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ПОЛЗИТЕ ОТ

ФИЗИЧЕСКАТА
АКТИВНОСТ
ВСИЧКО, КОЕТО ЗНАЕМ ЗА
АЛЕРГИЯТА КЪМ
ЦВЕТНИЯ ПРАШЕЦ

ЛЕСЕН ГРИМ
В НЯКОЛКО СТЪПКИ

ПРЕКРАСНА КОСА,
КОЯТО БУДИ ЗАВИСТ
КАК ДА ПОДГОТВИМ
КОЖАТА СИ

ЗА СЛЪНЦЕТО?
Д-р Диана Милева, хирург, МБАЛ „Вита“:

УСПЕХЪТ НА УЛТРАЗВУКОВОТО ЛИГИРАНЕ
НА ХЕМОРОИДИ Е ДО 95%

www.aptekamedea.bg

Станете част от екипа на аптеки Медея!

Предвид бързото развитие, което имаме и предстоящото разрастване на екипите
и обектовата ни мрежа, ние от Аптеки Медея предлагаме възможност за работа
на Магистър Фармацевти и Помощник Фармацевти.
Ако имате подходящо образование и имате желание да се развивате при
нас, динамичната работа е важно условие за Вас и стремежът Ви е да се
реализирате в компания с европейска визия, цели и амбиции, ще очакваме
да се свържете с нас. На вашите умения и компетенции, ние ще отговорим с подобрени финансови параметри и възможност за работа в удобни за Вас аптеки.
Аптеки Медея Ви очакват!

За кандидатстване:
e-mail: jobs@aptekamedea.bg;
тел: 0887 231 862

НОВ ПРОДУКТ!

ЗДРАВЕ И КРАСОТА
Спортът помага за поддържане на здравословно тегло, подобрява устойчивостта на организма, елиминира последствията от стреса, намалява риска от заболявания, включително може да забави прогресията на невродегенеративни такива (болестта на Алцхаймер). Всичко това важи, когато физическите тренировки присъстват регулярно и в разумни граници в седмичната ни програма. Когато обаче спортът се превърне в мания, той може да
причини редица усложнения, като метаболитен дисбаланс, хормонални разстройства, както и психологическо изкривяване, свързано с неправилна представа за това как трябва да изглежда едно красиво, добре оформено тяло.
Пом. фармацевт Миглена Методиева

ПОЛЗИТЕ ОТ

ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ
Мярката е единственото нещо, което разграничава ползите
М
от вредите. Когато говорим за спорт, това важи не по-малко.
По време на физическа тренировка се покачва пулса, подобрява се кръвообращението, освобождават се ендорфини, които
отпускат тялото, дават усещане за щастие и благополучие.
Всичко това, съчетано с естетическите ефекти на спорта, го
превръщат в чудесен и здравословен начин за подобряване
на здравето, самочувствието и увереността ни.
Наред с ползите, видими отвън, спортът увеличава защитните сили на организма, подобрява работата на вътрешните
органи и мускули и това е най-добрата превенция срещу заболявания. Редовната физическа активност е също и превенция срещу психични разстройства като депресия, тревожност
и стрес, както и нарушения на съня. Независимо дали става
дума за едночасова тренировка във фитнес залата или разходка на открито, активността повлиява положително на концентрацията и когнитивните способности на човека. Това е и
причината много специалисти да насърчават по-възрастните
да поддържат добра физическа активност като превантивна
мярка срещу развитие на невродегенеративните заболявания, като болестта на Алцхаймер или деменция, още диабет,
мозъчно-съдови заболявания, остеопороза, рак, преждевременно стареене на нервните структури и цялото тяло.

КЪДЕ ОБАЧЕ Е
ГРАНИЦАТА
МЕЖДУ РАЗУМНО
И НЕРАЗУМНО?
Когато идеята
за спорта, който
сме избрали да
практикуваме е
изопачена, тогава
съществува реален
риск за здравето. Факт
е, че напоследък фитнесзалите се множат,

а списанията издигат на пиедестал тела, които изглеждат бболезнено слаби или с отчетлив релеф. Това поражда погрешна
представа, особено у по-младите мъже и жени за това, кое е
красиво и привлекателно. Във всеки случай изпъкналите мускули и релеф се постигат не само с изтощителни тренировки,
но и с помощта на вредни, дори забранени добавки. А ефектът
е спорно привлекателен. Изопачената представа за мускулеста
структура и нездравото преследване на такава визия, при това
на всяка цена, специалистите определят като психологическо
разстройство, което се нарича вигорексия. Обикновено засегнатите са склонни да прекарват цялото си свободно време,
пренебрегвайки други дейности, в салоните за силови упражнения, чувстват се пристрастени към физическите упражнения, често страдат от ниско самочувствие.
Когато мотивацията за спорт е само естетическата полза от
него: желание да сме слаби, да влезем в определен размер
или да се сдобием с повече мускули, това неизбежно засилва
уязвимостта, тъй като в представите си постоянно се сравняваме с идеален образ и това води до все по-голямо неодобрение на образа, който виждаме в огледалото.
В тази връзка, най-правилният подход е да се стремим да
извлечем всички ползи от спорта и да се радваме на цялостния
ефект от него, да поставим разумни цели пред себе си, както и
да сме търпеливи. Необходимо е да приемем, че всяко тяло
е различно: с кокалеста или по-овална структура, с малко или
повече мускули и определен метаболизъм. Когато приемем
тялото си каквото е и желанието ни е да изваем собствените
форми, а не да ги променяме, удовлетворението от резултатите ще е много по-голямо, отколкото ако откажем да видим
себе си в огледалото и се стремим към идеалния образ. Тогава
спортът и ефектите от него ще са здравословни.
Спортът е първата стъпка от един по-целесъобразен и
здравословен начин на живот. Това е така, защото той върви
ръка за ръка с осмисляне на хранителния режим, грижата за
себе си, контрол над генетичната предразположеност към
заболявания, елиминиране на вредните навици, отговорно отношение към физическото и психическо благоразположение и
положителни, здравословни промени.

Ултра Кордицепс
Не съдържа ГМО. Не съдържа Глутен. Подходящ за вегани.
 Има енергизиращ ефект
върху целия организъм.
 Дава подмладяващ
резултат.
 Има общо укрепващо
действие.
36,69

32,99

САМ-е 400 мг
Не съдържа ГМО. Не съдържа Глутен. Подходящ за вегани.

67,49

59,99

 Поддържа здравето
на черния дроб.
 Детоксификация.
 Антиоксидант.
 Настроение.
 Стрес и сън.
 Подпомага подвижността
и ставният комфорт.

