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Тонзилолитите представляват калцирани остатъци от храна, които се натрупват в областта на сливиците и
предизвикват усложнения, като лош дъх и инфекции.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ

КАМЪНИТЕ В
СЛИВИЦИТЕ
И КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ
Тонзилолитите, по-известни като сливични камъни, се срещат сравнително рядко. Индикации за състоянието са затруднено преглъщане, често повтарящи се инфекции на горните
дихателни пътища, кашлица и постоянен лош дъх в устата.
Наличието на камъни в сливиците понякога се бърка с
тонзилит. Двете обаче нямат нищо общо. Тонзилитът представлява възпаление на сливиците.
Въпреки че натрупването на камъни в сливиците е свързано с определен дискомфорт, състоянието не е злокачествено и не представлява риск за здравето. Най-същественият проблем при засегнатите е, че те често имат затруднения
при преглъщане и страдат от халитоза (лош дъх в устата).
В по-тежки случаи е възможно да се наблюдават дразнене
и болка в областта на гърло. Това се дължи на наличието
на бактерии, които се размножават върху задържаните
остатъци от храна и причиняват инфекции. При преглед от
специалист състоянието се установява лесно: наблюдават се
бели или жълтеникави петънца по тонзилите.
Превантивните мерки за намаляване на риска от възникване на тонзилолити включват преди всичко стриктни
хигиенни навици.
Съветваме ви да измивате старателно зъбите си поне два
пъти дневно, а след всяко хранене да почиствате устната
кухина. Изплакването е от съществено значение за предотвратяване появата на тонзилолити. За целта може да се
използва разтвор с малко количество сода или специално
предназначена за целта вода.
Обръщайте специално внимание и на езика. По него лесно се задържат остатъци от храна и бактерии, които благоприятстват образуването камъни в сливиците. В аптеките
се предлагат специални четки за език, с които се постига
качествено почистване и неутрализиране на бактериите.
Гаргарата с вода за уста е начин да се елиминират всички
бактерии, попаднали в задната част на устата и гърлото. По
този начин се намалява значително риска от образуване на
тонзилолити. За да е ефективна, гаргарата трябва да е с про-

дължителност най-малко 20 секунди.
Приемът на достатъчно количество вода ще държи устата ви влажна и ще помогне за очистването от малките парченца храна. Съветваме ви да намалите приема на черен
чай и кафе между храненията, тъй като те допринасят за
растежа на патогенни бактерии.
В допълнение към всичко е добре да помислите как да
контролирате вредни навици, като пушене и прием на алкохол, които се считат за фактори, допринасящи за образуването на камъни в сливиците и лош дъх.
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ГелоМиртол® форте:
• Втечнява секрета
ри се с възпалението
• Бори
иства дихателните пътища
• Изчиства

НОВО!

50 К АПС У *
ЛИ

19,99

А 275/30.11.2017

9,99

7,39

15,59

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.
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MUCOSOLVAN

MUCOSOLVAN

сироп за възрастни, 30 mg

таблетки, 30 mg

8,09

7,39

6,29

5,99

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

12,99

9,99

Мукосолван
таблетки е лекарствен продукт без
лекарско предписание за възрастни и деца над 12 години.
Съдържа амброксолов хидрохлорид. Преди употреба прочетете
листовката. А 234/12.10.2017

FLORADIX MULTIWITAMIN
Енергия от природата – 250 мл

Вкусен мултивитамин в течна форма с 8 основни витамина, ехинацея и семена от кола. Подкрепя имунната
система, подходящ за
цялото семейство.

