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Честит ден на де

тето!
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11,59

28,39

25,59

17,58

20,19

17,58

15,89

17,39

15,89

ЛЮБОПИТНО

ПЕТ ИДЕИ КАК ДА ЗАРАДВАТЕ
МЪНИКА СИ ЗА 1-ВИ ЮНИ
КАРТИЧКА, НАПРАВЕНА ОТ ВАС
Сигурно имате цяла колекция с картички, направени от
двете ръце на мъника ви. Дори и да не са съвършени, те
винаги предизвикват умиление и са ви по-скъпи от всеки
материален подарък. Може и вие да направите картичка
за детето си - такава, която да казва „обичам те”. Даваме
ви идея: изберете няколко от любимите ви снимки заедно,
принтирайте ги и ги залепете върху оформен като картичка картон. Ако искате картичката да е наистина внушителна, нека размерите са нетрадиционни. Колкото по-голяма,
толкова по-добре. Украсете я с панделки, надписи, пъстри
ленти, мъниста и изрязани фигурки.

ПРАЗНИЧНА ВЕЧЕРЯ С МАМА И ТАТКО
Пригответе любимото ястие на детето си. Подредете
празнично масата, украсете с балони, подгответе малки
подаръчета и място, където да потанцувате. Нека всичко
изглежда тържествено и подготвено с много обич и внимание. Може да подготвите покана за събитието, която да
връчите на мъника си предварително. Така, с очакването
на събитието, ще направите радостта от него още по-голяма. Децата имат нужда да се чувстват специални – с повод
или не.

ТОРТА С НЕГОВОТО ИМЕ
Лакомствата винаги ще бъдат любимото изкушение на
децата. Възползвайте се от повода, за да ги изненадате
с пищно украсена празнична торта. Използвайте повече

цветове за украсата й. Изпишете името на детето си отгоре. Ако възрастта му позволява, дори можете да измислите вълшебна история, която да направи тортата още понеобикновена. Например, че в нея са втъкани специални
съставки, с които детето ви ще се почувства като истински
герой, ще се сдобие с невиждан ум, смелост или талант...
развихрете въображението си, а после поиграйте заедно.

ДЕТСКО ПАРТИ
Ако дома ви позволява, можете да устроите парти –
изненада за мъника си. Поканете любимите му приятели,
направете мини пици, хапки с любими плодове и сладоледени шейкове. Осигурете място за танци и игри. Може да
измислите дори малки игри-закачки за децата и малките
им гости – викторина с награди, мистър и мис парти, кой
танцува най-добре… За финал може да поканите някой,
който да посвири на китара, да попее или пък фокусник.

КУКЛЕН ТЕАТЪР
Всеки миг, прекаран с децата, е безценен. Хванете детето си за ръка и заедно отидете на куклен театър. Повървете пеша преди това и използвайте случая да си поговорите, да му кажете колко го обичате, колко сте благодарни,
че го имате в живота си, колко се гордеете с него. Припомнете си някой забавен момент от отминалите години, хапнете нещо, което обичате и после заедно се посмейте на
представлението. Направете си снимка, за да запечатате
момента и си обещайте по-често да имате и други такива.

МИЛИ ДЕЦА, ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
БЪДЕТЕ ЗДРАВИ, СМЕЛИ И ЛЮБОПИТНИ КЪМ ОНОВА,
КОЕТО КРИЕ СВЕТА ОКОЛО ВАС. ЖИВЕЙТЕ, ОБИЧАЙТЕ, ИЗУЧАВАЙТЕ, МЕЧТАЙТЕ, ТВОРЕТЕ, ВЪЛНУВАЙТЕ
СЕ, УСМИХВАЙТЕ СЕ, ДОБРУВАЙТЕ, БЪДЕТЕ – НАШИЯ
УРОК ПО СЪРДЕЧНОСТ, НЕВИННОСТ И ДОБРОТА, НАШЕТО МЕЧТАНО УТРЕ, НАШЕТО ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ!
ЩАСТЛИВО И БЕЗГРИЖНО ДЕТСТВО!

14,69

12,89
5,39

4,79

8,89
9,39

8,39

7,09
осигурява на организма 1 mg
мелатонин с незабавно действие и
2 mg мелатонин, излъчени
постепенно от втория до шестия
час от приема.
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39,99

19,39

16,99

18,39
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ЛЮБОПИТНО
Правилното дозиране на
лекарствените вещества е от
съществено значение за това
да бъде постигнат желания
терапевтичен ефект.

5-ТЕ ВИДА
ДОЗИ ВЪВ ФАРМАКОЛОГИЯТА
Макар много от лекарствата да изглеждат безобидни
на пръв поглед, всеки опит за самолечение е голяма
грешка. Лекарите познават фармацевтичните ефекти на
лекарствата, съобразяват и наблюдават лекарствените
взаимодействия в една терапия, проследяват за прояви
на нежелани ефекти и назначават конкретни дозировки.
Всичко това те съобразяват с всеки конкретен пациент,
неговите оплаквания и нужди. При самолечение вероятността от неправилен избор на лекарства и неадекватно
дозиране е голяма, а в много случаи може да застраши
здравето. Както казва Парацелз: „Дозата прави отровата”.
Предстои да обобщим 6-те типа дози във фармакологията. Това е важно не поради друго, а за да си дадем
сметка колко важно е да се доверим на своя лекар за
правилната терапия с адекватна дозировка на включените лекарства.

НЕЕФЕКТИВНА ДОЗА
Този първи вид доза във фармакологията се отнася
до това количество лекарствено вещество, което е неефективно за пациента. Представете си, че
ви е предписан сироп за облекчаване на
кашлицата, но въпреки приемането на
максималната позволена доза, той
няма ефект.
Когато дозата е неефективна,
лекарите обикновено предписват друго лекарство, което
е различно, но чиято терапев-

тична цел е същата. Понякога, поради неизвестни причини, някои лекарства не постигат желания ефект дори
при приложение, съобразено с лекарското предписание.