Витамин В12
Не съдържа ГМО. Не съдържа Глутен. Подходящ за вегани.
 При спортисти.
 Намалява стреса.
 Възстановява
нарушения сън.
 Нормализира
променливото настроение.
 Подобрява паметта.

23,99

21,59

21,59

17,89

-15%

СПЕЦИАЛНА
ОТСТЪПКА

4,69

3,79

ЗДРАВЕ И КРАСОТА
Пом. фармацевт Миглена Методиева

ВСИЧКО, КОЕТО ЗНАЕМ ЗА
АЛЕРГИЯТА КЪМ
ЦВЕТНИЯ ПРАШЕЦ:
ВЯРНО ИЛИ ПОГРЕШНО?...
Алергията към цветен прашец е една
от най-често срещаните сред населението и е най-характерна по време
на пролетно-летния сезон. Симптомите са зачервяване и сърбеж в
очите, секрети и запушване на носа,
кихане, кашлица, респираторни
проблеми.
Препоръките при повечето типове алергия са свързани
с ограничаване на контакта с конкретния причинител. За
съжаление, при този тип чувствителност това е трудноизпълнимо, тъй като поленовите зърна са навсякъде във
въздуха, вдишваме ги, полепват по дрехите ни, нахлуват в
дома, докато проветряваме помещенията.
Предстои да потърсим истината за често срещани твърдения, свързани с поленовата алергия.

ПОЛЕНОВАТА АЛЕРГИЯ ОЗНАЧАВА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ
КЪМ ВСИЧКИ ВИДОВЕ ПОЛЕНИ
ПОГРЕШНО: Посредством тест може да се установи към
кои растителни видове сте чувствителни. Знаейки това,
може да бъде съобразен периода, в който да се ограничат
разходките на открито и да започне превантивната терапия.

РАЗХОДКИТЕ НА ОТКРИТО МОЖЕ ДА ВЛОШАТ СЪСТОЯНИЕТО ПРИ ПОЛЕНОВА АЛЕРГИЯ
ВЯРНО: По време на пиковия период на разпространение на цветния прашец, към който сте алергични, избягвайте дейности на открито, особено във ветровити дни. Не
стойте в близост до окосена трева, зелени площи и паркове, тъй като е възможно симптомите ви да се влошат.

ЗАТВОРЕНИТЕ ПРОЗОРЦИ ДЪРЖАТ ПОЛЕНИТЕ ДАЛЕЧ
ВЯРНО: У дома, в колата или по време на пътуване, опи-

тайте да държите прозорците затворени, колкото по-дълго
е възможно. Ако искате да проветрите дома си, трябва да
го направите в ранния следобед, когато концентрацията на
полени е най-ниска.

ПОЛЕНИТЕ ОБИЧАТ ОПРЕДЕЛЕНИ ТЪКАНИ И МАТЕРИИ
ВЯРНО: Обръщайте специално внимание на места,
които биха могли да задържат прашец – връхните дрехи
и чантите, пердетата и килимите у дома.

ИЗМИВАНЕТО НА КОСАТА ВЕЧЕР ПРЕДИ ЛЯГАНЕ СЕ
ПРЕПОРЪЧВА СЛЕД РАЗХОДКА НАВЪН
ВЯРНО: По време на разходка на открито полените могат
да полепнат по косата. Измиването й преди лягане е добра
идея, тъй като в противен случай цветен прашец лесно би
попаднал на възглавницата ви и в близост до устата и носа.

ПОЧИВКАТА НА МОРЕ ОБЛЕКЧАВА СИМПТОМИТЕ ПРИ
ПОЛЕНОВА АЛЕРГИЯ
ВЯРНО: Това важи само ако е установена чувствителност към полените на бреза. Този дървесен вид е често
срещан в гористите местности, но рядко край морето. През
месеците април и май, отчетени като пикови за разпространение на полените на брезата, ваканцията край морето
може да отложи симптомите на алергия или да ги направи
по-поносими.

ИМУНОТЕРАПИЯТА Е ЕДИНСТВЕНОТО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ
ПОЛЕНОВА АЛЕРГИЯ И ГАРАНТИРА ПОВЕЧЕ ОТ 70%

ХОРАТА С ЧУВСТВИТЕЛНОСТ КЪМ ПРАШЕЦА НА ЕЛША СА

ЕФИКАСНОСТ
ВЯРНО: Десенсибилизацията, или специфичната имунотерапия, е единственото лечение при алергия. Тя включва въвеждане на нарастващи дози от алергена в тялото с
цел смекчаване интензитета на имунната реакция.

СЪЩО АЛЕРГИЧНИ КЪМ ТОЗИ НА ЯБЪЛКАТА
ВЯРНО: това се нарича кръстосана алергия. Хората с
чувствителност към полените на бреза често са алергични
към целина, ябълка, череша. Специалист алерголог може
да помогне за установяването на различните алергии, които е възможно да бъдат проявени.

ДЕСЕНСИБИЛИЗАЦИЯТА

АНТИХИСТАМИНИТЕ СА ЛЕКАРСТВА, КОИТО ЛЕКУВАТ

СЕ ИЗВЪРШВА ПОДКОЖНО.
ПОГРЕШНО: през последните години имунотерапията
при поленови алергии се прилага сублингвално и включва
ежедневно депозиране на малки количества екстракт от
установения алерген под езика.

АЛЕРГЕННАТА ИМУНОТЕРАПИЯ ТРАЕ 1 ГОДИНА
ПОГРЕШНО: курсът на имунотерапия трае между 3 и 5
години. Поради това се смята, че е продължителен и ангажиращ, но ползите се отчитат още в рамките на първата
година.

ВСЯКА ГОДИНА ИНТЕНЗИТЕТЪТ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
НА ПРАШЕЦ Е НЕПРЕДСКАЗУЕМ
ПОГРЕШНО: световната мрежа за аеробиологично наблюдение публикува съдържанието на биологични частици във въздуха, които могат да причинят алергичен риск.

АЛЕРГИЯТА КЪМ ЦВЕТЕН ПРАШЕЦ
ПОГРЕШНО: антихистамините атакуват само симптомите
на алергия, но не я лекуват. Колкото по-рано бъде потърсена
консултация с лекар и бъде направен план за превенция и
лечение, толкова по-значителни ще са резултатите. Препоръчително е при установена алергия да започне курс на
имунотерапия преди появата на първоначалните симптоми.

