III.2019

15,99
11,79

13,49

10,19

13,99

11,69

10,59

9,09

9,59

8,09

29,99

25,59

32,99

27,99
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ТРАДИЦИИТЕ,
КОИТО НИ ПРАВЯТ
ПО-ДОБРИ
Вплетете снежнобяло и червено
и нека от ръцете що е сътворено
до сърцето право да достигне;
мир, любов и здраве да застигне
всеки и към вас доброто да се върне.
Мартеницата е една от най-старите български традиции, която пазим повече от 1300 години.
Макар в днешно време тя да се приема като аксесоар,
особено сред по-младите, мартеницата е символ на българското и българския род, тъй като води началото си от
времето на великите ханове Аспарух и Кубрат и се свързва
с величието и единството на българите.
Народните поверия отреждат специална магична сила на мартеницата.
Бялото символизира вярата, обичта и
младостта, а червеното – живота, несломимия дух и кръвта на предците ни,
които са жертвали всичко свое в името на
доброто и свободата на Родината.
Мартеницата се подарява всяка година в първия ден на месец март. Носят я
малки и големи. Традицията повелява
младите момичета да окичват мартениците си от лявата страна, а омъжените
жени – отдясно. Когато се подарява мартеница, тя се нарича за здраве, любов,
мир и добро.

Направете сами мартеница. И докато вплитате белите
и червени конци, добавяте сини мъниста, плетени цветя
и пъстри вълнени нишки, заключете между тях пожелания за здраве, радост и светли дни. Представете как тези
пожелания дават живот на мартеницата и я превръщат в
истински магичен талисман.
И тъй като не са много
дните, в които имаме повод да доближим повече
хора и да им пожелаем
добро, подарете вълшебство на близки, познати
и непознати. И помислете
за това, че традиции като
тази, ни връщат към изконното и човешкото.
Ако всеки ден даряваме с
добро, усмивка и благопожелание хората около нас,
светът, в който живеем,
ще е по-дружелюбен и
мил.

48,99

41,99

ВИТАМИН А+Е

ЗА КОПРИНЕНА КОЖА,
БЛЕСТЯЩА КОСА
И ЗДРАВИ НОКТИ

3,89

3,29

Хранителна добавка.
Не е заместител на разнообразното хранене.
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26,79

23,79
56,29

52,99

6,89

5,69

7,29

5,99

8,49

6,99

9,29

7,49

8,99

6,69
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31,99
26,99

23,79

28,79

20,99

17,99

КОЛАГЕН ФОРТЕКС
11500 ПЛЮС
30 сашета + ПОДАРЪК Шейкър

29,99

19,99

46,99

39,49
Стави, хрущяли, тъкани, кожа
• Подкрепя структурата на ставите, ставните
обвивки и сухожилията.
• Допринася за нормалното образуване на съединителна тъкан.
• Подпомага за образуването на колаген за нормалната функция на костите, хрущяла и кожата.
• Допринася за защитата на клетките от оксидативен стрес.

15,99

12,59
7,99

6,99
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36,99

29,99

MAGNE B6®
Върни баланса в ежедневието си
11,69

9,19

При симптоми
свързани с недостиг на МАГНЕЗИЙ:

10,19

8,49

• 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.

Менопауз спектрум
Не съдържа ГМО. Не съдържа Глутен. Подходящ за вегани.

В и с о к о к ач е с т в е н и
белгийски BIO храни!

> Облекчава
симптомите
по време на
менопауза
47,99

ено

п ауз

а

м

35,99

УПОТРЕБА: 1 капсула дневно
с храна или както ви е
препоръчал вашия лекар.

Детоксикация
30,49
на целия
25,89
организъм!
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-10%

СПЕЦИАЛНА
ОТСТЪПКА

LIBEXIN
при дразнеща, суха кашлица

• ЕФЕКТИФЕН при ОСТРА и ХРОНИЧНА суха кашлица
• БЪРЗО облекчава кашлицата
• УЛЕСНЯВА дишането

