
II.2017

СУХАТА КАШЛИЦА
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 ЗДРАВЕ И КРАСОТА

Предимството на хомеопатията е, че насърчава собствения 
възстановителен потенциал на организма и стимулира естест-
вената му защита. Правилно проведената хомеопатична тера-
пия скъсява срока на протичане на заболяването и характерни-
те симптоми, като предотвратява голяма част от усложненията 
и ускорява периода на реконвалесценция. Това до голяма сте-
пен касае децата, които са по-уязвими и лесно развиват услож-
нения. Освен това, трябва да се отбележи факта, че хомеопа-
тичното лечение не води до нежелани лекарствени реакции. 

Кои са най-често срещаните и типични форми на каш-
лица и какви решения предлага за тях хомеопатията:

СУХА КАШЛИЦА ПРИ ЛАРИНГИТ И ТРАХЕИТ
Типичната за състоянието кашлица е дълбока и болезнена. 

Обостря се от вдишване на студен въздух и при ля-
гане. След преглед се установява 

стичащ се към гърлото секрет. 
Понякога кашлицата се подо-
брява от затопляне и прием на 

горещи течности.  Влошава се от 
говорене, физическа активност, хранене. 

В зависимост от тези специфични 
прояви, удачни са хомеопатичните пре-

парати Corallium rubrum, Bryonia albа, 
Hepar sulfur, Drosera rotundifolia, в 

разреждане и дозировка, назначени от лекар хомеопат. 

ВЛАЖНА НЕПРОДУКТИВНА КАШЛИЦА
Това е кашлица, която е съпроводена със затруднено отхрач-

ване. Тя е упорита, дълбока и болезнена. Средствата, които се 
назначават целят подпомагане на експекторацията,  подобря-
ване на дишането и общото състояние.

Добър избор са хомеопатичните препарати Sulfur iodatum, 
Ipeca, Ammonium carbonicum и др., в комбинация и дозировка, 
съобразени според индивидуалните прояви на симптомите.

ВЛАЖНА КАШЛИЦА С ЛЕСНА И ОБИЛНА ЕКСПЕКТОРАЦИЯ
Продуктивната кашлица е характерна за края на всяко грип-

но състояние. Тя е мъчителна, придружена от жилави, вискозни 
секрети. Понякога е съпроводена от пристъпи на гадене, зачер-
вяване на лицето, топли вълни, загуба на обоняние и апетит. 

Хомеопатичните препарати Cocus Cacti, Pulsatilla, Calcarea 
sulfuricа, Kalium bichromicum и др., се назначават в зависимост 
от проявената симптоматика, в комбинация или самостоятелно. 

Хомеопатичното лечение е напълно безвредно, но не бива 
да пренебрегваме факта, че този принцип е в сила само ако ле-
чението е проведено от добре обучен лекар, който знае докъде 
се простират възможностите на метода и кога е необходимо да 
се премине към друг вид терапия.

Пом. фармацевт Миглена Методиева

Предимството на хомеопатията е че насърчава собствения разреждане и дозировка назначени от лекар хомеопат

ХОМЕОПАТИЯХОМЕОПАТИЯ
ЗА ВСЕКИ ТИП КАШЛИЦАЗА ВСЕКИ ТИП КАШЛИЦА

Един от симптомите, предизвикан от грипния ви-
рус, е кашлица: суха, болезнена, с внезапно начало.  

При остри състояния, каквито са вирусните инфек-
ции, много бързо може да се постигне подобрение 
с помощта на добре подбрани хомеопатични сред-

ства. Така симптомите на възпалено, дразнещо 
гърло и кашлица преминават за 2 до5 дни. 
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НОВ ПРОДУКТ!



 ЗДРАВЕ И КРАСОТА

Растението Сао Палмето 

произхожда от край-

брежните югоизточни 

части на Америка. 

Древното население на 

тези области използва-

ло растението като ле-

карство с многобройни 

лечебни ефекти. Плодо-

вете му се консумирали 

при репродуктивни и 

проблеми с пикочните 

пътища. Използвали ги 

за лечение на кашли-

ца, болки в стомаха и 

лошо храносмилане, 

проблеми със съня и 

безпокойство. 

Днес растението провокира все по-голям интерес, 

поради своите лечебни свойства. Повечето от тях са до-

казани с изследвания и са плод на дългогодишни про-

учвания. 

Малките плодчета дължат почти чудодейния си ефект 

на съдържанието на каротини, липази, танини, захари. 

Екстрактът от Сао Палмето е в пъти по-ефективен от 

пресните плодове, тъй като съдържа висока концентра-

ция на стероли и мастни киселини, включително капри-

нова, каприлова, капронова, лауринова, палмитинова и 

олеинова.

Сао Палмето е билка, с отлични качества в полза на 

здравето, както на мъжете, така и на жените. Тя се из-

ползва за укрепване на щитовидната жлеза, балансира 

обмяната на веществата, стимулира апетита и подпома-

га храносмилането. Сао Палмето поддържа здравето на 

простатата, сексуална жизненост и действа като храни-

телен тоник.

Екстрактът от Сао Палмето е популярно средство за 

лечение на заболявания на простатата, като оказва зна-

чително подобрение на симптоми, като затрудненото 

уриниране и затруднена сексуална функция. 

Простатата е орган, който представлява част от мъж-

ката полова система. Той е с приблизителен размер на 

орех и се намира между пикочния мехур и уретрата. С 

напредване на възрастта, простатата се увеличава, дори 

в степен, в която може да окаже натиск върху пикочния 

мехур или самата уретра, което генерира проблеми с 

уринирането.

