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Верига Аптеки Медея отваря вратите на нова аптека в
Плевен. В нея може да откриете широк асортимент от лекарства, хранителни добавки, козметика и разнообразни
продукти за здраве, красота, грижа за семейството.
Аптеки Медея се разрастват като верига и вече имат 46
аптеки в цялата страна. В тях на разположение на клиентите са висококвалифицирани фармацевти и консултанти,
които дават индивидуални препоръки на всеки клиент, в
спокойна и уютна среда.
Аптеки Медея е аптечна верига, доказала своите професионализъм и авторитет във фармацевтичната грижа. В аптеките ни винаги може да разчитате на прецизни услуги и разнообразие от продукти за здравето на изключително ниски и
достъпни цени. Нашата мисия е да бъдем полезни на всеки
клиент и да сме насреща за съвет и консултация. Черпим
вдъхновение от природата и науката, и се стремим в аптеките

ни винаги да присъстват най-новите и качествени артикули.
В знак на благодарност към своите постоянни клиенти
аптека Медея им дава възможност да ползват безплатно карта за лоялен клиент. С нея клиентът получава до 5%
отстъпка при пазаруване в аптеката. При всяка покупка с
картата за лоялен клиент 2% от стойността на касовата бележка се натрупва в картата и клиентът може да използва
сумата за пазаруване във всички обекти на верига Медея.
За да улесним престоя на родителите с деца в аптеката
създадохме прекрасен детски кът, в който малчуганите да
играят, докато мама или татко пазаруват.
Всеки месец в Аптеки Медея излиза безплатно списание, в което ще откриете полезна информация за продукти, актуални промоции и отстъпки в магазините в страната, интересни статии на теми като здраве, красота, спорт,
грижи за тялото и ума.
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КАК ДА СЕ СЪБУДИМ С

ПЛОСЪК КОРЕМ?
Три са нещата, които трябва да имате предвид, ако мечтаете за плосък корем: балансираната диета, редовна физическа активност и изключване на храни, които подуват корема и затрудняват храносмилането.
Да имате плосък корем може да се окаже много по-лесно
отколкото предполагате. С прилагането на тези лесни за изпълнение съвети, резултатите няма да закъснеят. Опитайте!

ВНИМАВАЙТЕ С КИСЕЛОТО МЛЯКО
Киселото мляко има много ползи за здравето, но ако мечтаете за плосък корем, трябва да избягвате консумацията му
късно вечер. Много от млечните продукти имат добавени захари, които заедно с лактозата затрудняват храносмилането
и причиняват подуване на корема.
Все пак, ако диетата ви не изключва млечни продукти, киселото мляко е по-подходящ избор, в сравнение с прясното.
Избирайте млека, които съдържат най-много 8 грама захар.

ОТДЕЛЕТЕ ОСЕМ МИНУТИ ЗА УПРАЖНЕНИЯ ПРЕДИ ЛЯГАНЕ
Ако отделите 8-10 минути за упражнения всяка вечер
преди лягане, на сутринта ще забележите колко по-плосък
е корема ви. Подходящи са клековете, въртенето на обръч,
упражнения със задържане. Ако ги правите всеки ден, резултатът ще е наистина забележим и траен.

ИЗПОЛЗВАЙТЕ СТУДЕН ДУШ
Студеният душ преди лягане е изключително полезен за
кръвообращението, а също и за сдобиването с по-плосък
корем. Това е така, защото студената вода понижава температурата на тялото и стимулира мастната тъкан да продуцира енергия,
необходима за повишаване на
температурата на тялото. По този
начин по време на душ е възможно да се горят калории.

ЗАКУСВАЙТЕ ПРАВИЛНО
Започнете деня си със силна закуска. Това е от съществено
значение, за да поддържате тялото
си в добра кондиция и да стимулирате метаболизма. Добър вариант
е комбинацията от овесени ядки,
черен шоколад, плодове, ядки и

канела. Комбинацията зарежда с енергия за целия ден, стимулира перисталтиката и по този начин повлиява подутия
корем. Съдържа малко калории, но за сметка на това пък е
източник на ценни витамини, минерали и влакнини.

НЕ ДЪВЧЕТЕ ДЪВКИ БЕЗ ЗАХАР
Няколко изследвания през последните години показват,
че дъвките без захар не са съвсем безобидни. Сорбитолът
– тип захарен алкохол, използван в дъвките без захар като
подобрител на вкуса, забавя храносмилането. В резултат
на бактериалната ферментация в червата той би могъл да
причини диария, подуване на корема и газове. Освен всичко
това, докато дъвчем – дъвка или храна, до мозъка се изпращат сигнали, които възбуждат апетита.

ИЗБЯГВАЙТЕ ЗЪРНЕНИТЕ ДЕСЕРТИ
Зърнените блокчета може да изглеждат като идеален заместител на калоричните бисквити и вафли, но бъдете внимателни с тях. Те често съдържат суроватъчен протеин, който
причинява подуване и газове. Броят на калориите в зърнените блокчета също е причина да не посягате често към тях.

ПРИГОТВЯЙТЕ СИ СМУУТИ У ДОМА
Няма нищо по-вкусно и здравословно от смуути, приготвено у дома. Готовите сокове обикновено съдържат добавена захар и консерванти, които неутрализират положителния
ефект от естествените хранителни вещества и повлияват негативно усвояването им.
В рецептите за домашните си смуутита
може да включите съставки, като спанак, семена, бадемово мляко,
кокосово масло, плодове, зеленчуци, свежи
подправки.
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КОЛАГЕНЪТ –
ЗДРАВЕ ЗА
НАШИТЕ СТАВИ
Хормонални фактори, възраст и навици на живот са факторите, които с времето ни отнемат постепенно и незабележимо колагена – двигател на нашия живот и здраве. В резултат на това болката в ставите присъства все по-трайно в ежедневието ни.
Да повървим пеша, да изкачим няколко стълби, да се
посмеем с глас или да вземем децата в обятията си ... всяка
от тези дейности изисква присъствието на ключов протеин в
тялото: колаген.
Винаги когато колагенът бъде споменат, повечето хора го
асоциират с красива и плътна кожа, без следи от стареене. Но
той е много повече: най-важният протеин в тялото ни. Структурен елемент на всички тъкани, които придават сила, колагенът дава издръжливост и здраве на нашите стави, нашите
кости, кожа, мускули и сухожилия.
Различни са факторите, които могат да ускорят загубата
му: менопауза, наднормено тегло, непълноценно хранене,
работа, която се заключава в едни и същи повтарящи се движения, усилен спорт…
С напредване на възрастта, оплакванията, свързани с
болки в ставите, затруднена подвижност, скованост и тромавост не са изненадващи. Но битката не е изгубена… Разбира
се, че не можем да върнем времето назад, но със серия от
промени, можем да възстановим част от този протеин и да
си гарантираме по-добро качество на живот.