МИНИМАЛНА ДОЗА
За всяко лекарствено вещество има установена максимална и минимална терапевтична доза. Тези дози са
различни при деца, възрастни и хора над 70-години.
Обикновено при дозирането на лекарствата специалистите назначават минималната терапевтична доза.
По-рядко, в зависимост от конкретния пациент, тегло,
оплаквания и други показатели, се назначава максималната.
Под минимална доза се разбира най-малкото количество от дадено лекарствено вещество, което предизвиква лечебен ефект. Ако например се оплаквате от
обикновено главоболие, при прием на минимална доза
парацетамол в каква да е форма, е напълно вероятно да
овладеете болката.

МАКСИМАЛНА ДОЗА
Какво се случва, ако с две разтворими таблетки парацетамол главоболието ви не изчезне?
Вероятно ще се наложи да бъде увеличена дозата му. Максималното допустимо количество парацетамол, което
здрави възрастни могат да приемат
е 4 гр. Това не означава, че трябва да се приеме такава
количество, а по-
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скоро постепенно дозата да се повиши, ако минималната няма ефект. Имайте предвид, че доближаването до
максималната допустима доза повишава риска от поява
на негативните ефекти на конкретното лекарствено вещество.
Задължително условие при всяка лекарствена терапия е да не се превишава допустимата максимална доза,
тъй като това излага на сериозна опасност здравето.

ТОКСИЧНА ДОЗА
Ако максималната и безопасна доза на едно лекарство
бъде превишена, се стига до познатата във фармакологията и медицината токсична доза. Когато едно вещество, използвано успешно като терапевтично средство
бъде предозирано, то се превръща в отрова за тялото.
Повръщане, диария, ниско кръвно налягане ... това са
някои от симптомите, които могат да се наблюдават при
токсична доза от едно или друго лекарство. До прием на
токсична доза се стига нерядко, когато неинформирано и
безразсъдно се приемат лекарства с цел самолечение. Не
забравяйте, че лекарствата без лекарско предписание,
които можете свободно да закупите в аптеките, също могат да застрашат здравето ви, при неправилно дозиране.
Особено внимание заслужават децата и възрастните
хора (над 70 г), тъй като при тях дозировката е 1/3 от до-

зата за възрастни. За по-добра прецизност дозировката
при деца се изчислява на килограм телесно тегло.

СМЪРТОНОСНА ДОЗА
Много е важно да обърнем внимание на този вид
доза. Голяма част от лекарствата, използвани в медицината, могат да бъдат токсични, когато се приемат в голямо количество, но съществуват и такива, които могат да
доведат до смърт.
Медикаменти, предназначени да облекчат симптомите на депресия или тревожност, или тези, които лекуват
психични разстройства, са изключително опасни и при
превишаване на максималната допустима доза е много
вероятно това да доведе до фатален край.
Предозирането на тези лекарства е понякога планирано и резултат от объркване и психическо разстройство,
но в немалко случаи причината е грешка, прием на едно
лекарство вместо друго, забравяне и т.н.
Не само при тези лекарствени групи, но и при всички
останали, е важно стриктното следване на предписанието на лекаря. Макар да живеем в модерно време, в
което не ни липсва информация и достъп до лекарства
и здравни грижи, разумът трябва да е на първо място.
Самолечението може да изложи на сериозен риск вашето здраве.

8,99

8,29

9,99

8,99

ÑÏÎÌÀÃÀ ÇÀ ÐÅÃÅÍÅÐÈÐÀÍÅ
ÍÀ ×ÅÐÍÈß ÄÐÎÁ

MAGNE B6®
Върни баланса в ежедневието си

13,99

12,99

10,99

10,19
При симптоми
свързани с недостиг на МАГНЕЗИЙ:
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. А118/31.07.2014

• 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.
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3,49

2,99

3,49

2,99

11,49

10,19

ЗДРАВЕ И КРАСОТА

ВРЕМЕ Е ЗА ДЕТОКСИКАЦИЯ!
Био Бял Трън е: 100% органичен продукт,
който помага за детоксикацията на черния дроб

ЗАЩО Е НЕОБХОДИМА
ДЕТОКСИКАЦИЯТА?

КАКВО ЗНАЕМ ЗА БЯЛ ТРЪН ИЛИ
ПОЗНАТ СЪЩО КАТО СИЛИМАРИН?

Преди всичко поради очевидната интоксикация. Външните източници на такава са
замърсеният въздух, вода и
храни в градска среда. Източниците, които сами си набавяме,
са например пушенето, алкохолът, нездравословни храни,
консерванти, оцветители, подсладители.
Някои токсини, особено тежките метали, имат свойството
да се натрупват в организма,
ако не бъдат предприети мерки. Ето защо е нужна детексикацията.

Белият трън е растение, достигащо до около един метър височина
и растящо в много краища на света
– Южна и Западна Европа, Южна и
Северна Америка. Характерни за него
са големи лилави цветове и малки
твърди семена като плодове, които
са източник на лечебните свойства на
растението.
Билката е известна също и с имената Млечен Бодил, Средиземноморски
Бодил и др.
Белият трън е естествена билка,
която има антиоксидантни и противовъзпалителни свойства и обикновено се използва за детоксикация
на организма, особено на черния

дроб. Тази билка има също така установено лечебно
действие при жлъчни заболявания. Благодарение на
нея се подсилва отделянето на холестеринови плаки
и триглицериди. Чepния дpoб e изĸлючитeлнo вaжeн
opгaн, зa здpaвeтo нa opгaнизмa. Toй e oтгoвopeн
зa филтpиpaнe нa тoĸcичнитe вeщecтвa oт opгaнизмa, ĸaтo нe пoзвoлявa тяxнoтo нaтpyпвaнe. Чecтo
чepнoдpoбнитe фyнĸции ca пpeнeбpeгвaни, нo тe ca
изĸлючитeлнo вaжни. Oт cъщecтвeнo знaчeниe e дa
ce пoддъpжa чepния дpoб дa фyнĸциoниpa пpaвилнo.

CИЛИМAPИН AĸТИВНAТA CЪCТAВĸA В БEЛИЯ ТPЪН
Cилимapин възпpeпятcтвa пpoниĸвaнeтo нa
тoĸcини, и пpeдoтвpaтявa зaгyбaтa нa фyнĸциoнaлни
ĸoмпoнeнти в ĸлeтĸaтa, ĸaтo тpaнcaминaзи, чpeз
oĸиcлeниe и тpaнcпopтни пpoцecи мoгaт дa бъдaт
нaмaлeни в ĸлeтъчнaтa мeмбpaнa. Heщo пoвeчe, cилимapин cтимyлиpa cинтeзa нa пpoтeин и cтимyлиpa
ĸлeтъчнaтa peгeнepaция и oбpaзyвaнeтo нa нoви
xeпaтoцити. B дoпълнeниe, cилимapин имa cъщo
пpoтивoвъзпaлитeлни, aнти-ĸaнцepoгeнни и aнти-фибpoзни eфeĸти, ĸoитo ca дoĸaзaни c изcлeдвaния.