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОЛЕНИТЕ НА ОТДЕЛНИТЕ
РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ:

 края на март и началото на април: топола, върба
 април: бреза, габър, дъб
 май: семейство Борови, киселец, тревисти видове
 юни: коприва, кестен
 юли-август: див пелин

10,69

8,59

-10%

СПЕЦИАЛНА
ОТСТЪПКА

8,49

6,79

2 mg таблетки,
диспергиращи
се в устата

10,09

8,99
6,09

Възстановете бързо
естествения ритъм на тялото си
6,59

5,99

4,99

• Мигновено се топи върху езика, приема се без вода
•Л
Лесeн
сe за употреба
б по всяко време
• Бързо облекчава симптомите на диария
Съдържа лоперамидов хидрохлорид. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица
над 6 години. Преди употреба прочетете листовката.
№ A51/02.04.2015 Ref. No: CONBG/IMOINST/0216/008

Зачервени и раздразнени очи?
ВИЗИН®. Ефективното облекчение.

Действа само за 5 мин.
Осигурява дълготрайно
облекчение
Без консерванти
р
при х

рия*

1

No

ем

га

8,59

6,89

11,59

10,49

а в Бъ

л

*По данни на IMS за МАТ – Април 2015 г. в категорията назални деконгестанти

Лекарствен продукт без лекарско предписание. Преди употреба прочетете листовката. Съдържа ксилометазолинов хидрохлорид.
Олинт Хидра 0,1% спрей за нос e за възрастни и деца над 6 години. No А134/16.07.2015 Ref. No: CONBG/OLYH/0916/046

*според данни на IMS България към юни 2016 г.
Лекарствен продукт без лекарско предписание. Съдържа тетрахидрозолинов хидрохлорид.
За възрастни и деца над 6 години. Преди употреба прочетете листовката.
Ref. No: CONBG/VIS/1216/071 А286/12.01.2017

ВАЛЕРИАНА на Медика
ЕФЕКТИВНО СРЕДСТВО при БЕЗСЪНИЕ и НЕРВНО НАПРЕЖЕНИЕ!

9
9
9

Способства настъпването на съня
Спо
Осигурява спокоен и здрав сън
Оси
Премахва
Пре
Пр
е
напрежението и безпокойството

1,25

A114/ 07.07.2015

0,99

Лекарствен продукт без лекарско предписание. За възрастни и деца над 12 год. Преди употреба прочетете листовката!

3,29

2,69

-10%

СПЕЦИАЛНА
ОТСТЪПКА

6,49

5,89

20,09

15,99

-10%

СПЕЦИАЛНА
ОТСТЪПКА

Солите на д-р Шуслер
Профилактика и лечение
П
на АЛЕРГИЧНА ХРЕМА

-10%

СПЕЦИАЛНА
ОТСТЪПКА

Профилактика
6-8 седмици преди началото на очаквания алергичен период започнете
профилактика с Шуслерови соли №2
калциев фосфат, №3 железен фосфат
и №8 натриев хлорид на Немския хомеопатичен съюз (DHU).
Сол №2 регулира белтъчната обмяна в
организма, а алергените са чужди белтъци. Сол №3 помага за овладяването
на острия възпалителен процес на лигавиците. А сол №8 отговаря за регулиране на водния баланс в организма и
овладява воднистия секрет.
За профилактика при сенна хрема приемът е по 1 таблетка от всяка сол 5
пъти дневно при възрастни (до 3 таблетки за деца).

Лечение:
Лечение
При поява на симптоми на алергична хрема увеличете дозата на
Шуслерови соли №2, №3 и №8. Приема се по 1 таблетка от всяка сол
през 1 час.
След настъпване на облекчение
продължете с приема на солите до 3 таблетки от всяка сол на ден,
за още 2 месеца.
Терапията с Шуслерови соли е ключов елемент в лечението на алергиите. С нейна помощ се регулира
минералният дефицит, който
лежи в основата на всеки болестен процес.

ЗДРАВЕ И КРАСОТА

6 принципа
на правилното
отслабване
Ник
Мичел, на
когото дължат
перфектните си
извивки момичетата
от Викториа сикрет, твърди,
че 90% от хората схващат храненето напълно погрешно, а то е
в основата на изваяните форми.
Според него храненето на практика е много по-сложно,
отколкото теоретичното познание
за това какво е
разумно и какво не,
когато говорим за
едно здравословно меню.
Вижте кои са основополагащите шест принципа, с които лесно ще възвърнете формата си
след зимните месеци
и винаги ще се радвате
на перфектно тяло.

ПЪРВИ ПРИНЦИП: СЛАБИТЕ ХОРА НЕ ЗНАЯТ КАКВО Е ДИЕТА
Категоричен признак, че в бъдеще ще качите килограми, е в момента да сте на диета. Това е напълно нормално.
Драстичното ограничаване на калории ви лишава от сила и
мускулна маса, както е и причина в следващия момент тялото да поиска да се застрахова, че няма да остане без натрупани резерви. Рационалното хранене ще държи под контрол
апетита ви и няма да изпитвате постоянна необходимост да
похапнете още нещо.

ВТОРИ ПРИНЦИП: СЛАБИТЕ ХОРА НЕ НАМИРАТ НЕЩО
ЛОШО В ТОВА ДА ПРИЕМАТ МАЗНИНИ
Стремете се в менюто ви да присъстват повече здраво-

Какво е нужно - постоянство, знания,
воля или строг режим, за да поддържаме винаги във форма тялото
си. Кое е по-важно – стриктното
придържане към хранителен режим
или интензивните упражнения по
пътя към мечтаната фигура?...

словни мазнини. Много проучвания доказват, че хората, които напълно се лишават от тях, са склонни в някакъв момент
да трупат запаси в по-голяма степен, отколкото онези, които
ги приемат умерено. Подходящи за целта са рибата, бялото
месо, ядките и маслиновото масло.

ТРЕТИ ПРИНЦИП: СЛАБИТЕ ХОРА ЯДАТ ПРОТЕИНИ И НЕ
БИХА СЕ ЛИШИЛИ ОТ ТЯХ
Протеините са важна част от храненето. Те дават енергия,
контролират апетита и са необходими за поддържането на
мускулната маса. Хората, които консумират повече протеини, имат в пъти по-големи шансове да свалят килограми и
да поддържат стегната фигурата си.

ЧЕТВЪРТИ ПРИНЦИП: СЛАБИТЕ ХОРА СА АКТИВНИ
Кажете „да“ на движението. Дори не е задължително да
спазвате стриктен график за фитнес и упражнения. Тренирайте
когато и каквото пожелаете. Бъдете активни. Уседналият начин на живот, седенето пред компютъра, на бюрото и пред телевизора не ви помагат. Стройното тяло познава движението.