ЕТО КАКВО ВКЛЮЧВАТ ТЕ:
Здравословното и балансирано хранене е на първо
място, когато целта е преодоляване на последиците от колагенов дефицит. Препоръчителни са продукти, богати на
витамин С, минерали, като сяра, а също и храни, съдържащи
аминокиселината лизин.
Редовната физическа активност, която включва умерени упражнения, също е мярка за намаляване на дискомфорта, причинен от загубата на колаген с възрастта.

Предотвратяването на наднормено тегло е ключов
момент от цялостната грижа за здравето и превенция на много заболявания, включително на костно-ставната система.
След навършване на 30-годишна възраст, когато нивата
на колаген в тялото започват да намаляват, на помощ идват
хранителните добавки. Добавките с колаген са единственият
начин да се предотврати износване на ставите и свързаните с това последици. Те благоприятстват регенерацията на
тъканите, намаляват болката, подобряват подвижността и
предотвратяват наранявания.
Колаген, глюкозамин, хондроитин сулфат и хиалуронова
киселина са най-честите компоненти на хранителните добавки, предназначени за подобряване на здравето на ставите.
Всички те са ендогенни вещества, част от хрущяла и синовиалната течност.
Комбинацията от тях е отлично средство за предотвратяване на костно-ставни заболявания. Колагенът насърчава
хрущялния метаболизъм и подобрява симптомите на остеоартрит. Самостоятелно или в комбинация с хиалуронова киселина, той помага за намаляване на болката и сковаността
на ставите и подобрява тяхната функция, а следователно и
качеството на нашия живот.
Добавките с колаген са подходящо средство за профилактика на заболявания на опорно-двигателния апарат след навършване на 30 години. Прилагат се при хора в напреднала
възраст като допълнение към терапията на различни заболявания на двигателния апарат, както и при активни спортисти, за възстановяване след травми и контузии в следствие
на претоварване.

MAGNE B6®

Върни баланса в ежедневието си
При симптоми свързани с недостиг на МАГНЕЗИЙ:
• нервност

ÑÏÎÌÀÃÀ ÇÀ ÐÅÃÅÍÅÐÈÐÀÍÅ
ÍÀ ×ÅÐÍÈß ÄÐÎÁ
24,09

21,69

• раздразнителност
• изтощение

12,79

11,49

10,79

9,79
Търсете в аптеките. Лекарствен продукт без рецепта.
За възрастни и деца над 6 г.
Преди употреба прочетете листовката.
А235/12.12.2013.

8,49

6,79

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. А118/31.07.2014 и А -258/03.12.2015

ÕÅÏÀÐÎÈÄ ÇÅÍÒÈÂÀ
100 IU/mg маз

• Повърхностни тромбофлебити
• Мигриращ флебит
• Перифлебит при варикозни язви
• Тромбофлебит във варикозен комплекс
• Фибротизация на кожата при венозна недостатъчност
• Нови хипертрофични и келоидни белези
• Локални усложнения след склеротерапия
• Тендовинит и пост-травматични хематоми
• Контузии и разтягане на меките тъкани

10,59

Лекарствен продукт може да се предлага, както при възрастни
така и при деца от най-ранна възраст. При възрастни, деца и юноши. Преди употреба прочетете листовката. 36948/16.03.2017
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ИБУПРОМ СПРИНТ –
бързо действие при болка
Когато избирате болкоуспокояващо, вие търсите не само силно, но и бързодействащо лекарство.
Иновацията в технологията ни позволи да ви предложим силата на Ибупром в течна форма, затворена
в мека желатинова капсула. Попаднала в стомаха, капсулата се разгражда и незабавно освобождава
течната съставка ибупрофен, която веднага се резорбира.
ИБУПРОМ СПРИНТ КАПС и ИБУПРОМ СПРИНТ МАКС (200
и 400 mg Ибупрофен) са съвременна лекарствена форма на
доказан аналгетик – течен Ибупрофен в меки желатинови
капсули за незабавно усвояване и по-бързо действие.
ИБУПРОМ СПРИНТ КАПС и ИБУПРОМ СПРИНТ МАКС
съчетават доказана ефикасност с много добър профил на
безопасност. Клиничните изследвания потвърждават ефикасността при облекчаване на болка с различна локализация,
интензивност и от различен произход:
 главоболие
 мигрена
 повишена температура, включително в хода на грип,

настинка или други инфекциозни заболявания
 зъбобол
 възпалителни заболявания на нервите

 болки в гърба
 мускулни болки
 костни и ставни болки
 болезнена менструация

ИБУПРОМ СПРИНТ е модерният начин да се бориш с
болката, защото:
 съдържа течен разтвор на активната съставка ибупрофен за по-бързо атакуване на болката,
 е в меки желатинови капсули, които освобождават веднага активната съставка,
 предлага удобство при приемане – капсулите са лесни за
преглъщане, дори и без вода,
 осигурява сигурна защита на активната съставка от
действието на въздуха, светлината и влагата, благодарение
на меките капсули.

ДОЗИРОВКА:
 Ибупром Спринт Капс – 200 mg ибупрофен
Деца 6-9 год.: 1 капсула през 6-8 часа. Максимална доза 3 капсули дневно.
Деца 10-12 год.: 1 капсула през 6 часа. Максимална доза 4 капсули дневно.
Над 12 год.: 1 до 2 капсули през 4-6 часа. Максимална доза 6 капсули дневно.
 Ибупром Спринт Макс – 400 mg ибупрофен
Възрастни и деца над 12 години: 1 капсула на всеки 4 часа. Максимална доза 3 капсули дневно.

Лекарствени продукти без рецепта за възрастни и деца над 6 години – Ибупром Спринт Капс и над 12 години – Ибупром
Спринт Макс. Съдържат ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
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Лекарствен продукт без рецепта за възрастни и деца над 6 години - Ибупром Спринт Капс и за възрастни и деца над 12 години Ибупром Спринт Макс. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката. А136/08.06.2017
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 Специален дизайн, създаден за бързо и забавно
измерване на температура
при малки деца.
 Гъвкав накрайник.
 Звуков сигнал за повишена
температура и за край на
измерването.
 Автоматично изключване 9 минути
 Диапазон на измерване –
32-42,9 oС
 Орално измерване 30 секунди

И СЕ Л И БА

К

ÑÌÅÊÒÀ

3 g прах за перорална суспенсия
За симптоматично лечение на:

29,49

• остра и хронична диария
• болка, свързана със заболявания на
хранопровода, стомаха, дуоденума
и на дебелото черво
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Храненето
като средство
за подмладяване