КАКВИ СА ПОЛЗИТЕ ОТ БЕЛИЯ ТРЪН
Биотона Био бял трън спомага за пречистването и
детоксификацията на организма.

Вейн Съпорт
Не съдържа ГМО. Не съдържа Глутен.

 Поддържа здравето на кръвоносните съдове
 Помага за заздравяването и еластичността им

-10%

СПЕЦИАЛНА
ОТСТЪПКА

Черния дроб постоянно работи усилено, за да ни защитава от токсините, които са често срещани в нашето
ежедневие, като филтър и премахване на вредни вещества от тялото. Магарешкия бодил (силимарин) е
показал, че намалява уврежданията на черния дроб,
причинени от лекарства по лекарско предписание,
употреба на алкохол, антибиотици, замърсяване, тежки метали. Също така може да Ви бъде от полза в случаи на: свръх активен спорт и хронични заболявания.
Въпреки това ползите му не спират само до тук, Белият трън (силимарин) оказва благотворно влияние и
върху сърцето, нервната система и бъбреците.

Physalis
Как да се справим
с подутия корем
НОВ ПРОДУКТ!
 Помага за
намаляване на
подуването

60 веган капсули

 Подобрява
храносмилането

Употреба: до 2 капсули дневно или
както е препоръчал вашия лекар.

30 веган капсули

Употреба:
Употреба
Упо
У
ба: 1
1-2
12 ккапсули,
апсул
апс
ул
ли, введнъж
ли
ведн
едн
д ъж
ж или два пъти дневно на празен
стомах, или както е препоръчано от вашия лекар.

 Подкрепя
функцията на
черния дроб

21,99

19,99

25,39

20,29
25,39

20,29
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8,69

7,99

4,99

3,79

ЗДРАВЕ И КРАСОТА

КАК СТРЕСЪТ МОЖЕ ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В ПРИЧИНА ЗА

НАРУШЕНИЯ В МЕНСТРУАЛНИЯ ЦИКЪЛ?
Стресът е изключително отрицателен фактор за човешкото здраве. И при двата пола високите нива на
стрес повлияват негативно функционалността на много органи и системи. Вижте как и кога стресът може
да причини забавяне на менструалния цикъл.
Френският физиолог Клод Бернар извършва интересни
проучвания, свързани с определени реакции у хората,
при наличието на определени външни стимулиращи фактори. Според него, когато човек е изправен пред агресивни стимули, се активират т.нар. механизми на адаптация.
Понастоящем е известно, че те включват активиране на
набор от поведенчески и физиологични реакции, свързани с отговора на симпатиковата нервна система и хипоталамо-хипофизо-надбъбречната ос към конкретни
външни условия.
Необходимо е жените да са запознати с факта, че стреса
е не просто нормална част от ежедневието. Когато нивата
му са завишени, ден след ден, това може да стане причина за различни нарушения и трайно увреждане на здравето. При жените ежедневното излагане на високи нива
на стрес може да предизвика забавяне на менструалния
цикъл. Предстои да обясним причината.
Симпатиковата нервна система функционира като
медиатор в хормоналния стрес-отговор. Този процес се
осъществява чрез взаимосвързани неврони, както на
периферната нервна система, така и
на централната.
Ефектите от стреса от страна
на тази система са прекомерно
изпотяване в различни части
на тялото, увеличаване на
честотата на сърдечните
удари, дилатация на зениците и бронхите, стимулиране на надбъбречните жлези.
Последните се свързват с производството на кортизол и алдостерон. Когато обаче е нали-

це някакво разстройство, то може да доведе до патологични промени в синтеза на различните видове хормони.
От своя страна, хипоталамо – хипофизарно – надбъбречната ос представлява комплекс от сложни взаимодействия между хипоталамуса, хипофизната жлеза и
адреналната, или надбъбречната жлеза.
Тази ос е част от невро-ендокринната система, която
регулира различни процеси, включително репродуктивната функция и отговора към външни агресори. В тази
сложна комуникационна мрежа се произвеждат хормони, свързани с женския цикъл, като естроген, прогестерон
и пролактин. Свръх производството им или недостатъчните нива причиняват забавяне на менструалния цикъл.
Високите нива на пролактин са честа причина за менструални смущения и дори безплодие. Често причина за
нарушенията в женския цикъл са високите нива на пролактин. Този хормон се произвежда в хипофизната жлеза и е
свързан преди всичко с лактацията след раждане. Когато
в резултат на някакви хормонални промени синтезата на
пролактин се повиши, това може да предизвика хиперпролактинемия и намалено производство на естроген.
Намалените
количества
естроген предизвикват
менструални нарушения и липса на овулация.
Причините за високи
нива на пролактин са
различни, но най-често
са свързани с физически или психически стрес.

От своя страна, прогестеронът е женски полов хормон,
който се произвежда в яйчниците. Една от функциите му
е да регулира менструалния цикъл, както и репродуктивната функция на жените, заедно с естрогена. Ако има
дисбаланс в производството на тези хормони, менструалният цикъл също е засегнат.
В ситуации на продължителен стрес е много вероятно
производството на прогестерон да намалее. В резултат
на това ще има периоди на олигоменорея, т.е. редки или
оскъдни менструални цикли.
Естрогенът е друг женски полов хормон, които се синтезира в яйчниците и в надбъбречните жлези. Едно от
специфичните действия на естрогена е да взаимодейства
с хипоталамуса и хипофизната секреция, за да регулира
менструалния цикъл.
Всички споменати процеси са координирани и упражнявани от централната нервна система. Въпреки
това, когато човек е подложен на високи нива на стрес,
нервната система има приоритет да неутрализира тези
ефекти, чрез производството на хормони, като кортизол. Последният е известен повече като стресов хормон
и постоянните му завишени нива носят сериозни вреди
за здравето.

