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29,59
13,89

11,79

12,99

11,89
16,19

13,69

ЛЮБОПИТНО

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК
НА ПИСМЕНОСТТА,
БЪЛГАРСКАТА
ПРОСВЕТА
И КУЛТУРА!
АБВ са първите букви, с които децата ни
се свързват по-силно с корените си и вече
знаят какво е гордост и родолюбие.
АБВ е началото от азбуката на Кирил и
Методий, която сме съхранили през вековете и тя все още е символ на нашето просветно начало.
АБВ е светлината, науката, вярата в бъдещето, историята. С буквите и думите децата
ни научават да очертават границите на България, да благодарят, да общуват, да мечтаят, да вървят към бъдещето си.
Не заради училището, а заради живота се
учим – казва Сенека. Успехът на всяка личност се корени в емоционалния, творчески
и интелектуален опит от най-ранна възраст.
Затова училищната среда и присъствието
на силни, вдъхновяващи личности, дават
на децата устрема за първите творчески

търсения и открития. Талантливите деца
израстват талантливи възрастни тогава,
когато някой ги цени, хвали, подкрепя,
насърчава развитието им и оценява индивидуалността им, но най-вече, вярва в тях.
„Основната задача на детето е изграждане
на човека, в когото му е писано да се превърне” - казва забележителният педагог
Мария Монтесори.
Поздравяваме всички учители и се прекланяме пред духа, търпението и обичта, с
които всеки ден насърчават просветата и
израстването на децата.
Поздравяваме и всички родители за грижите, обичта и смелостта, която вдъхват на
децата – защото в техните ръце е бъдещето.
Честит празник на всички, които носят в
сърцето си българското, вярват в българските устои и се наричат с гордост Българи!
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44,29

39,89

14,69

11,79
13,29

10,69

4,89

4,39

6,49

5,19

6,09

5,49

7,89

7,19

12,59

10,09

10,79

8,69

DRAGON

Кокосово масло,
студено пресовано, 300 мл
9,19

8,29

YOGI TEA ÄÅÒÎÊÑ

В синхрон с естествения ритъм
на обновяване на организма
6,79

6,09

Аюрведичен био чай ДЕТОКС, Yogi Tea, 17 пакетчета
Yogi Tea ДЕТОКС е балансирана комбинация от лакриц и пикантен джинджифил, съчетана с глухарче и корен от репей. Идеален
за пролетния сезон на изчистване и обновяване на организма,
подпомага детоксикиращите процеси в тялото. Аюрведична
рецепта с най-високо качество био съставки.

www.aptekamedea.bg

32,49

29,19

64,99

51,75

ЗДРАВЕ И КРАСОТА
 Регулира храносмилателната система
 Защитава от сърдечно-съдови проблеми
 Има слабително действие при запек

 Понижава високия холестерол
 Подпомага детоксикацията на червата
 100% органичен продукт

БИОТОНА СУПЕР ФИБРИ
уникален комплекс от 100% натурални,
биологични и зеленчукови фибри!

КАКВО ЗНАЕМ ЗА СУПЕР ФИБРИ?
Биотона супер фибри е уникален
комплекс от 100% натурални, биологични и зеленчукови фибри!
Без хранителните фибри, естествената стомашно-чревна функция е
невъзможна. Те помагат на тялото да
се „очисти”, а също така – повишават
имунитета и допринасят за загубата
у
на тегло. Диетичните фибрии са
полезни за всички хора. Те са
естествени растителни вещещества, които са част от плодове,
ве,
зеленчуци, зърнени култури и
други растения. В тях не се съдържат познатите ни полезни
зни
витамини, минерали, протеини
ини
и други хранителни елементи.
нти.
Освен това хранителните влакна
акна
дори не се разграждат и не се абсорбират от тялото! Въпреки това
те са толкова важни, че диетолоолозите ги приравняват с протеини,
ини,
мазнини и въглехидрати. Има
два вида фибри: разтворимии и
неразтворими.
• Разтворимите влакна, попападайки в тялото, абсорбират вода
ода
и увеличават обема си, преревръщайки се в гъста и лепкава
ава

субстанция. Така запълват стомаха и
осигуряват чувство за ситост.
• Неразтворимите влакна преминават през храносмилателния тракт,
поглъщат по-малко вода и следователно почти не се променят по обем.
Те стимулират работата на червата,
ускорявайки отделянето на неразградени хранителни остатъци и токсини.

КАК ДЕЙСТВА СУПЕР ФИБРИ НА ПРАХ?
Формулата на Супер Фибри включва както разтворими,
така и неразтворими диетични фибри от гума арабика, от
сенегалска акация, конопени семена, смлян кокосов орех,
бодлива круша, плодове на баобаб, люспи от псилиум – отглеждани по биологичен начин.
Арабиногалактан (полизахарид) поддържа
растежа на нормалната чревна микрофлора
и е отличен имуностимулатор. Арабиногалактан е източник
на разтворими диетични
влакна, които съдействат за здравето на стомашно-чревния
тракт.
Арабската гума има високо
съдържание на разтворими фибри, което допринася за намаляване
на холестерола, регулиране нивото на захар
в кръвта, предпазване
от диабед и помагане
при храносмилателни
разстройства, такива като синдром
на раздразненото черво. Кокосовите

Ацетил – Л – Карнитин HCl 588 мг
Не съдържа ГМО. Не съдържа Глутен.

 Подпомага изгарянето
на мазнините.
 Поддържането на сърдечносъдовата система.

-10%

СПЕЦИАЛНА
ОТСТЪПКА

протеини включват много важни аминокиселини, които в човешкото тяло не се произвеждат или се произвеждат в недостатъчни количества. Екзотичният кокосов продукт е богат и
на витамини от група В, С, Е и К и минерални вещества (калий,
фосфор, магнезий, натрий, калций, мед, селен, желязо, цинк,
манган). хипохолестеролемичен и детоксикиращ ефект. Като
източник на растителен протеин, кокосовото брашно се препоръчва за хора, страдащи от целиакия
(глутенова непоносимост), както и за вегетарианци.