Доброкачествената хиперплазия на простатата може 

да се дължи на различни неблагоприятни обстоятел-

ства в човешкото тяло, включително промени в хормо-

налните нива, завишени нива на естроген, увреждане 

на кръвоносните съдове или дефицит на цинк. 

Сао Палмето регулира нивата на секретирания тес-

тостерон и оказва контрол над превръщането на тестос-

терона в дихидротестостерон. По този начин се постига 

забавяне на растежа на простатната жлеза и предотвра-

тяване на симптоми, като често уриниране, ноктурия 

(нощно уриниране), болезнен старт на уринирането, 

слаб поток на урината, неспособност да се изпразни на-

пълно пикочния мехур и др.

Екстрактът от Сао Палмето показва добри резултати в 

случаите на импотентност и еректилна дисфункция, без 

да има странични ефекти. Необходимо е да се подчер-

тае, че за да настъпи ефект, е необходимо екстрактът 

да бъде приеман в продължение на два - три месеца. 

Консултирайте се с вашия лекар за дозировката и про-

дължителността на приложение. 

Пом. фармацевт Миглена Методиева

Сао Палмето: 
лечебните свойства, 
скрити под едно 
екзотично име
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ÑÅÏÒÈÍÓÌ  
20 таблетки за дъвчене

Хранителна добавка за свеж дъх с ментол, салвия, цинк 
и подсладители. Салвията влияе благоприятно върху 

устната лигавица, гърлото, гласните връзки и фаринкса, 
като в същото време облекчава раздразненията. Цинкът 

защитава клетките от оксидативен стрес и подпомага 
функциите на имунната система.

5,99
6,69

3,79
4,19

3,79
4,19

3,79
4,19

3,59
3,99

3,59
3,99

УНИРЕКС
Диспергиращи таблетки 75 мг, 100 бр.

За предотвратяване на кардио-васкуларен 
риск от инфаркт на миокарда и инсулт.

КОМПЛЕКТ ИНТИМО ХЕЛП
14 вагинални таблетки + вагинален гел 30 г

 Ограничава растежа на патогенните бактерии; 
 Намалява сърбежа, бялото течение и неприятна-
та миризма;  Възстановява и поддържа физиоло-
гичното рН на влагалището;  Облекчава напреже-
нието и сухотата на вагиналната лигавица.

МУЛТИВИТАМИНИ

АДИТИВА
20 ефервесцентни таблетки в опаковка

на специална цена

11,95



9,99
11,19

15,79
17,59

6,69
7,39



ПРОБИОТИЦИПРОБИОТИЦИ
ЗА ОБЛЕКЧАВАНЕ НА КОЛИКИ?ЗА ОБЛЕКЧАВАНЕ НА КОЛИКИ?

 ЗДРАВЕ И КРАСОТА

Коликите засягат между 3 и 28% от децата в кърмаческа 
възраст и са един от най-често срещаните проблеми през 
първите три месеца от живота. Дори да липсват доказателства 
за ефективността на едно или друго средство, родителите са 
склонни да опитат всичко: промени в хранителния режим на 
кърмачето, музикотерапия, отпускащ масаж, люлеене... спи-
съкът е безкрайно дълъг... А ако има и по-лесно и логично 
решение? Нещо, което може да облекчи проблема, да направи 
бебето по-спокойно, а родителите по-щастливи?...

Коликите при кърмачето вероятно се дължат на болезнени 
спазми на мускулатурата на червата. Бебето реагира с внеза-
пен, неутешим плач, който може да продължи часове наред. 
Характерни в тези моменти са напъните от страна на кърма-
чето, изчервяване на лицето, свиване на юмручетата и цялото 
тяло. Оплакванията се повтарят повече 
от 3 дни седмично и продължават 
не по-малко от 3 седмици. В 
моментите, когато настъпи 
облекчение, бебето е щаст-
ливо и спокойно, храни се и 
наддава нормално. 

Въпреки че много спе-
циалисти се опитват да 
изяснят каква е точната 
причина за появата на 
колики, тя остава неясна. 
На коликите се гледа като 
на част от процеса на адап-
тация на детето към храненето и 
усещанията, свързани с това и но-
вата среда. 

ПРОБИОТИЦИТЕ НА 
ПОМОЩ

От медицинска гледна 
точка, решението на всеки 
проблем е свързан тясно с 
логичното проследяване 
на причините за появата 
му и връзката между тях 
и проявените симптоми. 
По този начин, тъй като 
коликите са проблем, 
който засяга храносми-

лането и отделителната система, пробиотиците са единствено-
то възможно безопасно решение. 

Пробиотиците представляват живи микроорганизми, кои-
то съставляват баналната стомашно-чревна микрофлора на 
всеки организъм. При бебето много фактори оказват влияние 
върху развитието на бактериалната среда на червата, освен 
това стомашно-чревната система е незряла. Именно този факт 
е напълно възможния и логичен източник на проблема. 

Според много изследвания, червата на кърмачетата, кои-
то страдат от колики, съдържат по-малко „добри“ бактерии, 
в сравнение с червата на други деца. По време на първите 
месеци от живота, полезните чревни бактерии стимулират 
имунната система и повлияват проявата на алергии, инфек-
ции, проблеми с храносмилателната система и др. Важно е да 
се подчертае, че всеки пробиотичен щам има ефекти, които са 
специфични за организма. 

По конкретно е оценен ефекта от приложението на щам 
пробиотици, наречени Lactobacillus reuteri, при деца с колики. 

