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34,99

30,49

12,99

11,69

20,09

19,99

17,59

17,69

19,99

17,69

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

ЛЮБОПИТНО

КАК ДА ПОДСИЛИМ ИМУНИТЕТА НА ДЕЦАТА
ПРЕДИ ДЕТСКАТА ГРАДИНА И УЧИЛИЩЕ
8 ВА Ж Н И В
ВЪ
Ъ П РО СА И Т Е Х Н И Т Е ОТ ГО В
ВО
ОРИ

Съществуват различни видове природни средства, които оказват благоприятно влияние върху
имунната система на децата. Терапията с тях е изключително подходяща преди началото на посещенията в детски градини или училище. Тя спомага за укрепване на защитните сили на децата,
за да прекарат студените месеци без боледуване и усложнения.

МОГАТ ЛИ ПРОБИОТИЦИТЕ ДА ПОДСИЛЯТ
ИМУНИТЕТА НА ДЕЦАТА?
През последните години все повече проучвания акцентират
върху значението на пробиотиците и пребиотиците, не само за
стомашно-чревното, но и комплексното здраве на организма.
Здравословната чревна флора е ключов фактор за пълноценното усвояване на различните видове нутриенти, както и е бариерен щит срещу патогени. Това обяснява защо пробиотиците
все по-често се включват като компонент в имуностимулиращи
терапии.

КАКВО ОЗНАЧАВА МАКСИМАТА „ПО-ДОБРЕ ПРЕВЕНЦИЯ,
ОТКОЛКОТО ЛЕЧЕНИЕ”?
В медицината това е основополагащ принцип, определящ
здравното състояние. Той означава, че не бива да се чака да се
появи една или друга симптоматика, за да реагираме. Можем
да подсилим и подготвим тялото си така, че при сблъсък с вируси, бактерии или други патогени, да отключи бързо защитните
си механизми. В тази връзка, всички средства за подсилване
на имунитета осигуряват превенция срещу боледуване. Освен

това, за да се постигне подсилване на организма, е необходимо
да се положат усилия и да се следват принципи на здравословен начин на живот. Те включват балансирана, питателна храна,
достатъчно часове сън, редовни физически упражнения, почивка, разходки и достатъчно време, прекарано навън.

ЗАЩО ДЕЦАТА, КОИТО ПО-ТРУДНО ПРИЕМАТ ДЕТСКАТА
ГРАДИНА, БОЛЕДУВАТ ПО-ЧЕСТО?
Безспорно детската градина е едно ново начало. Промените, които настават, са сериозни и ако детето не бъде подготвено
предварително, то много трудно си обяснява и приема новата
среда. Ролята на родителя е да поговори с детето за предстоящите промени и да стимулира положителна нагласа у него към
детската градина. За целта са нужни не седмици, а месеци наред.
Когато децата се озоват неподготвени в новата си среда, чувства,
като тъга, несигурност, самота, разочарование, не са изненадващи. Всичко това причинява стрес: детето престава да се храни, не
спи пълноценно, отказва да общува, плаче без видима причина.
В резултат на всичко страда имунната система. Ето защо децата,
които по-трудно понасят промяната с детската градина, по-често
боледуват през първата една година от пребиваването си там.

ЗАЩО КОЛКОТО ПО-МАЛКО ПАЗИМ ДЕЦАТА, ТОЛКОВА
ПО-МАЛКО БОЛЕДУВАТ?
Тук става дума за каляването. Още преди навършването на първата си годинка, децата е важно да прекарват навън средно по около час-два, независимо от температурните условия. С подходящото
облекло, всеки ден е подходящ за игри на открито. За лятото препоръчителни са минералните бани и къпането в морето. При по-малките деца е достатъчно да бъдат намокрени крачетата, ръчичките,
бузките. Важно е родителите да насърчават физическата активност:
игра на федербал, с топка, разходки в планината, плажен волейбол...
Всичко това прави децата по-силни и по-устойчиви. А както е добре
известно, болестите не намират гостоприемство в здравите тела.
Освен това, когато организмът е силен и издръжлив, в момент на
боледуване, симптомите се преодоляват по-лесно и без усложнения.

ЗАЩО ИМУНИТЕТ СЕ ГРАДИ С ЕСТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА?
Когато се разболявате, избирайте естествени, природни
средства за лечение. И едва ако те не помогнат, използвайте лекарствени средства, но задължително предписани от лекар. По
този начин се дава възможност на тялото да се пребори само с
патогените и да изгради собствена защита срещу тях: един сложен
процес, който обаче е в основата на доброто здраве. Нарича се изграждане на имунитет. При децата, които тепърва се отделят от домашната среда и попадат в нова, това е от изключителна важност.

ИМА ЛИ БИЛКОВИ СРЕДСТВА, ПРОТИВОПОКАЗНИ ЗА ДЕЦА?

КОИ ПРИРОДНИ СРЕДСТВА СА НАЙ-ПОДХОДЯЩИТЕ
ИМУНОСТИМУЛАТОРИ?