ПЕТИ ПРИНЦИП: СЛАБИТЕ ХОРА ВИНАГИ СЕ ХРАНЯТ СЕДНАЛИ
Когато ядете по-бавно и се наслаждавате на храната си, се
повишават нивата на хормоните, които ви карат да се чувствате заситени. Не се хранете на крак, прави и в движение.
Така има опасност да изядете повече, отколкото ви е нужно и
да похапнете нещо, което не е особено здравословно.

ШЕСТИ ПРИНЦИП: СЛАБИТЕ ХОРА ГЛЕДАТ ПО-МАЛКО
ТЕЛЕВИЗИЯ
Ако замените поне час от тези, прекарани пред телевизора,
с обикновена разходка, вероятността да свалите килограми и
да избегнете желанието да се наградите с нещо вкусно по време на любимото си предаване е голяма. Един от най-съществените проблеми на съвременното общество е този, че всички
средства за развлечение изключват физическа активност.
Ето я вашата стълба към успеха:
Първо – пожелайте го вие.
Второ - назовете целите си.
Трето – бъдете постоянни.
Пом. фармацевт Миглена Методиева
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ПРОЛЕТЕН РЕСТАРТ
През пролетта организмът се нуждае
от повече енергия. За успешен старт
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-20%*

от цената на всички продукти
през целия месец април*

*Промоцията е валидна от 1.04.2017 до 30.04.2017 г., или до изчерпване на количествата. Не важи за промоционалните пакети.

ÊËÈÌÅÍÓÌ ÄÅÍ

ДЕН 28 таблетки + НОЩ 28 таблетки

ÔÅÌÈÍÕÅËÏ
56 таблетки

Хранителна добавка за жени, страдащи
от инконтиненция. Помага за контролиране
неволното изпускане на урина.
19,99

17,99

24,79

22,29
Система с 24 часово комплексно действие, което
допринася за:
• Справяне със симптомите на менопауза - горещи
вълни, безпокойство, раздразнителност;
• Поддържане на нормалното състояние на костите;
• Нормално функциониране на нервната система.
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НОВ ПРОДУКТ!

-10%

Ref. №: CONBG/NIZ/0117/006

СПЕЦИАЛНА
ОТСТЪПКА

Лекарствен продукт без лекарско предписание. Съдържа кетоконазол.
Преди употреба прочетете листовката. A654/12.07.2012
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ЗДРАВЕ И КРАСОТА
Д-р Диана Милева, хирург, МБАЛ „Вита“:

Успехът на ултразвуковото лигиране
на хемороиди е до 95%
Д-р Диана Милева е специалист хирург в Отделението по
обща, коремна и лапароскопска хирургия в МБАЛ „Вита”.
Д-р Милева завършва медицина в Медицинския университет-София, специализира хирургия в УМБАЛСМ
„Н.И.Пирогов” и днес е част от екипа на д-р Росен Тушев,
Началник на Отделението по обща, коремна и лапароскопска хирургия в МБАЛ „Вита”.

Д-Р МИЛЕВА, ОТ ВАШАТА ПРАКТИКА, ЧЕСТО ЛИ СЕ
СРЕЩАТ ХЕМОРОИДИТЕ?
Да, голяма част от възрастното население страда от хемороиди. Състоянието е широко разпространено сред хората
над 30 години.

ЗАЩО?
Към факторите спадат уседналият начин на живот, неправилното хранене, консумацията на алкохол, тежкият
физически труд, запекът, диарията, вдигането на тежести.
При жените – бременността. С възрастта се наблюдава отслабване еластичността на стените на съдовете, което също
е предпоставка. Други рискови фактори са затлъстяването и
стресът. Да не пропускаме и фамилната обремененост.

КАК ДА НЕ ДОПУСНЕМ ПОЯВАТА НА ХЕМОРОИДИ?
Благоприятно влияе редовният прием на сурови плодове
и зеленчуци, както и на голямо количество вода. Движението е задължително.

КАКВИ СА НАЙ-ЧЕСТИТЕ ОПЛАКВАНИЯ?
Пациентите са оплакват от парене, сърбеж, дискомфорт и
болка в аналната област, виждат кръв при дефекация.

ИМА РАЗЛИЧНИ СТАДИИ НА ХЕМОРОИДАЛНАТА
БОЛЕСТ, БИХТЕ ЛИ РАЗЯСНИЛИ?
Да. Условно се делят на 4 стадия. В първия стадий хемороидалните възли в аналния канал се увеличават. Именно
тогава се появяват оплакванията от дискомфорт, сърбеж и
парене в аналната област. При втория стадий хемороидите

нарастват и запълват аналния канал. Тогава вече се случва
те да излязат извън аналния канал при дефекация. На този
етап обаче те все още спонтанно се репонират (прибират се
обратно от само себе си).
Когато има пролабирали (излезли) хемороидални възли
след дефекация, напъване, кихане, кашляне, повишаване
на вътрекоремното налягане, които не се прибират обратно,
а се налага да предприемем действие, сме навлезли в трети
стадий на развитието им. В четвъртия стадий се наблюдават
трайно пролабирали хемороиди, които въобще не могат да
се приберат.

ЗАЩО ПАЦИЕНТИТЕ НЕ ТЪРСЯТ ПОМОЩ ОЩЕ В РАННИТЕ СТАДИИ НА БОЛЕСТТА?
Не е логично, но българинът намира този проблем за
срамен. Изпитва свян да сподели. Но състоянието нарушава
нормалния ритъм на живот. Често пациентът решава да потърси лекарска помощ, чак когато болката стане нетърпима
или се появи кръв. При неглижиране на проблема кървящите хемороди могат да доведат до анемия.

КАКВИ СА НАЧИНИТЕ ЗА СПРАВЯНЕ С ХЕМОРОИДИТЕ?
Консервативното лечение включва таблетки, свещички
и мази. Другият вариант е хирургичният. В болница „Вита”
прилагаме успешно съвременната мини инвазивна интервенция наречена ултразвуково лигиране.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА УЛТРАЗВУКОВОТО ЛИГИРАНЕ?
Един от модерните и безопасни методи за лечение на
хемороиди е ултразвуковото лигиране (връзване) на хемороидалните артерии (HAL) в съчетание с ректо- аналната

www.aptekamedea.bg
реконструкция (RAR). HAL- RAR е нов, миниинвазивен и
високоефективен метод за лечение. Технологията е разработена през 1995 година в Япония, а от 2000 година е въведена в почти всички по- големи проктологични центрове.
Същността на HAL- метода се състои в откриване (с помощта
на ултразвук) и лигиране (бел.ред. връзване) на крайните
разклонения на горната хемороидална артерия, отговорна
за кръвоснабдяването на хемороидалните възли. През 2005
година HAL- методът е допълнен с RAR-технологията- ректоанална реконструкция. При HAL- RAR техниката нямаме
разрези и белези. Методът е с нисък риск от следоперативно
кървене и други усложнения. Операцията се извършва със
спинална упойка. Пациентът напуска болницата след 2-дневен престой.