44,99

42,59

¦§´²¢§¬³ÇÍÇÌÂÒÓÔÄÇÏÑÒÐÆÕÌÔÉÂÄÜÉÒÂÓÔÏÊ
°ÔÑÕÓÌÂÓÇÃÇÉÍÇÌÂÒÓÌÐÑÒÇÆÑÊÓÂÏÊÇ
±ÒÇÆÊÕÑÐÔÒÇÃÂÑÒÐÙÇÔÇÔÇÍÊÓÔÐÄÌÂÔÂ

Невробекс
х 30 филмирани таблетки

8,99

7,99
ª¢¢

ÔÂÃÍÇÔÌÊ
ÇÙÇÏÊÇÏÂÓÊÎÑÔÐÎÊÓÄÜÒÉÂÏÊÓ
ÄÇÏÐÉÏÐÍÊÎÖÏÂÏÇÆÐÓÔÂÔÜÙÏÐÓÔ
ÔÇÈÇÓÔÄÌÒÂÌÂÔÂÃÐÍÌÂ
ÊÉÎÐÒÇÏÊÌÒÂÌÂ

Лекарствен продукт за възрастни и деца над 1-годишна
възраст. Преди употреба, моля прочетете листовката. В
аптеките без лекарско предписание.
А251/12.11.2015

ÅÑÅÍÖÈÀËÅ ÅÊÑÏÐÅÑ
Подпомага РЕГЕНЕРАЦИЯТА
на чернодробните клетки

Пълноценна грижа
за нервната система
3,69

2,99

24,99

22,49
Vitamin B1
Vitamin B6
Vitamin B12
Лекарствен продукт без лекарско предписание.
Преди употреба прочетет листовката. А453/23.09.2010

• Защитава черния дроб
• Потиска стеатозата и фиброзата
Есенциале Експрес са мини сашетa с перорална паста – лесен
и удобен прием, без вода. С вкус на кафе със сметана. Дозировка 3х1 на ден.
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АСПИРИН С
20 таблетки на специална цена
9,69

8,69

• При симптоми на настинка и грип
• При температура
• При болка
4,89

4,19
Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 12
години. Съдържа ацетилсалицилова киселина и аскорбинова
киселина. Преди употреба прочетете листовката.
A203/14.09.2017

NO-SPA ® COMFORT
40 mg x 24 табл.
• Но-шпа Комфорт действа
бързо при болки в корема
• Ефективно облекчава болките
и спазмите за 8 часа
5,49
5,59

3,99

4,29

Лекарствен продукт за възрастни. Преди употреба прочетете листовката. В аптеките без рецепта. А35/02.03.2017 г.

MUCOSOLVAN
сироп за възрастни, 30 mg
7,49

6,49

Здрави и
през зимата
Още при първите симптоми
започнете лечение

Отпушва носа
и синусите
само за 5 минути
Мукосолван сироп е лекарствен продукт без лекарско
предписание за възрастни и деца над 12 години.
Съдържа амброксолов хидрохлорид. Преди употреба
прочетете листовката. А 235/12.10.2017

10,99

9,99

6,49

5,79

Ref. No: CONBG/OLY0.1/0918/055

Хрема

Олинт 0.1% спрей за нос, разтвор Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 6
години. Съдържа ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката. A0160/08.07.2018

Хидратираща
грижа и
ефективност
при сенна хрема и
алергии

7,29

6,29

*Отривин е най-продаваният спрей в категорията назални
деконгестанти според N.Hall за 2017 г.
Отривин 0,1 % спрей за нос, разтвор с хидратираща формула e
лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и
юноши над 12 год. Съдържа ксилометазолинов хидрохлорид.
Преди употреба прочетете листовката. A0175/16.08.2018;
CHBA/CHOTRI/0001/18f
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17,99

14,99

12,59

11,99

8,99

7,99

9,19

7,49

БЛИЗАЛКИ х 8 бр.
ЗА ВЪЗПАЛЕНО ГЪРЛО
9,79

7,99

Медицинско
М
Меди
цинско изделие. За деца над 3 години.

6,99
C

5,79

МУКОНАЗАЛ НАТУРАЛ
Троен Ефект. Естествено отпушва носа.