След едноседмичен прием продължи-
телността на плача и безпокой-

ството намаляват постепенно. 
Кърмачетата показват признаци 
на задоволство след хранене, 
по-лесно се адаптират към хра-

нителния си режим и усеща-
нията, свързани с приема-

нето на храна. Те наддават 
безпроблемно, демонс-

трират по-добър апетит 
и желание за хранене, 
както и по-спокоен и 
продължителен сън. 

Пробиотиците са 
най-логичното, безо-
пасно и ефективно 
средство за облекча-
ване на колики, нару-
шено храносмилане и 

безпокойство при деца 
в кърмаческа възраст. 

Щастливо дете –
щастливи родители. 

Пом. фармацевт 

Миглена Методиева

Несъмнено първите седмици от грижите за новороденото са изпълнени
с много въпроси и притеснения.





ЗДРАВЕ И КРАСОТА

При повече от 80% от засегнатите от цистит, причинител 

са бактерии, наречени Ешерихия коли. Те нормално обитават 

червата и лесно могат да колонизират и да навлязат в облас-

тта на пикочните пътища, където посредством фини реснички 

се прикрепят към стените на пикочния мехур. Там произвеж-

дат различни токсини, които водят до типичните за уринарна 

инфекция симптоми: парене, болка при уриниране, тежест в 

долната част на таза, понякога висока температура.

Смята се, че през лятото и есента проявите на цистит са с най-

голяма честота. Влагата е благодатна среда за по-бързото раз-

витие на патогенните бактерии, затова  през лятото плуването, 

басейните, носенето на мокри бански и изпотяването са пред-

поставка за инфекция. Хроничният цистит по-често се обостря в 

есенно-зимния сезон, след настинки и падане на общия имунитет. 

Уринарните инфекции са лечими. За целта е необходимо 

да бъде направено микробиологично изследване на стерилна 

урина, за да се изолира конкретен причинител и на базата на 

антибиограма да се назначи лечение. Микробиологичното из-

следване е важно, за да сведе до минимум риска от развитие 

на резистентност на микроорганизмите и повторна инфекция, 

в следствие на терапия с неподходящи медикаменти. 

Американската червена боровинка е добре позната с лечеб-

ния си ефект при цистит. Тя има противовъзпалително дейст-

вие и стимулира отделянето на урина,  а с нея и причинителите 

на симптомите. При по-леки инфекции хранителните добавки 

с червена боровинка водят до бързо подобряване на симпто-

мите. Във всички останали случаи добавката може да бъде 

приемана с цел превенция.

Освен червена боровинка, при цистит успешно се прилагат 

също мечо грозде и бяла бреза. Те имат уроантисептично, ан-

тимикробно и спазмолитично действие. Екстрактите от двете 

билки не позволяват прикрепването на бактерии към стените 

на пикочните пътища, а благодарение на диуретичното дейст-

вие е възможно и по-бързото отделяне и отвеждане на патоге-

ните извън организма.  

Пом. фармацевт Миглена Методиева

УРИНАРНИТЕУРИНАРНИТЕ
ИНФЕКЦИИ –ИНФЕКЦИИ –
КАК ДА СЕ СПРАВИМ?КАК ДА СЕ СПРАВИМ?
След инфекциите на горните дихателни пътища, на второ място по честота  на проява са уринар-
ните. Най-често инфекциите на уринарния тракт засягат пикочния мехур. Състоянието е извест-
но като цистит. По-засегнати са жените. Статистиката показва, че около четири от всеки десет 
жени са имали симптоми на цистит през живота си, а в 30% от тези случаи състоянието е имало 
повторни прояви. 

 При съмнение за уринарна инфекция направете из-

следване на стерилна урина. То ще гарантира ефикасността 

на лечението и ще намали риска от повторна инфекция.

 Ако страдате от хроничен цистит, два пъти годишно 

в продължение на три месеца приемайте хранителни до-

бавки, които съдържат бяла бреза или червена боровинка. 

Същите може да намерите и като билки, от които може да 

приготвяте запарка. 

 При уринарни инфекции приемът на поне 1.5 литра 

вода е препоръчителен и води до по-бързото елиминиране 

на бактериите. 

 На последно място не забравяйте, че ако имате въ-

проси или при нужда от съвет, може да разчитате на нас. 

Изберете най-близката до вас аптека Медея.

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ:



37,39
41,49

НОВ ПРОДУКТ!



ÀÑÏÈÐÈÍ Ñ
20 ефервесцентни таблетки

Аспирин С облекчава симптомите при главоболие, 
зъбобол, болки в гърлото,менструални болки, бол-
ки в гърба, леки артритни болки. Използва се при 
простуда и грип за симптоматично облекчаване на 
болката и повишена температура.

10,49
11,59

8,19
9,69

6,79
7,49

НОВ ПРОДУКТ!



ÔÓÌÀÐÎÑÅÏÒ
24 пастили за смучене

• Намалява честотата на кашличния рефлекс
• Предпазва лигавицата
• Облекчава чувството за сухота в устната кухина
• Действа освежаващо

5,59
6,19

СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -10%

СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -10%



 Безконтактно измерване на 

температурата на челото

за 2 секунди.

 Изключително голям дисплей, 
лесен за отчитане.

 Запаметява последните 24 

измерени стойности.

 Два режима на работа - човешко 

тяло и повърхност на обект
(напр. бебешка бутилка с мляко).

 Звуков сигнал на алармата.

 Лесен за управление.

БЕЗКОНТАКТЕН

ТЕРМОМЕТЪР ЗА ЧЕЛО

33 ЛВ.

79

37,49

6,39
7,99 5,69



Кашлицата е рефлекторен акт за освобождаване на диха-

телните пътища от  попаднали в тях химични, механични и 

биологични агенти. Съобразно това дали тя е съпроводена с 

отделянето на секрет, се определя като суха или влажна.

