XI.2018

35,89

30,69
25,99

22,99

20,89

17,69

20,89

17,69

32,99

29,29

ЛЮБОПИТНО

ВАЖНИТЕ ВИТАМИНИ И
МИНЕРАЛИ ПРЕЗ ЕСЕНТА
И КАК ДА СИ ГИ НАБАВИМ
С идването на есента и смяната на сезони е добре да помислим за ценните
витамини през този период и начините да си ги набавим. Спортът,
приемът на пресни сокове и витамин С, добрата хидратация и
достатъчните часове сън и почивка, са само част от ежедневните
навици, които ни правят по-здрави. Но изграждането на силен
имунитет не става за няколко дни, затова е добре да
започнем положителната промяна още от днес, за да се
радваме на красотата на есента и последващата я зима.
Ето кои са най-необходимите витамини и минерали
за есента, които ще ви помогнат да засилите
имунитета си и да бъдете в добро здраве.
Този витамин е един от най-важните, които не само спомагат
за изграждане на защитните сили на организма, но и намаляват
продължителността и тежестта на симптомите. Витамин С действа като мощен антиоксидант. Има способността да предпазва
организма от заболявания, включително сърдечносъдови заболявания и рак. Играе важна роля в синтеза на колаген, който от
своя страна е важен за красотата и младостта на кожата, също
така и за изграждането на телесните тъкани и кости.
Витамин С може да си набавите чрез прием на хранителна
добавка. Храни, богати на витамина са цитрусовите плодове,
киви, ягоди и боровинки, зеле, броколи, картофи.

за отлагането на калций в костите и предотвратяването на остеопороза. Той помага за регулирането на имунната система, играе
важна роля в изграждането и поддържането на здрави клетки.
Използва се като превантивно средство за сърдечносъдови
заболявания, диабет, високо кръвно налягане, невромускулни
заболявания, хронични болки, настинка.
За натрупването на този витамин е достатъчно да е налично
редовно излагане на пряка слънчева светлина за около 30 минути дневно. Но ако през есента няма достатъчно слънце, източници на витамин D са жълтъкът, сьомгата, гъбите, телешкият
черен дроб и люцерната. Ако усещате дефицит на слънчевия
витамин, може да си го набавите и като хранителна добавка.

ВИТАМИН А

ВИТАМИН B6

ВИТАМИН С

Витамин А е важен за тъканите, необходими за растежа и развитието, както и за здравето и красотата на кожата. Също така
укрепва имунната система и поддържа доброто зрение. Хапвайте повече мляко, яйца, зелени листни зеленчуци, манго,
кайсии, домати, моркови, мазни риби.
Ако приемате витамин А под формата на хранителна добавка,
не превишавайте препоръчителните дози, защото може да се
окаже токсичен и да навреди на здравето на черния дроб.

ВИТАМИН E
Витамин Е действа като антиоксидант и защитава клетъчните
мембрани. Смята се, че изгражда и защита на организма към
някои видове рак и сърдечни заболявания. Витамин Е е важен
и за здравето и красотата на косата, кожата и ноктите. Основни
хранителни източници са ядките, спанак, броколи, зеле.

ВИТАМИН D
Витамин D е въвлечен в минералния метаболизъм и отговаря

Витамин В6 е отговорен за баланса на имунната, нервната и
сърдечносъдовата системи. Зеленчуци като моркови, зеле, картофи са добър източник на витамин В6, както и яйчният жълтък,
бобовите зърна и орехите.

СЕЛЕН
Селенът е основен елемент, който изгражда част от ензимите,
защитаващи организма от увреждане. Като антиоксидант, засилва имунната система и се смята, че намалява риска от появата на
някои видове рак, като рак на простатата.
Селенът играе важна роля и за функцията на щитовидната
жлеза, а също така за здравината и красотата на косата и ноктите. Добри източници на селен са орехите, бразилския орех,
рибата, червеното месо, зърнените култури.
Селенът също така е една от причините организмът ни да има
способността да се справя с алергичните реакции, бронхиалната
астма и натрупването на тежки метали – от цигарения дим до
изгорелите газове във въздуха.

МУКОСОЛВАН МАКС
капсули с удължено освобождаване
8,89

6,99
9,49

7,79

Мукосолван Макс е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни. Съдържа амброксол. Преди употреба
прочетете листовката. A163/15.09.2016

МУКОСОЛВАН NATURAL
Успокоява суха и влажна кашлица

7,59

100 %
НАТУРАЛЕН
ПРОДУКТ

5,89
14,29

11,99

• Изцяло с натурални
съставки: фракции от
Мащерка и Теснолист
живовляк, пчелен мед
• Произведен по високотехнологичен процес
• За възрастни и деца
над 1 година

14,19

11,89
5,29

5,29

4,29

4,29

МАГНЕ В6
ОБЪРНИ ГРЪБ НА СТРЕСА!
1 таблетка на ден

ÊÎËÀÃÅÍ

ПРО-АКТИВ течен с вкус на ягода, 600+250 мл
Collagen Pro-Active е уникална хранителна добавка получена от висококачествен
хидролизиран колаген, богат на специфични аминокиселини, които се абсорбират
лесно от човешкото тяло (приблизително
90%), напълно безопасен, без регистрирани негативни странични ефекти.
86,99

79,99

22,99

17,99
• 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.