Диетата против стареене трябва да следва
принципите на здравословното хранене:
достатъчно, разнообразно, балансирано.
Стареенето е процес, който засяга цялото тяло и въпреки
че често се асоциира със състоянието на кожата, това е само
един от неговите аспекти. Факторите, които имат връзка със
стареенето са много, но най-важното е да се противодейства на
оксидативния стрес и да се следва пълноценен начин на живот,
основан на три стълба: хранителни принципи, редовни
физически упражнения и управление на стреса.
Проучвания през последните години сочат много хранителни продукти като и източници на здраве и дълголетие за
организма. Главна цел в храненето трябва да е елиминирането на вредните продукти и избор на такива храни, които във
времето са доказали своята полза в управлението на главните
биологични процеси, отговорни за стареенето.
В този смисъл, има три ключови акцента в съставянето на здравословна антиейдж диета:
► Избор на храни, които действат като антиоксиданти и
предпазват клетките от преждевременно стареене
► Включване на хранителни източници, богати на ненаситени мастни киселини
► Здравословни пропорции калории и ограничение, според всеки отделен случай
В основата на едно адекватно хранително меню, целящо забавяне на процесите на стареене, е осигуряване на необходимите хранителни вещества в оптимални пропорции, според принципите на здравословното хранене: достатъчно, разнообразно

и балансирано, съобразено с индивидуалните нужди на всеки.
Антиоксидантите са един от всепризнатите източници на
младост и жизненост и са необходима част от всяка антиейдж
диета.
Високо съдържание на антиоксиданти е доказано при плодовете и зеленчуците, какаото, зехтина, маслините, зеления
чай и ядките.
Тези храни естествено съдържат аскорбинова киселина, витамин А, витамин Е, каротеноиди, полифеноли и други ценни
нутриенти.
Друг ключов елемент в антиейдж храненето е приемът на
ненаситени мастни киселини. Омега-3 мастните киселини
се съдържат в изобилие в ядките, растителните масла и рибата. Заедно с омега -6 мастните киселини, които присъстват особено в маслата от слънчоглед и соя, те имат важни биологични
ефекти върху здравето: противораково, противовъзпалително, предотвратяват тромбоцитната агрегация и защитават кожата от изсушаване и преждевременно стареене.
Последният аспект в хранителния режим за подмладяване
е свързан с редукция на наднормено тегло и ограничаване на калориите, тъй като те трябва да са съобразени с
разхода на енергия при всеки отделен човек. Ограничаването
на калориите означава по-ниски нива на кръвната захар, понисък процент свободни радикали и по-високи нива на адипонектин – известен като метаболитен регулатор.

ПРАВИЛНОТО ХРАНЕНЕ И ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ КАТЕГОРИЧНО
МОГАТ ДА ЗАБАВЯТ ПРОЦЕСИТЕ НА СТАРЕЕНЕ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ЗАБОЛЯВАНИЯ,
КАТО РАК, ДИАБЕТ, АТЕРОСКЛЕРОЗА, СЪРДЕЧНОСЪДОВИ И НЕВРОДЕГЕНЕРАТИВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ.

36,59

32,99

18,99

17,09

Колаген Tип 1 & 3 500 мг
 Подпомага функцията на
стави, кости и сухожилия.
 Благоприятства растежа на
кожа, коса, нокти.
37,59

33,89

МСМ 1500 мг
Не съдържа ГМО. Не съдържа Глутен.

 Подпомага работата на ставите
и опорно-двигателната система.
 Благоприятства растежа
на кожа, коса, нокти.

27,19

УПОТРЕБА: 3 капсули, 2 пъти дневно на празен
стомах най-малко 30 минути преди хранене,
или както ви е предписано от лекар.
Да не се смесва с други протеини.

УПОТРЕБА:
1 таблетка дневно,
със или без храна, или
както ви е предписал лекар.

24,49

Екстракт от Годжи Бери 600 мг

Креатин на прах 300 г с креапюр

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

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

 Благоприятства
имунната система.
 Силен антиоксидант.

 Увеличава мускулната маса.
 Доставя енергия.
 Спомага за подобряването на
издръжливостта на организма.
34,49

30,99

36,69

32,90

УПОТРЕБА: 1 до 4 капсули дневно,
със или без храна, или както ви е предписал лекар.

УПОТРЕБА: Консумацията на 20–25 грама за 4–5 дни
спомага мускулното насищане. За поддържане на
нивата на креатин - 5 -7 грама на ден.

32,49

29,80

33,89

30,99

ЗДРАВЕ И КРАСОТА
По време на лятната ваканция децата имат много повече свободно време, което е добра възможност за включване на занимания, като четенето на художествена литература.

КНИГА ЗА ЛЯТОТО

В днешно време децата отделят все по-малко време от
лятната ваканция за игри на открито, общуване с връстници и четене. Компютърът, телевизорът и таблетът изместват книгата. Педагози и педиатри препоръчват децата да
бъдат насърчавани да посвещават повече време на четене, разбира се, без да бъдат пренебрегвани игрите навън.
По този начин лятната почивка би могла да е и приятна, и полезна, от гледна точка на обогатяване на речника
и развиване на въображението на децата. Прекарването
на поне два часа дневно в компанията на приятна книга е
един добър начин да се упражнява четенето, интерпретацията и дори да се обогати езика и въображението. Освен
това, децата, които отделят време за четене през лятото, се
нуждаят от много по-малко време за адаптация към училищните занимания през есента.
Възрастта от 7 до 12 е считана за най-благодатна за
насърчаване и изграждане на положително отношение
на децата към книгите, езика,
знанието. Книгите са най-добрият помощник на децата за
овладяване на езика и събуждане на любопитството към
заобикалящия свят.
За да е още по-ползотворно,
специалисти препоръчват четенето на глас, в което занимание
да се включва цялото семейство. Доказано е, че това стимулира ума и концентрацията в много
по-голяма степен, действа
успокояващо на психиката и
насърчава въображението.
Четенето на глас е начин
повествованието да се
осмисли чрез интонацията, произношението,
ритъма на текста, вариациите на гласа, като по
този начин читателя и
слушателите преживяват
и си представят по-живо
сцените и ги свързват със
своите собствени емоции и чувства. Всичко
това е безценно и обогатяващо.