Сухата кашлица може да е породена от различни причини, 

което определя и нейното лечение. Тя може да е проява на 

процеси засягащи ГДП-гърло, ларинкс, както и такива анга-

жиращи трахея и големи бронхи, а също така и плевра. Това 

определя и нейното звучене-дрезгава, лаеща – при ларингит 

или спастична – при коклюш, бронхит, вирусна пневмония. 

По-редки причини за този тип кашлица е попадане на чуждо 

тяло в дихателните пътища, гастроезофагеален рефлукс, муко-

висцидоза.

ОТ КАКВА ВЪЗРАСТ НАЙ-РАНО ИЗПОЛЗВАТЕ ЛЕКАРСТВА 
ЗА СУХА КАШЛИЦА ПРИ ДЕЦА?

Заболявания, протичащи със суха спастична кашлица, могат 

да настъпят и в ранния кърмачески период, което е и една от 

причините, налагащи болнично лечение. В тези случаи е умест-

но провеждане на инхалации с бронходилататори и приложе-

ние на кортикостероиди.

Най-общо казано медикаментите се делят на такива, които 

повлияват причината, и на други, които облекчават симптоми-

те – в случая кашлицата.

КАК ПРЕЦЕНЯВАТЕ ДАЛИ ДА СА НА ТАБЛЕТКИ ИЛИ ПОД 
ФОРМАТА НА СИРОП?

Приложението на една или друга форма на медикамента 

се определя от възрастта на детето. В кърмаческия период и 

ранната детска възраст, предпочитани са сиропните форми, с 

оглед дозирането, по-лесния прием и добър вкус. Допуска се 

приложение на таблети, които могат да се смучат или сдъвкват, 

каквито са хомеопатичните продукти и витамините, под форма 

на желирани „бонбони“.

КАК ПРЕПОРЪЧВАТЕ ДА СЕ ДАВАТ ТАБЛЕТКИ НА МАЛКИ 
ДЕЦА?

Стрити и разтворени в течност.

КОЕ Е ВАЖНО ЗА ВАС ПРИ ИЗБОРА НА ЛЕКАРСТВО ЗА 
СУХА КАШЛИЦА ЗА ДЕЦА?

Няма универсално лечение, то се определя от причината и 

нивото на засягане на дихателните пътища – Билкови сиропи, 

инхалации, противоалергични препарати, бронходилататори, 

кортикостероиди – съобразно конкретния случай.

ИМА ЛИ ЗНАЧЕНИЕ, ЧЕ НЯКОИ ЛЕКАРСТВА ЗА СУХА 
КАШЛИЦА НЕ ПОТИСКАТ ДИШАНЕТО?

Приложението на медикаменти, потискащи кашличния ре-

флекс, се допуска само в случаите със суха, дразнеща, непро-

дуктивна кашлица.

ИНТЕРЕСУВА ЛИ ВИ НАЧАЛОТО НА ДЕЙСТВИЕ?
Няма мигновено действащи препарати. Повечето средства 

за лечение на кашлица облекчават и намаляват симптомите, 

след определен брой приеми.

Д-р Боряна Иванова е специалист по неонатология и педиа-
трия в МБАЛ „Вита”, София от 2014 г. Завършила е висшето 
си образование в Медицински Университет, Плевен през 
1995 г. Специализации и признати специалности:
• Квалификационни курсове по „Неонатология” 
• Призната специалност по „Детски болести” от 2008 г.

Сухата кашлица
в детска възраст

Д-р Боряна Иванова,

специалист по неонатология

и педиатрия в МБАЛ „Вита”

 ЗДРАВЕ И КРАСОТА



 ЗДРАВЕ И КРАСОТА

Д-Р СИМЕОНОВ, ВИЕ ИМАТЕ НАД 20 ГОДИНИ ОПИТ КАТО 
АНЕСТЕЗИОЛОГ. СЯКАШ БЪЛГАРИНЪТ НЕ Е ДОСТАТЪЧНО 
ИНФОРМИРАН ОТНОСНО УПОЙКИТЕ И МЕТОДИТЕ ЗА БОРБА С 
БОЛКАТА. НЕКА ЗАПОЧНЕМ С ТОВА КАКВО ДА ОЧАКВА ПАЦИ-
ЕНТЪТ, КОГАТО МУ ПРЕДСТОИ ОПЕРАТИВНА ИНТЕРВЕНЦИЯ?

Първо ще отбележа, че пациентите ни са все по-информирани. 

Наскоро дори една от родилките във „Вита“ се интересуваше от ул-

тразвукова навигация на регионални блокади, което е сравнително 

непозната за широката аудитория практика. Когато говорим за 

обезболяване и етапи, ще започна с преданестезиологичната кон-

султация. Тя е първият контакт между пациента и анестезиолога. 

Провежда се в кабинет, когато пациентът е на преглед или в стаята, 

когато няма възможност да става. По време на преданестезиоло-

гичната консултация имаме възможност да си спечелим доверието 

на пациента, като същевременно получим и пълна информация за 

неговото здравословно състояние. Уточняват се някои придружа-

ващи заболявания и медикаменти, които взима пациентът. Дава се 

подробна информация за детайлите по време на самата анестезия, 

какво да очаква пациентът и какъв режим да спазва преди и след. 

Освен това се определя и тежестта на заболеваемостта на пациента –

т.е. какъв е анестезиологичният риск за самия пациент. Обсъждат 

се, разбира се, и видовете анестезии и кои са най-подходящи за 

конкретния проблем. Подписва се и информирано съгласие за из-

вършване на анестезия или аналгезия (обезболяване).