КАК ДА НАМАЛИМ СТРЕСА В ЕЖЕДНЕВИЕТО СИ
Източниците на стрес са много и различни. Обикновено те са свързани с личния живот, взаимоотношенията, работата или шума и суматохата на ежедневието.
Опитайте различни техники за намаляване на стреса
и неутрализиране на вредните ефекти от забързаното
ежедневие. Идеите са много: йога, медитация, спорт,
хоби, разходки сред природата, пътуване. Открийте
това, което работи за вас.
Ако проблемите, които ви измъчват са сложни и
не намирате решение, не се колебайте да се обърнете
към специалист. Той ще ви помогне да разработите
стратегии, за да живеете по-спокойно, без да губите
баланса си.
Стресът е естествен отговор на тялото към определени ситуации и агресори. Не е възможно да се
предпазим напълно от него, затова по-важно е да се
научим да го управляваме ефективно. Само така ще
имаме контрол над бъдещото си здраве и благополучие.
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ЗДРАВЕ И КРАСОТА

Съвети за облекчаване
симптомите на

алергичен
конюнктивит

Очаква се тази пролет интензитетът на разпространение на поленови зърна да е от
лек до умерен, в зависимост от района. Специалистите препоръчват профилактична
терапия при засегнатите от алергия, така че при сблъсък с алергена да се намалят
неприятните симптоми.
Настъпването на пролетта е желан и положителен период от годината. Въпреки това, за една част от хората
този сезон е свързан с оплакванията, които причинява
алергичния конюнктивит: сърбеж, сълзене и парене в
очите, замъглено зрение, чувствителност към светлина
и подуване на клепачите.
Тази година се очаква нивата на поленова концентрация да са с лека, до умерена интензивност в България.
Специалистите определят конюнктивита като възпаление на прозрачна мембрана, която покрива бялата част
на окото и вътрешната част на клепачите. Тази тъкан,
освен с други важни функции, осигурява защита на очите. Тя е изложена в голяма степен на външни агресори,
включително алергени, каквито са поленовите зърна.
Това обяснява реактивността й при контакт с тях.
Съществуват различни видове конюнктивит, в зависимост от отключващата причина. Такава може да
е контакт с вируси (вирусен конюнктивит), инфекция
(бактериален конюнктивит) или алергени (алергичен
конюнктивит). Отключващи фактори за алергичен конюнктивит могат да са освен различните алергени, като
полени, домашен прах, животинска козина, гъбички,
плесени, още козметиката и битовата химия. Заболява-

нето е изключително разпространено и се счита, че засяга над 20% от българите.
При алергичен конюнктивит, причинен от цветен прашец, конюнктивата реагира, което е свързано със защитната й функция. При контакт с алергена се освобождава
хистамин, който е причина за симптомите, характерни за
заболяването: сърбеж, зачервяване, сълзене, замъглено
зрение и др. За повечето хора полените са напълно безвредни, но когато към тях се прояви чувствителност, е
важно да се вземат мерки.

СЪВЕТИ ЗА ОБЛЕКЧАВАНЕ НА СИМПТОМИТЕ
НА АЛЕРГИЧЕН КОНЮНКТИВИТ И ПОДОБРЯВАНЕ
КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ЗАСЕГНАТИТЕ:
Определете алергена. За да се справите с алергията,
която имате, е съществено важно да установите към какъв точно алерген проявявате чувствителност. Препоръчва се проследяващият алерголог да направи задълбочени
изследвания, с които да установи това, така че последващата терапия да е възможно най-ефективна.
Не предприемайте самолечение. Терапевтичният
подход при алергичен конюнктивит включва офталмологични капки, НСПВС, локални кортикостероиди, анти-

хистамини... Важно е всички те да бъдат назначени от
специалист, който да проследи терапията и да контролира
ефекта й.
Ограничете контакта с алергена. Когато бъде установено към какъв вид цветен прашец сте алергични,
препоръчително е да ограничите доколкото е възможно
контакта с него. За целта може да следите детайли, относно пиковите нива на разпространение на този алерген
през годината и да намалите разходките на открито през
това време.
Спазвайте добра хигиена. Измивайте често ръцете
си и избягвайте да докосвате очите си с тях. След разходка
на открито сваляйте и изпирайте дрехите си, измивайте
лицето, тялото и косата си, тъй като поленовите зърна
лесно могат да полепнат по различни тъкани, кожата и
косата ви.
Овлажнявайте очите си. Препоръчително е да
държите очите си добре хидратирани, с помощта на офталмологични капки, като изкуствените сълзи или да ги
промивате с физиологичен разтвор. Правилната хигиена
на очите помага за поддържането им чисти и облекчава
дразненето, което предизвикват попаднали в тях алергени.
Използвайте слънчеви очила. Слънчевите очила не
са само моден аксесоар. Те имат защитна функция: пред-

пазват ни от вредното влияние на ултравиолетовата светлина, от замърсяване и алергени. Носенето на слънчеви
очила предотвратява навлизането на цветен прашец в
очите и възможните неприятни последствия от това.
Затворете прозорците. Поленовите зърна се носят
от вятъра свободно във въздуха, което означава, че биха
могли да попаднат в дома ви, ако държите често прозорците си отворени. Използвайте климатик, за да охлаждате
дома си и то редовно почиствайте филтрите му: това ще
предотврати навлизането на цветен прашец както в дома
ви, така и в колата, докато пътувате.
Избягвайте дейности на открито. Това важи особено в часовете с най-висока концентрация на цветен прашец: рано сутрин и късно следобед. Ако все пак се налага
да сте на открито, задължително ползвайте очила и дори
предпазна маска, за да избегнете неприятните симптоми.
Бъдете особено внимателни във ветровитите
дни: симптомите на алергичен ринит, причинен от полени, обикновено се увеличават при ветровито време.
Това е свързано с факта, че поленовите зърна се разпространяват с вятъра. Хората, които живеят в по-ветровити
райони, са изложени на по-голям риск от алергичен конюнктивит, причинен от цветен прашец. Оплакванията
на засегнатите намаляват в дъждовни дни и когато са в
по-влажни райони.
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Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 12 години. Съдържа
цeтиризинов дихидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката. A0022/15.03.2018

Модел: KD 5031
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BEPANTHEN® SENSIDERM ÊÐÅÌ
Облекчава сърбежа и зачервяването

• Хидратира и възстановява
кожата.
• Може да се прилага при:
сърбеж, зачервяване, алергични реакции, суха кожа и
13,69

други признаци на екзема.