Tussavit

̶̴̀́Ƣ
̴̶̴́͂̽́̽

syrup

ίͻͽΉͿͶϺςͿ
ŕŌŔŒœŋńŎńŜŏŌŚń
ŒŖİĤĽĩĴĮĤŌĪĬĦĲĦįĩĮ

6,39

5,69

23,99

19,99

ĸĬŅıļĶĬ

ķĬĹłıľĺĮĴİıĹ
ĲĴĮĺĮķıĶ

ńőŖŌŅńŎŖŉŔŌńŏőŒ
ŗŕœŒŎŒţņńňŔńŋőŉŝńŖń
ńőŖŌŕŉœŖŌśőŒ
ŎńŜŏŌŚń
ŕœńŋŐŒŏŌŖŌśőŒ
œŔŒŖŌņŒņŞŋœńŏŌŖŉŏőŒ
ņŖŉśőţņńŌŗŏŉŕőţņń
ńőŖŌŕŉœŖŌśőŒ
ŒŖřŔńśņńőŉŖŒőń
ŌŐŗőŒŕŖŌŐŗŏŌŔńŝŒ
ŅŔŒőřŌńŏőŌţŐŗŎŗŕ
Отпуска се без лекарско предписание.
Съдържа Thymi vulgaris herba (течен екстракт от стръкове) и
Plantaginis lanceolatae (течен екстракт от листа).
Лекарствено средство за възрастни и деца над 2 год.
A 0074/26.04.2018

За допълнителна информация:
Pharmazeutische Fabric Austria
Представителство за България: 1164 София,
Ул. „Митрополит Кирил Видински“ 6-8
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10,19
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АСПИРИН С
20 таблетки на специална цена

8,39

9,69

7,49

ОЛИНТ

спрей за нос
Отпушете носа!
Облекчете тежестта
в главата!
• При симптоми на настинка и грип
• При температура
• При болка

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

8,49

7,29

Съдържа ксилометазолинов хидрохлорид.
За възрастни и деца над 6 години. Лекарствен
продукт без лекарско предписание. Преди
употреба прочетете листовката.
№A207/01.10.2015

Ref. №: CONBG/OLYH/0918/045

Висока концентрация

LIBEXIN

ВИТАМИН С

при дразнеща, суха кашлица

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

за по-удобен прием

3,19

2,69

9,49

8,19

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

Хранителна добавка.
Не е заместител на разнообразното хранене.

МУКОНАЗАЛ НАТУРАЛ
Троен Ефект. Естествено отпушва носа.
НАТУРАЛЕН
ХИПЕРТОНИЧЕН
СПРЕЙ ЗА НОС
7,99

6,99
12,79

10,69

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

31,39

25,99

19,99

15,49

13,99

12,49

8,49

7,39
18,99

16,59

20,09

17,99

7,79

6,49

3,19

2,89

6,79

5,39

ЛЮБОПИТНО

КРАЙ НА
РАЗШИРЕНИТЕ
ВЕНИ
Най-често това заболяване се проявява на вените на
краката. Те се подуват, разширяват, стават сини или дори
тъмно лилави. Имат изпъкнал и усукан външен вид.

-10%

СПЕЦИАЛНА
ОТСТЪПКА

Ако ни се налага да седим
продължително време прави, без
да се движим, кръвта се задържа
в най-ниските части на тялото,
това от своя страна повишава
налягането там. Повишеното
налягане за дълъг период от
време отпуска венозните
стени, а това повлиява
на правилното функциониране на венозните клапи – спират
да функционират.
Следствието е, че
кръвта започва да се връща назад
и да се задържа на места – разви-

ва се венозна хипертония, а от там
разширени вени. В голям процент
от случаите, това заболяване засяга
голямата подкожна вена, която се
разполага по дължината на крака,
от вътрешната му част. Разширените вени на правото черво се наричат хемороиди

КАК ДЕЙСТВА ВЕЙН СЪПОРТ
ОТ ДОКТОР БЕСТ?
Вейн съпорт от Доктор Бест
с Диосмин ЕР повишава тонуса на
венозните стени. Механизмът му
на действие е основан на увеличаването на продължителността на

при чувство на тежест и болки в долните крайници,
особено вечерно време, при отоци и видими разширени вени. Тази хранителна добавка подобрява оттичането на венозната кръв и намалява запушването
на вените. Повишава и тонуса на венозните мускулни
клетки.

Алфа липоева киселина 150 мг
Не съдържа ГМО. Не съдържа Глутен. Подходящ за вегани.