КАКВО ВКЛЮЧВА РЕЖИМЪТ ПРЕДИ АНЕСТЕЗИЯ?
При всички планови операции пациентът не трябва да приема 

течности 4 часа преди интервенцията, както и никакво ядене 6 часа 

по-рано. Нужно е да се вземат придружаващите лекарства, които 

приема пациентът – за кръвно, за диабет например. Те трябва да 

се приемат с една глътка вода, дори и сутринта преди операцията. 

КОИ СА СЪВРЕМЕННИТЕ ВИДОВЕ УПОЙКИ?
Като актуални към момента бих определил тези анестезии, кои-

то се дават за различни интервенционални процедури. Разделят се 

на общи, регионални и локални (местни). Може да има и комби-

нация между тях. Друга част от общото обезболяване е седацията, 

която също е част от процедурите, които извършва анестезиоло-

гичният екип. 

КАКВО ВСЪЩНОСТ Е СЕДАЦИЯТА?
Седацията е състояние, в което пациентът не е под обща анес-

тезия, но е леко приспан и успокоен. Това му дава възможност да 

понася обстановката около себе си спокойно. 

ПРИ КОИ УПОЙКИ ПАЦИЕНТЪТ Е БУДЕН?
При локалните и регионалните анестезии. Допълнително се 

слага седация, когато пациентът е буден, за да е спокоен и да не си 

спомня неприятните моменти.

БИХТЕ ЛИ КАЗАЛ ПОВЕЧЕ ЗА ОБЩИТЕ АНЕСТЕЗИИ?
Да. Те са няколко вида взависимост какъв анестетик се използ-

ва. Венозни – когато упойката се вкарва венозно, инхалационни –

когато пациентът вдишва анестетика и комбинирани. Интуба-

ционната анестезия например е старо понятие. При нея се поста-

вя пласмасова тръбичка, която свързва апарата и дихателните 

пътища и по този начин се осигурява проходимост на дихателните 

пътища. Друг начин за осигуряване проходимостта на дихателните 

пътища е ларингеалната маска.

Д-р Георги Симеонов е специалист-анестезиолог и Началник 
на Отделението по Анестезиология и интензивно лечение в 
болница „Вита“. Д-р Симеонов има допълнителни квалифи-
кации в областта на детската анестезиология, паренте-
ралното, ентерално и смесено хранене, регионални анесте-
зии (плексусни абокади). Преминал е обучение по лечение на 
болката в Япония. Специализирал е в Германия и Япония.

Съвременни упойки,
преданестезиологична
консултация и събуждане 
на пациента

Д-р Георги Симеонов, Началник Отделение 

„Анестезиология и интензивно лечение“ в МБАЛ „Вита“



ПАЦИЕНТЪТ ЛИ ИЗБИРА ТИПА АНЕСТЕЗИЯ?
Преценката дали да е венозна, инхалационна или комбинирана 

е на анестезиолога. Това зависи от състоянието, каква е оператив-

ната интервенция, какви са техническите възможности за извърш-

ване на типа анестезия и др. Видът анестезия се обсъжда с пациен-

та и се взима неговото информирано съгласие.

ВЕНОЗНАТА АНЕСТЕЗИЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ КРАТКОТРАЙНА И 
ДЪЛГОТРАЙНА. ОТ КАКВО СЕ ОПРЕДЕЛЯ?

От ефекта на венозния анестетик, който има определена про-

дължителност. Но когато венозният анестетик се постави в посто-

янна инфузия или преди да е изтекъл неговия ефект се добавя нова 

доза, то упойката става дълготрайна.

КОГА СЕ ИЗПОЛЗВА СПИНАЛНА И КОГА ЕПИДУРАЛНА 
УПОЙКА? 

Спиналната упойка е регионална анестезия. Тя се прилага при 

оперативно родоразширение (секцио раждане) и др. При нея 

имаме обезболяване от гръдните сегменти надолу. Епидуралната 

упойка най-често се прави в лумбалния сегмент, зоната на кръста и 

се използва и за обезболяване на нормалното раждане.

КАКВА Е РАЗЛИКАТА?
При спиналната анестезия със специална игла се достига до 

пространството, в което има спинална течност. Иглата прониква 

в дълбочина и пробива твърдата мозъчна обвивка, където се 

инжектира анестетика. Така осигуряваме обезболяване от кръста 

надолу и много добра мускулна релаксация за целите на хирурги-

ята, оперативното акушерство, ортопедия и др. При епидуралната, 

иглата достига до епидуралното пространство и не пробива твър-

дата мозъчна обвивка. Там се инжектира локалният анестетик или 

комбинацията с опиуиден аналгетик.

КОГА ЗАПОЧВА ЕФЕКТЪТ ОТ ОБЕЗБОЛЯВАНЕТО?
Зависи от вида локален анестетик – при бързодействащите 

ефектът започва до 2-3 минути.

АКО НА БРЕМЕННА Й СЕ НАЛОЖИ ОПЕРАЦИЯ, КАКВИ 
УПОЙКИ МОГАТ ДА СЕ ПОЛЗВАТ?

Ако на бременна жена трябва да бъде извършена операция, се 

използват анестезии и анестетици, които имат за цел да осигурят 

комфорта на майката, но и същевременно да не навредят на плода. 

КАКВИ СА СТРАНИЧНИТЕ ЕФЕКТИ ОТ ПОСТАВЯНЕ НА УПОЙКА?
Най-често имаме падане на кръвното налягане, което може да 

повлияе и върху дишането. Всички анестетици (общи и регионал-

ни) имат ефект върху кръвното налягане и могат да го понижат или 

повишат. Най-често понижаването се получава след спинална или 

епидурална анестезия и затова се използват специални медика-

менти, които да повишат кръвното налягане. Всички анестетици и 

обезболяващи средства (аналгетици и седативни средства) дават 

чувство за замаяност и за световъртеж. Затова е напълно противо-

показно да се шофира и да се приема алкохол след обща анестезия. 