Physalis
Биопродукт за отслабване
НОВ ПРОДУКТ!
 Намалява
талията.
 Засилва
метаболизма.

60 капсули

45 веган капсули

 Подобрява
храносмилането.

Употреба:
У
б 1 до 2 капсули дневно, консултирайте се с вашия
лекар, ако приемате някакви лекарства с рецепта.

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

NO-SPA ® COMFORT

ÑÏÎÌÀÃÀ ÇÀ ÐÅÃÅÍÅÐÈÐÀÍÅ
ÍÀ ×ÅÐÍÈß ÄÐÎÁ

40 mg x 24 табл.

26,99

• Но-шпа Комфорт действа
бързо при болки в корема
• Ефективно облекчава болките
и спазмите за 8 часа

21,59

5,49

4,89

Повлиява субективните оплаквания от страна на
черния дроб – липса на апетит, чувство за тежест
в дясната част на епигастралната област,
вследствие на токсични или хранителни увреждания
на черния дроб и хепатит.
Лекарствен продукт за възрастни. Преди употреба прочетете листовката. В аптеките без рецепта. А35/02.03.2017 г.

Лекарствен продукт без лекарско предписание
За възрастни и деца над 12 г. А-258/03.12.2015

МАГНЕ В6
ОБЪРНИ ГРЪБ НА СТРЕСА!
1 таблетка на ден
30 капсули
11,09

9,99

• Помага да заспите.
• Помага да не прекъсвате съня си.
• Помага да се наспите добре.
Магне В6 ЛЕКА НОЩ е хранителна добавка,
подходяща за лица над 18г.
Не е заместител на разнообразното хранене.

22,99

18,39

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

www.aptekamedea.bg

ÊËÀÐÈÒÈÍ
10 мг таблетки

ÇÎÄÀÊ

10 мг филмирани таблетки

6,09

4,89
Облекчава симптомите на
алергичен ринит и уртикария
Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица
над 6 години. Съдържа лоратадин. Преди употреба
прочетете листовката.
Байер България ЕООД, ул. „Резбарска“ 5,
1510 София, България. A203/ 14.09.2017

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

3,49

3,19
3,99
3,49

3,59

3,19
АЛЕРГОЗАН® обвити таблетки 25 mg
9 ПРИ РИНИТИ, КОНЮНКТИВИТИ И СЕННА ХРЕМА 9 ПРИ ЛЕКАРСТВЕНИ И ХРАНИТЕЛНИ АЛЕРГИИ 9 ПРИ КОЖНИ
АЛЕРГИЧНИ РЕАКЦИИ  ОБРИВИ, СЪРБЕЖ, УХАПВАНЕ ОТ НАСЕКОМИ И УРТИКАРИЯ

АЛЕРГОЗАН® маз 18 g 1% 9 ПРИ АЛЕРГИЧЕН ОБРИВ И ХРОНИЧНИ ДЕРМАТОЗИ  ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ВЪЗПАЛЕНИЕ
АЛЕРГОЗАН® крем 18 g 1% 9 ПРИ УХАПВАНЕ ОТ НАСЕКОМИ, КОНТАКТЕН ДЕРМАТИТ И ОСТРИ АЛЕРГИЧНИ РЕАКЦИИ
АЛЕРГОЗАН® 25 mg обвити таблетки е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 14 год.
АЛЕРГОЗАН® крем/маз 18 g 1% - лекарствени продукти без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба
прочети листовката. СОФАРМА АД, София 1220, ул. Илиенско шосе 16, България, тел.: 02 813 42 00, факс: 02 936 02 86
Изпълнителна агенция по лекарствата, bda@bda.bg | ИАЛ А0041/29.03.2018

ƷƯƹƺƸƻƼƸƻƹƲƺƪ
ƪƵƯƴƽƬƪƮƲƪƺƲǉƼƪ

ЕЖЕДНЕВНА ГРИЖА
ЗА ВАШИЯ СТОМАХ
19,49

15,59

ƪǎǛǘǚǋǒǚǊǋǊǔǜǏǚǒǒ
ǛǘǚǋǒǚǊǋǊǔǜǏǚǒǒ
ǌǒǚǝǛǒǒǜǘǔǛǒǗǒ
ƹǘǖǊǍǊǑǊǌǤǑǛǜǊǗǘǌǩǌǊǗǏ
ǕǒǍǊǌǒǠǊǜǊǗǊǡǏǚǌǊǜǊ
ƶǘǐǏǎǊǛǏǙǚǒǏǖǊǘǜǋǏǋǏǜǊ
ǎǏǠǊǒǌǤǑǚǊǛǜǗǒ
30 капсули x 380 mg
$ƵǏǔǊǚǛǜǌǏǗǙǚǘǎǝǔǜǋǏǑǕǏǔǊǚǛǔǘ
ǙǚǏǎǙǒǛǊǗǒǏǑǊǎǏǠǊ ǌǔǕǨǡǒǜǏǕǗǘǋǏǋǏǜǊ ǒǌǤǑǚǊǛǜǗǒ
ƹǚǏǎǒǝǙǘǜǚǏǋǊǙǚǘǡǏǜǏǜǏǕǒǛǜǘǌǔǊǜǊ

6,79

6,09

Хранителна добавка.
Не е заместител на разнообразното хранене.

17,39

12,79

ЗДРАВЕ И КРАСОТА
Отново предстои да разгледаме храненето като начин за по-добро здраве и живот. Този път
фокусът е диета, съобразена с нуждите на хората, страдащи от хипертония или тези с висок
риск и фамилна обремененост. DASH е името на новата диета за опазване на сърдечносъдовото
здраве.