6,79

НАТУРАЛЕН
ХИПЕРТОНИЧЕН
СПРЕЙ ЗА НОС

5,79
11,49

10,49

• Отпушва носа за 3 мин*
• Спомага за
отстраняване на
бактерии и вируси чрез
ефект на оттичането
• Спомага за намаляване
риска от усложнения
при настинка

14,29

12,99

14,79

12,99
84,99

69,99

78,99

67,19

Компресорен
инхалатор
компакт

ЛЮБОПИТНО

Подарък или цветя –

Ма

рт

подарете
с такт и
внимание
Ако си мислите, че всеки може да поднесе цветя и подарък и
затова не се искат специални умения, то препоръчваме ви да
прочетете тази статия. Ще ви кажем само, че само онези, които
подбират умело детайлите и думите, както и овладяват добре
емоцията си, намират най-точния израз на отношението си.
Освен добро отношение, поднасянето на цветя и подаръци на 8-ми март изисква определена съобразителност и такт. Предстои да ви разкрием какви
са тънкостите и етикета при избора на подарък и поднасянето му, какви
цветя да изберете за любимата си и какви за деловата си партньорка,
как да връчите букета и с какви слова да изкажете отношението си.

ИЗБОР НА ПОДАРЪК
Защо едни подаръци лесно трогват дамите, а други – колкото и
скъпи да са, не остават оценени? Как мислите – по какъв начин хората винаги научават дали едно или друго нещо е избрано с желание и
добро чувство? Ще ви кажем – нарича се интуиция и тя рядко може да
излъже някого. Затова ви съветваме, независимо дали избирате нещо
за любимата си или за съседката си по бюро, да го направите с внимание и отношение. Въпросът никога не е в сумата, която сте отделили, а
в отношението и искреността на чувствата ви.
Лични принадлежности, като парфюми, портфейли, дрехи и бельо може
да си позволите да подарите само на наистина близка дама. Ако подаръкът е
за бизнес партньор – тогава заложете на принадлежности за писане, стъкло,
кристал, кожа, сладки или книга. Старайте се да изберете нещо интересно,
а ако вие го харесвате истински, то бъдете сигурни, че ще стигне лесно до
сърцето на получателката.

КАК ДА ПОДНЕСЕТЕ ПОДАРЪКА СИ
Изборът на подарък е само половината от работата – втората по
важност задача е достойното му връчване. Когато поднасяте подарък
на дама, погледнете я в очите и след това насочете вниманието си към
подаръка. Поздравете я и обяснете какво има в опаковката. Кажете й,
че много сте харесали точно това за нея. Ако дамата не ви е близка, в
никакъв случай не избирайте прекалено скъпа вещ - това може да я
накара да се чувства неудобно. Когато поднасяте подарък на жена, която
е ваш колега или бизнес партньор, добавете картичка или визитка. Макар
да не са задължителни, те могат да ви помогнат ясно да заявите добро-
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намереността си. Не оставяйте подарък,
който получателят сам трябва да намери.
Така пропускате да изразите отношението
си и жестът ви може да се възприеме като
отбиване на номера. Изключение правят
подаръците – изненада за любима жена.

ПОДАРЪЦИТЕ ЗА ДАМИТЕ В ОФИСА
Обикновено на жените – колеги се
подаряват подаръци и цветя, които са
поднесени от името на целия колектив.
Те все пак трябва да са надписани и поднесени индивидуално, защото само по
този начин стават израз на симпатия и
добри чувства. Колкото и да се изкушавате, не избирайте майтапчийски вещи.
Така рискувате да нараните чувствата на
дамата и ефектът от жеста да е негативен.
Избягвайте да поднасяте твърде различни по стойност подаръци на различни свои колеги. Дори да
симпатизирате повече на едни отколкото на други дами, не
показвайте това с подаръците и цветята по повод празник
като 8-ми март. Кажете нещо мило, с което да демонстрирате ангажираност и уважение. Никога не коментирайте
цената на подаръка – в пряк или преносен смисъл – това
винаги е безвкусно и прави лошо впечатление.

ЦВЕТЯТА КАТО ПОДАРЪК

КАК ДА ИЗБЕГНЕТЕ НЕУДОБНИТЕ СИТУАЦИИ
Независимо дали поднасяте подарък или цветя, възможно е да надцените избраничката си и тя да не реагира
така, както би ви се искало. Не бързайте да се затваряте
в себе си и да обръщате гръб. Обяснете с малко думи, че
жеста ви е най-искрен и не очаквате нищо в замяна. Ако
получите отказ от дамата да приеме подаръка, не настоявайте. Предложете да го отворите заедно, като я уверите
предварително, че сте добронамерен. Ако подарявате цветя и дамата ви ги върне, приемете ги обратно и предложете
да ги сложите във ваза на място, където може да ги вижда.
Ако пък случаят е съвсем безнадежден, доверете се на чувството си за хумор и се измъкнете достойно от ситуацията.
Това дори може да разубеди дамата и тя да погледне на вас
по друг начин.