Не всяко имуностимулиращо средство, подходящо за възрастни, е приложимо при деца. Не пропускайте да се консултирате с лекар, преди да предприемете профилактичен курс с
фитопрепарати при деца. Те могат да причинят странични реакции. Освен това е препоръчително е да не се използва един и
същ фитопрепарат за повече от четири седмици. Задължително
условие е при децата дозирането на фитопрепарати, особено
ако са в течна форма, да се изчислява на база телесно тегло.

Прополисът, пчелното млечице, черният бъз, ехинацеята,
омега 3 мастните киселини, рибеното масло, витамин D, витамини и минерали, са сигурен начин за подсилване на организма и подобряване на защитните му сили. Важно е терапиите
да започнат минимум един месец преди началото на студения
сезон и да продължат поне три месеца. Все пак не забравяйте,
че хранителните добавки не случайно се наричат добавки – те
не могат да заместят пълноценното хранене.

НА КАКВО УСЛОВИЕ ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯ ЕДИН
ПРОДУКТ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ИМУНИТЕТА?
Търсете качествени продукти, които са признати, както и сертифицирани марки. Те се продават в магазините за здравословни храни, дрогериите и аптеките. Не допускайте изключения.
Консултирайте се с педиатър за продължителността на терапията, очакваните резултати и дозировката при конкретното дете.

www.aptekamedea.bg

FLORADIX KINDERVITAL

36,99

23,19

33,29

20,89

Билково-плодов еликсир – мултивитамин
за деца, 250 мл
• 9 основни витамина
• калций
• ечемичен малц
• билкови водни
екстракти
• плодови соковеве

21,99

18,69

6 м – 12 м – след консултация с педиатър
1 г – 3 г – след консултация с педиатър
над 3 г – 2х10 мл на гладно за максимално усвояване

22,99

17,99

24,99

10,99

18,99

9,89
16,99

15,29

С
17,99

16,19

А:

19,49

17,49
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ÌÓÊÎÑÎËÂÀÍ

NO-SPA ®

Сироп 15 mg/5 ml на специална цена.

40 mg x 24 табл.

Премахва спазмите и
ефективно елиминира
болката.

Мукосолван сироп е лекарствен
продукт без лекарско предписание за деца над 2 години.
Съдържа амброксолов хидрохлорид. Преди употреба
прочетете листовката. A235/12.10.2017

Лекарствен продукт за възрастни. Преди употреба прочетете листовката. В аптеките без рецепта. А128/18.06.2015

ГелоМиртол® форте:
30 капсули

• Втечнява секрета
ри се с възпалението
• Бори
• Изчиства
иства дихателните пътища

Магне В6 ЛЕКА НОЩ е хранителна добавка,
подходяща за лица над 18г.
Не е заместител на разнообразното хранене.

ИАЛ 275/30.11.2017

• Помага да заспите.
• Помага да не прекъсвате съня си.
• Помага да се наспите добре.

НОВО!

50 К АПС У *
ЛИ

БЪРЗО ДЕЙСТВИЕ ОЩЕ ОТ 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.

ЛЮБОПИТНО

СИЛНА ЗАКУСКА
Ако досега сте допускали детето да пропуска закуската, не го правете повече. Закуската е най-добрият
източник на енергия. Подходящи са млечните продукти, комбинирани със зърнени храни и плодове:
протеини, фибри и витамини – трите стълба на
най-важното хранене за деня.

ПЕТ ДНЕВНИ ХРАНЕНИЯ

ВОДА И ТЕЧНОСТИ

Когато са изложени на по-високи нива на стрес и умствено
натоварване, децата трябва да се хранят с питателна, разнообразна храна, която да осигурява нужната енергия за мозъка
и тялото. Осигурете пет хранения през деня: закуска, късна закуска, обяд, плодова закуска и вечеря. Така вашият герой
винаги ще е готов за нови изпитания. Разбира се, поглъщането на прекомерно количество калории също
не е препоръчително. Освен това, мазнините и
препълненият стомах активират онези защитни механизми на тялото, които
го правят отпуснато и
мързеливо.

Не забравяйте хидратацията. Необходими
са поне литър – литър и половина течности на
ден. Лишаването от тях води до проблеми с концентрацията, лошо храносмилане, замайване.
Насърчавайте детето да пие вода, преди да е
изпитало силна жажда.

ЗАНИМАНИЯ НА ОТКРИТО
Колкото и заети да са с новите си ангажименти, децата не бива да пропускат игрите и
заниманията на открито. Те са важни, тъй като
подобряват физическата издръжливост и цялостното им състояние, укрепват мускулите,
тонизират. Дори 20 минути разходка или игра
с топка подобряват концентрацията, паметта и
съня, неутрализират стреса. Освен това по време на активни физически занимания се освобождават ендорфини - вещества, които повишават чувството
за щастие.

ПОВЕЧЕ ЧАСОВЕ СЪН
Колкото и забавни да са вечерите с мама и татко и игрите с
приятели, лягането навреме е важно, за да се осигури качествена почивка. Сънят е от съществено значение за това мозъка
да работи пълноценно и на пълни обороти. Няма идеален брой
часове за нощен сън, при всеки това е различно.

ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ
През студените месеци зачестяват вирусните и бактериални инфекции. Най-податливи са децата и възрастните с
отслабен имунитет. Препоръчително е през студения сезон
при децата да се включат добавки, които да укрепят защитните сили на тялото срещу патогени. Подходящ избор са ехинацеята, пчелните продукти, черният бъз, различни видове
пробиотици, витамини и минерали. Те ще направят мъника
ви по-силен и здрав.