СЛЕД УЛТРАЗВУКОВО ЛИГИРАНЕ ХЕМОРОИДИТЕ ПОЯВЯВАТ ЛИ СЕ ОТНОВО?
Ултразвуковото лигиране в световен мащаб е сред найуспешните методи за лечение на хемороиди. Ефективността
му в ранните стадии достига до 95%.

КАКВА Е ЦЕНАТА НА УЛТРАЗВУКОВОТО ЛИГИРАНЕ НА
ХЕМОРОИДАЛНИ АРТЕРИИ В МБАЛ „ВИТА”?
За здравноосигурени пациенти цената е 950 лв.

Многопрофилна болница
за активно лечение Вита
София, ул. „Драговица“ №9
www.vita.bg
Телефони за записване на часове:
02/960 49 50, 02/960 49 51, 02/960 49 52


ТАЛОН за
10% отстъпка
за ултразвуково
лигиране на хемороиди
в МБАЛ „Вита“
Важи за интервенции
до 30.06.2017 г.
Моля, носете изрязания ТАЛОН.
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ЗДРАВЕ И КРАСОТА

ПРЕКРАСНА
КОСА, КОЯТО
БУДИ ЗАВИСТ
Всяка жена е посвоему красива, но безспорно
едно от най-големите предимства на женската
привлекателност е косата. Красиви, лъскави и
здрави кичури, свободно разпилени по раменете
или стегнати в красива опашка... Несъмнено
косата придава женственост и сексапил.
Вижте нашите съвети как да се грижите за нея и я превърнете в своето
оръжие за стил и красота.

ОБИЧАЙТЕ КОСАТА СИ
Колкото повече грижи полагате за косата си, толкова подобре ще изглежда тя. В началото на слънчевия сезон се
погрижете да я подхраните и заздравите, а тя ще ви се отблагодари щедро с неустоим блясък, който издава здраве и
жизненост.
СЪВЕТ: Прекомерното излагане на слънце, вятър и влага
променя структурата на косата и я прави вяла, без блясък,
изтощена. За измиването изберете подходящ шампоан,
обогатен с масла. Добре е измиващата формула да щади
максимално скалпа. Веднъж седмично си приготвяйте маска
със зехтин или кокосово масло.

ИЗБЕРЕТЕ ЛЕСНИ ПРИЧЕСКИ, КОИТО НЕ СТЯГАТ КОСАТА
Модерно при прическите и тази година е небрежното и
естественото: леки къдрици, които се подават непокорно от
непретенциозен кок, разпиляна коса с асиметричен бретон,
конска опашка, подчертана с панделка или друг аксесоар.
СЪВЕТ: Прическата трябва да изглежда така, сякаш не сте
отделили повече от минута – две за оформянето й. Това, разбира се, е само ефект - дори най-естествената визия изисква
умела намеса. Какъвто и стил да изберете, избягвайте стилизантите и финалните лакове. С времето те увреждат косата.

ИЗБЕРЕТЕ ПОДХОДЯЩА ЗАЩИТА ОТ СЛЪНЦЕТО,
ВЯТЪРА И ВЛАГАТА
През топлите месеци слънчевите лъчи може да направят
косата суха и чуплива. Не пропускайте да нанасяте защитни
продукти с UV-фактор. Балсамите и маските с възстановяващо действие се превръщат в крайно необходима грижа.

СЪВЕТ: Ако планирате да прекарате ден на открито,
в парка или край басейна, освен слънцезащитен продукт,
нанесете по дължините на косата обичайната възстановяваща маска. В комбинация със слънчевата топлина
ефектът й ще се умножи и в края на почивния ден освен с
красив загар, ще разполагате с блестящи кичури. Доверете се на продукти с доказано име и качество.

ИЗБЕРЕТЕ СТИЛ В ХАРМОНИЯ С ВАШИЯ ТИП КОСА
Веднъж оставили дебелите зимни шапки, може да помислите за промяна в прическата. Не следвайте сляпо модните
тенденции. Създайте собствен стил, който се съчетава с вашия
тип коса. Помолете фризьора си да ви подскаже лесни прически за ежедневието.
СЪВЕТ: Ако косата ви е дълга и права, приберете я в плитка, която започва от средата на дължината. Нека горната
част е свободна, а няколкото кичура, които уж случайно се
спускат около лицето, да издават небрежна елегантност.
Ако косата ви е къдрава или чуплива, чувствайте се поласкани, че природата ви е наградила с такова предимство. Вдигнете няколко кичура от двете страни с красиви шноли и оставете останалата част да се спуска свободно по раменете.
Ако пък сте избрали по-къса, етажирана прическа, вместо
да изправяте косата и да се измъчвате да принудите всеки
кичур да застане на своето място, намачкайте я докато е
влажна и я изсушете с дифузера на сешоара. Преди да излезете вземете малко количество от балсама си за коса и намачкайте с усукващи движения дължините и краищата.
Ще се изненадате колко повече отива на косата ви
естествената непринуденост.
Пом. фармацевт Миглена Методиева

30,59

88,19

23,99

69,99

72,59

69,99

75,19

59,99

6,49

4,39

6,49

4,39

90,89

81,99

77,39

38,69

30,79

22,89
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25,49
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15,79

19,29
17,89
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79,00

70,99

26,99

25,49

28,59

9,99

AVENT

APTAMIL

Неразливаща се чаша с твърд накрайник
260 мл на специална цена

Aptamil 3 с Pronutra+ на специална цена

17,29

11,79

31,19

28,99
Aptamil 3 с Pronutra+ e балансирано мляко за
малки деца на възраст над 12 месеца и трябва да
се предлага само като част от тяхното балансирано и разнообразно хранене. Уникалният му
състав е съобразен със специфичните потребностите за здравословен растеж и развитие на
Вашето дете в периода на ранна детска възраст.

29,39

28,99
12,79

8,79

DOVE BABY

ÌÎÊÐÈ ÊÚÐÏÈ ÇÄÐÀÂÅ ÁÅÁÅ

Измиващи лосиони 400 мл
на специална цена

Без парабени и алкохол, 72 бр.