Макар на 8-ми март да е прието жените да получават
цветя, ако не искате да изглежда така, сякаш поднасяте
цветето си по задължение, добавете към него акцент, който да демонстрира специално отношение. Много от жените
отричат проявата на уважение само по време на празници.
За да стигнете до сърцето на тези дами, изненадайте
зненадайте ги с
нестандартно мислене и подход. Подарете
те декокоративно дърво, окичено с послания, шоколаоладово цвете или хартиено, което сте направил
ил
сам. Оставете букет на неочаквано място – в
колата на любимата си или дори поръчайте
те
доставка с куриер. Това все още се възприеиема много добре и успява да зарадва жените.
ите.
Не пропускайте картичката с послание. В нея
Бъдете смели, обичайте живо,
може да оставите и покана за вечеря или позследвайте сърцата си, възпивъняване. Уверете се, че броят на цветята
та в
тавайте децата си да мечтаят,
букета е нечетен и съобразете цветовата гама
ма с
да бъдат истински, вярвайте,
настроението си и отношенията ви с конкретнатнаи
добрувайте, бъдете вдъхновен
та дама. Съветваме ви, ако имате възможност,
ност,
ите
сам
вие
че
и не забравяйте,
да надпишете лично картичката към букета,
кета,
и
особено ако е предназначен за дамата на сърсте вдъхновяващи с всички сво
…
ери
акт
хар
ия,
лич
цето ви. Цветята се подаряват без декоративна
ивна
качества, раз
хартия. За по-официални отношения визитната
тната
картичка е по-подходяща от традиционната.
а.

Честит празник,
мили Дами!

15,99

15,99

15,99

,99

15
13,99 13,99

13,99

13,99

АКО ДНЕС, КОСАТА НА ДАРА Е ЗДРАВА И БАЛАНСИРАНА,
ТОГАВА НИЕ СМЕ БИЛИ ПОЛЕЗНИ.

EXTRA-DOUX

За деликатната коса
на цялото семейство
14,19

100%

нежност и
еластичност*

13,49

Висока толерантност
Биоразградимост**

Jessica Forde - Pixies.Films - VERYGOODCHOICE

15,29

14,49
Грижите, които променят ежедневието Ви
*Потребителски тест с 31 участници на възраст от 3 до 11 години, след приложение на Extra-doux Шампоан 4 пъти
седмично, в продължение на 3 седмици. Наблюдение на база състояние на косата. **Съобразно международния
стандарт OECD 301B.

Промоциите важат до изчерпване на количествата

www.ducray.bg
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БРАНД, КОЙТО СЕ
ОПРЕДЕЛЯ КАТО
ФИЛОСОФИЯ, КАТО
НАЧИН НА ЖИВОТ.

-25%

СПЕЦИАЛНА
ОТСТЪПКА

Качество, изразено с уважение и любов към нас и към тези, които обичаме. Нашите продукти са направени комбинирайки древни знания и модерна технология. Ние следваме идеята, че хората могат
да използват козметични продукти, които да бъдат напълно ефективни и същевременно абсолютно
натурални, като се грижат едновременно за най-ценното нещо, което имаме: Нашето тяло!

89,99

73,99
29,99

29,69

27,39

26,99

31,39

28,99

29,99

27,49

29,99

27,49

26,09

26,09

27,59

27,59

24,99 24,99

23,39 23,39
39,99

34,99

31,39
17,29

+
ПОДАРЪК

15,99

14,49

16,79

15,29
14,49

13,39

69,99

63,99

35,99

35,99

34,19

32,99

32,99

31,99
25,19

23,19
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39,99

36,99

39,99

39,99

36,99

36,99

КА ЗА ВСЕКИ
СПЕЦИАЛНА ОТСТЪП
СЕРИЯТА!
ОТ
Т
УК
ОД
ПР
ЗАКУПЕН

62,79

48,99

4,99

5,69

3,49

2,99
10,59

8,49
8,79

6,79

10,79

7,99

6,19

6,19

4,19

ZEWA
4,50

2,99
Цена за 10 бр.

34,99

30,99
4,50

6,19

4,19

4,19

носни кърпи на специална цена

2,99
Цена за 10 бр.