17,59

14,99

ВСИЧКО, ОТ КОЕТО СЕ
НУЖДАЕ МОЗЪКЪТ НА

17,99

15,49

МАЛКИТЕ УЧЕНИЦИ
Всички знаем колко натоварена може да е програмата на малките ученици. Лятото отминава
бързо и изведнъж те са изправени пред новото или вече познато предизвикателство, наречено
училище. Вижте някои от основните съвети за повече устойчивост, здраве и пъргав ум.

9,59

8,09
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6,59

Ма

ФА

g

7,99

10 mg

g

Осигуряват бързо
настъпващ
антиациден
ефект

ТИ
МО Д

0m
80

1
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ез
гн

ИН

12 часа
сигурна защита
от излишните
киселини

иев карбон
лц
ат
Ка
иев х

ксид 165 m
ро
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2

Осигурява
продължителен
ефект

При:
гастрит
лошо
храносмилане
стомашно
разстройство
Повлиява субективните оплаквания от страна на
черния дроб – липса на апетит, чувство за тежест
в дясната част на епигастралната област,
вследствие на токсични или хранителни увреждания
на черния дроб и хепатит.
Лекарствен продукт без лекарско предписание
За възрастни и деца над 12 г. А-258/03.12.2015

Лекарствен продукт без лекарско
предписание за възрастни и юноши
над 16 години. Преди употреба
прочетете листовката.
А-119 / 21.07.2016

Притежател на разрешението за употреба и производител:
АДИФАРМ ЕАД бул. Симеоновско шосе № 130, София 1700, България

ÈÁÅÐÎÃÀÑÒ

50 мл перорални капки

24,19

Със силата на 9 лечебни растения
за облекчаване на множество
стомашно-чревни симптоми

17,49

Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 3 години.
Съдържа екстракти от девет лечебни растения. Преди употреба
прочетете листовката. Байер България ЕООД, ул. “Резбарска” 5,
1510 София, България. A0010/ 15.02.2018

www.aptekamedea.bg

Бромелаинът представлява протеолитичен ензим с растителен произход, който разгражда белтъците в организма. Спомага ефективните храносмилателни процеси на протеини в стомаха, както и
разграждането на белтъци в кръвния поток. Повишава имунната система и се усвоява много добре.
Има способността да прочиства кръвоносните съ-

ФЕНОМЕНЪТ –
КВЕРЦЕТИН
БРОМЕЛАИН!

м о ще

30 веган меки капсули

и по този начин регулира хистамина
в човешкия организъм, което пък
от своя страна е от първостепенно
значение за дейността на имунната
система. Следователно кверцетин е
мощен антиалерген. Кверцетин се
съчетава много добре с витамини от
групата С и В, както и с бромелаин.
В съчетание с тях оказва изключително благотворно влияние върху
имунната защита. Понижава стреса
и умората и успокоява нервната
система. Пречи на раковите клетки
да се размножават. Доказано е, че
хората, приемащи кверцетин, са
заплашени от далеч по-малък риск
от инфаркти и инсулти, както и от
образуване на тромби.

н

а н ти окс

зрени е

нт

Кверцетинът е един от най-мощните биофлавоноиди. Той се смята
за най-високо антиалергичния
флавоноид. Има мощно противовъзпалително действие, което
защитава дихателните пътища и
храносмилателната система, както
и целия организъм от инфекции
и възпаления. Кверцетин спира
въздействието на свободните радикали. Кверцетин се съдържа
естествено в цитрусите. Най-важното качество на биофлавоноидите и специално на кверцетина
е неговият силен антиоксидантен
ефект. Той попада в редиците на
най-силните и ефективни антиоксиданти. Укрепва клетъчните стени

Не съдържа ГМО. Не съдържа Глутен. Не съдържа Соя.

ида

-10%

СПЕЦИАЛНА
ОТСТЪПКА

Астаксантин 6 мг
> Натурален
антиоксидант
> Подобрява
зрението

дове. Освен това Бромелаинът спомага възстановяването на мускулите след активно натоварване,
като понижава мускулната треска. Действа добре
и в алкална, и в киселинна среда. В естествен вид
в природата бромелаин се открива в ананаса. Бромелаинът подобрява усвояването на кверцетин в
организма.

Physalis
ГИНКО БИЛОБА, 100 мл

НОВ ПРОДУКТ!
 Повишава
паметта и
концентрацията
 Поддържа
нормално
кръвообращение
в мозъка

-10%

СПЕЦИАЛНА
ОТСТЪПКА

УПОТРЕБА: 1 капсула дневно
след храна или както ви е предписано от вашият лекар.

Предупреждение: Бременни
и кърмещи жени не трябва
да приемат хранителната
добавка. Консултирайте се с
Вашия лекар, когато използвате продукта едновременно
с антикоагуланти.
Употреба: Пийте по 20 - 30 капки три пъти на ден с малко
вода или плодов сок.