Евентуално могат да настъпят някои усложения, свързани с пунк-

тирането на гръбначния стълб, увреждане на нерви и др. Бързам 

да успокоя нашите пациенти, че в България честотата на подобни 

проблеми е съотносима със световната тенденция и е сравнително 

ниска.

ЧУВАЛИ СМЕ ЗА ПРОБЛЕМИ С ПИКОЧНИЯ МЕХУР ПРИ 
ПОСТАВЯНЕ НА УПОЙКА?

Случва се. При спинална или епидурална анестезия имаме 

ефект и върху моториката на пикочния мехур. Тогава частично и 

временно се нарушава неговата дейност, тъй като му влияе локал-

ният анестетик. При по-дълги интервенции е добре да се постави 

временен уретрален катетър, за да се изпразва мехура.

ОБЩУВАТЕ ЛИ С ПАЦИЕНТА СЛЕД СЪБУЖДАНЕТО МУ?
Да. Задължително го питам как се чувства, дали го боли, дали 

му е студено, дали му стига въздухът, дали може да покаже ези-

ка или не, дали може да повдигне главата си, дали може да свие 

крайниците. По този начин проверявам адекватност, възстановя-

ване от анестезията, възстановяване от нервно-мускулния блок, 

остатъчния ефект от лекарствата и проходимостта на дихателните 

пътища.

www.aptekamedea.bg

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



ОМЕГА – 3, ДХА 500
ОТ КАЛМАРИ 500 мгмг

42,69
47,39

 Благоприятства нормалните функции на 
клетките, тъканите и органите.

 Поддържа паметта, психическото състояние, 
зрението и имунитета. 

 Подобрява мозъчната дейност.
 Поддържа сърдечно-съдовата система.

10,99
12,99

8,29
9,79
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СВОБОДНО ВРЕМЕ

Целувките 
удължават
живота
Целувките стимулират имунната система, ускоря-
ват метаболизма и могат да ни избавят от алергии. 
В действителност акта на целуване дори допринася 
за по-дълъг живот. Предстои да изложим всички 
факти, благодарение на които можем да заключим, 
че целувката е повече от полезна, а поводите за 
целувки оставяме на вас…

НАЙ-СЛАДКАТА ВАКСИНА

Знаете ли, че целувките – колкото повече – толкова по-до-

бре, могат да предотвратят заболявания? Това е така, защото по 

време на това действие се мобилизират хормонални секрети, 

които спомагат за увеличаване на естествените защитни сили. 

В допълнение, нашата слюнка действа на обекта на желанието 

ни като естествена ваксина, тъй като по време на целувка се 

обменят хиляди, милиони бактерии, действащи имуностиму-

лиращо. 

НАМАЛЯВА БОЛКАТА

Ендорфините, генерирани по време на целувка, имат свой-

ството да действат обезболяващо. Така че целувките са силно 

препоръчителни за тези, които често страдат от болки, причи-

нени от за заболявания, като артрит и фибромиалгия, хронична 

умора, проблеми с мускулите и дори мигрена.

СТРАСТТА Е АНТИДЕПРЕСАНТ

По време на страстна целувка в тялото се освобождава окси-

тоцин – хормон, отговорен за доброто настроение и чувството 

за щастие. Той се смята за естествен антидепресант.  От тази 

гледна точка, целувките са чудесна алтернатива за преодолява-

не на стрес, тъга, тревожност или депресия, без да е необходи-

мо да се вземат лекарства.

НАЙ-ДОБРИЯТ ПРИЯТЕЛ НА СЪРЦЕТО

Целувката е естествен израз на онова, което казва сърцето. 

Тя означава привличане и споделеност. Освен това, целувката 

подобрява сърдечносъдовото здраве. Хората, които се целуват 

и познават любовните вълнения, по рядко страдат от заболя-

вания на сърцето. Целувките подобряват сърдечната честота и 

нормализират кръвното налягане.

ЗАПАЗВА КРАСОТАТА
Няма да ги видите предписани на рецепта от дерматолог, но 

целувките са новият код младост. По време на целувка, в процеса 
участват над 30 лицеви мускула, с което се постига активиране на 
локалното кръвоснабдяване. Кажете сбогом на идеята за пластич-
на операция и скъпи кремове за изглаждане на кожата. С няколко 
целувки на ден ще имате стегната кожа без нито една бръчка.  

ПОМАГА ВИ ДА СТЕ ВЪВ ФОРМА
Целувките са лесен начин да изгаряте калории. По време 

на целувка, емоциите, които съпровождат процеса, могат да 
увеличат ударите на сърцето до 140 в минута. По този начин се 
ускорява метаболизма, изгарят се повече калории, а в резултат 
вие сте в неустоимо добра форма. 

ПОДОБРЯВА САМОЧУВСТВИЕТО
Целувките ни карат да се чувстваме обичани и важна част 

от живота на човека, с когото ги споделяме. Те са акт, който ни 
дава усещане за споделеност, удовлетвореност, любов.  Доказа-
но е, че ако всеки човек целуне партньора си преди да отиде на 
работа, това ще подобри самочувствието му и работата му ще е 
по-приятна и плодотворна. 

ПРОТИВОАЛЕРГИЧНО СРЕДСТВО БЕЗ СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ
По време на акта на целуване се стимулира производство-

то на хистамин, който облекчава и предотвратява появата на 
симптоми, обичайни за алергии: дразнене в очите, сърбеж, 
зачервяване на кожата и др.