ЕТО КОИ СА ОСНОВНИТЕ ПОЛЗИ ОТ ЧЕТЕНЕТО НА ГЛАС
Споделеното четене би могло да се превърне в семейно занимание, което да насърчи любовта и доброто
отношение към книгите и да направи по-силна емоционалната връзка между родители и деца. Има изследвания,
които категорично потвърждават, че ранния интерес към
книгите е тясно свързан с емоционалната привързаност
между родители и деца.
Четенето на глас подобрява резултатите на децата
в училище и е от изключителна полза за обучението.
Четенето на глас подобрява способността за концентрация
и логично мислене. Децата, които четат повече, не срещат
затруднения да се изразяват лесно и ясно.
Книгите са средство за насърчаване на емоционалното развитие: чрез четене може да се обяснят различни понятия, като състрадателност, мъка, несправедливост... Те обогатяват опита на децата
и ги подготвят за различни ситуации, дават отговори на различни
въпроси, разширяват кръгозора,
емоционалната възприемчивост
и емпатия. Съществуват доказателства, че емоционално интелигентните юноши демонстрират
повече благополучие в по-късен
етап от живота си и са по-малко
склонни към агресия и насилие.
Четенето подобрява самочувствието: позитивната
нагласа, която книгите възпитават, носи на децата вярата, че
света е близък и познат, а мечтите постижими.
Няма по-приятно и обогатяващо
занимание за децата от четенето.
Насърчаването на четенето от
страна на родителите обикновено
кара децата да желаят да четат
още и още. И докато въображението се носи в удивителни сцени,
в компанията на приказни или фантастични герои, от тук до края на
света, с всяка дума умът съзрява,
за да устои на всяко предизвикателство по пътя от детството към
един пораснал свят.

www.aptekamedea.bg

Магнезиев лосион за тяло Зехщайн
Състав: 35% магнезиево олио, масло от Ший,
масло от сладък бадем, калциев хлорид,
калиев хлорид, натриев хлорид, пантенол
Специално предупреждение: избягвайте контакт
с очите! Дръжте далече от високо температура!
Съхранявайте на стайна температура!

НОВ ПРОДУКТ!

7,49

6,79

Магнезиево масло за тяло Зехщайн
Състав: 35% магнезиево олио,
масло от Ший, масло от сладък
бадем,калциев хлорид, калиев хлорид, натриев хлорид, пантенол
Специално предупреждение: избягвайте
контакт с очите! Дръжте далече от
високо температура! Съхранявайте
на стайна температура!

/ŶĨĂŶƚƌŽƉƐ
ʶʤʿʶʰʯʤʥʫʥʫ˃ʤ
ˁʻʫ˄˃ˀʤʸʻʤʸʤʶ˃ʤʯʤ
ʿˀʽ˃ʰʦʶʽʸʰʶʰ
ʿʽʪʿʽʺʤʧʤ˃˄ˁʦʽ˔ʦʤʻʫ˃ʽ
ʻʤʸʤʶ˃ʽʯʤ˃ʤʽ˃ʺʸ˔ʶʽ˃ʽ
ʫʸʰʺʰʻʰˀʤ˃
ʿˀʰˋʰʻʤ˃ʤʯʤ
ʽʥˀʤʯ˄ʦʤʻʫʻʤ
ʰʯʸʰˌʻʰʧʤʯʽʦʫ
34,09
27,59

24,89

www.colief-bg.com

30,69

13,79

12,49

Модел: KD 5031

69,00

62,90

48,99

44,90

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.

Натурално грижовна марка с посвещение: УЯЗВИМА КОЖА
ЖА
Сгушено сред китните поля на Югозападна Франция,
се намира имението Лисертел. Известно вече като
„Земята на Овеса“, то вплита в себе си история и
наука за уникалния Овес Rhealba®, подбран от изследователите на марката A-DERMA измежду 80 вида,
заради оригиналните си свойства.
Лоялна към наследството и отдадена на региона, АDERMA черпи своята сила от култивиране до производство
на крайни продукти, от зародиш до постоянно търсене на
иновация, от екстракцията на активни съставки до изследвания и клинични проучвания.
„Дерматологичен Овес за уязвима кожа” разкрива мисията на
изследователите на Лаборатории
A-Derma, зад която стоят години
разработка – осигуряване на нежна
грижа и защита, от която се нуждае
деликатната кожа на цялото семейство.
За да извлече съставките, които
успокояват, възстановяват и възвръщат баланса на уязвимата кожа,
и да съхрани чистотата на Овесът
Rhealba®, A-DERMA произвежда
собствени семена.
Този специален вид овес се отглежда на внимателно подбрана
земя, от специално обучени земеделци, съобразно строги стандарти
за биологично земеделие - без пестициди, без фунгициди и без ГМО.
Един
от
най-достоверните екологични маркери, които се използват, за да се провери
чистотата на плантациите, са т.нар.
„пчели самотници” - диви пчели,
изключително чувствителни и със
силна непоносимост към замърсена среда. Знакът, че обитават полетата с овесени плантации, е маркер

за екологично чиста територия и реколта.
Дерматологичният Овес Rhealba® грижливо се събира
точно на 12-та седмица от своя растеж - момент, в който
активните съставки са максимално ефикасни и безопасни.
Всички продукти A-Derma са създадени в съответствие с „Харта за качество Овес Rhealba®”, за да отговорят на най-високите изисквания:
• Един уникален овес – Овес Rhealba® е бял овес, подбран измежду 80 вида, заради своите оригинални свойства.
• Една етична и биологична култура – Овес Rhealba®
е култивиран от 2010г. според нормите на Биологичното
Земеделие, т.е. без пестициди, без фунгициди и без ГМО.
Той е отглеждан от „агрикултурни партньори”, специално
обучени и наети за Дерматологични лаборатории A-Derma.
• Доказано действие – Всички биологични и клинични
изследвания, и тези за толерантност, проведени на базата
на Овес Rhealba®, се осъществяват под дерматологичен контрол, гарантират постоянно качество и пълна безопасност.
Благодарение на фармакологичната основа на продуктите A-DERMA, дерматолози, педиатри и фармацевти имат доверие във формулите, предназначени при
редица състояния като раздразнения, атопична кожа...
Но баланса и красота на уязвимата кожа в ежедневието
също не е пренебрегнато, с будещи сетивата текстури и
аромати.
Ето защо марката A-DERMA днес
е емблематична – съчетание на
растителна дерматология и козметична експертиза.
Защото здравето и красотата
вървят ръка за ръка...
Потопете се в света на
Овеса и A-Derma на:
www.aderma.bg и
www.facebook.com/adermabg

-40%

СПЕЦИАЛНА
ОТСТЪПКА

20,99

14,69

ЗДРАВЕ И КРАСОТА

И ТОВА ЛЯТО НА МОДА СА

ИЗКУСИТЕЛНИТЕ
УСТНИ...
ГОТОВИ ЛИ СТЕ
ДА СЪБЛАЗНЯВАТЕ?
Слънцезащитен крем за тялото, лицето, защитно олио
за косата … а помислихте ли за устните си? През лятото
устните са изложени на агресията на ултравиолетовите
лъчи и макар често да ги пренебрегваме, те се нуждаят от
специална защита.
Слънцето може да е и приятел, но и враг за кожата. В тази връзка, все по-често специалистите обръщат внимание на необходимостта от специална защита за устните през слънчевите месеци.
Кожата на устните е по-тънка и това я прави много по-уязвима към агресори, като хлор, морска сол, вятър, слънце. В действителност устните са много по-чувствителни от която и да е друга
част на тялото. Те са богато инервирани, а това прави риска от
болезнено изгаряне още по-голям.
Защитете устните си от слънчевите лъчи с нашите съвети:

ИЗБЕРЕТЕ СЛЪНЦЕЗАЩИТНА ГРИЖА
В аптеките се предлагат специални слънцезащитни грижи за
устните. Те са приятни, комфортни и не оставят следи. Нанасят се
веднъж на всеки 2-3 часа.
За дамите, които използват червила, препоръчваме избора
на такива, които имат защита. През летния сезон за минимален
защитен фактор се счита 30 SPF.