> Поддържа нормални нива
на кръвната захар
на зах
ъв
> Силен антиоксидант

а н ти окс
нт

120 веган капсули

н

ида

м о ще

кр

ар

разширяващото съдовете действие на норадреналина върху венозните стени, увеличението на венозния
тонус и следователно – понижаването на обема на
венозното съдово русло в долните крайници, което е
чест спътник на такива болести като варикоза и хемороиди.Също така Бест Вейн съпорт съдържа натурален витамин К 2 под формата на MenaQ7, осигуряващ
витамин К2 в най-биоактивната форма.
Клинични изследвания показват, че регулярният
прием на добавката намалява разтягането на вените
и признаците на венозен застой.
Тези ефекти на добавката Вейн Съпорт от Доктор
Бест увеличават общото количество функционални
лимфни капиляри, намаляват техния диаметър и налягането в лимфите. Хесперидин е флавоноид, който
се съдържа в цитрусовите плодове и има изразени
антиоксидантни свойства. Той е включен в състава
на продукта, защото укрепва стените на кръвоносните съдове и тяхната проницаемост, подобрява състоянието на капилярите, усилва потока на кръвта в
коронарните съдове и намалява кръвното налягане.
Предпазва и от кръвоизливи.
В комбинация е диосмин, който се съдържа във
Вейн съпорт на капсули, хесперидин оказва ангиопротекторно и тонизиращо вените действие, намалява разтегливостта на вените, проницаемостта на
капилярите и ги тонизира.
Този механизъм води до намаляване освобождаването на възпалителни медиатори, основно на
свободни кислородни радикали и простагландини.
Потиска и хроничните възпаления на венозната стена,
които се срещат често при хронична недостатъчност
във вените. Приемът на Вейн съпорт от Доктор
Бест възстановява микроциркулацията в малките
съдове, намалява проницаемостта на техните стени и
нормализира устойчивостта на капилярите и малките
вени. Съдовото съпротивление под действието на добавката се повишава, нормализира се лимфния поток
по лимфните съдове, а в следоперативен период, в
случай на развитие на хипотония (рязко понижаване
на налягането при смяна на положението на тялото от
хоризонтално във вертикално) повишава артериалното налягане (систоличното и диасистоличното).
При системно използване на Вейн съпорт капсули се намалява изразяването на клиничните прояви
на хроничната венозна недостатъчност в долните
крайници с органичен и функционален характер.
Продуктът се препоръчва на хора с венозна недостатъчност и варикозна болест на вените на краката,

-10%

СПЕЦИАЛНА
ОТСТЪПКА

УПОТРЕБА: 1 капсула дневно
У
с или без
б храна, или както ви е предписано от вашият лекар.
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36,79

29,49

НОВ ПРОДУКТ!

6,49

5,49

13,69

11,49

NOVANIGHT

Върнете си съня, за който мечтаете!

24,19

17,99

НОВАНАЙТ – тройно действие БЕЗ ПРИВИКВАНЕ.
– Улеснява заспиването Мелатонин.
– Намалява събуждането през нощта.
Калифорнийски опиоиден мак и Маточина.
– Подпомага възстановителния сън Пасифлора.

16,29

12,59

Нованайт е
хранителна
добавка за възрастни. Не е заместител на
разнообразното и балансирано хранене.

www.aptekamedea.bg
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18,99

31,99

25,99
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ЛЮБОПИТНО
Наднорменото тегло води до множество
здравословни проблеми, включително
хипертония. Излишните килограми и
хипертонията са сочени като двата
най-значителни фактора, които
повишават риска от
инфаркт и инсулт.

КАКВА Е ВРЪЗКАТА МЕЖДУ

НАДНОРМЕНОТО ТЕГЛО
И ХИПЕРТОНИЯТА
Наднорменото тегло носи опасност от множество
здравословни проблеми. Част от тях са свързани с опорно-двигателния апарат и храносмилателната система,
а други – със сърдечносъдовата система.
Хипертонията не е заболяване, но това не означава,
че може да се пренебрегне, особено когато е известно, че
тя води до сериозна заплаха от инфаркт и инсулт. Самото
наднормено тегло вече увеличава риска от сърдечносъдова недостатъчност. Ето защо, когато се появят едновременно наднормено тегло и високо кръвно налягане,
е редно да се вземат стриктни мерки за намаляване на
риска от усложнения.
Наднорменото тегло и степента на затлъстяване се отчитат чрез индекса на телесна маса (ИТМ). Индексът се
изчислява, като се раздели теглото (в килограми) с височината (в метри) на квадрат. За наднормено тегло се считат стойности на ИТМ по-големи от 25 kg / m². Стойностите
над 30 kg / m² се определят като затлъстяване.