ЦЕЛУВКАТА ГАРАНТИРА ПО-ДЪЛЪГ ЖИВОТ
След всичко казано дотук няма съмнение, че целувките 

удължават живота. Единственото изискване е те да са искрени 
и споделени с най-правилния човек.

Пом. фармацевт Миглена Методиева



www.aptekamedea.bg

Направете покупка през
месец февруари на
стойност над 20 лв.
и участвайте
в томбола за
спечелването на:

Романт
ичен 

уикенд 
за двам

а 

в Банск
о!

Фитнес 
карта з

а 

двама за
 половин

 

година

Месец на
любовта в

х1

х2

Период на участие в томболата 01.02 – 14.02.2017 г.

Условията на томболата са публикувани на www.aptekamedea.bg



18,89
25,19

36,89
52,69

46,29
66,19

39,99
57,19

37,65
53,79

43,19
61,69

55,39
79,19



51,99
55,19

31,29

24,39

42,59

32,09



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 по-

добрени 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

Станете част от екипа на аптеки Медея!

www.aptekamedea.bg



101,99

НОВ ПРОДУКТ!



4,59



Бебешки шампоан
с АЛОЕ ВЕРА, 200ml

Медицински памук
70g

Клечки за уши 
плик 200+100 бр.

Бебешки клечки за уши
диспенсър 50 бр.

Бебешки мокри кърпи
с ЛАЙКА 20 бр.

Бебешки шампоан
с ЛАВАНДУЛА, 200ml

Бебешки крем 
ПРОТИВ ПОДСИЧАНЕ, 100ml

Бебешки крем 
ОВЛАЖНЯВАЩ, 150ml

Всички продукти с марката SEPTONA 

са на специална цена през месец Февруари!

СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -10%



    ЗДРАВЕ И КРАСОТА

ИЗБЕЛВАНЕТО
НА ЗЪБИТЕ:

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

ПРЕДИ, ПО ВРЕМЕ И
СЛЕД ПРОЦЕДУРАТА

Избелването на зъбите е козметична терапия, която може да 

намали видимостта на различните тонове на бяло на зъбите, а 

като резултат те изглеждат по-бели, по-блестящи и по-здрави.

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ПРЕДИ ПРОЦЕДУРАТА И ПО 
ВРЕМЕ НА ИЗБЕЛВАНЕТО:
 Обикновено ендодонтско лечение (манипулиране на 

зъбните канали) и някои дентални травми предизвикват на-

рушения в емайла и цвета на зъба. В тези случаи избелване 

може да се приложи върху един или няколко зъба, с цел да се 

възвърне равномерността на цвета на всички. 

 Постигнатите резултати и интензивността на избелване 

варират при всеки човек. Важно условие, което трябва да се 

вземе предвид, е характерния индивидуален цвят на зъбите. 

 Почти всички зъби реагират добре на избелване, с из-

ключение на тези с потъмнявания – видими кафяви или сиви 

петна, предизвикани от прием на тетрациклини. 

 Процедурата за избелване може да бъде направена у 

дома или при зъболекаря. 

 Зъбните импланти не може да бъдат избелени, затова е 

възможно да се наложи да бъдат подменени след процедурата.

 Нормално е по време на избелването да се появи чувст-

вителност или лек дискомфорт. Той ще премине след преуста-

новяване на процедурата. На пазара се предлагат средства за 

намаляване на чувствителността на зъбите, които могат да са 

изключително полезни и при избелващи процедури. 

 Хората, които страдат от увреждания на дентина и 

свръхчувствителност на зъбите, трябва да изберат метод на 

избелване, прилаган от стоматолог. С помощта на специален 

гел, той ще защити оголванията на зъба преди контакт с из-

белващия агент. 

 Независимо дали избелващата процедура  е направе-

на у дома или в кабинета на зъболекаря, попитайте вашия 

стоматолог за грижите, които е необходимо да полагате  след 

това, за да запазите за по-дълго ефекта. 

 По време на избелване и след процедурата ограничете 

консумацията на тъмни напитки, като кафе, чай, кола, чер-

вени вина, както и храни с наситени цветове: ягоди, череши, 

къпини и др. Преустановете пушенето.

 Важно е жените да не използват тъмни червила, защото 

те могат да влязат в контакт със зъбите и да ги оцветят.

Пом. фармацевт Миглена Методиева

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ, ЧЕ ПРЕДИ ВСИЧКО, ПРОЦЕДУРАТА ТРЯБВА ДА ГАРАНТИРА БЕЗВРЕДНОСТ.

КРАСИВАТА УСМИВКА Е ЗДРАВАТА УСМИВКА.  

Безспорно една привлекателна усмивка отключва 
много врати. Усмивката е едно от първите неща, 

които забелязваме, когато общуваме с някого. Не 
случайно денталните специалисти по цял свят се 

опитват да предложат метод за избелване, който 
да е напълно безболезнен, безопасен и ефективен, 

както и по-добър от всички познати до момента.



Четка за зъби 
Colgate® 360º

Max White One

Вода за уста Colgate®
Max White One

Паста за зъби Colgate®
Expert White

РЕВОЛЮЦИОННА 
ИНОВАЦИЯ 
В ИЗБЕЛВАНЕТО

А ВИЕ ОТКРИХТЕ ЛИ Я?