БРОКАТЪТ ЗА УСТНИ – ЕДНА КРАСИВА ЗАЩИТА
Червилата с фин брокат осигуряват естествена защита по
време на слънчевия сезон. Освен че правят устните изкусително красиви, блестящите частици в червилата улавят и отразяват
светлината. Изберете формула с подхранващи масла, висок UVфактор и смел, летен цвят.

ПИЙТЕ МНОГО ВОДА
Водата е жизнено необходима на тялото във всеки сезон, но
през лятото нуждите от нея са завишени. За да се предпазите от
дехидратация по време на силните горещини, пийте поне два

литра вода на ден. Освен че ще се чувствате свежи и тонизирани,
така ще се радвате и на красива и витална кожа. Дехидратацията
се отразява и на устните – те стават напукани, грапави и загрубели. Не допускайте това.

ОТКРИЙТЕ СВОЯТА ТАЙНА РЕЦЕПТА...
Съществуват различни природни средства с почти магично
действие върху устните. Открийте своята комбинация от подхранващи съставки, с които да се грижите всеки ден за здравето
и добрия им вид.
Алое вера гел: концентратът от алое вера подхранва и
хидратира устните в дълбочина, предпазва от агресиите на
външната среда и оздравява. Той намалява доскомфорта на
сухата и напукана кожа, насърчава регенерацията на клетките.
Всяка вечер поставяйте малко количество от гела върху памуче
и втривайте нежно в устните.
Пчелен восък – нанесен върху устните, пчелният восък
образува филм, който ги предпазва и задържа влагата в тях. В
резултат те са хидратирани, подхранени, плътни и съвършено
гладки. Със същото предназначение може да използвате и парафин. Една капка, нанесена всяка вечер върху устните, би направила чудеса.
Витамин Е – познат като антиоксидант, той има свойството
да насърчава възстановяването на тъканите. Веднъж седмично
нанесете на устните разтворена капсула витамин Е, с лек масаж,
до пълното ѝ абсорбиране. Ще се изненадате колко ползи би могъл да има този наглед малък жест към устните ви … Готови ли
сте да съблазнявате?

18,99
14,89
7,59

NIVEA

NIVEA

дезодоранти за мъже или жени
на специална цена

душ-пяна 200 мл на специална цена
5,99

4,29

4,49

3,69

4,49

3,69

5,99

4,29
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ЖЕЛАНИЕТО ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТЕН МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО

СЕРИОЗНО УВРЕЖДАНЕ
НА КОЖАТА
Изгаряния в ранна възраст увеличават с 80%
риска от меланом. Слънчевата светлина носи
енергия и витамин D, но прекомерното и неконтролирано излагане на ултравиолетова радиация
може да бъде изключително вредна за здравето.
Колкото и лековато да подхождаме към натрупването на тен, придобиването му е агресивна атака
към кожата, поради действието на UVA и UVB
лъчите. И двете са основната причина за повечето
ракови заболявания на кожата.
Според много изследвания, хора, които са пострадали тежко от слънчево изгаряне преди да навършат 20 години, имат
повишен риск от всякакъв вид рак на кожата. По-конкретно,
80% риск от меланом и 68% от карцином на базалните и сквамозните клетки.
Ключът, следователно, е превенцията. Въпреки че меланинът действа в тялото ни като фотопротектор, който поглъща
99% от вредните лъчения и преработва енергията в топлина,
все пак е необходимо е да се контролира излагането на слънце,
като се прилага защита, съобразена с типа кожа.
Предлагаме ви обобщение на най-сериозните акценти, които трябва да имате предвид, когато избирате
своя слънцезащитен крем, както и насоки за правилното му използване:
ОЦЕНКА НА ВАШИЯ ТИП КОЖА. Той е известен като фототип и се свързва със способността на кожата да абсорбира
слънчевата радиация. Медицината и козметиката разпознават
шест фототипа. Всеки от тях изисква различна защита, в зависимост от времето на годината, през което кожата се излага на
слънце и нивото на дневната експозиция. Например, хората с
типове кожа I (много бледа кожа, обикновено червенокосите)
и II (чувствителна и деликатна бяла кожа, руса или светла коса)
се нуждаят от слънцезащитни средства през цялата година, с
много висок SPF.
ОБЪРНЕТЕ СПЕЦИАЛНО ВНИМАНИЕ НА МАЗНАТА
КОЖА. Хората с по-мазна кожа трябва да вземат предвид
редица фактори, преди да изберат най-подходящия слънцезащитен продукт. Препоръчва се защитната грижа за лице да
има матиращо и себорегулиращо действие. За предпочитане
са гел-текстурите.
ИЗБИРАЙТЕ SPF, ВИНАГИ ПО-ГОЛЯМ ОТ 30. SPF е цифрова стойност, която показва колко време човек може да бъде

изложен на слънце, преди да пострада от изгаряне и увреждане на кожата. Това означава, че при защита 20 например,
нивото на протекция е 20 пъти по-висока, отколкото ако не се
приложи нищо.
НАЙ-ПОДХОДЯЩИ ЗА ДЕЦАТА СА МИНЕРАЛНИТЕ
ФИЛТРИ. Уверете се, че те не съдържат парабени, оксибензон, палмитат или други вредни съставки. Кремовете с
физични филтри са безопасни. Приложими са при бебета,
бременни жени и деца в периода на растеж. Важно е да се
отбележи, че при тях SPF се базира на съдържанието на цинк
или титаниев диоксид.
ШИРОКОСПЕКТЪРНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА СА
МНОГО ПО-НАДЕЖДНИ. Много слънцезащитни продукти
предпазват само от UVB лъчи. Факт е,че и двата вида лъчение
– UVA и UVB имат еднакво вредно влияние и канцерогенен
ефект. UVA-лъчите причиняват бръчки и стареене на кожата.
UVB са главният виновник за изгарянията.
СЛЪНЦЕЗАЩИТАТА В ГРИМОВЕТЕ И КОЗМЕТИКАТА НЕ
Е ДОСТАТЪЧНА. Тези продукти обикновено имат защита 1015 SPF, която е твърде ненадеждна при интензивно излагане
на слънце. Затова не пропускайте да нанасяте допълнителна
защита. През лятото нанесете слънцезащитата си 15 минути
преди грима или 15 минути след обичайните козметични
грижи.
В прилагането на слънцезащитни кремове е важна и честота, и количеството. Препоръчително е слънцезащитните
средства да се прилагат 15 до 30 минути преди излагане на
слънце. Освен това е важно да се апликират повторно на всеки
час – два, както и веднага след плуване. Важно условие е да
се покрие всяка част от кожата, включително деликатни зони,
като ушите, околоочния контур, стъпалата, вътрешната част на
ръцете, шията и др.