Изчислено е, че с всеки 10 килограма наднормено
тегло се наблюдава повишаване на кръвното налягане
с около 2-3 mmHg. Сърдечносъдовият риск също зависи
от мястото, където е локализирана мастната тъкан. Найопасни за организма са т.нар. абдоминални мазнини –
натрупани в областта на корема и талията.
Трябва да се има предвид, че хипертонията и излишните килограми са също предразполагащи фактори към
патологии, като диабет и хиперхолестеролемия. Последните две заболявания причиняват атеросклероза, която
уврежда съдовете и увеличава риска от сърдечносъдови
усложнения.
В хода на натрупване на наднормено тегло се отчита
повишение на адренергичната активност. Това води до
множество промени в организма, които са свързани с
поддържане на високи нива на кръвно налягане.
Високите нива на адреналин водят до генерализирана
вазоконстрикция, т.е. намаляване на калибъра на арте-

риите. Това само по себе си е
свързано с повишаване на
кръвното налягане. Високите
нива на адреналин също така
предизвикват вазоконстрикция на коронарните артерии,
което значително увеличава
риска от инфаркт.
Адреналинът
провокира
хипертензивни механизми на
бъбречното ниво. Подобен
механизъм е реабсорбцията
на натрий от урината, което
увеличава стойностите на
кръвното налягане. Друг такъв механизъм е секрецията
на ренин, който представлява хипертензивен пептид.
Адреналинът също повишава агрегацията на тромбоцитите. Това увеличава риска от съдови инциденти, като
тромбоза или емболизъм.
Той насърчава също и увеличаването на сърдечния
дебит – количеството кръв, изтласквано от сърцето за
една минута. Това се дължи на факта, че адреналина
води до увеличаване както на сърдечната честота, така
и фракцията на изтласкване (количеството на кръвта, изтласкана при всеки ритъм).

МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА НАДНОРМЕНОТО
ТЕГЛО И ХИПЕРТОНИЯТА
Съществуват редица мерки за контрол
на наднорменото тегло и хипертонията. Найефективни са т.нар. консервативни мерки. Те
се отнасят до обикновени промени в начина
на живот, хранене и сън.
Контролът на теглото се счита за крайъгълния камък на нефармакологичната терапия
при хипертония. Всички хора с хипертония и
наднормено тегло трябва да започнат програма за намаляване на теглото. Тя
трябва да включва ограничаване на
приема на калории и увеличаване
на физическата активност.
Физическата активност трябва
да бъде умерена, съобразена с възрастта и възможностите на всеки. Препоръчително е да
се извършват аеробни дейности, умерено интензивни,
но редовно. Подходящи са плуване, бягане, разходки,
колоездене.
Важно е да бъдат взети мерки за редуциране на стреса
и осигуряване на качествена почивка и добър сън. Всичко това осигурява надеждна превенция срещу сърдечносъдови и други заболявания.

29,99
29,99

24,19

24,19

37,29

31,29

12,99

11,49
ЧАСА

49,49

46,99

14,19

13,19
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11,99

10,89

14,29

12,49

5,59

4,69

Е
СЕТ
!
ТЪР ЕКИТЕ
Т
В АП
5,89

ЕФ
ФЕК
КТИВ
ВНО
О
УНИЩОЖАВА ВЪШКИТЕ
И ТЕХ
ХНИТ
ТЕ ГНИ
ИДИ!!