12,29

• За бебета, деца и възрастни. Подходящ за бременни
и кърмещи жени.
• Може да се използва за
дълго време – до изчезване
на симптомите.
Bepanthen® Sensiderm Крем. Медицинско изделие в опаковка от 20 g.
Съдържа ламеларно-ориентирани
липиди, пантенол и глицерин. За
бебета, деца и възрастни.
Байер България ЕООД,
ул. „Резбарска“ 5, 1510 София,
България. L.MKT.BG.03.2017.1036
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BATRAFEN

Унищожава напълно* гъбичките
по ноктите
22,99

19,99

*При продължително
лечение, което не трябва
да надхвърля 6 месеца.
По-нататъшното лечение
с Batrafen изисква
консултация с лекар.
28,69

24,09

Лекарствен продукт
за възрастни без
лекарско
предписание.
Преди употреба
прочетете листовката.
А191/03.09.2015
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МАЖИ И ДВИЖИ

11,49

10,59

R eparil - Gel N

Reparil®-Gel N
При контузии, навяхвания, натъртвания и болки в гърба при деца и възрастни. Съдържа есцин и диетиламин салицилат. Лекарствен продукт без лекарско предписание.
Преди употреба прочетете листовката. За пълна информация: Майлан ЕООД, гр. София 1505, бул. „Ситняково“ 48, ет. 7, тел: 02/4455400, BG-REP-06 (06/2017), Одобрение ИАЛ: A-181 / 24.08.2017

®

Aescin, Diethylamine salicylate
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КАК ДА

ПРЕДПАЗИМ
ДЕЦАТА
ОТ СЛЪНЦЕТО
Слънчевата светлина е
източник на здраве за нас и
нашите деца. Наред с други
ползи, слънчевите лъчи
позволяват на тялото ни
да произвежда витамин D.

За най-малките, ежедневна разходка с подходяща защита е не само приятна, но и полезна, макар да е важно
да отбележим необходимостта да сме особено внимателни
с бебетата до една година, тъй като слънчевата радиация
може да предизвика зачервяване, дехидратация, изгаряния на кожата, както и по-дълготрайни последствия за
здравето. Интересен факт е, че се нуждаем средно от около
5 до30 минути на ден слънчева светлина, за да се синтезира необходимото количество витамин Д в тялото ни.
Вече има достатъчно докладвани случай, в които бебета
получават изгаряния след излагане на слънце, дори с висока слънцезащита. Експертите предупреждават, че никога
не бива да излагаме дете на по-малко от шест месеца на
слънце, дори с надежден защитен крем.
Проблемът се крие в деликатната бебешка кожа, много
по-тънка и по-податлива, както към UV-радиацията, така
и към химикалите, които съдържа соларната козметика.
През първите месеци от живота се препоръчва използва-

нето на възможно най-малко химични вещества. Външната телесна повърхност е много малка, а риска от поглъщане на продукта – голям, предупреждават дерматолозите.
Американската Академия по педиатрия се съгласява,
че използването на соларна козметика преди шест месеца
върху „малки участъци” на тялото е допустима и трябва
да е ограничена до зони, като лицето или ръцете при наймалките.
Дерматолозите често насочват вниманието ни към случаи, в които бебета действително страдат от раздразнения
и алергични реакции към този вид кремове. Затова те препоръчват да се използват формули, съдържащи цинков
оксид или титанов диоксид - така наречените минерални
филтри, за които се смята, че е са с по-малко дразнещо
действие и осигуряват по-надеждна защита на кожата на
мъниците.
Не на последно място, експертите разполагат с достатъчно доводи, че излагането на слънчева светлина през
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първите години от живота може да
бъде причина за кожни меланоми, които се диагностицират 40 или 50 години
по-късно. Има доказателства, че слънчевата радиация по време на детството
има способността да стартира мутагенен процес, който предизвиква рак на
кожата.
Ето защо, заключението на специалистите е, че най-добрата слънчева
защита за кърмачета и малки деца е
сянката, в съчетание със задължителните шапка, чадър и светли дрехи. Това
важи дори във време с повече облаци,
тъй като ултравиолетовите лъчи могат
да преминат през тях. Кожата на наймалките е много деликатна и следователно по-чувствителна към външни
влияния. Още по-уязвими от всяко
по-голямо дете или възрастен
растен са бебетата, защото при тях
меланиновата защита е слаба. Освен това, при тях
терморегулацията е несъвършена
ъвършена и може дори
да се стигне до топлиненн удар.
Разбира се, всичко това
ова не означава,
че трябва да се прекратят
тят разходките и
пребиваването на открито.
то.

ДОСТАТЪЧНО Е ДА ИМАТЕ
АТЕ ПРЕДВИД
СЛЕДНИТЕ ПРЕПОРЪКИ, ОБОБЩЕНИ
ОТ ПЕДИАТРИ И ДЕРМАТОЛОЗИ
ТОЛОЗИ:

 Избягвайте да излагате
злагате
бебето си на директна
тна
слънчева светлина презз
първите месеци от живота му.
 По време на
разходка търсете сянка, използвайте чадър и
шапка, за да го предпаазите от директна слънчева
ева
светлина.
оличе Контролирайте количеоковеството на течностите и соковете, които то приема. Важно
жно е
да остане добре хидратирано.
ирано.
ащита
 Изберете слънцезащита
със физични филтри, на базата на цинков оксид и титанов
танов
диоксид.