24,79

24,79

23,99

23,99

24,79

23,99
24,79

23,99

AVENT

APTAMIL

Неразливаща се чаша с твърд накрайник
260 мл на специална цена

Aptamil 3 или Aptamil 4 с Pronutra+
на специална
специал цена
31,19

28,99
17,29

11,99

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.

CHICCO

HIPP

бебешки залъгалки на специална цена

БИО Млечни каши „Лека нощ“,
цена
всички видове на специална
спец

7,09

2,99

5,59

2,79
6,09

4,79

2,99

2,79

10,29

8,19

7,09

5,59

PUFIES

PUFIES

Baby Art+Dry на специална цена

Sensitive на специална
ц
цена

23,09

18,59

18,59
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Подходи при лечението на

пародонтит
Калин Бутилов е лекар по дентална медицина. Обича работата си заради
нейното разнообразие и възможност за креативност. Благодарение на
своя професионализъм и отдаденост на професията си, той допринася за
красотата и здравето на усмивките на своите пациенти всеки ден. Твърди,
че денталната медицина е вид изкуство – изкуство, което съчетава лечебен подход и естетика.
– Д-р Бутилов каква част от населението средно
е засегнато от заболявания на пародонта?
– От възпаление на венеца, т.е гингивит, страда около
70% от населението. От заболявания на пародонта страдат около 30% от хората над 30-годишна възраст.
– Какво представлява пародонтитът? Има ли
разлика между пародонтит и пародонтоза?
– Пародонтитът е понятие, което обединява няколко
пародонтални заболявания, общото между които е, че
има загуба на кост. Наблюдава се наличието на пародонтални джобове. Те представляват пространство между
венеца и зъба, което може да е с различна дълбочина,
поради загубата на връзка между тях. Пародонтитът е
състояние, свързано с нарушаване структурата на целия
опорно-поддържащ апарат на зъба и прилежащ венец
(гингива) към него.
В съвременната дентална медицина понятието пародонтит с наставка –„ит” подчертава възпалителния
характер на това заболяване, докато е миналото понятието пародонтоза само загатва за загубата на кост при
заболелите.

– От какво се причинява пародонтитът и кои са
първите предупредителни знаци?
Като основни причини за заболяването се считат наличието на хронична бактериална инфекция (лоша орална
хигиена) и генетичната предопределеност.
Рискови фактори, спомагащи за развитието на пародонтит са тютюнопушене, алкохол, стрес, прием на медикаменти (антидепресанти, орални контрацептиви и др.),
диабет, прием на въглехидратни и сладки храни ( бонбони, сушени плодове, шоколад...)
Началните симптоми, които ни подсказват за наличието на проблем, са кървене от венците при миене на
зъбите или при отхапване на нещо твърдо, зачервяване
и подуване в областта на гингивата, натрупване на плака
и зъбен камък, наличието на особен (лош) вкус и дъх в
устата.
– Коя възрастова група е най-силно засегната?
– От заболяването страдат главно пациентите над
30-годишна възраст, като тенденцията, която се наблюдава, е че са засегнати все повече по-млади хора.
– Какви са методите за лечение?
– В основата на лечението на пародонтита лежи антибактериалната терапия, включваща миене на зъбите редовно, по възможност три пъти на ден, или поне сутрин и
вечер. Също почистване със специални конци и редовно
отстраняване на зъбен камък при лекар по дентална медицина. Премахването на зъбен камък унищожава вредните бактерии още в самото начало на заболяването на
венците. В напреднал стадии то става по-трудно, заради
токсините, отложени под повърхността на венците.
В терапията се включва използването на води за уста
и някои естетсвени антисептици (запарка от невен, прополис, смрадлика). Понякога се налага и изписване на
допълнителни медикаменти (антибиотици и др.)

В по-напреднал стадии се прилага хирургична терапия
(вкл. лазер терапия). Отстранява се част от венеца, оформят се някои от костите (т.н. костни джобове). Цели се
възстановяване на тъканта.
– Как прогресира болестта и как се отразява на
начина на живот?
– Пародонтитът прогресира с образуване на периодични пародонтални абсцеси, оголване на зъбите, наличие на
възпалени лимфни възли, образуване на джобове, дълбоки няколко милиметра. В тях попадат микроорганизми
и части от храна, в резултат на което се образува зъбен
камък. Всичко това води до възпалителен процес, който
е продължителен, прогресиращ в дълбочина и засягащ
костта. Тя се стапя, зъбите се разклащат и падат. Ето защо
е важно да се вземат навременни мерки. Такава липса
на зъби води до проблеми с храносмилателната система:
гастрит, колит, язва и др.
Вследствие на пародонтита се наблюдават някои чернодробни, бъбречни, сърдечни заболявания и др.
– Д-р Бутилов, какви препоръки бихте дал на
читателите ни, за да се радват на добро дентално
здраве?
Посещавайте редовно лекаря си по дентална медицина
за профилактичен преглед и почистване на зъбен камък.

Мийте зъбите си (поне)два пъти на ден в продължение
на 3 минути (минимум).
Почиствайте с конци за зъби всеки ден.
Дъвчете дъвки без захар - след всяко ядене или пиене,
когато сте в движение.
– Според вас какво се крие зад една красива усмивка?
– Един отговорен пациент и добър лекар по дентална
медицина.