4,69

ЗАЩ
ЩО ДА
А ИЗБ
БЕРЕТЕЕ шам
мпо
оан ХИГИЯ?
Подходящ за лечение при опаразитяване с въшки за
цялото семейство - за главови и интимни въшки
Има висока ефективност
Лесен за употреба - отмива се на 10-15 минута
Лекарствен продукт без лекарско предписание! За възрастни и деца над 5 години!
Само за външно приложение. Преди употреба прочетете листовката.
Притежател на разрешението за употреба: СОФАРМА АД, София 1220, ул. Илиенско шосе 16, България, тел.: 02 813 42 00, факс: 02 936 02 86, e-mail: safety@sopharma.bg
Изпълнителна агенция по лекарствата: bda@bda.bg | А0103/07.06.2018

ÀÞÐÂÅÄÈ×ÅÍ ÁÈÎ ×ÀÉ
YOGI TEA

Джинджифил и Лимон, 17 пакетчета
6,99

6,29

77,99

67,99

Перфектна комбинация от пикантното коренче
джинджифил и и цитросовият свеж вкус и аромат на лимон.
Аюрведична смес, която ще съдейства за силна имунна
система през преходния сезон. Насладете се!

МОДЕЛ CN02 WM

-15%

СПЕЦИАЛНА
ОТСТЪПКА

7,49

7,49

6,29

6,29

www.aptekamedea.bg

СПЕЦИАЛНА ОФЕРТА

Висококачествени витамини за
здрав организъм и
силна имунна система всеки ден!

-10%
отстъпка
39,99

22,99

34,99

19,99

C r e a t i v e

За ежедневните нужди на цялото семейство.

Хранителните добавки не са заместител на разнообразното хранене

ИСО ПЛЮС БГ ЕООД: СОФИЯ: Бизнес Център Сердика • Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е • София 1330
T. 02 8220437 • Ф. 02 8220690 • www.healthyme.bg • имейл: info@iso-plus.bg
healthyme.bg

СПЕЦИАЛНА ОФЕРТА

-10%
отстъпка

68,99

31,49

54,99

24,99

Красота
отвътре с
Beautin Collagen с
Магнезий 500ml.

За здраво сърце,
нисък холестерол
и балансирани нива
на триглицеридите.

Хранителните добавки не са заместител на разнообразното хранене

ИСО ПЛЮС БГ ЕООД: СОФИЯ: Бизнес Център Сердика • Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е • София 1330
T. 02 8220437 • Ф. 02 8220690 • www.healthyme.bg • имейл: info@iso-plus.bg
healthyme.bg

16,99

14,99

87,49

79,99

64,99

59,99

28,99

26,49

28,99

26,49
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ÃÐÈÆÀ ÇÀ ÊÎÑÀ
ÏÐÎÒÈÂ ÊÎÑÎÏÀÄ
ÒÚÐÑÅÒÅ ÑÏÅÖÈÀËÍÈÒÅ ÎÔÅÐÒÈ
ÅÊÎ-ÎÒÃÎÂÎÐÍÎÑÒ

Õèíèíúò ñòèìóëèðà è
óóêðåïâà êîñàòà, êàòî é
ïïðèäàâà ïîâå÷å æèçíåíîñò.

14,59

13,99
15,79

13,99

¹ â êàòåãîðèÿ ïðîäóêòè çà êîñîïàä. (1)
¹1
Ðåçóëòàòè ñëåä 1 ìåñåö
Ðå
ñåö (2)

20,79

БОТАНИЧЕСКА
ФОНДАЦИЯ

ƜƖƕƌƈƞƐƧ Əƈ ƏƈơƐƚƈ Ɛ ƖƗƈƏƊƈƕƍ
ƕƈ ƘƈƙƚƐƚƍƓƕƖƚƖ ƕƈƙƓƍƌƙƚƊƖ

49,19

49,19

44,99

44,99

18,99

(1) QuintilesIMS – Pharmatrend – øàìïîàí ñðåùó êîñîïàä è ïàçàð íà ïðîäóêòè ñðåùó êîñîïàä.
Àïòåêè âúâ Ôðàíöèÿ, 2017ã. , ïî îáåì ïðîäàæáè.
(2) Ñðåäíè ðåçóëòàòè ñ ôîòîòðèõîãðàìà è êëèíè÷íà îöåíêà ñ 40 ó÷àñòíèêà, â ïðîäúëæåíèå íà 28 äíè.

