защото 
сме сигурни в качеството му. Про-
изведен е от сертифицирани пче-
лини, намиращи се в защитени от 
замърсяване земи и при производ-
ството му пчелите не се дохран-
ват със захар, а се разчита само на 
собствения мед на пчелните семей-
ства, без да се третират с антибио-
тици. Какво по - добро за фигура-
та и имунитета ни, които толкова 
страдат от излишните приемани 
количества захар? Върба, клен, 
бяла акация, бяла детелина, липа, 
мента, гледичия, кориандър, боси-
лек, къпина, шипка, девесил, чер-
вена боровинка, живениче, мащер-
ка, маточина, риган и други са част 
от билковия букет, достъпен за 
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паша на пчелите.

Рецептата за отварата 
е лесна и бърза:

• 1 лимон

• 50 гр джинджифил

• 3 супени лъжици: Райски 
Био Мед

Обелете лимона и джинджифила и 
ги смелете в кухненски робот с мал-
ко вода. След това добавете три лъ-
жици Райски Био Мед и разредете с 
вода в количество, каквото Вие пре-
цените. В зависимост от предпочи-

танията може да получите освежа-
ваща лимонада или да затоплите 
напитката, за да пиете топъл чай. И 
в двата случая ще усетите как отва-
рата се отразява  благоприятно на 
тялото Ви. Най-добре е да я пригот-
вите от вечерта и да пиете сутрин.

Ако нямате кухненски робот или 
сте прекалено заети, за да пригот-
вяте отварата всеки ден, може да 
настържете джинджифила в бур-
канче, да добавите към него сок от 
лимона и три лъжици Райски Био 
Мед. Така всяка сутрин може да 
хапвате по лъжичка от сместа и да 
сте спокойни, че държите вирусите 
далеч, а фигурата под контрол.

Любопитно www.aptekamedea.bg

16,99
13,59

9,99
7,99

12,99
10,39



BENEMEDO
ВИТЕЛА ВЕЙН ГЕЛ ЗА РАЗШИРЕНИ ВЕНИ 50 МЛ.

EUCERIN
HYALURON-FILLER УЛТРАЛЕК ХИДРАТИРАЩ ГЕЛ 30 МЛ.

Хигиена www.aptekamedea.bgСУПЕР ПРЕДЛОЖЕНИЯ СУПЕР ПРЕДЛОЖЕНИЯ

23,99 лв. 16,79 лв.16,19 лв. 11,33 лв.

19.69 лв. 13,78 лв. 33,59 лв. 23,51 лв.

BIODERMA
NODE ФЛУИД 200 МЛ.  ЕЖЕДНЕВЕН ШАМПОАН БЕЗ      
ДЕТЕРГЕНТИ, ПОЧИСТВА И ЗАЩИТАВА

JOHN FRIEDA
ВЪЗСТАНОВЯВАЩ ШАМПОАН ЗА УВРЕДЕНА КОСА 250 МЛ.

% % %

-30%-30%

-30%-30%



URIAGE 

NUXE
NUXURIANCE ULTRA УПЛЪТНЯВАЩ КРЕМ SPF20 50 МЛ. + 
ФЛУИД ЗА ОКОЛООЧЕН КОНТУР И УСТНИ 15 МЛ. 

Хигиена www.aptekamedea.bgСУПЕР ПРЕДЛОЖЕНИЯ СУПЕР ПРЕДЛОЖЕНИЯ

14,39 лв. 10,07 лв.36,89 лв. 27,67 лв.

77,99 лв. 54,59 лв.

LIERAC DIOPTIRIDE КРЕМ ПРОТИВ БРЪЧКИ 15 МЛ.

LIERAC

LA ROCHE-POSAY        
ЦИКАПЛАСТ B5 BAUME  УСПОКОЯВАЩ БАЛСАМ 40 МЛ.

% % % %
ПРОМО ФАМИЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ BARIESUN SPF30 
СПРЕЙ 200 МЛ.  + ЛОСИОН ЗА ДЕЦА SPF50+ 100 МЛ.

-30%-25%

-30% -25%

42,99 лв. 32,24 лв.





Селективна козметика 



РАКЪТ НА КОЖАТА Е С НАЙ-ГОЛЯМ 
БРОЙ ГОДИШНИ СЛУЧАИ

Профилът на пациентите с рак на кожата включва история на свръх излага-
не на слънце, светла кожа, пигментация и петна.

Ракът на кожата е ракът с 
най-голям брой годишни 
случаи. По-често са засегна-

ти хора с по-светъл тип кожа и 
особено такива, които имат склон-
ност през годините да прекаляват 
със слънчевите бани. Важно е да се 
има предвид, че всяко излагане на 
слънце без защитни мерки води до 
увреждане на кожата. Тя има собст-
вена памет и с времето реагира – с 
пигментация, чувствителност, зло-
качествени образувания. 