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

ÏÐÎÁÈÅÍ Â-ÊÎÌÏËÅÊÑ
Капсули Синбиотик с В Комплекс

12,19

8,99

8,39

6,99
• Намалява нежеланите ефекти при
антибиотична терапия.
• Намалява вероятността от дефицит на
Витамини от В-групата след прием на антибиотици.
• Подпомага възстановяването на естествената
стомашно-чревна флора.

www.aptekamedea.bg

16,69

14,19

64,69

59,49

19,99

15,49

FLORADIX ÁÈËÊÎÂÀ ÊÐÚÂ

100% натурално, подсилващо и изграждащо
средство – 500 мл
Хранителна добавка под формата на сироп, която се препоръчва при повишена нужда от желязо, както в периодите
на развитие на малките деца до младежка възраст, при
по-обилна менструация,
отпадналост и умора,
бременност и
кърмене, през
втората половина
на живота, при
възстановяване
след боледуване,
анемия и ниско
кръвно налягане.

40,99

26,99

SUPRADYN ENERGY
Ефервесцентни и филмирани таблетки

12,49

11,39

9,99

• Eнергия от първия прием!
• Супрадин Енерджи,
15 ефервесцентни таблетки,
30 филмирани таблетки
• Мултивитамини и минерали
с коензим Q10

15,99

13,99
7,99

Хранителна добавка с подсладители.
По една таблетка дневно за лица над 12 години.

www.aptekamedea.bg

57,45

49,99
19,95

17,99

68,95

59,99

73,95

66,59

ЧУДОТВОРНАТА СИЛА НА
АЛОЕ ВЕРА СОК ВЪРХУ
ЧОВЕШКИЯ ОРГАНИЗЪМ
Алое Вера е 100% натурален, органичен сок
Алое вера се използва в продължение на
хиляди години като безопасно, естествено
билковo лекарство. Има много исторически
и научни доказателства, които свидетелстват за неговата ефикасност.

-15%

СПЕЦИАЛНА
ОТСТЪПКА

Aлoe Bepa от Биотона Био има cилнo изpaзeни лeчeбни дeиcтвия въpxy
чoвeĸа. Cъдъpжa нaд 200 paзлични
пoлeзни cъcтaвĸи, няĸoи от ĸoитo
мoжeм дa oтpĸиeм мнoгo pядĸo
cpeд пpиpoдaтa.Пoвeчe oт 4000 гoдини вeчe,тoвa вълшeбнo pacтeниe
ce изпoлзвa в мeдицинaтa.
To e cъc coчни лиcтa, пpиличa
мнoгo нa ĸaĸтyc, нo вcъщнocт
пpинaдлeжи ĸъм ceмeйcтвoтo нa
Асфоделови.Pacтe в paйoни c тoпъл
и cyx ĸлимaт. Koгaтo pacтeниeтo
yзpee, тo пpoизвeждa пpoзpaчнa
жълтeниĸaвa тeчнocт лeĸo ĸиceлa
нa вĸyc, ĸoятo ce cъдъpжa в лиcтaтa
мy. Блaгoдapeниe нa вeщecтвaтa,
ĸoитo cъдъpжa, и нa тяxнoтo

взaимoдeйcтвиe,пpoниĸвa дълбoĸo
в ĸoжaтa, пoчиcтвa я и пpeдcтaвлявa
ecтecтвeнo бoлĸoycпoĸoявaщo.

КАК ДЕЙСТВА АЛОЕ ВЕРА СОК ОТ
БИОТОНА БИО?
Алое Вера Биотона Био действа като имуномодулатор, способствайки за общото оздравяване
на организма. Като хранителна добавка Алое Вера усилва съпротивата на организма към сезонните вируси и различните инфекции. Освен
това подобрява и усвояването на
витамините Б, А и Ц, повишавайки по този начин устойчивостта на
човека към грип и други заболявания, свързани с лошото състояния

www.aptekamedea.bg
на имунните функции на кръвта.
Активните му вещества усилват
перисталтиката на червата, помагайки при атоничен и хроничен запек. В
неголеми дози продуктът подобрява
храносмилането и усилва отделянето
на жлъчка. Той е ефективен при кожни
заболявания.
Използва се при хроничен гастрит,
панкреатит, колит, конюнктивит, прогресиращо късогледство,също така е
подходящ като профилактика на бронхиална астма, язвена болест на стомаха и дванадесетопръстника. Алое Вера
от Биотона усилва секрецията на жлезите на хранопровода, извежда жлъчката и помага за възстановяване след
дизентерия. Действа при туберкулоза
на кожата, екзема и при лъчев дерматит на главата, ларингит. Той поддържа процесите на обмяна в организма и особено в
червата. В състава му се съдържа редкият елемент
улцин, който предотвратява развитието на язва.
Алое Вера прониква дълбоко в клетките на кожата и тъканите, извежда токсините, а също така
стимулира процесите на пречистване на
лимфата. Дезинфекциращите му
качества са обусловени от противогъбичните и антивирусните му
свойства, поради което се смята и
за природен, натурален антибиотик.
Той стимулира кръвообращението,
като съществено повишава общия
тонус, което не
е маловажно за
хора в напреднала
възраст,
страдащи от сърдечно-съдови
заболявания. Алое Вера
проявава
уникални
полезни свойства да ускорява регенерацията на