д оставате на открито
р в часовете с по Избягвайте да
радиация: между 11
голям интензитет на слънчевата ради
сутрешни
и 15 часа. Нека разходката е в ранните
ра
часове или привечер.
 Изберете дрехи
дрех от светли памучни тъкани, които
ко не запарват
и позволяват на бебешката кожа
да диша.
След 6-месе
6-месечна възраст изслънцеползвайте специални
спе
защитни кремове
крем за деца.
 Нанас
Нанасяйте фотозащина детето си
тен лосион
ло
30 минути преди да
излезете
навън и
и
го апликирайте
отново на всеки два часа,
независимо
дали
е водоуд
стойчив
или не.
с
И з п о л з в а й те
слънцезащита
за
слън
откритите
части –
откри
лицето,
лицет ръцете, краката, ушите. Изберете
фактор
факто 30 или 50,
предназначен
за деца
предн
и гарантиращ
защита
гара
от UVA
UV и UVB -радиацията.
цията

40,19

35,59

37,49

33,79

34,59

29,99

42,89

38,59
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ЗДРАВЕ И КРАСОТА

МОМИЧЕТАТА И СПОРТЪТ
Спортът е сред най-здравословните навици – и за двата пола, във всяка възраст, но особено през
годините на израстване.
Ако когато стане дума за детски спорт си представяте
момчета, които ритат топка, то знайте, че спортът е подходящо занимание и за момичетата. Разбира се, футболът си
остава почти изцяло запазена територия за момчетата, но
други спортни дейности, като плуване, танци, фехтовка и
дори баскетбол, дават поле за изява и на двата пола.
По време на детството и юношеството спортът благоприятства растежа и хармоничното оформяне на тялото.Той
допринася за концентрацията, тъй като по време на усилена
физическа активност се неутрализира натрупаната умора и
лоша енергия. Спортът в детска възраст подобрява самочувствието и дава възможност за повече социални контакти.

ПО ВРЕМЕ НА ПРЕДУЧИЛИЩНАТА ВЪЗРАСТ
Във възрастта до 5-6 години най-подходящият спорт за
момичетата са активните игри, по възможност на открито. Насърчавайте малките си принцеси да играят с обръч, въже или с
топка. Най-същественото за този период е у детето да се изгради навика за активност. Децата имат нужда да се движат
постоянно и игрите с връстниците им или с вас самите са
не само истинско забавление, но и най-добрия начин да
поддържат добро физическо здраве. Знаете добре и че
физическото благосъстояние е тясно свързано с интелектуалното развитие, социалното поведение и общуване.
Избягвайте курсове и тренировки за деца, които
изискват прекалено много дисциплина. Игрите в
тази възраст трябва да са част от свободното и
волно израстване на детето в естествена, безпроблемна среда.

ПРЕДИ НАСТЪПВАНЕ НА
ЮНОШЕСКИТЕ ГОДИНИ
Това е етапът преди навършване на десетгодишна възраст. В този период спортът, какъвто
и да е той, трябва задължително да носи удоволствие. Всеки натиск или прекалена амбиция от
ваша страна за постигане на по-добри резултати
са опасни, защото те ще оставят у дъщеря ви негативно отношение към спорта. Идеята е момичетата
да се занимават със него за удоволствие и по този
начин когато пораснат у тях да е изградена естествена потребност да продължат да го практикуват.
На тази възраст момичетата са не по-малко сръчни
и силни от момчетата, затова подходящи са всякакви по
вид занимания: аеробика, плуване, катерене, спортни и

народни танци. Всички те тренират и укрепват мускулатурата
и изграждат красиво и хармонично тяло и изправена стойка.
Много от децата на тази възраст се увличат по групови спортни занимания, защото те им предоставят възможност да са в
компанията на свои връстници.
Колкото повече спортни активности опита дъщеря ви - толкова по-добре. Не забравяйте - целта не са медали и отличия
от състезания, а възпитаване на трайни навици и
позитивно отношение към спорта, грижа за физиката и добро здраве.

ПО ВРЕМЕ НА ЮНОШЕСТВОТО
Ако досега малкото ви момиченце се е справяло добре със всяко по вид спортно занимание, на
възраст след 10 – 13, спортът може да се окаже предизвикателство. В периодът след 13 се наблюдава
характерна некоординираност на крайниците,
която се дължи на реорганизация на мозъка. При много момичета в тази възраст
превес взема суетата и тя става причина за първите диети. Недохранването по време на юношеството
е съществен проблем. Всяка необмислена диета крие сериозен риск
за здравето на дъщеря ви, така че
бъдете бдителни.
През този етап растежът на костната система е бурен, затова е съществено важно
да се приемат адекватни нива калций (1200
мг/дн), протеини и минерали. Спортът през
тези години дава сила и издръжливост на костната система – нещо, което тялото ще оцени едва
когато стане на 60-годишна възраст. Затова се счита, че спортът
в детска възраст е сериозна инвестиция в бъдещото здраве.
П време на юношеството често момичетата стават инатливи,
чувствителни и капризни, затова не прилагайте натиск. Помогнете на дъщеря си да избере спорт, който й харесва и я насърчете да е постоянна в упражняването му. Ако аеробиката, плуването и народните танци я отегчават, има безкрай много други
варианти: сърф, гмуркане, колоездене, йога, каяк. Освен това,
на тази възраст заниманията с нещо по-различно и не така
често практикувано, ще й дадат повече самочувствие и ще
подобрят социалните й контакти и уменията в общуването.
Нека спортът остане преди всичко начин за
забавление.

55,89

49,99

49,99

44,99

54,39

49,99

49,19

44,99

CLEAR
шампоан против пърхот за мъже
с екстракти от мента и лимон, 250 мл
6,89

4,99

14,29

13,99

14,79

13,99

LACTACYD

VEET

Лактацид интимен почистващ
лосион, 400 мл

ленти за депилация различни видове, 20 бр
Перфектни резултати с едно движение
и гладка кожа до четири седмици.
15,19

13,99
11,49

8,99
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ALWAYS ULTRA
дамски превръзки на специална цена
3,29

LIBRESSE
ɟɠɟɞɧɟɜɧɢɩɪɟɜɪɴɡɤɢ
0XOWLVW\OHɛɪ

2,39
3,39

2,69

√ɉɥɴɬɧɚ
ɚɛɫɨɪɛɢɪɚɳɚ
ɫɴɪɰɟɜɢɧɚɢɬɴɧɤɢ
ɝɴɜɤɚɜɢɤɪɚɢɳɚ !
ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɡɚɜɫɢɱɤɢ
ɜɢɞɨɜɟɛɟɥɶɨ±
ɡɚɳɢɬɚɢɤɨɦɮɨɪɬ
√ Ɇɟɤɢɢɞɢɲɚɳɢ
ɤɚɬɨɩɚɦɭɱɧɨɛɟɥɶɨ
3,29