Диетата DASH и всичко,
което не знаехте за нея
Диетата DASH набира все повече популярност у нас и в цял свят. В превод
от английски DASH (Dietary Approach
to Stop Hypertension) означава
Хранителни подходи за спиране/
контрол на хипертонията. Както
подсказва името, тази диета
допринася за понижаване на високото кръвно налягане и холестерола. Тя също така помага да се
редуцират излишните килограми и
да се поддържа здравословно тегло.
В основата на DASH е пълната промяна на хранителните навици. Тази промяна
започва с въвеждане на качествени храни,
като водещи в списъка са натуралните пълнозърнести продукти, плодове, зеленчуци и качествени протеини. В диетата са важни не само храните,
но и комбинирането им и количествените съотношения.
Първоначално от менюто е желателно да се изключат
всички животински мазнини и т. нар. бели отрови, като
бяло брашно и захар. В дневното меню участват леки
меса, комбинирани със зеленчуци, обезмаслени млечни
продукти, яйца, контролиран прием на хляб – предимно пълнозърнест и минимално количество плодове.
В последствие могат да се включат повече пълнозърнести
продукти и варива, плодове и мед.
Алкохолът, рафинираната захар, бяло брашно, тежки меса,
животински и хидрогенирани мазнини са недопустими.
На второ място целта на диетата DАSH e да се намали съдържанието на натрий в храната. Препоръчват се леки до
умерени тренировки и физическа активност, като джогинг,
разходки, плуване, йога - поне половин час на ден, минимум
пет дни в седмицата.
Противно на убеждението на мнозина, че поддържането
на здравословно тегло изисква гладуване, тази диета показва,
че е възможно с малко усилия и последователност да се постигнат отлични резултати. Едновременно с това диетата DАSH
води до изключително подобрение при хора със сърдечносъ-

дови оплаквания и осигурява превенция при тези, които имат
във фамилната си история близки с
хипертония и висок холестерол.
Единственото, което е
нужно, е желание за
промяна.
Макар диетата да
е разработена за хора,
страдащи или предразположени към хипертония,
през последните години тя
добива все повече популярност и вече има все повече хора,
които избират този начин на хранене
и грижа за себе си. Почти няма човек,
които да е опитал да се храни по DАSH и който
да не е харесал принципите и оценил ефективността на диетата. Тя не включва гладуване, а балансирано хранене с качествена храна. DАSH не се стреми
да превъзпита основните представи за хранене,
както правят други режими, включвайки само течни храни, зеленчуци или редувайки хранителните
групи в различни дни. При DASH дори количеството
не е толкова съществено, колкото качеството на храните, които се консумират и начина им на съчетаване.

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ ПРИМЕР ЗА ДНЕВНО ХРАНЕНЕ ПО
ДИЕТАТА DАSH
Закуска: филийка пълнозърнест хляб, маслинова
паста, сварено яйце, кафе или чай
Втора закуска: 200 мл.нискомаслено кисело мляко с
чия или плод
Обяд: Зелен фасул на пара, салата от моркови и спанак с малко зехтин и препечени тиквени семки
Следобедна закуска: шепа орехи и парченце тъмен
шоколад с кафе или чай
Вечеря: дива сьомга или пилешко филе на скара със
сезонни зеленчуци на пара

0,69

НЕ СЪСИПВАЙ ДЕНЯ
СИ ЗАРАДИ АЛЕРГИЯТА.
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6,39
Ref. No: CONBG/REACT/0218/008

10,39

Ref. No: CONBG/VIS/0418/021

ОПИТАЙ
О
ПИТАЙ С

Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 12 години. Съдържа
цeтиризинов дихидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката. A0022/15.03.2018

15,99

www.aptekamedea.bg
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МАЖИ И ДВИЖИ

11,49

9,19

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

ЗДРАВЕ И КРАСОТА

ГРИЖА ЗА КРАСИВИ
И БЕЗУПРЕЧНИ

ХОДИЛА
ККраката и по-специално ходилата, изискват точно толкова
грижа, колкото всяка друга част от тялото. Когато
ексфолирате или масажирате гърба, дланите или
лицето си, направете същото и с ходилата,
ако искате винаги да са
безупречно красиви.

Да имате безупречни ходила – меки и гладки, може да
бъде по-лесно, отколкото предполагате. Достатъчно е да
следвате следните няколко съвета.

ВИНАГИ ПОДДЪРЖАЙТЕ КОЖАТА НА ХОДИЛАТА СУХА

на врастнали нокти, така че третирането и изрязването им
да е по-лесно и безопасно.

ЕКСФОЛИРАЙТЕ КОЖАТА НА ХОДИЛАТА ВЕДНЪЖ

За целта заложете на удобни обувки от естествени материали, които позволяват на кожата на краката да диша. Ако
е възможно, не носете един и същ чифт обувки в продължение на няколко последователни дни. Когато сте с чорапи,
нека дебелината им е съобразена със сезона. Подходящи са
естествените материи, тъй като не запарват. Винаги изсушавайте краката след душ, за да избегнете появата на гъбички.

СЕДМИЧНО
Веднъж седмично, след обичайната процедура за омекотяване на ходилата и изрязване на ноктите, е добре да
ексфолирате кожата на ходилата. Използвайте пемза или
фина пила. Втората стъпка от ексфолирането включва крем
с ексфолиращи частици и омекотяващи масла. Малко количество от него се масажира върху ходилата и се изплаква.
Така винаги ще се радвате на красиви и безупречни пети.

ИЗРЯЗВАЙТЕ ГРИЖЛИВО НОКТИТЕ

НАНАСЯЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО ОВЛАЖНЯВАЩИ КРЕМОВЕ

Начинът, по който изрязвате ноктите, е много важен, за
да изглеждат краката красиво, но и за да избегнете инфекции. Препоръчително е ноктите да се режат в права линия,
а не заоблени. Не изрязвайте прекалено дълбоко, това
може да доведе до врастване на ноктите или инфекции.
Не режете и не дърпайте кожичките. Ако е необходимо, ги
омекотете с помощта на гел и ги избутайте към основата със
шпатула, предназначена за това.