ЗДРАВЕТО НА ЗЪБИТЕ В ЦИФРИ:
 Всеки човек в зряла възраст има 32 зъба.
 За да е ефективно, четкането на зъбите трябва да е с
продължителност минимум 3 минути.
 Времето, което всеки човек отделя годишно, за да мие
зъбите си, е средно 18 часа.
 30 % от хората над 30-годишна възраст страдат от
заболявания на пародонта.
 Добрата хигиена и редовни прегледи при лекар по
дентална медицина намаляват с повече от 80% риска
от пародонтит.
 За да се радвате на добро дентално здраве, препоръчително е да посещавате своя зъболекар веднъж на
всеки 6 месеца.
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SENSODYNE
цялостна грижа при чувствителни зъби
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DUREX

REXONA

презервативи на специална цена

дезодоранти на специална цена
5,19

13,39

2,99

10,99

13,39

10,99

5,19

2,99

VEET

SCHOLL

ленти за депилация на специална цена

Електрическа пила за пети
Scholl Velvet Smooth Express Pedi

10,49

7,99

64,49

39,99

ЗДРАВЕ И КРАСОТА

КАКВО ТРЯБВА
ДА ЗНАЕМ
ЗА КОМАРИТЕ?
КЪДЕ МОЖЕМ ДА СЕ СКРИЕМ ОТ КОМАРИТЕ

КАК ДА ОПРЕДЕЛИМ УХАПВАНЕ ОТ КОМАР

Любопитен факт е, че навсякъде по света има комари, които
се различават в зависимост от района и климата. Ако климатът
е топъл и влажен, те са активни през цялата година. В страни с
умерен климат, през зимата изпадат в хибернация. Ако искате да се скриете от досадните насекоми, единствен вариант е
Антарктида, тъй като климатичните условия там не позволяват
жизненото им развитие.

Присъствието на комарите не може да остане незабелязано.
Освен специфичния звук, който издават, за наличието им може
да се съди и по ухапванията. Симптомите са подуване, сърбеж,
зачервяване, болка. Те преминават за около 24-48 часа и не
представляват заплаха за здравето.

КОЛКО ДЪЛГО ЖИВЕЯТ КОМАРИТЕ
Комарите имат много кратък жизнен цикъл. Той е от порядъка на 4-6 седмици, за които насекомите преминават през четири различни фази на развитие. Само в последната от тях, те
представляват заплаха за човека, тъй като паразитират върху
човешката кожа.

ЗАЩО КОМАРИТЕ ХАПЯТ
Комарите, които хапят, са женските. Мъжките, от своя страна, се хранят с цветен прашец и плодов нектар. Комарите са
временни паразити. Женските смучат кръв, за да изхранват
яйцата си.

ЗАЩО КОМАРИТЕ ПРЕДПОЧИТАТ ЕДНИ ХОРА ПРЕД ДРУГИ
Комарите се ориентират за присъствието на жертвата
си по въглеродния диоксид и различни летливи органични
вещества, излъчвани чрез потта. Излъчването на млечна
киселина силно привлича комарите. Сред лицата, които
произвеждат по-високи нива на млечна киселина, са жените
по време на бременността, както и по-високите хора. Спортистите също са предпочитана плячка за комарите, особено
след тренировка.

КОГА УХАПВАНЕТО ОТ КОМАР МОЖЕ ДА БЪДЕ ОПАСНО
Комарите са преносители на заболявания, без да заболяват
от тях. Става дума за малария, денга и различни видове треска.
В тези случаи ухапването може да причини висока температура, загуба на съзнание, главоболие, затруднено дишане, стягане в областта на гърдите, шок.

КАК МОЖЕМ ДА ОБЛЕКЧИМ БОЛКАТА И ОТОКА ПРИ
УХАПВАНЕ ОТ КОМАР
Има много алтернативи за намаляване на последиците от
ухапванията от комари. Ще споменем някои естествени средства, които могат да бъдат от помощ.

ПРИЛАГАНЕ НА ЛЕД
Ледът успокоява и помага за намаляване на отока. Почти
винаги е възможно да се открие лед в случай на ухапване. Компресите с лед бързо успокояват болката и са подходящо средство за намаляване на възпалението и при деца. Единствено и
важно условие е да не се прилага директно върху кожата. Можете да завиете няколко бучки в памучен плат и по този начин
да поставите върху засегнатото място.

ИЗМИЙТЕ С ТОПЛА ВОДА И САПУН
След ухапване от комар е препоръчително засегнатото мяс-

то да бъде измито с хладка вода и сапун. Това в известна степен
спомага за неутрализиране на специфичните токсини, които
комара отделя по време на ухапването.

АЛКОХОЛНИ КОМПРЕСИ
Прилагането на компрес със спирт може да намали паренето
и сърбежа след ухапвания от комари. Наложете върху засегнатата област за няколко минути. Подходящ избор е ментоловият
спирт.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСПОКОЯВАЩИ СРЕДСТВА
Освен репеленти, в аптеките се предлагат и средства с успокояващо възпалението действие, предназначени за след ухапване. Те се прилагат директно върху кожата и имат незабавен
ефект. При по-сериозни оплаквания вашият фармацевт може
да ви предложи други алтернативи с успокояващо и антиалергично действие.
Единственият начин за предотвратяване на ухапвания и
болести, пренасяни от комари, е използването на репеленти
и ваксини, в случай на посещение в силно застрашени райони.
(Африка, страни от южна Америка и др.) В летния сезон, когато
размножаването на комарите е интензивно, ви препоръчваме
да избягвате разходки в гористи и тревни площи и в близост
до водоеми. Носете дрехи с дълги крачоли и ръкави. Използвайте защитни средства. Когато става дума за деца, това е още
по-наложително, тъй дискомфорта от симптомите при тях е
по-изразен.

9,09

6,79
9,09

6,79

-10%
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СВОБОДНО ВРЕМЕ

ОВЕН (21 МАРТ-21 АПРИЛ)
Време е отново да се завърнете към обичайните си задължения. Възможно е през първите дни
от месеца да изпитате временно неразположение и напрежение. Роднини ще потърсят помощта
ви за разрешаването на семейни въпроси. Не се колебайте да помогнете. Напрежението и стреса
постепенно ще изчезнат и в края на месеца ще се чувствате спокойни и окрилени.

ТЕЛЕЦ (21 АПРИЛ ДО 21 МАЙ)
Месецът би могъл да е приятен, ако не сте решени да се отдадете на работа. В този случай се
подгответе добре, ще са нужни повече усилия за неща, които преди сте постигали с лекота. Отпуснете си и се доверете на природата си. Силните ви страни няма как да останат незабелязани.
Ако имате желание романтичната ви връзка да премине в по-сериозен ангажимент, моментът е
подходящ.

БЛИЗНАЦИ (22 МАЙ-21 ЮНИ)
За вас, Близнаци, месец август е период, в който на преден план ще е семейството. Не пропускайте нито една възможност да споделяте моменти с близките си хора и да общувате с тях. Възможно е да не успеете да избегнете конфликт с партньора си, но не се разочаровайте. Възможни
са примамливи предложения от работно естество. Късметът е на ваша страна.