клетките, което дава възможност да се прилага
при рани, изгаряния, порязвания и други травми
на кожната покривка. Той ефективно подобрява
изработването на колаген-белтъчната основа на
съединителната тъкан, поради което често е препоръчван при инфаркт на миокарда. Някои ферменти от състава му прекрасно се справят с мъртвите
клетки на кожата и оказват високо подхранващо и
подмладяващо действие, препятствайки преждевременното стареене и появата
на бръчки. Aloe Vera от Biotona
Bio оказва болкоуспокояващо
свойство и е отличен помощник
при болните от захарен диабет
и страдащите от различни видове алергии, като облекчава
тяхното състояние. Той
се използва при заболявания на бъбреците
и проблеми в храносмилането и обмяната на веществата. Полезен е при
разстройства на съня,
укрепва имунната защита
и тонизира, действа при
глаукома и заболявания
на очите от възпалителен
характер,също така помага
при псориазис.

ЛЮБОПИТНО

КАКВО РАЗКРИВАТ КРАКАТА ВИ
ЗА ВАШЕТО ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ
Съществува пряка връзка между състоянието на краката
и здравето на тялото. Краката поддържат цялото тегло
на тялото, затова имат нужда от специални грижи. За
съжаление, те не винаги получават вниманието, което
заслужават.
Знаете ли, че е възможно чрез
състоянието на краката да бъдат
идентифицирани много здравословни
проблеми - както физически, така и
емоционални? Не е ли това достатъчна
причина да им осигурите необходимата грижа и да ги поддържате здрави?
Един от най-лесните начини да разберете дали сте застрашени от здравословен проблем, е внимателно да разгледате ходилата и краката си за промени.
По краката и пръстите има естествено окосмяване – в по-голяма или
по-малка степен. Наличието на косми
показва, че в областта има добро кръвоснабдяване. Когато окосмяването
оредява или изчезне напълно, това
може да е индикатор за проблеми с
оросяването. Разбира се, трябва да
се изключи, че не се носят прекалено
тесни обувки и чорапи, което също
може да е причина за промени в окосмяването.
Внезапното и често наличие на
спазми в краката може да показва
липса на някои хранителни вещества.
То също може да е признак за лоша
хидратация, както и за лоша циркулация. Важно в случая е да се установи
точната причина и да се намери подходящото решение.
Ако се наблюдава често възпаление
в областта на крайниците при хора,
които активно спортуват, причината
може да е липсата на течности. Поради това трябва да се започне оптимален прием на вода. Ако причината не

е в това, е възможно да се наблюдава
дефицит на някои хранителни вещества, като калий, калций и магнезий.
Наличието на постоянни уязвявания, които не се повлияват от лечение, може да е признак, че страдате
от диабет. Хората с това заболяване
имат трайно увреждане на нервите
на крайниците и се сблъскват с голяма
трудност при лечението на рани или
всякакъв вид уязвявания по кожата.
Студените крайници и усещането
за потръпване понякога са знак, че
щитовидната жлеза не функционира правилно и може да страдате от
хипотиреоидизъм. Друга възможна
причина за студени крайници е лошата циркулация. Най-разумно е да
посетите специалист, за да направите
допълнителни изследвания и да получите лечение, ако е необходимо.
Когато краката ви често са отекли
и болезнени, това може да се дължи
на нарушена функция на бъбреците и
задръжка на течности. Някои видове
лекарства, като кортикостероиди,
също могат да причинят отоци в крайниците като странични ефект.
Не пренебрегвайте промените,
които забелязвате в краката и ходилата си. Всяка промяна е предупредителен сигнал, който тялото ви изпраща.
Потърсете консултация с лекар, за да
сте сигурни, че не страдате от здравословен проблем. Както знаем добре,
много по-лесно е нещо да се предотврати, отколкото да се излекува.

22,99
15,69

14,49

30,79

27,49

30,79

27,49

Здрави и
през зимата

Здрави и
през зимата

Още при първите симптоми
започнете лечение

Още при първите симптоми
започнете лечение

Болно гърло
Хрема
9,49
6,39

8,39

8,49

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

Лекува възпалението и облекчава болката

Хексорал Спрей 0.2 mg/100 ml спрей за устна лигавица Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и
деца над 6 години. Съдържа хексетидин. Преди употреба прочетете листовката. Хексоралетен Н 5 mg/1.5 mg таблетки
за смучене Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 6 години. Съдържа хлорхексидинов
дихидрохлорид и бензокаин. Преди употреба прочетете листовката. A0161/08.07.2018

Ефизол

Tavipec

®

х 40 таблетки

ДИШАЙ ЕСТЕСТВЕНО И СВОБОДНО

6,39

При кашлица и риносинузит

5,19

Лечение на:
- Остър и хроничен бронхит
- Бронхиектазии
- Кашлица при пушачи
- Синузит

7,79
Отпуска се без лекарско предписание.
Съдържа Spicae aetheroleum (широколистна
лавандула, масло).
Лекарствено средство за възрастни и деца над 12 год.
A 0075/26.04.2018
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е

6,69

Ref. No: CONBG/HEXN, HEXspr/0918/049

Отпушва носа
и синусите
само за 5 минути

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

5,39

Лекарствен продукт без лекарско предписание.
За възрастни и деца над четири години.
Преди употреба прочетете листовката.
А203/26.09.2012 г.
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13,89

11,69

9,49

8,29

9,19

7,69

7,69

6,49

12,59

10,89

ГелоМиртол® форте:
• Втечнява секрета
• Бори
ри се с възпалението
• Изчиства
чиства дихателните пътища

НОВО!