√ 3UR6NLQɮɨɪɦɭɥɚ±
ɝɪɢɠɚɡɚɞɟɥɢɤɚɬɧɚɬɚ
ɤɨɠɚ

2,39

√ ȿɞɢɧɢɱɧɨ
ɨɩɚɤɨɜɚɧɢ

NATURELLA

TAMPAX COMPAK

дамски превръзки на специална цена

тампони с апликатор 16 бр.
наа специална
с ец ал а цена
це а

1,99

1,59

GILLETTE

GILLETTE

Gillette Venus Treasures – Дамска
самобръсначка в опаковка от 3 броя

Дамска самобръсначка от серията
ette Venus
e us
наа G
Gillette

15,29

12,49

12,39

9,99

SCHOLL

GILLETTE

Scholl спрей за крака и обувки 150 мл
за ефикасна защита при изпотяване
и неприятни миризми

Fusion Proshield
Самобръсначка с 1 Hожче

8,49

6,99

32,19

26,49

ǯǰǮǬǮ

6,79

6,79

5,99

5,99

12,76

11,49

5,69

5,19
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Натурални
продукти
за красива,
бяла усмивка
Редом с редовните посещения за почистване и профилактика при лекар по дентално здраве, красивата усмивка изисква ежедневни грижи. Не пропускайте редовното почистване с паста и четка,
съобразени с вашите индивидуални потребности. Научете с нас какви натурални средства можете
да използвате, за да запазите белотата и красивия вид на усмивката си.
Една красива, бяла усмивка може да направи всеки да
изглежда по-привлекателен, здрав и млад. Не е случайно,
че през последните години става все по-актуално избелването на зъбите. Предстои да ви дадем съвети как може
да подсилите и поддържате белотата на усмивката си – у
дома, без почти никакво вложение.

СОДА БИКАРБОНАТ
Натриевият бикарбонат е естествен продукт, който има
различни доказани ползи, една от които е естествено премахване на плаката и подчертаване на белотата и блясъка
на зъбите. Всъщност много
от пастите за зъби съдържат сода, с което постигат
поддържане на белотата
и добро почистване.
Съвет: веднъж дневно може да си приготвяте вода за почистване на
зъбите с няколко лъжички
натурален лимонов сок и 1
чаена лъжичка сода. Удачен
вариант е и веднъж-два

пъти седмично да поставите малко количество сода бикарбонат върху пастата си за зъби, преди да извършите
обичайното почистване

ПОРТОКАЛОВ СОК
Портокаловият сок съдържа калций и витамин С,
които могат да са от полза за избелването на зъбите и поддържане на здравето им
във времето.

Съвет:
Отделете и
стрийте вътрешната част от портокаловата кора и
нанесете получената паста върху зъбите и венците. Това може
да повтаряте 3-4 пъти седмично.
Ще забележите положителен резултат още след първите 10-14 дни.

www.aptekamedea.bg

ЯГОДИ
Ягодите съдържат около 60 мг витамин С за всеки 100
грама. Те са изключително полезни за здравето на венците и за премахване на плаката и замърсяването по зъбите.
Съвет: Може да смесите 10 средно големи ягоди с 1 чаена лъжичка сода за хляб (5 г). Използвайте сместа вместо паста за зъби веднъж -два пъти седмично за блестящо
бяла усмивка.

ХРУПКАВИ ЗЕЛЕНЧУЦИ И ПЛОДОВЕ ЗА
БЛЕСТЯЩИ ЗЪБИ

Яжте хрупкави зеленчуци и плодове, за да почистите
натрупаната зъбна плака и да подсилите блясъка на зъбния емайл.
Съвет: Ябълките, морковите и целината са чудесен
избор. Тези продукти действат като естествена четка за
зъби, която отстранява плаката и замърсяванията.
Освен това, тези храни съдържат киселини, които спомагат за премахването на
петна, причинени от консумацията
на оцветяващи храни и напитки.

Съвет: Смесете сока от 1 лимон, малко количество
паста за зъби, 1 ч.л. сол и 1. ч.л. сода за хляб. Изброените
продукти се объркват и използват вместо паста за зъби
веднъж, два пъти седмично. Добре е сместа да бъде оставена да действа върху зъбите за около 5 минути, след
което зъбите да се изплакнат обилно с вода.

БАНАНОВ ПИЛИНГ
Ако досега винаги сте изхвърляли обелката на банана,
след като го изядете, отсега нататък няма да го правите.
В нея се съдържат салицилова киселина, магнезий и калий, отлични за поддържане на красива, бяла усмивка.
Съвет: необходимо е да стриете вътрешната част от
обелката на банана и да приложите получената паста
върху зъбите за около 15 минути, след което ги почистете и изплакнете с вода. За да постигнете максимален ефект от процедурата, е нужно да сте постоянни и
да я повтаряте всеки ден, в
продължение на десет
дни или две седмици.

ЛИМОНОВ СОК
Лимоновият сок има ненадмината избелваща сила,
включително за зъбите. Подходящ е при натрупани петна,
вследствие от пушене, прием на червено вино, кафе и
други оцветяващи емайла
напитки и храни.

КРАСИВАТА УСМИВКА Е ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ НА ДОБРО ЗДРАВЕ, ЛИЧНА ГРИЖА И ОТГОВОРНОСТ
КЪМ СЕБЕ СИ. НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ, ЧЕ УСМИВКАТА Е СРЕД ПЪРВИТЕ НЕЩА, КОИТО ПРАВЯТ
ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЗАТОВА НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ДА СЕ ГРИЖИТЕ ЗА НЕЯ ВСЕКИ ДЕН. ТОВА ЩЕ ВИ
ДАДЕ УВЕРЕНОСТ И САМОЧУВСТВИЕ.