Ацефеин®
x 10 таблетки

Мигрена
Зъбобол
И други силни болки

8,09

6,79

Лекарствен продукт без лекарско предписание.
За възрастни и деца над 15 год.
Преди употреба прочетете листовката.
А65/15.05.2014
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Лекарствен продукт без лекарско предписание. Съдържа кетоконазол.
Преди употреба прочетете листовката. A654/12.07.2012
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ÊÎËÀÃÅÍ

ПРО-АКТИВ течен с вкус на ягода, 600 мл
28,59

24,29
• КОМБИНИРАН ПРОДУКТ
ЗА ЗДРАВЕ И КРАСОТА
• ПОДХОДЯЩ ЗА ЖЕНИ И МЪЖЕ
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.
Collagen Pro-Аctive се произвежда по иновативна технология чрез хидролиза на ензими;
Скъп и отнемащ много време
метод.

13,89

ЕФЕКТА
15,69

14,09

11,99
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не е ОК

ЛЮБОПИТНО

Анагенен ефлувиум – вид косопад, който се появява
изключително бързо след проявата на увреждащия фактор
(излагане на силни токсини, химиотерапия и др.), при която
косата започва да пада на кичури още във фаза на растеж
(анаген). Понякога състоянието може да доведе до загуба на
цялото окосмяване.

Косопадът е сред най-често
срещаните естетични проблеми, с
които се сблъсква съвременната
жена. Хормонален дисбаланс,
стрес, нездравословно хранене,
бременност и раждане са сред
основните причини за появата
му. Вижте кои са факторите,
обуславящи появата на косопада
и как може да се справите с този
сериозен проблем.

ЗАЩО СЕ ПОЯВЯВА?
Причините за косопада варират при всеки човек. При някои хора влияние оказват външни фактори, докато при други
причината може да се крие в хормонални проблеми или автоимунно заболяване.

ОСНОВНИТЕ ПРИЧИНИ МОГАТ ДА СА:

КОСОПАД?
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КОСОПАДЪТ?
Алопеция е медицинският термин, който обобщава всички необичайни форми на косопада. Здравата човешка коса е
съставена от средно 100 000-150 000 косъма. Според дерматолозите е прието за нормално на ден да падат по около 50100 косъма. При по-голям обем на косопада обаче трябва да
се търси причината за това състояние и съответно неговото
лечение.

ВИДОВЕ КОСОПАД
Андрогенна алопеция (оплешивяване от мъжки/
женски тип) – най-често срещаният вид косопад. При мъжете се наблюдава постепенно отдръпване на предната космена линия, а при жените се характеризира с повсеместно
изтъняване и разреждане на косата и/или олисяване, започващо от короната на скалпа.
Алопеция ареата (гнездов/кръгов косопад) – този
тип косопад се приема за автоимунно заболяване, при което
лимфоцитите атакуват здрави клетки, в случая космените
фоликули, и потискат или спират напълно растежа на косата. Характеризира се с появата на оголени участъци с кръгла
форма в областта на главата.
Цикатрициална алопеция – това е една от най-редки-
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те форми на косопад, при която след инфекция, травма или
друго негативно въздействие, космените фоликули загиват
и се покриват с ръбцова тъкан. В някои случаи косопадът се
развива с бързи темпове и е съпроводен със сърбеж, парене
и болка, а в други – протича постепенно и без допълнителни
симптоми.
Травматичен косопад – може да се дължи на физическо нараняване или третиране с бои и други силни препарати,
често използване на сешоари на висока температура. Към
този тип косопад може да бъде отнесена и трихотиломанията – състояние, при което засегнатият индивид сам скубе
космите по тялото си (но не с козметична цел) в моменти на
тъга, силно напрежение, гняв, както и при извършването на
монотонни дейности като говорене по телефона, четене и т.н.
Телогенен ефлувиум – това се явява втората най-често
срещана форма на косопад, при която под въздействието на
различни фактори (продължителен стрес, недохранване или
нездравословно хранене, раждане, здравословен проблем,
прием на определени медикаменти и т.н.) голям брой космени фоликули попадат едновременно във фаза на покой (телоген). При този тип косопад се наблюдава дифузно изтъняване на космите по скалпа, като е възможно някои участъци
да са по-силно засегнати, отколкото други.

Наследствен фактор. Оплешивяването често се предава
чрез гените. Ако вашите родители са имали проблеми с растежа на косата, много е вероятно и вие да имате. Макар че
това е по-видимо при мъжете, жените също не са застраховани от олисяване.
Стрес – физически и емоционален. Тежките загуби
на близки хора, проблемите в семейството, грижи за болен
близък, развод, проблеми в работата – това са все причини,
които могат да увредят здравето на косата ви. В сравнение с
физическия стрес увреждането е по-малко, но е възможно.
Травми. Понякога при тежки физически травми, хирургически операции, заболявания, а в някои случаи дори и грип,
могат да предизвикат косопад. Когато организмът преживее
подобен травматичен стрес, избутването на косъма от корена
може да се ускори и това да предизвика по-скорошно опадане.
Бременност. Тя също се причислява към физическия
стрес, тъй като в тялото настъпват множество хормонални
проблеми. В някои случаи това води до косопад. Много почесто това се случва непосредствено след самото раждане,
а не по време на бременността. Обикновено този проблем
отшумява след няколко месеца.
Липса на протеин. Ако приемът на протеини в хранителния ви режим е недостатъчен, оредяването на косата ви
може да е свързано с това. Протеините са свързани пряко с
изграждането на косъма. Дефицитът им ще се
отрази върху косата след
няколко месеца, смятат
лекари от Американската
академия по дерматология и венерология.
Проблеми с щитовидната жлеза. Намалената
функция на щитовидната
жлеза (хипотиреоидизъм)
е свързана с недостига на
хормони, които имат огро-