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ НУЖДИ НА
КРАКАТА СИ
Често срещан проблем с грижата за краката е врастването на ноктите. Ако имате такива оплаквания, препоръчваме
ви винаги педикюра да започва с вана за крака със специални, омекотяващи соли. Добре е към тях да добавите дезинфектант за крака. Подходящи за целта са калиевият перманганат (няколко кристалчета) или морска сол (около 15 гр.).
В аптеките се предлагат различни продукти за омекотяване

Може би не сте се замисляли, но овлажнителите за крака са толкова необходими, колкото онези, предназначени
на ръцете и лицето, така че не пропускайте да ги прилагате. Заложете на продукти, които включват компоненти за
омекотяване, като диметикон, ланолин и вазелин, както и
овлажняващи съставки, като глицерин и лецитин. Разбира
се, избягвайте прилагането на този вид кремове в зоните
между пръстите, защото това може да предизвика задържане на повече влага и поява на гъбички.

ПОГЛЕЗЕТЕ СЕ С МАСАЖ
Масажът на краката е полезен по няколко причини: чрез
него се активира кръвообращението, премахва се умората
и тежестта, а кожата на краката е здрава и хидратирана.
Достатъчно е да отделите само 5 минути на ден. За да активирате циркулацията на кръвта в областта на ходилото,
използвайте дървен масажор. Масажът може да се направи
както у дома, така и в център за красота, от специалист.
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ЗДРАВЕ И КРАСОТА

ЕХИНАЦЕЯТА – СПЕЦИАЛНИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Ехинацеята е била първи избор за терапия при инфекциозни заболявания още когато антибиотиците не са съществували. Произхожда от Южна Америка.
Ехинацеята е природен имуностимулатор, който доказано
повишава броя и ефективността на клетките на имунната система. Това я прави по-добър избор в сравнение с антибиотиците – не убива болестотворните микроорганизми, а засилва
ефективността на собственaтa на имунна система, за да се
справи по-лесно с бактерии, вируси и видоизменени клетки.
Доказано имуностимулиращо действие имат само три
вида на растението от семейство Сложноцветни (E. Purpurea,
E. angustifolia, E. pallida). Това изисква особено внимание откъде си набавяте билката. Добре е да използвате единствено
препарати, закупени от аптека, регистрирани и разрешени за
употреба. Те съдържат нива на феноли, съответстващи на
нивото на терапевтична ефективност.
В различните части на растението концентрацията на активни вещества е различна. Използват се листа, цветове и корени. Терапевтичният ефект е пряко зависим от дозировката.
Така например препоръчителната доза на екстракт от корен
на E. Angustifolia е 3 грама на ден. По-голямо или по-малко
количество води до изменения или неубедителна терапевтичната активност.
Ехинацеята не се препоръчва за деца под 12 години. Европейската Агенция по Лекарствата счита, че приемането й от
деца под 1 година е противопоказно и крие потенциален риск
от нежелан ефект върху незрялата детска имунна система. Не
съществуват достатъчно проучвания и убедителни резултати за ползите или вредите при деца на възраст до 12години.
Това налага задължителна консултация с лекар за оценка на
съотношението полза/ вреда.

При кърмене, бременност или планиране на такава, също се
изисква особено внимание и лекарски контрол при употреба
на ехинацея, тъй като също липсват достатъчно проучвания.
Няма клинични данни за безопасността от продължителната употреба на ехинацея. Затова препоръчителният прием
не надвишава 10-дневен курс.
Биологично активните вещества в корен ехинацея са
фитостероли, полизахариди, флавоноиди и фенолното съединение карвакрол. В точно определена концентрация и
съотношение те осигуряват имуностимулиращ ефект: най
– често търсен от пациентите. Но редом с този, ехинацеята
има и други ефекти, които трябва да се имат предвид. Такова
например е лаксативното действие. В редки случаи пациенти споделят за кожни обриви, болка в областта на стомаха и
общо неразположение.
Ползите на ехинацеята при превенция и лечение на рак не
са научно обосновани. Някои терапевти твърдят, че тя може
да помогне за облекчаване на страничните ефекти от лечението с химиотерапия и лъчетерапия. Но това не е доказано.
Приемът на ехинацея с цел подсилване на имунитета може
да обостри автоимунните заболявания.
Хората, податливи на инфекции, възрастни и пациенти със
занижен имунитет, категорично не могат да разчитат само на
билката за защита. Въпреки това проучванията показват, че
при пациенти приемали ехинацея при първи симптоми на
вирусна инфекция, интервала на оздравителния процес е
наполовина по-кратък, в сравнение с други пациенти, които
разчита на друг вид методи.

ПРОПОЛКИ ЕХИНАЦЕЯ
5 таблетки за смучене на ден
12,49

HERBITUSSIN

Специална селекция с исландски лишей
Благоприятно повлияват симптомите
на болно гърло, фаринкс и ларинкс
12 бр. пастили за смучене
Два вкуса: Касис и ментол и Мед и лимон

11,19

6,99

5,59

• Подпомагат имунитета
• 500 мг Ехинацея пурпурея
в една таблетка за смучене
• Оказват благоприятен ефект върху гърлото
• 100% натурална сила от Швейцария
6,99

За възрастни и деца над 12 години.
Хранителна добавка, да не се използва
като заместител на разнообразното хранене.

5,59

11,99

10,79

27,19

21,69

14,29

12,89

www.aptekamedea.bg

www.aptekamedea.bg

www.aptekamedea.bg
Да се говори за добри навици за излагане на слънце и фотозащита не е модерно, а важна част
от темите, които засягат опазването на здравето в дългосрочен план. Качествената фотопротекция днес означава здрава кожа в бъдеще.