6,19

4,19

www.aptekamedea.bg

6,29

3,49

6,29

3,49

5,29

3,79
6,79

4,49
6,79

4,49

PUFIES
бебешки пелени на специална цена

24,69

18,49

32,09

25,69

22,29

17,49
24,69

18,49
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41,49

33,99

41,49

33,99
41,49

33,99

3,89

2,69
41,49

33,99

EVERY DAY

DISCREET

дамски превръзки на специална цена

дамски превръзки на специална цена

2,99

2,49

1,79

1,39

2,99

1,79

2,49

2,99

1,39

2,49

TEO BEBE

DUREX

течен перилен препарат за 20 пранета
1,1л на специална цена

овлажняващ гел лубрикант
на специалнаа цена
це а
10,19

8,39

8,49

6,89

8,49

6,89

10,19

8,39
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GILLETTE

GILLETTE

Fusion ProShield самобръсн с 1 ножче
на специална цена

Gillette Venus Breeze – дамска самобръсначка
с 2 ножчета на специална цена
19,79

15,49

31,99

23,99

SCHOLL

GILLETTE

мъжки и дамски стелки GelActive
Everyday или Work

гел за бръснене 200 мл
на специална цена
7,19

27,39

4,99

22,69

7,19

4,99

27,39

22,69

BILKA HOMEOPATHY

SENSODYNE

паста за зъби на специална цена

цялостна грижа при чувствителни зъби

2,89

8,79

2,39

6,79

8,79

6,79

2,89

2,39
8,79

6,79

26,99

21,99

5,49

5,69

3,99

3,79
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CURAPROX

COREGA

четка за зъби CS 5460 ultra soft
на специална цена

специализирани продукти
за дентална хигиена
6,09

8,89

5,39

7,59
7,29

6,39

7,29

6,39

7,99

6,99

ORAL-B

WELLSAMED

четка за зъби Gum&Enamel Care
на специална цена

четка за зъби Black'n White
с активен въглен на специална цена

7,99

5,89

4,19

120,99

81,99

75,99

53,99

7,99

5,39

5,99

4,19

ЛЮБОПИТНО
ОВЕН (21 МАРТ-20 АПРИЛ)

РАК (22 ЮНИ-23 ЮЛИ)

Не се страхувате да поемете нови инициативи,
ко
които ще ви донесат финансова стабилност. Вие сте
твърде активни и не си оставяте възможност да помислите за себе
си. В любовен аспект се радвате на спокойни и хармонични взаимоотношения. Имате щастието да споделяте приятелства, които
са ценни за вас. Усилията ви ще бъдат забелязани и наградени.

Дискретният романтизъм от последните седмици
от
отстъпва
на по-бурни любовни взаимоотношения,
което ви дава усещането за ново начало. Настроени сте творчески
и имате много нови идеи и вдъхновения. Периодът ви насърчава
да работите усилено и да покажете постоянството си в инициативите си. Разчитайте на материална помощ от страна на приятел.

ТЕЛЕЦ (21 АПРИЛ-21 МАЙ)

ЛЪВ (24 ЮЛИ-23 АВГУСТ)

Оставате активни и решителни в най-трудните
из
изпитания.
Възможни са промени, изненади, нови заЩ се наложи да се освободите от предразсъдъците и
познанства. Ще
ограниченията, за да преминете през този период и да се чувствате
свободни и силни. Помислете добре за решенията, които вземате:
те вероятно ще окажат влияние далеч отвъд вашите очаквания.

Месецът е динамичен и изисква цялото ви търпенние и постоянство. Не се страхувате да поемете нови
отговорности. Ангажираността ви ще е тази, която ще ви държи
във форма. Личните ви отношения обещават да са топли, без
напрежение и излишни спорове. Необвързаните имат всички
възможности за намиране на сродна душа през тази пролет.

БЛИЗНАЦИ (22 МАЙ-21 ЮНИ)
Месецът е благоприятен по отношение на любоввта и вашите финанси. Добро време за увенчаване
на вашите романтични взаимоотношения, за търсене на нови
партньорства, за нови проекти. Бъдете концентрирани и не се
разсейвайте от случайности. Използвайте интуицията си, за
да прецените кои от познанствата ви могат да са ви полезни.