Рядко пациентите посещават про-
филактично лекар дерматолог, за-
това установяването на болестта е 
възможно, едва когато се забележи 
петънце или образувание по кожа-
та, което расте, създава дискомфорт 
и т.н. Впоследствие, с изследванията 
се установяват меланоми и метаста-
тични плоскоклетъчни карциноми, 
базоцелуларен карцином, който из-
исква агресивна хирургия с рекон-
струкция или присадки. 

Специалистите са на мнение, че 
всичко това може да се избегне чрез 
информационни кампании, насо-
чени особено към младите, чието 
здраве на кожата, при неправилно 
използване на слънцето,  ще бъде 

засегнато след 20-30 години. Ос-
вен информираността за вредите 
от слънцето, е нужна и повече ин-
формация за ползите от слънцеза-
щитните продукти. На практика, 
подбрани и употребявани правил-
но, те намаляват с над 85% риска от 
развитие на рак на кожата. 

Тревожен е фактът, че случаите 
на меланом продължават да рас-
тат с годишен темп от 10%. В гру-
пата на най-беззащитните попадат 
възрастните хора. Това отчасти се 
обяснява с лоша информираност 
през годините за риска от излага-
нето на слънчева светлина, липсата 
на грижа за себе си и на последно 
място, възприемане на петната 
като естествен признак на старее-
не, когато някои от тях са белег за 
патологични изменения на кожа-
та. Поради тази причина, сдруже-
нията на дерматолозите в цял свят 
настояват за кампании, които да 
приканват към профилактични 
прегледи веднъж годишно.

Мерки за предотвратяване на 
развитието на рак на кожата:

Цифровата дерматоскопия, при-
дружена от картографиране, е 
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най-ефективният тест за ранно от-
криване на рак на кожата. Основна-
та превантивна мярка за намалява-
не на риска от развитие на рак на 
кожата е защитата от слънчева ра-
диация и изкуствени източници на 
UVA лъчи.

Не се излагайте на слънце без фо-
топротекция! Нека тя е поне със 
SPF 30, въпреки че при по-светли-
те и чувствителни кожи се препо-
ръчва 50 SPF. Това е изключително 
важно условие по време на лятото, 
когато се прекарва повече време 
на открито, край плажове и басей-
ни, по време на екскурзии, спорт 
или друго занимание под директ-
на слънчева светлина. Избягвайте 
слънцето в централните часове на 

деня - от 12:00 до 17:00 часа. Ако 
това не е възможно, винаги се 
предпазвайте, с помощта на под-
ходящи слънцезащитни проду-
кти, светли дрехи, шапки и т.н. 

Не излагайте деца на възраст под 
3 години на слънце, тъй като те 
имат много чувствителна и дели-
катна кожа и тяхната защитна сис-
тема е в процес на усъвършенства-
не.

Не използвайте солариуми.                         
При възникване на съмнения или 
въпроси, не се колебайте да запи-
шете час за среща със специалист.

Любопитно www.aptekamedea.bg



17,29
14,99

5,69
3,39

7,99
5,99

13,99
11,19

13,99
11,19

19,99
14,99

28,49
24,99



6,49
3,99

6,49
3,99

6,49
3,99

5,49
3,49

1,89
0,99



• Бебешки Кърпи Pufies Фешън Колекшън 
Aloe Vera 64 бр.

• Бебешки Кърпи Pufies Фешън Колекшън 
Sensitive 64 бр.

• Гел За Пране Тео Бебе Лавандула 1,1 л.
• Омекотител Тео Бебе Лавандула 1,9 л. 

Концентрат

7,99
6,79

2,89
2,29



3,89
2,89

-20%

-20%



HOBO

Суха
Много 
суха кожа

Стрии
Белези
Петна 

Олио 
грижа за 
кожата

Гел за 
суха 
кожа

МЕСЕЦ НА
БИО ОЙЛ- 30%

5,99
5,39



Орална хигиена

95,99
66,99

6,99
5,29



6,49
4,99

8,89
7,59

7,89
6,89

9,19
7,99

5,19
3,99



11,09
8,39

15,09
13,49

7,99
6,49



ХигиенаХигиена

• Ленти за тяло за нормална кожа 20бр.
• Ленти за тяло за чувствителна кожа 

20бр.

12,49
9,99

12,49
9,99

16,19
12,59

23,99
17,69

23,99
17,69

18,99
15,09



 Контакти:

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

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

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

Стара Загора:
Медея Стара Загора – бул. „Цар Симеон Велики“ №60, тел. 02 4 516 568

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

Предложенията са валидни за периода 01.07 - 31.07.2020г. или до изчерпване на количествата.
Цените са в български лева с включен ДДС. Верига аптеки Медея си запазва правото да променя 
цените в посочения период. Верига аптеки Медея не носи отговорност при допуснати печатни грешки.
Някои от продуктите не се предлагат във всички обекти. Всички обекти приемат ваучери Содексо.
Можете да зaплатите и със следните карти:

Следвайте ни във Facebook            /aptekamedea  или на адрес:  www.aptekamedea.bg

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

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

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