Хората под 25-годишна възраст
най-често подценяват

слънчевите лъчи
С всяко десетилетие честотата на UV-излъчването се увеличава. В Западна и Централна Европа това увеличение е средно
между 1. 5 и 2,3%. Това налага по-сериозно
да се говори за уврежданията, които ултравиолетовите лъчи предизвикват и тук
става въпрос за нещо много по-сериозно
от слънчево изгаряне. След безразсъдно
излагане на слънце, освен неприятните
моментни симптоми, като парене, зачервяване на кожата и повишаване на телесната температура, в продължение на
над час се натрупват свободни радикали,
а клетъчното увреждането продължава
до три часа по-късно. Това означава, че
щетите, които предизвиква неразумното
излагане на слънце, са много по-сериозни
от видимото зачервяване на кожата.
Специалистите в областта говорят за
хронично увреждане на кожата и клетките. Според тях до навършване на 18-годишна възраст се получават 23% от уврежданията поради рисково излагане на
слънце. Преди навършване на 40 –годишна възраст получаваме около 50 на 100 от
уврежданията. Повече тревога провокира
това, че с всяка следваща година се отчитат все повече случаи на рак на кожата,
спрямо броя на регистрираните случаи на
злокачествени образувания на гърдата,
дебелото черво, белия дроб и простатата.
Това означава, че да говорим за слънцезащита никога не е излишно. Качествената
фотозащита не е поредният моден каприз
на обществото, а грижа от първа необходимост.

През настъпващия нов сезон е време да се замислим за
начина по който да се предпазим от слънцето. Вече почти
не се налага някой да бъде убеждаван, че слънцезащитата
е важна не само по време на летните ваканции, но и през
всеки сезон.
Според специалистите най-малко значение на влиянието
на слънцето отдават хората до 20-25 годишна възраст и позрелите мъже. Именно те са най-застрашени от последващи
усложнения поради безконтролното излагане на слънчева
светлина. Голям процент от по-младите хора у нас и в Европа
са склонни поне веднъж годишно да се насладят на слънчевите бани без защита, с цел добиване на бронзов тен. В този
смисъл опасност представляват и солариумите, особено тогава, когато има тенденция да се злоупотребява с тях.
От друга страна, немалка част от хората изпитват затруднения да определят своя тип кожа, или т. нар. фототип, на
база на който би следвало да се вземе решение какъв вид
защитен продукт е подходящо да се приложи. Повечето
сериозни дерматологични компании ежегодно разпространяват информация относно видовете защитни фактори
и се стремят да разработят продукти, които да отговорят
на нуждите на всеки тип кожа. Обикновено тези компании
също предлагат съвети какво количество от слънцезащитните продукти би следвало да се нанася, колко често трябва
да се подновяват апликациите и т.н.
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Напомняме ви, че за всички тези въпроси може да разчитате на нашите фармацевти и обучени консултанти. Те
ще ви препоръчат и най-подходящите за вашите нужди
продукти. Основната препоръка за нанасянето на слънцезащита е то да се прави половин час преди експозицията, не
само защото това време е необходимо на кожата да поеме
слънцезащитния продукт. Предполага се, че у дома слънцезащитните продукти ще се приложат много по-старателно
и то без кожата да е изложена на влиянието на слънцето в
същия момент.
Повторна апликация се налага след всяко измиване или
къпане в басейна или морето, както и на всеки кръгъл час
след първото нанасяне на продукта. Тук е мястото да напомним за нуждата от защита на специфични, чувствителни
зони, като устните. Проучванията показват, че близо 50%
от населението не използва слънцезащитни продукти за
устни и немалка част от този процент хора не подозират за
съществуването на такъв тип продукти.
Завършваме с това, че невинаги бронзовият тен се съчетава добре с понятието за грижа за здравето и красотата.
Колкото по-защитени сте под слънцето, толкова по-малко
рискувате в бъдеще да имате здравословни проблеми.
Дори тенът ви да е умерен, това да съхраните здравето си
е много по-ценно.

41,99

37,79

41,99

37,79

41,99

37,79

6,19

4,59

8,39

5,99

6,29

4,49

49,19

44,19
52,49

47,19

www.aptekamedea.bg

36,49

33,99

ЗДРАВЕ И КРАСОТА

ДА СЕ СПРАВИМ С

ЦЕЛУЛИТА
СЪС ЗДРАВОСЛОВНА
ДИЕТА И
УПРАЖНЕНИЯ
Много често портокаловата кожа се отъждествява с излишни килограми. За съжаление, редуцирането на наднорменото
тегло не означава край на целулита.

Борбата с портокаловата кожа вълнува жените по цял
свят. Превенцията е основен подход за справяне с проблема, но тогава, когато той вече е налице, тайната на успеха е в
последователността.

ПРОБЛЕМЪТ И ЖЕНИТЕ
Целулитът е проблем, който засяга преди всичко жените.
Всеки 9 от 10 жени се оплакват от досадния портокалов дефект.
И въпреки че са уязвими във всяка една възраст и независимо
от теглото си, в различните етапи от живота си, жените са предразположени по различен начин. Така например хормоналните
промени по време на пубертета, бременността или менопаузата провокират промени в метаболизма и натрупване на целулит. Някои медикаменти, като оралните контрацептиви, също
могат да доведат до ефекта на портокаловата кожа.

НЯКОИ ОТ ФАКТОРИТЕ ЗА ПОЯВА:
Както при повечето състояния, така и при целулита, е доказана генетична зависимост.
Начинът на живот също играе важна роля. Липсата на
движение, нарушенията в съня, носенето на плътно прилепнали дрехи, както и прекалено горещите вани, благоприятстват натрупването на целулит.
Стресът е сред водещите рискови фактори за портокалова кожа.
Неадекватните хранителни навици, храносмилателните
разстройства, ендокринните и хормонални проблеми, също
могат да са причина за този досаден проблем.

ПРЕВЕНЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ
Балансираният хранителен режим с разнообразна и здравословна храна е едно от основните оръжия в профилактиката и лечението на целулита. Хранете се четири или пет пъти
на ден, пийте поне два литра вода дневно, намалете количеството на приеманата сол и захар. Бъдете внимателни с
въглехидратите и мазнините в дневното си меню. От друга
страна, важно е да бъдат включени повече фибри, пресни
плодове, вода и зеленчуци, както и пробиотици, които да насърчат работата на червата и елиминирането на токсините.
Физическата активност е от изключителна важност, при
това всеки ден. Избягвайте заседналия начин на живот, използвайте всяка възможност да се движите, да се чувствате
активни и тонизирани. Без значене дали става дума за изкачване на стълби, ходене, плуване или леки упражнения у
дома, движението стимулира циркулацията на кръвта.
Масажът е също важен аспект в борбата с целулита. Той
подобрява лимфната циркулация и по този начин елиминирането на токсините.
В повечето аптеки се предлагат различни видове антицелулитни продукти, които имат дрениращ, изглаждащ, подобряващ кръвообращението, затоплящ или крио – ефект. Не
забравяйте, че те са ефективни само когато са допълнение
към здравословната диета и редовна физическа активност.
Не очаквайте едноседмични чудодейни резултати, успехът се крие в постоянството.

ALWAYS ULTRA

ALWAYS DAILIES

дамски превръзки на специална цена

дамски превръзки на специална цена

4,39

3,89

4,39

3,89

4,39

3,89

2,39

4,39

2,09

3,99

2,39

4,39

2,09

3,99

DOVE

LIBRESSE

душ-гел на специална цена

Дамски превръзки

4,89

5,39

3,59

5,39

3,59

BILKA INTIMO CARE

VEET

за нежна грижа, свежест
и комфорт през целия ден!

крем за депилация 400 мл
на специална цена

3,69

3,29
19,79

15,79
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SCHOLL

SCHOLL

дамски стелки GelActive
за отворени обувки

Крем за напукани пети с кератин

23,79

18,99

11,55

9,19

5,99

3,59

GILLETTE

GILLETTE

Gillette Venus Oceana – Дамска
самобръсначка в опаковка от 3 броя

Дамска самобръсначка от серията
на Gillette Embrace – идеална за път.

GILLETTE

GILLETTE

After Shave Splash Cool Wave
Лосион за след бръснене

Fusion Proshield
Самобръсначка с 1 Hожче
32,19

27,29
11,99

9,59

7,39

3,69

3,89

2,99

3,89

2,99

5,09

3,89

3,89

2,99

SEPTONA

BLEND-A-MED

Тампони за дегримиране – кръгли

паста за зъби на специална цена

2,89

2,59
2,89

2,59

4,39

3,89

Пародонтитът
е инфекциозно
заболяване, причинено от бактериите в зъбната
плака. Обхваща
всички структури, поддържащи
зъбите на мястото им.

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ
ЗА ПАРОДОНТИТА?
Както плаката, която е видима, така и биофилма, невидим с просто око, съдържат голямо количество добре организирани и прикрепени към зъбната повърхност бактерии.
В зависимост от вида им, пародонтита протича по различен
начин – агресивно или хронично.
Най-разпространен е хроничният пародонтит, който
обикновено пациента, а често и много лекари по дентална
медицина, забелязват едва когато е в много напреднал стадий.

КАК ДА РАЗБЕРА, ЧЕ ИМАМ ПАРОДОНТИТ?
Признаци, като кървене от венците, лош дъх, промяна в
положението на зъбите, подсказват за проблем с пародонта, но истината е, че без рентгеново изследване и клиничен
оглед от специалист, не можем да се постави окончателна
диагноза.

КАК СЕ ЛЕКУВА ПАРОДОНТИТ?
След като е поставена диагноза, лечението преминава
през няколко етапа:
Инициална/начална терапия – тя включва ултразвуково почистване на надвенечния и подвенечния зъбен камък, зъбна плака и биофилм. Ако има подвижност на някои
зъби, те се шинират. От голямо значение е поддържането на
безупречна орална хигиена от страна на пациента по време
на цялото лечение, както и след него, затова важно е и обучението за нейното правилно извършване.

Преоценка – няколко седмици след края на инициалната терапия се оценява какво е постигнато в процеса
на лечение. В зависимост от резултатите, пристъпва се
или към поддържаща терапия, или към допълнителни
хирургични методи за лечение на някои участъци. Колкото и страшно да звучи, хирургичните методи са единственият метод за възстановяване на вече загубена
кост около зъбите или за намаляване на дълбочината
на някои пародонтални джобове. Това се извършва от
зъболекар, преминал специално обучение по пародонтология.
Поддържаща терапия – към нея се преминава или
веднага след преоценката, или след края на пародонталната хирургия (ако се налага такава). Включва перфектна
орална хигиена от страна на пациента и редовни посещения
(между 3-6 месеца) за почистване на биофилма с ултразвук
в денталния кабинет. Пародонтитът е лечимо заболяване,
но за успешното му лечение от критично значение е стадият,
на който ще се диагностицира и ще започне правилното му
лечение.

КАКВО ВКЛЮЧВА ПРЕВЕНЦИЯТА НА ПАРОДОНТИТ?
Тя включва редовно измиване на зъбите, почистване на
междузъбното пространство с помощта на конец за зъби и
интердентални четки, използване на вода за уста, съдържаща антисептични съставки, които не позволяват на бактериите да се развиват прекомерно.
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Сияйно бели
зъби
за минути
Избелващи ленти

Опаковка: 14 х 2 бр.
избелващи лентички

31,89

15,19

25,49

12,99

15,19

12,99

ORAL-B

PARODONTAX

електрически четки за зъби
на специална цена

Помага да спре кървенето на венците

45,29

33,99
7,09

5,29
7,09

5,29

7,09

5,29
45,29

33,99

НОВО Ултра чисто усещане!

BEBELAN

APTAMIL

Мокри кърпи с Лайка + Смрадлика,
Лайка + Алое или Невен + Лайка,
с капак, 80 бр.

Aptamil 3 или Aptamil 4 с Pronutra+
на специална цена
16,39

15,09

2,39

2,19

16,39

15,09
2,39

2,19
2,39

2,19

Aptamil 3 с Pronutra+ e балансирано мляко за
малки деца на възраст над 12 месеца и трябва да
се предлага само като част от тяхното балансирано и разнообразно хранене. Уникалният му
състав е съобразен със специфичните потребностите за здравословен растеж и развитие на
Вашето дете в периода на ранна детска възраст.