50 К АПС У *
ЛИ

19,99

14,49
А 275/30.11.2017

9,99

7,49

УСЕЩА СЕ ОЩЕ СЛЕД ПЪРВАТА КАПСУЛА
ГелоМиртол® Форте е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 10 години. За симптоматично лечение на остри и
хронични бронхити и синуити. Преди употреба прочетете листовката. * Нова опаковка ГелоМиртол Форте от 50 капсули на фармацевтичния пазар.

3,49

2,59

14,19

12,59
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7,99

7,39

10,99

9,99

E!
STRIK

9,99

8,89

12,29

9,99

6,99

5,99

14,99

12,39
17,19

12,99

www.aptekamedea.bg

8,89

6,99

6,79

4,99

ÊÎËÀÃÅÍ ÔÎÐÒÅÊÑ 11500+

Иновативна комбинация за здрави стави,
хрущяли и тъкани

46,99

35,49
• Подкрепя структурата на ставите, сухожилията
и ставните обвивки;
• Спомага за нормалния синтез на съединителна тъкан;
• Допринася за формирането на колаген за правилната
функция на хрущяла, костите и кожата.
• Защитава клетките от оксидативния стрес.

19,99

16,99

56,29

52,99

ЛЮБОПИТНО

АРТРОЗАТА
СРЕД ЖЕНИТЕ

Е ОСНОВНОТО ХРОНИЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ

Жените страдат в по-голяма степен от артроза – болест, която засяга ставите и значително
ограничава подвижността.

Грижата за здравето е от съществено значение и за двата
пола. При жените тя е дори още по-важна поради влиянието, което женските хормони оказват в развитието на някои
заболявания. След 50 – годишна възраст, с намаляването на
нивото на естроген, жените са изложени на повишен риск от
ставни проблеми, включително остеоартрит.
Остеоартритът е дегенеративно ставно заболяване, което засяга костите и хрущялите и е най-честото хронично заболяване
сред жените в Европа. Възрастта е определящ, но не и единствен
фактор за развитие на патологията. Жените, които активно се занимават със спорт са два пъти по-застрашени. Това е така, тъй
като физическото натоварване, в съчетание с женските хормони
увеличава риска от преждевременно износване на ставите.
Според СЗО броят на засегнатите от остеоартрит е нараснал повече от два пъти от края на 90-те години до днес. В
момента около 300 милиона са заболелите по цял свят. Тази
ситуация представлява сериозно предизвикателство за
здравните специалисти. От една страна те трябва да поемат
грижата за голям и нарастващ обем пациенти и едновременно да търсят новаторски техники за предотвратяване и
лечение на болестта.
Различни нови изследвания в областта дават надежда за
нови подходи в лечението на остеоартрит. Обнадеждаващи
резултати се постигат чрез клетъчна терапия, която се прилага вече успешно в Европа. Използват се и нови устройства,
които осигуряват по-голяма точност при диагностициране

на заболяването.
Наличието на информация за артрозата е съществен проблем. За съжаление, консултацията с д-р Google може да
доведе до влошаване на ред състояния, предвид това, че по
този начин се отлага срещата със специалист и началото на
терапията. Понякога интернет дори генерира повече съмнения, отколкото сигурност по отношение на здравето. Поради
тази причина е жизненоважно професионалистите да участват в предоставянето на истинска, качествена информация,
така че пациентите да могат да научат повече за болестта и
да се вземат надеждни мерки.
Известно на всички е, че днес всеки има достъп до всякаква
информация, така както има достъп до здравни грижи и услуги. Когато обаче става дума за качествено здравеопазване, не
бива интернет да измества авторитета на лекаря. В противен
случай може да се стигне до ситуации, в които здравето е изложено на риск, а работата на специалистите е дори по-трудна.
Приканваме ви винаги да бъдете добре информирани, но
без да пропускате да споделите за едно или друго свое оплакване на своя лекуващ лекар. Записвайте редовно часове
за профилактични прегледи. Бъдете особено стриктни тогава, когато във вашата фамилна история има случаи на сериозни заболявания. Сигурно знаете, че превенцията е ключът
в опазването на здравето. Това означава, че колкото по-рано
се вземат мерки за опазване от дадено заболяване, толкова
по-малък е риска то да се отрази на качеството ви на живот.

13,69

10,99

5,59

4,79

24,19

16,09

15,69

12,59
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29,99
21,99

26,99

18,59

53,19
33,59

29,99

36,99

32,99

44,99

ЛЮБОПИТНО
Въпреки че растението пасифлора (също познато като страстниче) може да бъде ефективно средство за контролиране на кръвното налягане, препоръчително е да се консултирате със специалист
преди употреба. Това е особено важно, ако страдате от някакъв вид заболяване и сте на лечение.