мно значение при обмяната на веществата, растежа, развитието и окосмяването.
Рязко отслабване. Бързата загуба на тегло може да доведе до общо отпадане на организма и оредяване на косата.
Това може и да се случи дори при достигане на оптималното
тегло. Ако загубата на тегло е в следствие на неправилно хранене, това означава, че нивата на витамини и минерали в организма също рязко са намалели. Анорексията и булимията
са състояния, при които косопадът е често срещан.
Синдром на поликистозни яйчници. Това състояние е
друг вид дисбаланс на хормонално ниво, който засяга женските и мъжките полови хормони в организма на жената.
Повишените нива на тестостерон, рискът от диабет, промените в менструацията, затлъстяването, особено в областта
на талията, безплодието, както и косопадът са все състояния,
които могат да възникнат в следствие на този хормонален
дисбаланс. Борбата с този проблем включва терапия с медикаменти, диета, физически упражнения.
Анемия. Недостигът на желязо е основният причинител
на това състояние. Желязодефицитната анемия се установява с кръвни изследвания, така че вашият лекар лесно ще установи дали това е причината за косопада ви. При анемията
са налице още някои симптоми – бледа кожа, умора, главоболие, световъртеж, студени крайници.

КАКВО ПОМАГА?

 При сезонен косопад може да опитате да го спрете с употреба на подходящ шампоан, както и с прием на хранителни
добавки. Важно е да знаете, че борбата с косопада изисква
търпение и постоянство. Започнете ли прием на специални
добавки при косопад, изпълнявайте стриктно препоръките
на лекаря или фармацевта.
 Хранете се здравословно и разнообразно, защото в
храната се крие една от тайните на хубавата и гъста коса, за
която всяка жена мечтае. Храните, които помагат в борбата с
косопада са зелени зеленчуци, сьомга и миди, ядки, бобови
растения, яйца, пълнозърнести продукти, мед.
 Грижете се за косата с подходящите за нея продукти и
маски. Може да прилагате
1 път седмично и домашна
маска, в зависимост от вашия тип коса.
 Ако косопадът е много силен и не се повлиява
от взетите мерки, консултирайте се с лекар. Той ще
назначи изследвания, които да установят каква може
да е причината за алопецията и да се започне лечение
с медикаменти.
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БРАНД, КОЙТО СЕ
ОПРЕДЕЛЯ КАТО
ФИЛОСОФИЯ, КАТО
НАЧИН НА ЖИВОТ.

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, който да бъдат напълно ефективни и същевременно абсолютно
натурални, като се грижат едновременно за най-ценното нещо, което имаме: Нашето тяло!
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PANTENE

DOVE

HEAD & SHOULDERS

SAFEGUARD

Шампоан и балсам с мицеларна вода
на специална цена.

Душ гел 250 мл на специална цена.

Шампоани против пърхут
на специална цена.

Антибактериални сапуни
на специална цена.

16,29

19,69

19,69

14,79

17,49

17,49

EVERBEL
Дамски превръзки на специална цена.

СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В ЛИМИТИРАН ФОРМАТ
ЛВ.

НОВО

В промоцията са включени само Sensibio H2O 500 мл с помпа, Hydrabio H2O 500 мл с помпа и Sébium
H2O 500 мл с помпа. Промоцията важи от 01.09. до 30.09.2018 г. или до изчерпване на количествата.

DISCREET

LIBRESSE

Дамски превръзки на специална цена.

Дамски превръзки на специална цена.
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SCHOLL

GILLETTE

Електрическа пила за пети
Scholl Velvet Smooth Express Pedi.

Gillette Venus Treasures – Дамска
самобръсначка в опаковка 3 броя.

GILLETTE

VEET

Пяна за бръснене 250 мл на специална цена.

Крем за тяло Silk & Fresh 100 мл за нормална
и чувствителна кожа на специална цена.

COREGA

Специализирани продукти
за дентална хигиена.

ALWAYS

DUREX

Дамски превръзки на специална цена.

Овлажняващ гел лубрикант
на специална цена.

ЛЮБОПИТНО
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ограничения относно големината
на порциите. Когато съобразявате
с какво количество да напълните
детската чиния, е важно да вземете
под внимание възрастта на детето,
височината по време на детството,
теглото, пола и физическа активност. Колкото и бързо да ни се иска
да видим децата пораснали, не е
разумно да ги храним като възрастни.

ДЕТСКО ХРАНЕНЕ КАТО

ПРЕВЕНЦИЯ
СРЕЩУ ЗАТЛЪСТЯВАНЕ
Първата мярка срещу затлъстяване в детска
възраст е създаването на балансиран и здравословен режим на хранене от самото начало.