3,79
8,29

2,69

6,79

8,29

6,79

Мокрите кърпи Здраве Бебе нежно почистват и
хидратира чувствителната бебешка кожа.
• С екстракт от алое и алантоин за оптимално успокояващо и омекотяващо действие.
• Изработени от плътна, мека материя, подходящи за
деликатно почистване на цялото тяло.

www.aptekamedea.bg

Възползвайте се от
карта Лоялен клиент
Медея, с която получавате
до 5% отстъпка и 2% от
стойността на всяка
покупка като бонус, който
се натрупва в картата.

ЗДРАВЕ И КРАСОТА

КАК ДА ПОДГОТВИМ КОЖАТА СИ

ЗА СЛЪНЦЕТО?
Предварителната подготовка за излагане на слънце увеличава шансовете за красив
и здравословен тен. Вижте какви са основните съвети на специалистите, за да се завърнете
от слънчевата си почивка с красив, бронзов загар, който буди възхищение.

ПЪРВА СТЪПКА: ДОЗА
СЪВЪРШЕНСТВО КАТО ОСНОВА
Първото нещо, което трябва да направите, след като ярките лъчи на пролетта
се появят, е да се погрижите за перфектното състояние на кожата. Красивият тен
се съчетава идеално с гладка, чиста и съвършена кожа. За да се сдобиете с такава,
използвайте два пъти седмично ексфолиращи продукти, които да премахнат мъртвия слой клетки и да обновят епидермиса.
Може да си приготвите скраб за лице и тяло
и у дома. В бурканче смесете захар, мед,
малко кафе и овесени трици. Нанесете щедро и масажирайте лицето и цялото тялото.
Само след две седмици ще забележите колко по-сияйна и лъскава е кожата. Готови сте
за втора стъпка.

ВТОРА СТЪПКА: ДЪЛБОКА ХИДРАТАЦИЯ
Втората стъпка от подготовката на кожата за слънчевите лъчи се нарича дълбока
хидратация. Време е да дадете на кожата
всичко, което ветровитото и студено време
са й отнели. Изберете дълбоко хидратиращ
и подхранващ продукт и го нанасяйте обилно върху цялото
тяло. Отделете специално внимание на лактите, ходилата,
коленете. Важно е кожата да бъде възстановена и хидратирана в дълбочина. За лицето изберете овлажняващ крем, в
зависимост от типа кожа, който да я предпазва от външни
агресии и да я поддържа хидратирана и блестяща.

ТРЕТА СТЪПКА: НЯКОЛКО СКЪПОЦЕННИ
ДОПЪЛНЕНИЯ В МЕНЮТО
Третата стъпка в програмата е съставяне на меню с продукти, които едновременно да заредят тялото с енергия и
да насърчат красивия, шоколадов загар. Храните, богати на
бета-каротин, са особено подходящи за целта. Такива са пъпеши, кайсии, домати и моркови. Бета-каротинът стимулира
синтеза на меланин и ще ви помогне да получите по-равномерен и наситен тен.
Не забравяйте и за витамините и антиоксидантите, които

са повече от важни, не само за да се подготвите за слънчевите бани, но и за да се чувствате здрави, тонизирани и
енергични.

ЧЕТВЪРТА СТЪПКА: ИЗБОР НА ОПТИМАЛНА
СЛЪНЦЕЗАЩИТА
Разбира се, преди излагане на слънце, не забравяйте да
защитите кожата си с крем с оптимален фактор. Така ще избегнете тежки изгаряния и неравномерна пигментация.
Започнете излагането на слънце постепенно и всеки ден
увеличавайте времето на открито. Избягвайте слънчевите
лъчи в обедните часове. Защитете лицето и по-чувствителните зони, като устни, шия и очи. Бъдете внимателни в дните,
когато е облачно – дори тогава кожата се нуждае от слънцезащита. Прилагането на слънцезащитни продукти трябва да
се повтаря често. Имайте предвид, че тенът изглежда добре
само на здрава, витална и сияйна кожа.
Пом. фармацевт Миглена Методиева

ЗДРАВЕ И КРАСОТА

ЛЕСЕН ГРИМ В
НЯКОЛКО СТЪПКИ

Според гримьорското изкуство съвършен е онзи грим, който подчертава най-силните страни от красотата и едновременно постига естествена визия. С други думи, цветовете, които използвате от палитрата със сенки и руж,
трябва да са такива, че поставени на очите, скулите или устните да създават усещането, че са точно на мястото
си. Вижте нашето предложение за дневен грим, който перфектно би се съчетал както с тъмни, така и с по-светли
очи и коси.

ОТКЪДЕ ДА ЗАПОЧНЕТЕ
Поставянето на грим е истинско изкуство. Важно е да разполагате със следното: красива и равномерна основа, подходящи
цветове, които се съчетават добре, ясна визия какво искате да
постигнете и малка доза артистично вдъхновение.
Световноизвестни гримьори много често напомнят колко
важна е основата за безупречния грим. Преди да започнете
почистете добре лицето и нанесете хидратиращ крем. По отношение на фон дьо тена правилото гласи следното: цветът е вашият, ако изглежда сякаш създаден точно за вас, а огледалото
не отрича, че кожата ви е самото съвършенство.

КАКВИ ЦВЕТОВЕ ДА ИЗБЕРЕТЕ
За дневен грим подходящи са всички перлени и матови
нюанси, които акцентират очите, скулите и устните, но са с не
повече от два цвята по-интензивни. Добра идея е да подчертаете очите с цвят, подобен на естествения. Това придава дълбочина. Завършете с малко количество молив и не пропускайте

да го разнесете с четка. Според специалистите в областта найголямата грешка, която се допуска по отношение на грима, са
резките контури. Цветовете трябва да се преливат плавно, да
поставят акцент, но да стоят премерено и елегантно.

ЗА ФИНАЛ
Ружът може да оживи всяко лице, ако е поставен правилно
и с мярка. Когато избирате цвят, заложете на този, който ви се
струва най-незабележим и естествен. Вземете малко количество с четка и нанесете с галещи движения по долната страна на
скулите. Накрая със същата четка поставете малко от пудрата
си за лице в линията над скулите, брадичката, носа и долната
дъга, която очертават очите. Ефектът се създава не толкова от
цветовете, а с подсилването на естествените светлосенки на
лицето.
Изберете червило в розово, прасковена перла или матово
коралово.
Пом. фармацевт Миглена Методиева

ВПЕЧАТЛЕТЕ С ФИНА ИЗЯЩНОСТ И УБЕДИТЕЛНА НЕБРЕЖНА ЕЛЕГАНТНОСТ…

Подарете си красота
с любимите ви марки!
ДО
ЗА ВСИЧКИ ГРИМ ПРОДУКТИ

Beauty with a French accent since 1863

Период: 01.04. – 30.04.2017 г.