53,19

42,59
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23,79

21,99
86,69

79,99

20,59

18,99

32,69

29,99

83,79

76,99

35,99

27,99
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21,89

19,99

25,19

21,99

25,89

24,99

29,99

28,99

31,49

7,49

8,59

4,49

4,99
7,49

4,49
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15,99

13,29

HEAD & SHOULDERS SUPREME

HEAD & SHOULDERS SUPREME

Шампоани против пърхут
на специална цена.

Балсами против пърхут
на специална цена.

9,99

9,99

7,99

7,99

9,99

9,99

7,99

7,99

DUREX

REXONA

12 броя презервативи
на специална цена

дезодоранти 150 мл на специална цена

13,59

4,89

10,79

2,89

4,89

2,89

13,59

10,79

58,99

50,99

www.aptekamedea.bg

ALWAYS

NATURELLA

Дамски превръзки на специална цена

Дамски превръзки на специална цена

2,99

4,79

2,49

4,19

2,99

4,79

2,49

4,19

GILLETTE

GILLETTE

Пяна за бръснене 200 мл на специална цена

Fusion Proglide Flexball
самобръсначка с 2 ножчета

4,09

3,49
28,29

20,89

4,09

3,49

SCHOLL
Компресионен чорапогащник 20 DEN,
бежов S, черен M
28,99

24,19

24,09

21,99

www.aptekamedea.bg

VEET

GILLETTE

Natural Inspirations
ленти за лице с арганово масло 20 бр.

Venus Riviera – Дамска
самобръсначка в опаковка 2 броя
9,49

7,49
12,39

10,49

9,49

7,49

16,29

19,39

19,39

12,99

15,99

15,99

CURAPROX
Четки за зъби на специална цена
17,79

15,89

FOLIUM

BLEND-A-MED

Биоразградима чаша от бамбук

Паста за зъби на специална цена

4,49

3,49

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

4,49

3,49

29,39

26,99
29,39

26,99

24,79

23,49

29,29

29,29

26,99

26,99

24,79

23,49

45,89

34,99

77,39

174,99

56,99

122,29

7,19

5,99
2,99
3,99

2,99

2,49

www.aptekamedea.bg

-30%
ОТСТЪПКА
НА ВСИЧКИ ПРОДУКТИ
COLGATE*

*отстъпката не е валидна за
промоционални пакети.
Период: 1.10-31.10.2018 г.

За здрава уста

ЛЮБОПИТНО
ОВЕН (21 МАРТ-20 АПРИЛ)

РАК (22 ЮНИ-23 ЮЛИ)

През този месец ще отделите цялата си енерги във вашия социален и професионален жигия
вот. Ще бъде от решаващо значение да насочите цялото
си внимание към тези области. Възможно е да се окажете
на кръстопът, където вашите инициативи и избор ще са
решаващи за бъдещето ви.

Домът и семейството ви ще ви ангажират
до повече от обичайното през този месец. Ще
дори
е нужно да вземете активна позиция в семеен въпрос, за
да запазите хармонията и мира у дома. С такт и твърдост
ще постигнете това без усилие и обкръжението ви ще разбере недвусмислено позицията ви.

ТЕЛЕЦ (21 АПРИЛ-21 МАЙ)

ЛЪВ (24 ЮЛИ-23 АВГУСТ)

Този месец ще сте много активни в организи
зирането
на ежедневието си. Може да се каже,
че сте решени да хванете бика за рогата. Имате нужната
енергия и качества. Способността ви да поддържате строг
ред в личното и работното си пространство ще ви спечелят
признания.

Този октомври ще ви намери в топ форма и
в
въоръжени
с енергия. Тя ще е ценна във всички
ф
сфери
на живота ви. Предстои много социален месец за
вас. Ще бъдете любопитни, ще искате да научите, да намерите идеи и решения на проблемите. Ще получите много
мнения, но последвайте собствения си инстинкт.