ПАСТИ ЗА ЗЪБИ С 12-ЧАСОВА АНТИБАКТЕРИАЛНА ЗАЩИТА
ТВОЯТ ПАРТНЬОР В ОРАЛНОТО ЗДРАВЕ

8,59

5,59

5,49

3,99

Паста за зъби Sensitive Pro Relief, 75 ml

8,59

5,59

Паста за зъби Sensitive Pro Relief Whitening, 75 ml

Четка
за зъби
Slim Soft
Tri-Tip

Четка за зъби
Slim Soft Charcoal

SENSODYNE

EVENT BABY

цялостна грижа при чувствителни зъби

Хипоалергенни бебешки кърпи 140 бр.,
без парабени, дерматологично тествани.
Създадени да почистят деликатно бебешката
кожа, оставяйки я здрава, гладка и свежа

5,49

4,79
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27,79

19,99

6,89

5,39

2,89

1,99

4,79

3,99

2,29
3,29

2,69

8,49

1,79

6,49

0,89

0,69

2,59

1,99

8,49

6,49

2,39

1,99

3,39

6,49

2,99

5,49

4,79
3,39

2,99

3,99

5,19

4,69
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24,79

23,69

16,19

15,49

11,29

10,69

СВОБОДНО ВРЕМЕ

ОВЕН (21 МАРТ-20 АПРИЛ)
Сантименталните и приятелски отношения ще бъдат на преден план този месец, мили Овни.
Вървите малко по малко по стълбата на успеха и трудностите не ви притесняват. Умеете да подбирате перфектно ходовете. Предприемате организирани и ефективни действия за постигане на
целите си. Подкрепата на близък ще е полезна. Любовният ви живот е във възход.

ТЕЛЕЦ (21 АПРИЛ-21 МАЙ)
Крачка след крачка ще успеете да заемете мястото, което желаете в професионален план. Някои от тревогите, които ще трябва да преодолеете, ще бъдат с кратка продължителност и нещата
бързо ще се подредят. Радвате се на материалната си сигурност. Не идеализирайте всичко, още
по-малко бъдещето си, за да не пропуснете да оцените вашите настоящи постижения.

БЛИЗНАЦИ (22 МАЙ-21 ЮНИ)
Чувствате се по-свободни от всякога да изразите това, което чувствате и мислите. Това ще
улесни вашия личен и социален живот. Ако се насладите на този период и прецените добре колко
усилия в кое начинание да вложите, ще се изправите пред нови лични и професионални успехи.
Определете сами своя ритъм и правете това, което ви харесва най-много.

Хороскоп за
РАК (22 ЮНИ-23 ЮЛИ)
През този месец можете да визуализирате най-добрите перспективи в живота си. Наистина
успехът и късметът са очевидни и разгръщат пред вас нови възможности. Загърбили сте всичко,
което принадлежи на миналото и не поглеждате назад. Радвате се на усещането, че най-накрая
имате всичко, за да се чувствате щастливи.

ЛЪВ (24 ЮЛИ-23 АВГУСТ)
Вашите страхове и несигурност се разсейват и бавно намирате решенията, които търсите.
Стремите се да избегнете всякаква предубеденост и да приемете нещата такива, каквито са. Създалите се обстоятелства ви провокират да преразгледате концепцията си живота. Появяват се
неочаквани истини, които ще отворят очите ви към щастието.

ДЕВА (24 АВГУСТ-23 СЕПТЕМВРИ)
Не позволявате на нищо да ви отклони от пътя ви и устремено вървите към целите си. Каквото
и да се случи, мислете за утре, организирайте работата и ежедневието си и приоритизирайте
нещата по най-добрия възможен начин. Доверете се на инстинкта си, ако в някакъв момент
изпитате колебание. Отстоявайте независимостта си на всяка цена.
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ВЕЗНИ (24 СЕПТЕМВРИ-23 ОКТОМВРИ)
Усърдни сте и отдадеността ви ще е решаваща в опитите ви да се интегрирате в нова среда. Заложете на активността, вместо на съпричастността като ваше положително качество, за да спечелите
позиции. В романтичен план нещата вървят отлично и може би имате усещането, че сте открили
своята половинка. Не изисквайте прекалено от себе си. Планирайте пътуване.

СКОРПИОН (24 ОКТОМВРИ-22 НОЕМВРИ)
Не винаги имате контрол над подредбата на събитията в живота си, затова приемайте нещата
философски и продължете напред. Надарени сте с независим и любопитен ум и имате редкия талант да създавате тенденции, вместо да ги следвате. Неслучайно професионалните ви умения са
изключителни. Не се колебайте да повдигнете важни въпроси относно отношенията ви с близък.

СТРЕЛЕЦ (23 НОЕМВРИ-21 ДЕКЕМВРИ)
Никой не умее да се възползва от времето така, както вие, което ви позволява да се движите
напред, без много трудности. Дискретността е ваше предимство: нямате склонността да се разкривате излишно. Много от вас ще изпитат желание да се погрижат за дома си, да внесат нови идеи,
декорация, стил. Търсите идеалното място на живот – такова, в което да се установите завинаги.

месец Юни
КОЗИРОГ (22 ДЕКЕМВРИ-20 ЯНУАРИ)
Дори при най-безобидната неудобна ситуация вие съумявате да управлявате перфектно емоциите си и да постигнете контрол над положението. Решителни сте и организирани и това се забелязва и цени. В края на месеца имате усещането, че завършвате определен етап от живота си.
Поемете си дълбоко дъх и се оставете на вътрешния си импулс да ви води.

ВОДОЛЕЙ (21 ЯНУАРИ-19 ФЕВРУАРИ)
Обичате спора – за вас той е начин да докажете категорично лидерството си. Ще трябва да успокоите енергията си. Непокорството и волният ви дух имат своите предимства, но и са причина
често да сте в основата на конфликти. Не забравяйте близките си и се възползвайте от всеки момент да прекарате време с тях. Бъдете по-внимателни към детайлите.

РИБИ (20 ФЕВРУАРИ-20 МАРТ)
Имате безпогрешно вътрешно чувство за правилната посока, в която да насочите усилията си.
Казвате каквото мислите. Сърцето и умът ви рядко се раздвояват и това ви прави уверени и силни.
Периодът е плодотворен по отношение на професионалните ви ангажименти. Вслушвайте се в
съветите на близките си и ще знаете как да постъпите в труден момент.
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Възползвайте се от
карта Лоялен клиент
Медея!
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Адреси на верига аптеки Медея:

София:
Медея Бигла – жк Лозенец, ул. „Бигла“ 64, тел. 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 – 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 30.06.2018 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
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Кампания

“
а
т
р
о
п
с
и
а
„Децат
От 1 юни до 31 юли

всеки ден един от вас печели!

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!

Cross Speedster 20"

Cross Speedster 24"

Подробности за
кампанията на
нашия сайт или
във всяка една
аптека Медея.

Cross Romero 26"