11,69

12,49

8,79

10,89

5,99

7,89

COREGA

SENSODYNE

Специализирани продукти
за дентална хигиена

цялостна грижа при чувствителни зъби

7,49

6,59
6,59

5,99

7,49

6,59

6,59

5,99

5,49

НОВО

5,09

РЕВОЛЮЦИОННА
ИНОВАЦИЯ
В ИЗБЕЛВАНЕТО

4,19

3,89

А ВИЕ ОТКРИХТЕ ЛИ Я?

9,69
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ТеРе - грижим се за здрави усмивки!
и
иалн
Спецени!
ц

GILLETTE

Пяна за бръснене – SENSITIV, 250 мл

7,69

5,89

6,99

3,99

7,69

Невероятно гладка
пяна за бръснене
предназначена за
чувствителна кожа,
с алое вера и масла,
които хидратират
косъма и така
осигуряват гладко
и безопасно бръснене и защитават
кожата от нараняване, възпаления и
зачервяване.

6,99
ТеРе soft - стандартни междузъбни четки от 0,4мм до
1,3мм, по 6 бр.в оп. от вид.

7,69

6,99

Кожата е гладка, а
бръсненето лесно.

ТеРе Angle - междузъбни четки за труднодостъпни
места, от 0,4мм до 0,8мм, по 6 бр.в оп. от вид.
TM

ALWAYS

Дамски превръзки на специална цена
3,19

2,19

3,19

2,19

ШВЕЙЦАРСКО
КАЧЕСТВО

8,19

8,19

7,59

8,19

6,19

6,19

5,69

6,19

8,19

8,19

6,19

6,19

Вода за уста
COOL MINT
500ml
Вода за уста
COOL MINT
250ml

8,75

7,29

6,59

5,49

Вода за уста
FRESH BURST
500ml

7,39

7,39

4,79

4,79

Вода за уста
FRESH BURST
250ml

4,59

4,59

3,39

3,39

NIVEA
душ-пяна 200 мл на специална цена
5,99

4,99

5,99
29,89

4,99

23,39

DUREX

DOVE

презервативи и гел за интензивен дамски
оргазъм на специална цена

Подхранващ душ-гел на специална цена

15,49

5,59

12,99

3,69
15,49

12,99

5,59

3,69

Грижа за краката

23,39

18,49
23,39

18,49

23,39

18,49

23,39

18,49

ВКУСНО И ПОЛЕЗНО

Соя
Соята принадлежи към семейство Бобови и произхожда от Далечния изток. Днес тя е добре познат
и използван продукт навсякъде по света, поради своята висока хранителна стойност. Соята е един
от най-добрите източници на протеин и дори съдържа до два пъти по-големи количества от него,
в сравнение с продукти от животински произход. В съдържанието й се открива значително количество есенциални мастни киселини и антиоксиданти, които имат безспорни ползи за здравето. Соята е източник на фибри, минерали и други елементи, които подобряват не само физическото, но и
психическото състояние. Най-интересното е, че можете да я включите в много различни варианти в
менюто си, тъй като от нея се приготвят мляко, тофу и други вкусни продукти.
Шест причини, поради които си заслужава да включите
по-често соя и соеви продукти в менюто си. Открийте ги!
 Помага за контролиране на холестерола – редовната
консумация на соя и производни на това бобово растение може
значително да намали нивата на лошия холестерол (LDL) в кръвта. Благодарение на съдържанието на омега 3 мастни киселини,
лецитин и витамин Е, соята спомага за „почистване” на артериите.
 Облекчава симптомите на менопауза – Соевите продукти съдържат фитоестрогени, които облекчават симптомите
на пременопауза и менопауза при жените. 50 грама соя или
чаша соево мляко подобряват оплаквания, като нощно изпотяване, горещи вълни и други неудобства, произтичащи от хормонални промени.
 Подобрява когнитивната функция – соята съдържа
алфа-линоленова киселина – полиненаситена мазнина, която е
от съществено значение за оптимално развитие на клетъчните
мембрани. Алфа-линоленовата киселина стимулира активност-

та на невроните и нервната система и по този начин подобрява
паметта и концентрацията.
 Осигурява превенция срещу стареене – благодарение на съдържанието на фосфолипиди, полиненаситени мастни
киселини и витамин Е, соевите продукти подобряват клетъчната активност и неутрализират негативните ефекти на свободните радикали. Поради тази причина може да се каже, че соевите
продукти осигуряват защита срещу преждевременно стареене.
 Замества успешно кравето мляко – соевото мляко е
един от най-добрите заместители на кравето мляко. Не съдържа лактоза, като едновременно с това осигурява есенциални
аминокиселини и е пълноценен източник на калций.
 Осигурява превенция при хипертония – аминокиселините, които съдържа соята, съчетани с омега 3 –мастните
киселини, предотвратяват артериалната ригидност, с което се
подобрява притока на кръв към съдовете и се намалява риска
от коронарна болест на сърцето.

Въпреки че соята е много пълноценна храна, ако имате проблеми с щитовидната жлеза, трябва да я избягвате, тъй като тя
може да попречи на правилното усвояване на йод.

www.aptekamedea.bg

ДОМАШНО СОЕВО МЛЯКО С АНАНАС
Необходими продукти: 60 г сурова соя, 200 мл вода или
соево мляко, 150 г ананас, ванилови пръчици, ледени кубчета,
листенца прясна мента за украса.
Начин на приготвяне: В дървен съд се счуква соята с малко количество вода до образуването на гъста каша. Поставя се в
блендер заедно с нарязаните парченца ананас, няколко кубчета
лед и малко ванилия. Напитката се сервира веднага, украсена с
листенца мента.

БРЪНЧ СЪС СОЕВО МЛЯКО И СЛАДОЛЕД
Необходими продукти: 100 мл соево мляко,
100 г ванилов сладолед, 20 г орехов или сусамов тахан,
30 г натрошен черен шоколад, дребни плодове по избор (малини, къпини, ягоди...).
Начин на приготвяне: Всички продукти се смесват и разбъркват в шейкър. Напитката се сервира със
сламка в коктейлна чаша. Отгоре се поставят няколко
цели плодчета за украса.