КОНТРОЛИРАЙТЕ ПРИЕМА НА СОЛ
Знаем колко много са вредите
от прекомерната консумация на
сол. Истината е, солта е вредна и в
детска, и в по-зряла възраст. В допълнение към предупрежденията
на диетолозите за ограничаване на
приема на мазнини и захар, стоят
и тези за контрол на количеството
сол в детското меню. До 18-месечна
възраст храната на децата не би следвало да съдържа
сол. След това може да се добавят минимални количества хималайска или обикновена йодирана сол.

ПРАВИЛОТО НА ПЕТТЕ ХРАНЕНИЯ

Около едно от всеки десет деца в България е с наднормено тегло. Диетолозите посочват като основна причина лошите хранителни навици, нерационално хранене
и липса на информираност какво е редно да включва
детското меню и какво категорично трябва да изключва. Научете какви са основните отправни точки, които
трябва да вземете под внимание, когато съставяте хранителната програма за своите малчугани.

ГОТОВИТЕ КРЕМОВЕ И ПЮРЕТА
След навършване на една годинка бебето трябва да започне да дъвче мека храна. От
една страна това е полезно
за венците и съвпада с периода на изникването на зъбките, а от друга, с този вид
храна работата на храносми-

лателната система преминава на нов, по-зрял етап. Диетолозите препоръчват прясно сварените и леко намачкани моркови, ябълка, сладки картофи, банани или бял
ориз. Може да ги подправите с малко количество зехтин
или масло. Тази храна е в пъти по-полезна и питателна
от готовите пюрета и кремове, които съдържат захар и
добавено нишесте и са консервирани преди месеци.

РАЗМЕРЪТ НА
ПОРЦИИТЕ Е ВАЖЕН
Всички сме чували,
че колкото повече хапва едно дете, толкова
повече ще порасне,
но това не бива да се
приема буквално. За
децата също съществуват

Най-добрият начин да се поддържа здравословен
хранителен режим, е храната за да се разпредели в пет
порции през деня. Всяко от тези хранения има своето
значение. Децата не трябва да напускат дома, без да са
закусили. Добре е закуската да включва пълнозърнести
култури и продукти от тях. Протеините са подходящи за
втората половина от деня. Допълнение към сутрешните
хранения са плодовете, а към вечерното – зеленчуците: пресни или
задушени, те трябва да съставляват ¼ от дневното меню.

ВОДАТА Е БЕЗЦЕННА
Така е! Тя благоприятства храносмилането, поддържа хидратацията и е важна за общото физическо
разположение. Водата трябва
винаги да бъде предпочитана напитка и не е редно да се заменя с
безалкохолни напитки и сокове.

ПОХАПВАНЕТО
Чипсовете и всички останали целофанени удоволствия повишават

риска от наднормено тегло и затлъстяване, тъй като
съдържат повече калории, отколкото дневното меню
позволява. Има далеч по-здравословни възможности
за похапване: резенчета плодове, ядки, зеленчукови
пръчици и т.н. Личният пример възпитава най-добре –
не го забравяйте. Родителите са основен модел за подражание на децата. Ако излизате от дома си без да сте
закусили или хапвате чипс пред телевизора, трудно ще
убедите детето да прави нещо различно.
Правилата за балансирано хранене са еднакви за
всички възрасти. Създайте меню, съобразено с любимите храни на всички от семейството си и се хранете заедно
– здравословно и разнообразно.
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WATERWIPES

PUFIES

Влажни бебешки кърпички с вода, 60 бр.
на специална цена.

Baby Art+Dry и Sensitive
на специална цена.

TOPFER

FOLIUM

Млечни био каши 200 г
на специална цена.

Биоразградима чаша от бамбук.

НОВ ПРОДУКТ!

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

ЛЮБОПИТНО

ПРЕДИМСТВА НА

ЗЕЛЕНИЯ ЧАЙ
ЗА ОРАЛНОТО ЗДРАВЕ
Зеленият чай е напитка с множество ползи.
Предстои да ви разкрием какви са
предимствата й по отношение на денталното
здраве.

Зеленият чай е известен с безкрайните ползи, които
носи за здравето. Благодарение на свойствата си, той има
благотворно влияние при диабет, прекомерно изпотяване,
проблеми със съня и дори психични или неврологични проблеми. По отношение на красотата, тъй като подобрява състоянието на кожата, действа като антиоксидант и е отлично
средство за поддържане на здравословно тегло.
Листата на зеления чай, приготвени като запарка, релаксират тялото, ободряват ума, дават енергия и устойчивост.
Това са само част от предимствата на зеления чай. Една от
малко известните му ползи е свързана с оралното здраве.

БОРБА С ЛОШИЯ ДЪХ

АНТИБАКТЕРИАЛНА ЗАЩИТА НА ЗЪБИТЕ

ЗАБОЛЯВАНИЯ
Една от причините за лош дъх в устата са уголемените
сливици. Различни патогенни бактерии могат да се натрупат
в областта на сливиците и да причинят инфекции. Зеленият
чай атакува бактериалните колонии, които се струпват там.
Не е случайно, че хората, които редовно консумират зелен
чай, по-рядко страдат от грип, болки в гърлото и вирусни
инфекции на горните дихателни пътища.