AVENT

BEBELAN

Неразливаща се чаша с мек накрайник
200 мл на специална цена

Натурална вода за бебешки храни 1.5 л
на специална цена

1,09

0,99

15,29

12,29
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28,49

25,69
29,29

26,39

29,29

26,39

28,49

25,69

16,99

20,59

15,29

18,49

СВОБОДНО ВРЕМЕ

ОВЕН (21 МАРТ-20 АПРИЛ)
Съдбата ви изпраща сродна душа, която споделя идеалите ви. Възможно е и тази среща да е с
очарователен, спиращ дъха, почти нереален образ на романтичните ви фантазии. Все пак не бъдете
прекалено импулсивни. Имате достатъчно силни страни, на които да заложите. Оставете нещата да
текат бавно и ще изпитате наслада от това.

ТЕЛЕЦ (21 АПРИЛ-21 МАЙ)
За вас, Телци, месец май е период, в който на преден план ще е семейството. Не пропускайте нито
една възможност да споделяте моменти с близките си хора и да общувате с тях. Ако не успеете да
избегнете конфликт с партньора си, но не се разочаровайте. Възможни са примамливи предложения от работно естество.

БЛИЗНАЦИ (22 МАЙ-21 ЮНИ)
Периодът поставя на изпитание чувствителността ви. Възможно е да изпитате промени в настроението си. Бъдете по-сдържани с представителите на семейството си и не обещавайте неща,
които няма да успеете да изпълните. Не отлагайте важен разговор с половинката си. Изразете смело чувствата и претенциите си и ще срещнете разбиране.

Хороскоп за
РАК (22 ЮНИ-23 ЮЛИ)
Време е да промените фона на вашите взаимоотношения. Настанете се в предната част на сцената, защото ви предстоят признания от страна на партньора ви, които ще дадат нов тласък на
връзката ви. Осмелете се да дадете свобода и на най-смелите си желания. Само така ще разгърнете пълния си потенциал и ще получите заслужено признание на всички нива.

ЛЪВ (24 ЮЛИ-23 АВГУСТ)
Време е да покажете, че сте способни да обърнете внимание и на нуждите на другите. Забравете за личните си потребности и помогнете на близък в труден момент. Това ще насърчи вашата
чувствителност и ще ви придаде увереност. Използвайте адреналина и емоциите от всичко преживяно като насърчителна, градивна сила, която по-бързо ще ви отведе към целите ви.

ДЕВА (24 АВГУСТ-23 СЕПТЕМВРИ)
Мили Деви, в началото на месеца различни обстоятелства ви позволяват да се свържете положително със света около вас. Вероятността да получите приятна вест е голяма, а също и пътя ви
да бъде пресечен от нови хора, които ще обогатят контактите и мирогледа ви. Ще ви се наложи
да се представите добре в дискусии, където чувствителността няма да е сред ценените качества.
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ВЕЗНИ (24 СЕПТЕМВРИ-23 ОКТОМВРИ)
Имате усещането,че все повече се доближавате до мечтите си. Не ви липсва смелост и решителност, а понякога това е всичко, което е нужно, за да постигнете желаната промяна. Подкрепата ще
дойде от страна на приятели, които ще ви отрезвят, но и окуражат. Добре е да планирате финансовите
си ангажименти и да сте по-пестеливи.

СКОРПИОН (24 ОКТОМВРИ-22 НОЕМВРИ)
През целия период подкрепата на близките ви ще са вашата движеща сила. Възможно е към
средата на месеца да се почувствате сякаш правите крачка назад. Преосмислянето на опита, събитията, емоциите и всичко преживяно ще е от полза, за да вземете възможно най-правилните решения. Избирайте компанията на приятели, които насърчават решителността и самочувствието ви.

СТРЕЛЕЦ (23 НОЕМВРИ-21 ДЕКЕМВРИ)
Месец май ви вдъхновява и приканва да надскочите границите на възможностите си. Ще имате
желание да промените дома и ежедневието си и да придадете нов смисъл на любовния си живот.
Всичко това не би могло да се случи без подкрепата на половинката ви. Начертайте заедно пътя към
реализирането на общите си планове и се отървете от натрапчивите мисли за миналото.

месец Май
КОЗИРОГ (22 ДЕКЕМВРИ-20 ЯНУАРИ)
Не се отказвайте от нито една възможност да разширите хоризонтите си и да промените емоционалното си отношение към света. Ще имате възможност да сте център на внимание. Въпреки
това се уверете, че желанието ви да сте в светлините на прожекторите няма да доведе до компромис с вътрешното ви усещане за това как да организирате личното си време.

ВОДОЛЕЙ (21 ЯНУАРИ-19 ФЕВРУАРИ)
Ако сте решили да посветите месеца на работа, подгответе се добре, ще са нужни повече усилия
за неща, които преди сте постигали с лекота. Отпуснете си и се доверете на природата си. Силните ви
страни няма как да останат незабелязани. Ако имате желание романтичната ви връзка да премине
в по-сериозен ангажимент, моментът е подходящ.