БЛИЗНАЦИ (22 МАЙ-21 ЮНИ)
През този месец, мили Близнаци, ще имате
в
възможността
да покажете творческия си потенциал и да бъдете забелязани. Ще имате множество интересни срещи и контакти. Социалният ви живот ще бъде
богат и оживен. Необходимо е да успокоите темперамента
си, за да избегнете разгорещени дискусии.

ДЕВА (24 АВГУСТ-23 СЕПТЕМВРИ)
Вие, които обикновено сте скромни и дискретни този месец ще бъдете изкушени да изневерите
ни,
на нормата и да разкриете индивидуалността си. Ще изразите
оригинални идеи и ще можете да покажете себе си в много
творчески дейности. Ако имате смелостта да стигнете докрай с
идеите си и действате подходящо, това би било много полезно.

Хороскоп за месец Октомври
ВЕЗНИ (24 СЕПТЕМВРИ-23 ОКТОМВРИ)
Слънцето този месец ще заблести в знака ви
и ще ви даде енергия 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.

СКОРПИОН (24 ОКТОМВРИ-22 НОЕМВРИ)
През този месец октомври от вас ще се иска
м
много,
но в крайна сметка ще успеете да утвърдите авторитета си. Възможно е да трябва да изберете
между различни възможности, които идват едновременно, но са еднакво интересни. Ще бъде трудно да останете
безразлични.

СТРЕЛЕЦ (23 НОЕМВРИ-21 ДЕКЕМВРИ)
Този месец ще бъдете фокусирани върху
ва
вашите
взаимоотношения. Възможно е да сте
пренебрегнали сериозността на определени ситуации и
сега е време да се изправите отново пред тях. Важно е да
изясните позицията си. Ще имате възможност да дадете
нов обрат на вашите романтични взаимоотношения.

КОЗИРОГ (22 ДЕКЕМВРИ-20 ЯНУАРИ)
Проектите ви се разклащат този месец, но
това е само в главите ви. Желанието ви да контролирате и направлявате всичко ви носи повече тревоги,
отколкото реално съществуват. Творческата ви природа
заема върхова позиция. Вие сте пълни с нови идеи, които
бихте искали да развиете стремително и бързо.

ВОДОЛЕЙ (21 ЯНУАРИ-19 ФЕВРУАРИ)
През месец октомври ще трябва да намерит начин за бягство от семейните си занимания.
те
оже да пр
Може
предприемете пътуване, само за да се отдалечите от обичайния си контекст и задължения. Възможно е да
почувствате необходимост да се освободите от досадни
дейности и да предприемете промени. Направете го.

РИБИ (20 ФЕВРУАРИ-20 МАРТ)
През месец октомври е възможно да изплуват
не
неочаквани финансови въпроси. Това може да
ъде осно
бъде
основа за спорове и досадни дискусии с хора от вашата среда. Проблемите ви ще се решат лесно. Заложете
на дипломатичността. В личен план се радвате на окриляващи и споделени отношения.

www.aptekamedea.bg

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

www.aptekamedea.bg

Çàïîâÿäàéòå

â íîâàòà àïòåêà Ìåäåÿ â Ëþëèí!

Ìåäåÿ Ëþëèí 10 - Îðèîí
æê Ëþëèí 10, áóë. „Ïåòúð Äåðòëèåâ“ 2,
òåë. 02 4 516 578

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 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. 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 Пиротска – Център, ул. „Пиротска“ 26, тел. 0882 757 009
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:
Медея Плевен – ул. Васил Левски 189 А, тел. 0889 298 665
Стара Загора:
Медея Стара Загора – бул. „Митрополит Методи Кусев” № 26, тел. 0885 991 554
Медея Стара Загора 2 – бул. „Цар Симеон Велики“ №60, тел. 02 4 516 568
Кюстендил:
Медея Кюстендил – гр. Кюстендил, ул. „Демокрация“ 38, тел.0886 809 071
Предложенията са валидни за периода 01.10. – 31.10.2018 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 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

Възползвайте се
от карта
Лоялен клиент
Медея!