Листата на зеления чай са изключително богати на антиоксиданти, включително катехини. Това са съединения,
които имат силно противовъзпалително действие. Няколко
чаши зелен чай на ден осигуряват защита на зъбите и венците срещу патогенни бактерии, които при нормални условия се натрупват лесно в основата на зъбите и допринасят
за образуването на зъбен камък. Поради тази причина се
смята, че редовната консумация на зелен чай може да предотврати заболяване, като гингивит.

АНТИКАРИЕСНО ДЕЙСТВИЕ
Интересен е фактът, че в страни, като Китай и Япония,
където се консумира много зелен чай, много малка част от
хората страдат от кариес. Това се дължи на катехините, които
се борят с кариогенните бактерии. Многобройни изследвания потвърждават тяхната ефективност срещу зъбен кариес.

Друго предимство на зеления чай е, че той предотвратява халитоза (лош дъх в устата). Това се дължи отново на
неговите лечебни свойства и антибактериално действие.
Консумацията на зелен чай благоприятства антиоксидантната защита на тялото и подсилва имунната система. По
този начин чаят отключва собствените механизми на тялото
за борба с патогенните бактерии, включително тези, които
причиняват лош дъх.

ЗАЩИТА СРЕЩУ БАКТЕРИАЛНИ И ВИРУСНИ

ФЛУОРИДЕН НОСИТЕЛ
Чрез своите корени зеленият чай абсорбира от земята и
водата малки количества флуорид. Колкото по-дълго растението е в почвата, толкова повече флуорид ще съдържа в
момента на приготвяне на запарката.
Зеленият чай съдържа пигмент, който може да оцвети
зъбите ви, затова ви препоръчваме след консумацията му
да ги почиствате с четка и паста.

ЛЮБОПИТНО

www.aptekamedea.bg

ОВЕН (21 МАРТ-20 АПРИЛ)

ВЕЗНИ (24 СЕПТЕМВРИ-23 ОКТОМВРИ)

Ако сте прекалили с разходите през миналия месец, мили Овни, септември ще ви даде възможност да възвърнете финансовия си баланс. Възможни са неочаквани промени и те засягат повече професионалния ви живот. Любовта и семейството ще са в центъра на събитията този месец.
Не се притеснявайте да откажете помощ на близък, ако това означава да се ангажирате с проблем,
който ще ви донесе конфликти.

Месецът започва спокойно и обещава хармонични отношения в професионален и личен план.
Все пак потърсете начин да финализирате ангажиментите си. Не обещавайте неща, които не сте
сигурни, че ще успеете да изпълните. Възможно е месецът да ви донесе нови приятелства. Чувствате се във вихъра си и не е случайно, че всеки би искал да се докосне до обаятелната ви природа.

ТЕЛЕЦ (21 АПРИЛ-21 МАЙ)

СКОРПИОН (24 ОКТОМВРИ-22 НОЕМВРИ)

Изправени сте пред важно професионално предизвикателство. Ще имате успех. Вслушайте
се в съветите на близките си, дори на пръв поглед да ви се струват неподходящи. Когато сте в
свои води, сте истински себе си и никой не може да устои на чара ви. Ако си мислите за почивка,
направете планове и не пропускате да се порадвате на спокойствие и уединение.

За онези от вас, които пожелаят това, вероятно ще се случат промени в различни аспекти от
живота ви. Възможни са приятни събития, които ще ви ангажират изцяло и ще ви дадат свежа
енергия. Семейството ви ще изисква вашето внимание. Краят на месеца ще е идеален за почивка.
Бъдете нащрек с недоброжелателни хора, попаднали случайно в обкръжението ви.

БЛИЗНАЦИ (22 МАЙ-21 ЮНИ)

СТРЕЛЕЦ (23 НОЕМВРИ-21 ДЕКЕМВРИ)

Възможно е да изпитвате вътрешно съпротивление към предложение от работно естество.
Доверете се на вътрешния си глас и ако той ви подсказва това, не бързайте. Ако пътувате, погрижете се да финализирате работните си ангажименти, за да сте спокойни. Талантът на близнаците
с творчески интереси да бъде забелязан. Вашата усърдност и интелект ще бъдат възнаградени.

През изминалия месец успехите и неуспехите се редуваха, затова пък сега идва ред да пожънете
позитивните от положените усилия и търпението си. Ако работите по научен проект или проучване,
позволете си да приемете помощ от по-опитен. Проследявайте внимателно разходите си. Направете планове за почивка и не се лишавайте от нито една възможност да излизате и да се забавлявате.

Хороскоп за месец Септември
РАК (22 ЮНИ-23 ЮЛИ)

КОЗИРОГ (22 ДЕКЕМВРИ-20 ЯНУАРИ)

Мили Раци, вероятно много от вас са преживели емоционално изтощителни седмици. Предстои малко по-уравновесен период, който ще ви даде възможност да успокоите духа си. Избягвайте да влизате в конфронтации, когато сте афектирани. В края на месеца е възможно кратко
пътуване. Любовта е най-солидната част от живота ви.

Търсите нов източник за печалба и не ви липсват идеи. Парите ще бъдат от съществено значение този месец. Вашият нюх няма да ви подведе, дори ако решите да вложите в по-творчески
проекти. Потърсете сътрудничество и не забравяйте, че най-добрия ден за подписване на договор ще бъде 12 септември. Вашето семейство се нуждае от вас. Постарайте се да постигнете
баланс в работните и личните си ангажименти.