РИБИ (20 ФЕВРУАРИ-20 МАРТ)
Време е отново да се завърнете към обичайните си задължения. Възможно е през първите дни
от месеца да изпитате временно неразположение. Роднини ще потърсят помощта ви за разрешаването на семейни въпроси. Не се колебайте да помогнете. Напрежението и стреса постепенно ще
изчезнат и в края на месеца ще се чувствате спокойни и окрилени.
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Възползвайте се от
карта Лоялен клиент
Медея!

www.aptekamedea.bg
Адреси на верига аптеки Медея:

София:
Медея Бигла – жк Лозенец, ул. „Бигла“ 64, тел. 0879 910 996
Медея Борово – жк Борово, ул. „Родопски извор“ 52, тел. 0879 340 790
Медея Ботев – Център, бул. „Христо Ботев“ 17, тел. 0883 256 523
Медея България – жк Манастирски ливади, бул. „България“ 98, тел. 0879 910 991
Медея Витошка – кв. Иван Вазов, бул. „Витоша” 115, тел. 0885 673 030
Медея Гео Милев – жк Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ 22, тел. 0883 256 522
Медея Димитър Петков – Зона Б-19, бул. „А. Стамболийски“ 167, тел. 0879 400 664
Медея Дойран – жк Бели брези, ул. „Дойран“ 23, тел. 0879 910 993
Медея Дондуков – Център, бул. „Дондуков“ 11, тел. 0879 911 733
Медея Дондуков 2 – Център, бул. „Дондуков“ 34, тел. 0886 032 129
Медея Драгалевци – жк Драгалевци, ул. „Папрат“ 24, тел. 0879 910 992
Медея Драган Цанков – бул. Драган Цанков, бл. 59-63, вх. Ж, тел. 0887 531 391
Медея Дружба 1 – ул. „Туше Делииванов“, пазар Феите“, тел. 0887 147 740
Медея Дружба 2 – жк Дружба 2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 112, тел. 0879 913 956
Медея Илинден – жк Илинден,бл. 129, вх. Б, тел. 0879 913 954
Медея Костенски водопад – жк Гоце Делчев, ул. „Костенски водопад“ 45, тел. 0879 911 736
Медея Красна поляна – жк Красна поляна, бул. „ Възкресение“, бл. 132А, тел. 0879 977 717
Медея Крум Попов – жк Лозенец, ул. „Крум Попов“ 59, тел. 0876 634 400
Медея Люлин 5 – жк Люлин 5, бул. „Райко Даскалов“, бл. 519, тел. 0879 554 287
Медея Мария Луиза – Център, бул. „Мария Луиза“ 36, тел. 0886 103 089
Медея Младост 1 – жк Младост 1, бул. „А. Сахаров“ 16, тел. 0885 911 018
Медея Младост 1А – жк Младост 1А, бл. 503, тел. 0876 616 059
Медея Младост 4 – жк Младост 4,бл. 418, вх. В, тел. 0879 910 994
Медея Надежда 1 – жк Надежда 1, бул. „Ломско шосе“, бл. 172, тел. 0877 160 521
Медея Надежда 3 – жк Надежда 3, ул. „Подпоручик Фотеков“ 1, вх. Б, тел. 0885 418 400
Медея Нишава – жк Стрелбище, ул. „Нишава“ 123, тел. 0878 616 104
Медея Овча Купел, жк Овча купел, ул. „Любляна“ 38 вх. В, тел. 0885 126 025
Медея Овча Купел 1 – жк Овча купел 1, бл. 527, вх. Д, тел. 0879 910 999
Медея Опълченска – жк Банишора, ул. „Опълченска“, бл. 41А, вх.А, тел. 0879 911 735
Медея Плиска – жк Изток, бул. „Цариградско шосе“, бл. 10, тел. 0879 554 286
Медея Прага – Център, бул. „Прага“ 24, тел. 0879 910 995
Медея Редута – жк Редута, ул. „Велчо Атанасов“ 27, тел. 0879 910 998
Медея Света троица – жк Света троица, ул. „Габрово“, бл. 347Б, тел. 0878 616 109
Медея Симеоново – бул. „Симеоновско шосе“ 320, тел. 0885 552 356
Медея Слатина – ул. „Слатинска“ 101, тел. 0885 971 220
Медея Стамболийски – жк Разсадника, бул. „А. Стамболийски“ 233, тел. 0879 340 690
Медея Студентски град – жк Студентски град, ул. „Акад. Борис Стефанов“ 17, тел. 0879 911 737
Медея Студентски град 2 – жк Студентски град, ул. „Висарион Белински“ 25, тел. 0887 659 120
Медея Суха река – жк Суха река – Запад, блок №225, вх. Г, ет. 1, тел. 0889 572 151
Медея Цар Борис – жк Лагера, бл. 49, тел. 0879 913 955
Медея Черни връх – жк Лозенец, бул. „Черни връх“ 14, тел. 0879 264 630
Медея Черни връх 2 – бул. „Черни връх“ 66, тел. 0887 408822
Перник:
Медея Перник – пл. „Кракра“ бл.14, вх.В, тел. 0889 569 407
Плевен:
НОВ Медея Плевен – бул. Васил Левски 189 А, тел. 0889 298 665
Стара Загора:
Медея Стара Загора – бул. „Митрополит Методи Кусев” № 26, тел. 0885 991 554
НОВ Медея Стара Загора 2 – бул. „Цар Симеон Велики“ №60, тел. 024 516 568
Кюстендил:
Медея Кюстендил – гр. Кюстендил, ул. „Демокрация“ 38, тел.0886 809 071

Предложенията са валидни за периода от 1 до 31.05.2018 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

1

БРАНД № НАЙ-ПРЕПОРЪЧВАН ОТ СТОМАТОЛОЗИТЕ ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ

-20%

СПЕЦИАЛНА
ОТСТЪПКА

на

МИНУТИ

ВЪРХА

НАШИТЕ НАЙ-УСЪВЪРШЕНСТВАНИ
ПРОДУКТИ ЗА ИЗБЕЛВАНЕ

СПЕЧЕЛЕТЕ
ЕДИН ОТ
4
-ТЕ ВАУЧЕРА

ЗА

2 МИНУТНО
ПАЗАРУВАНЕ

НА СТОЙНОСТ

400 лв.

Аптеки Медея и Колгейт имат удоволствието да Ви поканят
да участвате в играта „2 минути на върха“.
Купете един продукт с марка Колгейт на стойност над 4 лв.,
напишете двете си имена и телефон за връзка на гърба на касовата бележка.
Пуснете касовата бележка в урните зад касовите зони.
Период на играта: от 1 май 2018 г. до 31 май 2018 г.
ПЪЛНИТЕ ПРАВИЛА НА ИГРАТА
МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ НА СТРАНИЦА

WWW.APTEKAMEDEA.BG