Как може с ПАСИФЛОРА
да се контролира
кръвното налягане

Контролирането на кръвното налягане не е възможно
само чрез лекарства. Има естествени средства, които
имат своите предимства и са също така ефективни. Пасифлората е отлична алтернатива за това. Предстои да ви
разкрием как да си приготвите запарка от пасифлора при
високо кръвно налягане.
Страстничето е открито за първи път от испанските
конквистадори в Южна Америка през XVI в. Смята се, че
цивилизации, като ацтеките и инките го използвали широко, поради разнообразните лечебни ефекти, които има

при различни заболявания.
Растението пасифлора представлява дървесна лиана, която расте много бързо. Тя може да достигне между 6 и 9 метра. Цветовете му имат специфична форма
- те са големи, имат силен, запомнящ се аромат и обикновено са лилави на цвят. Плодовете на растението са
ядливи и много апетитни за животните и хората. Те са
жълти, известни под името маракуя. Популярни са в
различните части на Америка, където се консумират от
населението.

www.aptekamedea.bg

ПРЕДИМСТВАТА НА ПАСИФЛОРАТА

КАК ДА ПРИГОТВИМ ЗАПАРКА ОТ ПАСИФЛОРА

ЗА КОНТРОЛ НА ВИСОКОТО КРЪВНО

ПРИ ВИСОКО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ
Приготвянето на запарка от пасифлора е много лесно и бързо. Просто трябва
да имате изсушената билка под ръка и да следвате няколко лесни стъпки.
Съставки:
1 супена лъжица пасифлора (сушена) (15 g)
1 чаша вода (250 ml)
След като водата заври, отдръпнете съда, прибавете билката и похлупете за
около 15 минути. Запарката се приема сутрин или вечер.
Запарката от пасифлора е чудесна алтернатива на хапчетата за високо кръвно
налягане. Въпреки това ви напомняме, че е важно да се консултирате с вашия
лекар и заедно да прецените дали е приложима във вашето състояние. Освен
това трябва да имате
предвид следните
противопоказания.
Растението може да
бъде токсично, ако
се приема в големи
количества. Затова
ви съветваме да не
приемате повече от
една чаши на ден от
споменатата запарка. Тя категорично
не се приема от деца,
бременни и кърмачки.

НАЛЯГАНЕ
Много хора навсякъде по света
живеят с високо кръвно налягане.
Само по себе си то не е заболяване, но
може да е знак за такова, както и да
причини различни по вид усложнения. Важно условие при хипертония е
да се вземат адекватни и навременни мерки за проследяване и контрол.
Растението пасифлора се използва
при нервност, безсъние, тревожност,
хипертония. Предлага се под форма
на хранителни добавки, сиропи или
изсушена билка за приготвяне на
запарки.
Растението е естествено средство
със успокояващ и миорелаксиращ
ефект. Благодарение на съдържанието на флавоноиди и алкалоиди,
запарката от пасифлора ефективно
намалява сърдечната честота и
кръвното налягане. Това действие
може да се подсили, ако се комбинира с други билки, като глог, мента,
маточина и др.

14,29

12,49
77,99

14,79

11,99

64,99

16,29

12,99

19,39

16,49

19,39

16,49

www.aptekamedea.bg

Модел: KD 5031

-10%

СПЕЦИАЛНА
ОТСТЪПКА

149,99

128,99

54,99

49,99

54,99

54,99

49,99

49,99
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12,49

11,49
14,49

13,49
23,59

22,39
13,19

12,19

40 мл

100 мл

Atoderm
№1

ДЕРМАТОЛОГИЧНА ГРИЖА
ЗА СУХА И АТОПИЧНА КОЖА
ИНТЕНЗИВЕН
БАЛСАМ
500 мл

ИНТЕНЗИВЕН
БАЛСАМ
500 мл

+

+

КОМПЛИМЕНТ

КОМПЛИМЕНТ

ИНТЕНЗИВЕН
БАЛСАМ

ИЗМИВАЩ
ГЕЛ

200 мл

75 мл
38,79

38,79

36,99

36,99
ИНТЕНЗИВЕН
БАЛСАМ
75 мл

КРЕМ
500 мл

SOS
СПРЕЙ
50 мл

+
КОМПЛИМЕНТ

КРЕМ

500 мл

SOS

+

КОМПЛEKT

38,29

24,49

34,99

22,79

*Промоционалните предложения са валидни до изчерпване на количествата в аптеки Медея. Важи от 01.11 до 30.11.2018 г.
**Atoderm е най-продаваната гама за суха и атопична кожа в аптеките в България, юни 2018 г., AC Nielsen

20,39

20,39

19,39

19,39

14,59

13,39
14,49
10,89

9,99
12,49

11,99

13,39

HEAD & SHOULDERS
Шампоани против пърхут
на специална цена

5,49

4,69

8,99

5,79

PANTENE

PANTENE

Шампоан 250 мл и балсам 200 мл
на специална цена

Балсам 3 MINUTE MIRACLE
200 мл на специална цена

6,19

4,59

6,19

4,59

9,49

7,49
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Италианска био козметика
вече в Аптеки Медея!
НОВИ ПРОДУКТИ!