САЛАТА ЕКСПЛОЗИЯ
Необходими продукти: салата Айсберг, чери домати, лилава маруля, 100 г предварително сварен лимец, 150 г тофу, печена
соя, пресен босилек, сусам, 2 портокала, балсамов оцет, зехтин и
горчица за дресинга.
Начин на приготвяне: Салатата Айсберг се накъсва заедно с
лилавата маруля на парченца и се обърква с нарязаните чери домати. Свареният лимец, объркан с нарязаните парченца от един
портокал се подреждат отгоре. Тофуто се нарязва на пръчици и
се овалва със сусам преди да се подреди в чинията. Приготвя се
дресинг от 1 ч. л. балсамов оцет, 1 с. л. зехтин, малко горчица, сол,
сока от един портокал. Салатата се залива с дресинга и се сервира
поръсена с печената соя и листенца пресен босилек.
Пом. фармацевт Миглена Методиева

СВОБОДНО ВРЕМЕ

ОВЕН (21 МАРТ-21 АПРИЛ)
Още през първите дни от месеца напрежението ще изчезне. Чувствате се център на внимание
и това ви харесва. Любовните вълнения ви се отразяват добре, а за някои от вас са повече от обещаващи. Увереността ще е ваш главен коз. Все пак са възможни някои промени в настроението,
които могат да ви объркат. Ако съумеете да намерите начин да се адаптирате към обстоятелствата, облаците бързо ще се разсеят.

ТЕЛЕЦ (21 АПРИЛ ДО 21 МАЙ)
Периодът е тих, но не и лишен от емоции. Ще загубите излишно време, ако се фокусирате върху
дребни разпри и недоразумения. Не ви липсва енергия и жар и скоро ще начертаете новите си
планове. Спокойствието и търпението, което проявявате, ще са от полза. Вглеждайте се в знаците,
които се изправят на пътя ви, преди да поемете една или друга посока.

БЛИЗНАЦИ (22 МАЙ-21 ЮНИ)
За вас, Близнаци, месец април е свързан със спокойствие и продуктивност в начинанията. Добрите идеи, които пазихте, вече узряват и ще ви донесат успех. Но внимавайте: всяка необмислена
стъпка носи риск. Не бързайте и канализирайте желанията си. Само така ще се движите бавно и
сигурно в избраната посока и ще получите точно толкова, колкото сте вложили.

Хороскоп за
РАК (22 ЮНИ-21 ЮЛИ)
Месец април изисква твърде много усилия и търпение от вас, скъпи Раци. Чувствате се претоварени. Ако приемете, че всичко зависи от вас и се мобилизирате, бързо ще добиете преднина. Не се
отказвайте от плановете си. Скоро отново ще имате свободно време и енергия, които да вложите в
личните си проекти. Очакват ви приятни изненади.

ЛЪВ (22 ЮЛИ-21 АВГУСТ)
Месецът обещава предизвикателства и е възможно това да наруши спокойствието ви, мили
Лъвове. Не се вглъбявайте прекалено. Искате да се справите перфектно с всичко, без да губите
усещането, че държите нещата под контрол, но забравяте да помислите и за себе си. Съумеете ли
да пестите енергията си, месецът ще отмине леко и безоблачно.

ДЕВА (22 АВГУСТ- 21 СЕПТЕМВРИ)
Периодът е изключително благоприятен за тези от вас, които са отдадени на бизнес и учение.
Всичко се подрежда с лекота. Старайте се да проявявате повече търпение. Бъдете по-гъвкави и
дипломатични. Подходете с повече внимание към начина, по който ще оправдаете доверието на
хората, които ви вярват безусловно.

www.aptekamedea.bg

ВЕЗНИ (22 СЕПТЕМВРИ-21 ОКТОМВРИ)
За Везните месецът е повече от обещаващ. Възможно е да загубите много енергия в дейности,
които далеч не стоят на първи план, но удовлетворението, което ще изпитате, ще ви даде увереност.
Ще възвърнете спокойствието и финансовата стабилност, които напоследък липсваха. Приемайте
философски несгодите и успехите си.

СКОРПИОН (22 ОКТОМВРИ-22 НОЕМВРИ)
За Скорпионите периодът е истинско предизвикателство. Нужно е постоянство, за да се справите
на всички фронтове. Няма да е лесно да устоите на темпото, което сами си налагате. Въпреки трудностите, успехът ви е гарантиран.

СТРЕЛЕЦ (23 НОЕМВРИ-21 ДЕКЕМВРИ)
Стрелци, започвате месеца уморени. Все пак това няма да успее да ви дестабилизира или да отвлече вниманието ви от поставените цели. Решителността ще ви е от полза. Бъдете упорити и не
отстъпвайте – така ще успеете да се доближите до вашите проекти и да получите резултати, съответстващи на вложената от вас енергия и потенциал.

месец Април
КОЗИРОГ (22 ДЕК-21 ЯНУАРИ)
Козирози, ще ви се наложи да балансирате в деловите и личните взаимоотношения. Не позволявайте прекалена близост на човек от работното ви обкръжение. Ще получите висока оценка за
усилията и професионализма си. Не пропускате нито една възможност да затвърдите добрия си
имидж. В края на периода е възможно да се отклоните от ангажиментите си и да се отдадете на
емоции от романтичен характер.

ВОДОЛЕЙ (22 ЯНУАРИ-19 ФЕВРУАРИ)
В добро разположение на духа си сте и искате все повече и повече. Поемате нови ангажименти,
давате обещания, хвърляте се стремглаво в нови начинания. Успехът ще ви преследва, но не се
претоварвайте. Забавете темпото. Стремете се да намерите правилния баланс и бъдете разумни във
всичките си действия.

РИБИ (20 ФЕВРУАРИ-20 МАРТ)
Скъпи Риби, през първата седмица на месеца е възможно да имате усещането, че не догонвате
времето и задачите ви изостават. Ще ви е нужна помощ и добра организация. Отложете всички дела,
които не са спешни и не се претоварвайте. Рационалността ви понякога ви пречи да проявите въображение. Идеите ви са добри и няма да ви липсват нужните талант и опит, за да ги увенчаете с успех.
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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
НОВ 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. 0879 911 734
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
НОВ 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:
НОВ Медея Перник – пл. „Кракра“ бл.14, вх.В, тел. 0889 569 407
ОЧАКВАЙТЕ Медея Перник 2 – ул. „Климент Готвалд“, бл.6, вх. А, ет. 1, сграда 1
Стара Загора:
Медея Стара Загора – бул. „Митрополит Методи Кусев” № 26, тел. 0885 991 554
ОЧАКВАЙТЕ Медея Стара Загора 2 – бул. „Цар Симеон Велики“ №60
Кюстендил:
Медея Кюстендил – гр. Кюстендил, ул. „Демокрация“ 38, тел.0886 809 071
Предложенията са валидни за периода от 1 до 30.04.2017 г. или до изчерпване на
количествата. Цените са в български лева с включен ДДС. Верига Аптеки Медея
запазват правото си да променят цените в посочения период. Някои от продуктите
не се предлагат във всички обекти. Всички обекти приемат ваучери Содексо
Можете да заплатите и със следните карти:
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