ДЕВА (24 АВГУСТ-23 СЕПТЕМВРИ)
Взаимоотношения с обкръжението ви може да
по
пострадат от невъздържаността ви. Контролирайте
нервите си и изяснявайте спокойно разногласията. Понякога
сте твърде критични към себе си и напразно се обвинявате. Ако
се отпуснете и повярвате в себе си, ще се радвате на щастливи
моменти и признание от страна на близките и познатите си.

Хороскоп за месец Март
ВЕЗНИ (24 СЕПТЕМВРИ-23 ОКТОМВРИ)
Периодът ви дава енергия и ви насърчава да заввършите онова, което сте започнали. Излизайте почесто навън и се наслаждавайте на начина, по който въздействате на другите с харизма, приятелско отношение и чувство за
хумор. Всичко, което трябва да направите, е да използвате своя
естествен чар и вашата дипломатичност. Вярвайте в себе си.

СКОРПИОН (24 ОКТОМВРИ-22 НОЕМВРИ)
Предстои период, в който ще се наложи да преосм
мислите вашата позиция пред света и да промените
определени правила. Вие сте упорити и това качество може да
ви донесе само ползи. Не се връщайте към миналото си и забравете за несигурността. Интуицията ви е засилена през този
месец и ако се научите да се вслушвате в нея, ще имате успех.

СТРЕЛЕЦ (23 НОЕМВРИ-21 ДЕКЕМВРИ)
Периодът ще донесе свежест във вашия емоционал живот. Чувствате се свободни и решителни.
нален
Мнозина от вас ще намерят сродната си душа или приятел, на
когото могат да разчитат. Възможни са материални придобивки.
Месецът ще ви провокира да се заемете с нови инициативи. Каквото и да предприемете, страстта, която притежавате, ще е от полза.

КОЗИРОГ (22 ДЕКЕМВРИ-20 ЯНУАРИ)
Ще имате възможност да се развивате в различни сфери, да се докоснете до различни дейности,
да се запознаете с интересни личности. С тях животът ви ще ви
се стори по-вълнуващ. Ще ви е нужно само повече търпение
и реалистична преценка. Месецът е подходящ за засилване на
у
интелектуалната
и философска връзка с вашия партньор.

ВОДОЛЕЙ (21 ЯНУАРИ-19 ФЕВРУАРИ)
Това е време да асимилирате новостите, да изрразите творческите си идеи, да се доверите на ининкта си.
си Всяка
В
стинкта
стъпка, която предприемате, ще е трамплин
към нови хоризонти. Ще прекарвате времето си в прекрасна
компания. Месецът е благоприятен откъм социални и приятелски срещи. Разполагате с устременост и градивна енергия.

РИБИ (20 ФЕВРУАРИ-20 МАРТ)
В какъвто и период да сте, следва подем. Ще имате
въ
възможност да изразите таланта си, да разкриете спообностите си, да утвърдите личността си. Може би ще промените
собностите
външния си вид или ще преосмислите мотивацията си. Ще се опитате да запазите хармоничността в отношенията в обкръжението
си, с вашите роднини или семейството си. Любовта ви очаква.
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ÂÅÐÈÃÀ ÀÏÒÅÊÈ ÌÅÄÅß
ÒÅ Î×ÀÊÂÀ Â ÅÊÈÏÀ ÑÈ:
- àêî ñè Ìàãèñòúð
ôàðìàöåâò èëè
ïîìîùíèê ôàðìàöåâò;
- àêî êîçìåòèêàòà å
ïðåäèçâèêàòåëñòâî
çà òåá è èñêàø äà
áúäåø êîíñóëòàíò.

çà ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ:
òåë. 0887 23 18 62
jobs@aptekamedea.bg
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Адреси 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 България – жк Манастирски ливади, бул. „България“ 98, тел. 02 4 516 543
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 Надежда 3 – жк Надежда 3, ул. „Подпоручик Фотеков“ 1, вх. Б, тел. 02 4 516 560
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 Пиротска – Център, ул. „Пиротска“ 26, тел. 02 4 516 579
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. „Митрополит Методи Кусев” № 26, тел. 02 4 516 567
Медея Стара Загора 2 – 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 01.03. – 31.03.2019 г. 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 заплатите и със следните карти:

Контакти:
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

www.aptekamedea.bg

Възползвайте се
от карта
Лоялен клиент
Медея!