25,89

21,99

32,29

27,39

72,69

61,89

DOVE

DUREX

Дезодоранти 150 мл на специална цена

Овлажняващ гел лубрикант
на специална цена.
9,99

8,99

5,99

3,69

5,99

3,69

BILKA

SCHOLL

Крем за лице 40 мл или гел за около очи 25 мл
на специална цена

мъжки и дамски стелки GelActive
Everyday или Work

5,39

27,39

4,39

24,59

6,79

5,39

27,39

24,59
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6,79

5,89

3,69

3,19

2,79

2,39

9,39

6,39

15,49

10,19

22,49

14,79

ЛЮБОПИТНО

КАК ДА РАЗГОВАРЯТЕ С

ПОРАСНАЛОТО СИ МОМИЧЕ
ЗА МЕСЕЧНИЯ ЦИКЪЛ
Препоръчваме ви да започнете да разговаряте за месечния цикъл с дъщеря си
във възрастта между 8 и 9 години. Разбира се, това трябва да стане постепенно и
с достъпен език. По този начин детето ви ще е информирано за промените, които
предстои да се случат и ще ги възприеме безпроблемно.
Първият менструален цикъл при момичетата често пъти предизвиква страх и безпокойство, объркване и дори паника. В този етап от
живота е важно най-младите да имат подкрепата на родителите си
да са подготвени за промените, които ще се случат с тях по пътя на
израстването им. Те не бива да се притесняват да говорят по каквато
и да било тема и да изразяват свободно всички свои притеснения.
Една голяма част от младите жени на възраст между 18 и 25
години изпитват неудобство да говорят за менструацията. Изчистването на подобен род притеснения и предразсъдъци е
ангажимент преди всичко на родителите. Именно от тях
се очаква да разсеят всички въпроси и съмнения около теми, които в миналото са били считани за табу.
Такава тема е и менструалния цикъл при жените.
Предоставянето на подходяща и достъпна
информация на подрастващите относно
промените по време на пубертета за
много родители е трудна задача.
Предлагаме ви няколко
отправни точки, към които
да се придържате, когато
предстои да разговаряте
с дъщеря си за една от
най-важните промени в
пубертета: първата менструация.

ПОДГОТВЕТЕ ДЕТЕТО СИ
ПРЕДВАРИТЕЛНО
Разговорите
за
месечния цикъл и
ролята му могат
да започнат във
възрастта около 8-9 години.
Съветваме

www.aptekamedea.bg
ви да не навлизате в сложни обяснения. Понякога поднасянето на излишна и трудна за осмисляне информация
засилва у децата чувството за несигурност и безпокойство. Обяснете всички кратко и достъпно. Най-важната ви
задача е да убедите дъщеря си, че физическите и всички
останали промени, които предстои да се случат с нея, са
напълно нормални и очаквани. Много родители, които
изпитват притеснение да говорят на тази тема и я отлагат
във времето, се сблъскват с крайно негативното и стресово
възприемане на менструацията от страна на децата. Голяма част от младите момичета съобщават, че не са получили никаква информация за менструалния цикъл преди
настъпването му.

СПОДЕЛЕТЕ СВОЯ ОПИТ
Препоръчително е в момента на разговорите с дъщеря
ви да й разкажете собствения си опит. По този начин тя
ще разбере, че това е нормален физиологичен процес при
всяка жена и не бива да е причина за притеснение, страх
или срам. Съветваме ви да не игнорирате чувствителността
на момичето си към въпросите, свързани с израстването.
Добър вариант са и филмите и книгите, които дават необходимата информация по темата. Ако се затруднявате
да отговорите на един или друг въпрос, не се гневете и не
отказвайте комуникация. Създаването на здрава връзка и
изграждането на доверие е нещо, което се случва по нов

начин в този етап от израстването на децата. Бъдете търпеливи и внимателни с всяко ваше изказване и действие.

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ВЪПРОСИ.
Има конкретни въпроси, които трябва да бъдат включени в разговорите с дъщеря ви. Обяснете физическите,
физиологичните и дори поведенческите промени, които се
очаква да се случат с нея по време на пубертета. Обяснете
й какво е значението на менструалния цикъл при жената.
Говорете ясно за половите различия и значението на това
да се разграничават спецификите на двата пола. Тези теми
не бива да са табу.
Когато настъпи менструацията е подходящо също да се
говори за сексуалност, полово предавани болести и начини
за избягване на бременност. Можете да започнете да въвеждате темите малко по малко в разговорите. По този начин ще накарате дъщеря ви да се чувства удобно да говори
с вас за всичко, свързано със секса в по-късен етап.

ПОГОВОРЕТЕ ЗА ТЕМАТА С ХИГИЕНАТА
Покажете какви са възможните хигиенни продукти,
предназначени за дните на месечния цикъл. Поддържането на добра хигиена през тези дни е важно условие, за да се
избегнат инфекции и дискомфорт. Важно е вашата дъщеря
да е добре информирана и да се чувства комфортно и уверено в израстването си.