Хороскоп за
РАК (22 ЮНИ-21 ЮЛИ)
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.

ЛЪВ (22 ЮЛИ-21 АВГУСТ)
Имате усещането,че все повече се доближавате до мечтите си. Не ви липсва смелост и решителност, а понякога това е всичко, което е нужно, за да постигнете желаната промяна. Подкрепата ще
дойде от страна на приятели, които ще ви отрезвят, но и окуражат. Добре е да планирате финансовите си ангажименти и да сте по-пестеливи. Ще защитите правотата на вашия житейски избор
с ентусиазъм и страст.

ДЕВА (22 АВГУСТ- 21 СЕПТЕМВРИ)
Месецът обещава предизвикателства и е възможно това да наруши спокойствието ви, мили
Деви. 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.
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ВЕЗНИ (22 СЕПТЕМВРИ-21 ОКТОМВРИ)
Този месец ще донесе много положителни импулси в живота ви. С лекота управлявате мащабни събития,
вземате смели решения, предприемате решителни постъпки. Вашите проекти са категорично във възход
този месец, а усилията ви ще ви помогнат да се приближите все повече към целите си. В личен план страстта диктува отношенията с половинката ви, а спонтанността и откритостта ще ви спечелят много точки.

СКОРПИОН (22 ОКТОМВРИ-22 НОЕМВРИ)
Боите се да се впуснете стремглаво напред, дори всички обстоятелства да обещават успеха ви.
Обичате сигурността и баланса и постоянно си поставяте спирачки. Освободете се от ограниченията.
Периодът е обещаващ. Вашият професионален живот и отношенията, които произтичат от него, ще
бъдат в центъра на сцената. Подемът, който бележите в професионалната сфера ще подобри самочувствието ви и отношенията в личен план.

СТРЕЛЕЦ (23 НОЕМВРИ-21 ДЕКЕМВРИ)
През целия период любовта и подкрепата на близките ви ще са вашата двигателна сила, която ще
насърчи реализирането на проектите ви. Възможно е към средата на месеца да се почувствате сякаш правите крачка назад. Преосмислянето на опита, събитията, емоциите и всичко преживяно ще
е от полза, за да вземете възможно най-правилните решения. Избирайте компанията на приятели,
които насърчават решителността и самочувствието ви.

месец Август
КОЗИРОГ (22 ДЕК-21 ЯНУАРИ)
Не се отказвайте от нито една възможност да разширите хоризонтите си и да промените емоционалното си отношение към света. Ще имате възможност да сте център на внимание. Въпреки това
се уверете, че желанието ви да сте в светлините на прожекторите няма да доведе до компромис с
вътрешното ви усещане за това как да организирате личното си време. Периодът обещава авантюристични връзки.

ВОДОЛЕЙ (22 ЯНУАРИ-19 ФЕВРУАРИ)
Възможно е през този месец да действате импулсивно, но това ще ви помогне да вземете решения, ключови за вашето дългосрочно бъдеще. Вие сте в началото на нов период, в който може да
преоткриете онова, което имате или да поемете в нова посока. Периодът пробужда желанието ви да
разкриете индивидуалността си и да избягате от сянката на близки, приятели и познати. Характерът
ви е още по-завладяващ и подчинява със сила и дързост.

РИБИ (20 ФЕВРУАРИ-20 МАРТ)
Съдбата ви изпраща някого, с когото лесно ще получите потвърждение на собствените си убеждения –
сродна душа, която споделя идеалите ви. Възможно е и тази среща да е с очарователен, спиращ дъха, почти нереален образ на романтичните ви фантазии. Все пак не бъдете прекалено импулсивни. Имате достатъчно силни страни, на които да заложите, оставете нещата да текат бавно и ще изпитате наслада от това.

ВКУСНО И ПОЛЕЗНО

Боровинки
Едва ли има някой, който да се съмнява в ползите на боровинките за здравето. Дребните плодчета
са богати на антиоксиданти, които забавят процесите на стареене, подобряват паметта, зрителната острота, предпазват сърцето и нервната система от заболявания.
Боровинките са нискокалорични, не съдържат мазнини и холестерол. Те са богати на фибри и регулират дейността на храносмилателната система. Поради високото съдържание на витамин С, те действат тонизиращо и укрепват имунната система.
Цвета си дължат на група флавоноиди, наречени антоцианини,
които имат антиоксидантен ефект.
Боровинките са богати на полифеноли, с множество ползи за
здравето. Редовната им консумация може да помогне за предотвратяване на заболявания, като метаболитен синдром и диабет.
Боровинките понижават холестерола и кръвното налягане,
намаляват оксидативния стрес, подобряват когнитивните функции. Изследвания показват, че те могат да са от полза за намаляване на риска от болест на Паркинсон и Алцхаймер.
Препоръчваме приема на чаша боровинки всеки ден.
Предлагаме ви няколко рецепти за летни смутита с боровинки:
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БОРОВИНКОВА МЪГЛА
Необходими продукти: 250 г боровинки, 200 мл оризово или соево мляко,
60 г черен шоколад, кубчета лед и прясна
мента за украса.
Начин на приготвяне: Поставете
всички продукти в блендер и разбийте.
Сервирайте в коктейлни чаши и украсете с
листенца мента.

СМУУТИ „АВГУСТ” С БОРОВИНКИ
Необходими продукти: 250 г боровинки, 150 г ванилов сладолед,
300 г пъпеш, 10 г семена чия, 4-5 натрошени какаови бисквити, 500 мл
кокосово мляко или вода, няколко ягоди за украса.
Начин на приготвяне: Поставете в блендер всички изброени продукти. Разбийте. Поднесете в коктейлни чаши, на дъното на които предварително сте подредили парченца ягоди.

ЛЯТНО ИЗКУШЕНИЕ С БОРОВИНКИ
Необходими продукти: 300 г боровинки, 200 г малини, 200 г сметанов сладолед, 50 мл шоколадов ликьор, 250 мл
бадемово мляко, 300 г черен шоколад.
Начин на приготвяне: Разтопете на
водна баня шоколада, като добавите малко количество вода и масло. Разлейте го
по стените на предварително подготвени
коктейлни чаши и веднага ги сложете във
фризер. Разбийте в блендера малините, боровинките, млякото, ликьора и сладоледа.
Поднесете смутито в шоколадовите чаши.
Пом. фармацевт Миглена Методиева

LACTACYD

DOVE

интимна грижа на специална цена

душ-гел 250 мл на специална цена
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FITOVAL
шампоан против косопад
на специална цена

-10%

СПЕЦИАЛНА
ОТСТЪПКА

5,49

3,59

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 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 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:
НОВ Медея Плевен – бул. Васил Левски 189 А, тел. 0889 298 665
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 31.08.2017 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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