ЛЪВ (24 ЮЛИ-23 АВГУСТ)

ВОДОЛЕЙ (21 ЯНУАРИ-19 ФЕВРУАРИ)

Мили Лъвове, не допускайте претоварения работен график да повлиява личния ви живот и
отношенията с партньора ви. Ако изпитвате съмнения по отношение на стабилността на финансите си, отделете време за решаване на проблема. Ще получите подкрепа във важни моменти от
страна на семейството си. Предстоят ви хубави дни. Бъдете по-търпеливи към себе си.

Имате усещането, че съвсем малко ви дели от желания успех в бизнес начинанията ви. Така е.
Месецът ще ви даде възможност да просперирате, но не без помощта на доверен човек. Любовта
идва с гръм и трясък. Възможно е необвързаните от вас да открият неочаквано половинката си.
Обвързаните се радват на хармонични отношения. Планирайте взаимните си ангажименти.

ДЕВА (24 АВГУСТ-23 СЕПТЕМВРИ)

РИБИ (20 ФЕВРУАРИ-20 МАРТ)

През този месец ще имате достатъчно работа, което ще ви накара да се почувствате ангажирани и ще отклони вниманието ви от натежали лични въпроси. Ще имате възможност да се
погрижите за себе си и собствените нужди. Любовта ще ви накара да полетите в облаците. Дайте
си време и се възползвайте от всяка възможност да презаредите батериите си.

Мотивацията и ентусиазмът ви са всичко, което е нужно, за да се радвате на успех в професионалната сфера. Докато работите по проектите си, не омаловажавайте семейните и личните си
въпроси. Ако получите предложение за помощ, приемете. Делегирайте задачи и се насладете на
възможността да разполагате с повече свободно време. Имате отлични идеи. Бъдете смели.
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Адреси на верига аптеки Медея:

София:
Медея Бигла – жк Лозенец, ул. „Бигла“ 64, тел. 0879 910 996
Медея Борово – жк Борово, ул. „Родопски извор“ 52, тел. 0879 340 790
Медея Ботев – Център, бул. „Христо Ботев“ 17, тел. 0883 256 523
Медея България – жк Манастирски ливади, бул. „България“ 98, тел. 0879 910 991
Медея Витошка – кв. Иван Вазов, бул. „Витоша” 115, тел. 0885 673 030
Медея Гео Милев – жк Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ 22, тел. 0883 256 522
Медея Димитър Петков – Зона Б-19, бул. „А. Стамболийски“ 167, тел. 0879 400 664
Медея Дойран – жк Бели брези, ул. „Дойран“ 23, тел. 0879 910 993
Медея Дондуков – Център, бул. „Дондуков“ 11, тел. 0879 911 733
Медея Дондуков 2 – Център, бул. „Дондуков“ 34, тел. 0886 032 129
Медея Драгалевци – жк Драгалевци, ул. „Папрат“ 24, тел. 0879 910 992
Медея Драган Цанков – бул. Драган Цанков, бл. 59-63, вх. Ж, тел. 0887 531 391
Медея Дружба 1 – ул. „Туше Делииванов“, пазар Феите“, тел. 0887 147 740
Медея Дружба 2 – жк Дружба 2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 112, тел. 0879 913 956
Медея Илинден – жк Илинден,бл. 129, вх. Б, тел. 0879 913 954
Медея Костенски водопад – жк Гоце Делчев, ул. „Костенски водопад“ 45, тел. 0879 911 736
Медея Красна поляна – жк Красна поляна, бул. „ Възкресение“, бл. 132А, тел. 0879 977 717
Медея Крум Попов – жк Лозенец, ул. „Крум Попов“ 59, тел. 0876 634 400
Медея Люлин 5 – жк Люлин 5, бул. „Райко Даскалов“, бл. 519, тел. 0879 554 287
Медея Мария Луиза – Център, бул. „Мария Луиза“ 36, тел. 0886 103 089
Медея Младост 1 – жк Младост 1, бул. „А. Сахаров“ 16, тел. 0885 911 018
Медея Младост 1А – жк Младост 1А, бл. 503, тел. 0876 616 059
Медея Младост 4 – жк Младост 4,бл. 418, вх. В, тел. 0879 910 994
Медея Надежда 1 – жк Надежда 1, бул. „Ломско шосе“, бл. 172, тел. 0877 160 521
Медея Надежда 3 – жк Надежда 3, ул. „Подпоручик Фотеков“ 1, вх. Б, тел. 0885 418 400
Медея Нишава – жк Стрелбище, ул. „Нишава“ 123, тел. 0878 616 104
Медея Овча Купел, жк Овча купел, ул. „Любляна“ 38 вх. В, тел. 0885 126 025
Медея Овча Купел 1 – жк Овча купел 1, бл. 527, вх. Д, тел. 0879 910 999
Медея Опълченска – жк Банишора, ул. „Опълченска“, бл. 41А, вх.А, тел. 0879 911 735
Медея 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 01.09. – 30.09.2018 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:

çà ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ:
òåë. 0887 23 18 62
jobs@aptekamedea.bg

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!