ALWAYS PLATINUM

ALWAYS DAILIES

Дамски превръзки TRIO PACK
на специална цена

Дамски превръзки на специална цена

6,79

5,79

3,29

2,99

EVERY DAY
Дамски превръзки на специална цена

2,39

1,79

2,99

2,29

GILLETTE

GILLETTE

Gillette Fusion самобръсначка с
2 ножчета на специална цена

Пяна за бръснене на специална цена
5,59

25,29

18,39

4,29

27,59

18,59

5,69

4,29

5,89

4,39

5,89

4,39

5,89

4,39

PARODONTAX

BLEND-A-MED

Паста за зъби на специална цена

Паста за зъби на специална цена

7,09

5,79

4,49

2,99

PHILIPS AVENT

APTAMIL

Шише за хранене против колики
с вентилационен отвор AirFree™,
260 мл 1 м+ на специална цена

Преходно мляко Aptamil Pronutra+
31,89

29,99

11,99

9,99

31,89

29,99

FOLIUM

TEO BEBE

Биоразградима чаша от бамбук

Мокри кърпи Тео Бебе Алое 64 бр.

8,99

7,65
 Лека и удобна
 Без BPA и фталати
 Естествено стерилна
 За многократна употреба
 Изработена от органичен бамбук

1,99

1,69
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16,19

13,99

41,49

39,99

29,99

26,99

4,29

2,89

ЛЮБОПИТНО

КАКВИ СА ПОЛЗИТЕ
ОТ ПРИЯТЕЛСТВОТО

Не са нужни много приятели, за да изпитате благоприятните ефекти от приятелството. По-важно е
онова, което предполага една подобна връзка и силата, която дава в добри и лоши времена.
„Приятелството може да се осъществи само чрез взаимно уважение и в дух на искреност“
Далай Лама
Човешкото същество е социално по природа, тъй като
е заобиколено от други хора и е свързано с тях през целия си жизнен път. Ако се замислите, всички, които имат
роля във вашия живот, като членове на семейството,
колеги, партньори и приятели са от голямо значение
за вас. Взаимоотношенията с околните и по-специално тези, с по-любимите хора сред тях, са в основата на
днешната тема. Предстои да говорим за благотворните
ефекти от приятелството.
Приятелството възниква като част от естественото
взаимодействие с околните и е свързано с процеса на
социализация на индивида. То е афективна връзка,
характеризираща се с предпочитание, реципрочност и
положителна, споделена привързаност.
Приятелството се изгражда с течение на времето. По
време на детството и юношеството то се заключва в
общи интереси и взаимна помощ за постигане на цели.

В по-зряла възраст приятелствата се градят върху съвместни интереси, общ мироглед и планове за живота.
Приятелите споделят най-прекрасните си моменти. Те
се подкрепят в трудни етапи, преживяват заедно радости, срещи, пътувания и всякакви обстоятелства, които
срещат по пътя си. Има приятелства, които продължават
за цял живот и такива, които се появяват в определени
моменти от живота: всяко от тях трябва да бъде оценено.
Животът с приятели е весел и забавен, а приятелството спомага за емоционалното благополучие. Чудите се
какво да направите, за да имате приятели? Бъдете искрени и открити с други хора и ще видите колко е лесно.

ПРИЯТЕЛСТВОТО ЩЕ ПОВИШИ СИГУРНОСТТА
И САМОЧУВСТВИЕТО ВИ
Утвърждаването на самочувствието е сред най- бла-
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готворните ефекти на приятелството. Поддържането на
по-близка връзка е част от
процеса на социализация. Взаимодействието в една такава
връзка утвърждава доверието
и сигурността. С приятелите
си можете да изразявате това,
което мислите и да сте самите
себе си във всеки един момент.

ДОВЕРИЕТО Е КЛЮЧЪТ КЪМ
ПРИЯТЕЛСТВОТО
Подкрепата на приятел
винаги е най-ценното, което може да имате в добри и
трудни времена от живота си.
Сигурно вече сте наясно, че
злоупотребите ли с доверието
на приятел, вероятността да го
загубите е твърде висока. Затова добре обмисляйте действията, думите и поведението
си. Уважавайте любимите си
хора и не позволявайте на различни обстоятелства да
повлияват на преценката ви за това колко значими са
те за вас.

ПОМАГА ВИ ПО-ЛЕСНО ДА ИЗРАЗИТЕ ЧУВСТВАТА СИ
Едно от най-големите предимства на приятелите е,
че в тяхната компания винаги може да изразите онова, което чувствате. Приятел е този, който ви слуша
и съветва, ако имате нужда от това. Той знае кога и
точно какво да ви каже, за да ви окрили, отрезви или
помогне. Няма нищо по-разтоварващо и приятно от
разговор с приятел в края на изтощителен ден. Но
все пак, бъдете умерени. Много хора, в опитите си
да се освободят от негативните емоции, натоварват
прекалено с тях близките си хора и по този начин ги

отблъскват. Не бива да натоварвате приятелите си с
проблемите си. Уважавайте моментите си заедно и не
се концентрирайте върху отрицателното в ежедневието си.

УЧИ ВИ ДА УВАЖАВАТЕ ДРУГИТЕ, С ТЕХНИТЕ ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ
В приятелските отношения често има различия. Те се
дължат на това, че всеки е отделна личност, със свой
характер, увлечения, религиозна принадлежност, политически идеи и всички те е възможно не винаги да
съответстват напълно на вашата природа. Но не е и задължително. Уважавайте различията на приятелите си,
не ги съдете и ги приемайте с всички техни добродетели
и недостатъци.

УСМИХНЕТЕ СЕ И БЛАГОДАРЕТЕ ЗА ПРИЯТЕЛСТВАТА, КОИТО ИМАТЕ...

ЛЮБОПИТНО
ОВЕН (21 МАРТ-20 АПРИЛ)

РАК (22 ЮНИ-23 ЮЛИ)

Мили овни, ще трябва да намалите скоростта
и да се посветите на това, което предстои. Време е
да реорганизирате плановете си. Предстои ви период, в който
приоритетите ви ще се пренаредят. Може да се наложи да разрешите и въпроси, свързани със семейството или работата. Октомври ще ви подонесе приятни мигове в романтичен аспект.

Чувствате се по-освободени и спонтанни от
об
обикновено.
Забавете темпото и стабилизирайте
емоциите си. Ако усещате, че не принадлежите на сферата, в
която работите, периодът е подходящ за промяна. В любовните взаимоотношения ще се наложи да отстоявате независимостта си. Контролирайте желанието си да харчите прекалено.

ТЕЛЕЦ (21 АПРИЛ-21 МАЙ)

ЛЪВ (24 ЮЛИ-23 АВГУСТ)

Вие, които обикновено сте скромни и дискретни,
то месец ще бъдете изкушени да изневерите на
този
нормата и да разкриете индивидуалността си. Ще изразите
оригинални идеи и ще покажете себе си в много творчески дейности. Ако имате смелостта да стигнете докрай с идеите си, това
ще е много полезно за развитието ви. Качествата ви се ценят.

През този месец, мили Лъвове, ще имате възм
можността
да покажете творческия си потенциал и
б
да бъдете
забелязани. Ще имате интересни срещи и контакти.
Социалният ви живот ще бъде богат и оживен. Необходимо е
да успокоите темперамента си, за да избегнете дискусии. Емоционални сте. Не провокирайте конфликти за удоволствие.

БЛИЗНАЦИ (22 МАЙ-21 ЮНИ)
Както винаги, вие сте в центъра на всички съб
бития.
Чувството ви за хумор и лекотата, с която
общувате, ви правят най-желаната компания. Периодът е подходящ, за да предприемете пътуване. Редица обстоятелства
благоприятстват напредъка в романтичните ви взаимоотношения.

ДЕВА (24 АВГУСТ-23 СЕПТЕМВРИ)
Периодът разкрива много предизвикателства
пр вас, мили Деви. Възможностите идват една
пред
след друга. Ако сте прекалено активни, може да почувствате
тежестта от амбициозността си върху раменете си. Не забравяйте, че можете да разчитате на подкрепата на семейство си.
В края на месеца сте настроени романтично.

Хороскоп за месец Ноември
ВЕЗНИ (24 СЕПТЕМВРИ-23 ОКТОМВРИ)
Периодът изисква анализ на резултатите, посстигнати до този момент. Водете се от вътрешните
си усещания за приоритетите си и не се противете да се адаптирате към обстоятелствата. Бъдете предпазливи и по-сдържани,
когато става въпрос за важни решения. Не опитвайте да криете
чувствителността си, по-скоро дръжте под контрол емоциите си.

СКОРПИОН (24 ОКТОМВРИ-22 НОЕМВРИ)
През този месец е възможно да изплуват неоччаквани финансови въпроси. Това може да бъде
основа за спорове с хора от вашата среда. Проблемите ви ще
се решат лесно. Заложете на дипломатичността. В личен план
се радвате на окриляващи и споделени отношения. Избягвайте
да реагирате спонтанно. Понякога е по-добре да премълчите.

СТРЕЛЕЦ (23 НОЕМВРИ-21 ДЕКЕМВРИ)
Ще се радвате на добро настроение и увереност.
Ще бъдете мотивирани да подобрите благосъстоянието си. Независимо дали сте вкъщи или в професионалната
си среда, ще бъдете изобретателни и ефективни. Ще действате
в свой и интерес и с грижата за установяване на комфорт и хармония за всички около вас. Очакват ви изненади.

КОЗИРОГ (22 ДЕКЕМВРИ-20 ЯНУАРИ)
Предстои ви положителен етап, в който ще загърбите миналото. Ще се чувствате уверени, пълноценни и щастливи. Планирате смело и оптимистично. Месецът
обещава хармоничност в партньорските взаимоотношения, а
за онези, които не са намерили половинката си – вълнуващи
р щ Моментът е подходящ за детоксикираща диета.
срещи.

ВОДОЛЕЙ (21 ЯНУАРИ-19 ФЕВРУАРИ)
Проектите ви се разклащат този месец, но това
е само в главите ви. Желанието ви да контролирате
сичко ви но
всичко
носи повече тревоги, отколкото съществуват. Творческата ви природа заема върхова позиция. Вие сте пълни с нови
идеи, които бихте искали да развиете стремително. Досега не
сте се поддавали на страха и несигурността. Не го правете и сега.

РИБИ (20 ФЕВРУАРИ-20 МАРТ)
Ноември ще ви намери в топ форма и въоръжени с
ен
енергия. Тя ще е ценна във всички сфери на живота ви.
редстои м
Предстои
много социален месец за вас. Ще бъдете любопитни, ще
искате да намерите идеи и решения на проблемите. Ще получите
много мнения, но последвайте собствения си инстинкт. Подчинявате любимите си с мотото „който ме обича, ще ме последва”.
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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 01.11. – 30.11.2018 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!