С ИЗБЕЛВАЩА СЪСТАВКА,
ИЗПОЛЗВАНА ОТ СТОМАТОЛОЗИТЕ

НОВО

Електрическа четка за зъби
Colgate® 360 BATTERY

11,99
16,19

11,99
16,19

3,99
5,09

7,49
9,69

4,29
5,49 17,99

21,49

LISTERINE
вода за уста 1 литър
на специална цена



APTAMIL
Aptamil 3 или Aptamil 4 с Pronutra+

на специална цена

AVENT
Неразливаща се чаша с твърд накрайник

260 мл на специална цена

DOVE
дезодоранти на специална цена

на специал

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 баланси-
рано и разнообразно хранене. Уникалният му 
състав е съобразен със специфичните потреб-
ностите за здравословен растеж и развитие на 
Вашето дете в периода на ранна детска възраст. 

СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -25%

14,39
19,19

28,39
29,89

3,99
6,19

4,99
5,89

3,99
6,19



14,99
17,59 2,99

4,89

10,49
12,89



Круши
Наричани „дар от боговете”, крушите са един  от  най-уханните, апетитни и полезни 
плодове. Те съдържат значително количество витамин С, витамин В, А, Е, калий. 
Крушите са източник на пектин и дъбилни вещества, които помагат за регулиране 
нивата на холестерола в кръвта и стимулират функциите на дебелото черво.

ВКУСНО И ПОЛЕЗНО

Крушите се препоръчват при нервни не-
разположения, стимулират дейността на 
жлезите с вътрешна секреция, нормализи-
рат кръвното налягане, пречистват кръвта. 
Те съдържат много защитни антиоксидан-
ти, които поддържат здравето на сърдеч-
носъдовата система и предотвратяват 
мозъчно-съдови увреждания.

Златистите плодове са 
подходяща храна 
при анемия, често 
боледуване и от-
слабване на органи-
зма, умора и чести инфек-
ции.  

Нашите рецепти с кру-
ши:

Пом. фармацевт

Миглена Методиева



ТАРТАЛЕТИ С КРУША
Необходими продукти: За тестото: 500 г брашно, 30 г 

кафява захар, 1 жълтък, щипка сол, 2 с.л. прясно мляко, 200 
г масло, ванилия. За пълнежа: две добре узрели круши, 50 мл 
бяло вино, 50 г масло, 5 с.л. захар, ванилия.

Начин на приготвяне: От изброените продукти за тарта-
летите омесете гъсто тесто, завийте го във фолио и оставете 
да почине в хладилник за минимум 30 минути. Разточете го 
на лист около 1,5 см и изрежете формички, с помощта на ръба 
на формите за тарталети. Те може да са кръгли, във форма на 
сърце или други. Внимателно поставете във всяка форма тес-
то, като натискате надолу и оформите по ръбовете. Трябва да 
се получат кошнички. Печете на предварително загрята фурна 
(180 градуса) до порозовяване (около 25 минути).

Измийте, почистете и нарежете крушите на кубчета. В дъл-
бок метален съд карамелизирайте захарта. Добавете маслото, 
след това виното и накрая крушите и ванилията. 

Поставете от топлата плънка във всяка предварително ох-
ладена тарталета и завършете с шприцована сметана.

СЛАДЪК ЧИПС ОТ КРУШИ
Необходими продукти: 3-4 по-твърди круши, 150 гр. 

захар, 1 пакетче ванилия, коктейлни пръчици в различни 
цветове.

Начин на приготвяне: Почистете крушите и ги нареже-
те на тънки шайби. В края на всяка поставете пластмасова 
пръчица. В метален съд сипете захарта ванилията и караме-
лизирайте. Потопете всяко парченце круша в карамела и го 
поставете върху хартия за печене.  Поднесете чипса гарни-
ран със сметана и нарязани парченца екзотични плодове. 

ПЪЛНЕНИ КРУШИ С МАСЛЕНА КОРИЧКА
Необходими продукти за две порции: 2 круши сорт 

Бартлет, 200 мл готварска сметана, 50 г пудра захар, 1 порто-
кал, филирани бадеми, 2 с. л. кафява захар, масло

Начин на приготвяне: Крушите се измиват и подсушават. 
Желателно е да се подберат узрели, но не прекалено. Всяка се 
разрязва на две еднакви половини и сърцевината се издълба-
ва до 1 см от кората. 

В дълбок съд смесете сметаната с пудрата захар и разбийте 
с миксер до получаване на гъст сняг. Обелете портокала, на-
режете сърцевината му на малки кубчета и ги оставете да се 
отцедят върху домакинска хартия. Добавете ги към сметаната. 
Напълнете с плънката всяка от крушите. Смесете 2 с.л кафява 
захар с 30гр масло и разтрийте с пръсти, докато се получат 
равномерни трохи. Поръсете крушите с тях и филираните ба-
деми. Карамелизирайте с горелка за сладкиши. 

www.aptekamedea.bg



Любовен хороскоп за

ОВЕН (21 МАРТ-21 АПРИЛ)
Ако вече мисълта за обвързване се е настанила в мислите ви и ги превзема малко по малко, предайте 

й се. Независимо дали вече имате половинка или сега откривате своята сродна душа, вашата история 
бележи връх. Оттук нататък се подгответе – посоката на курса е във ваши ръце. Управлявайте според 
законите на сърцето си и ще ви следва попътен вятър. Бурите и облаците може да разсеете с умереност и 
предпазливост в израза на емоции. Ще се насладите на взаимоотношения, които ще задоволят напълно 
вашата жажда за тръпка в едно дълго пътуване...

РАК (22 ЮНИ-21 ЮЛИ)
Скъпи Раци, търпението ви ще бъде възнаградено и още в началото на годната ще се насладите на 

безусловен подем. Вашите любовни изисквания най-накрая ще доведат до промени, които буквално ще 
вдигнат във въздуха всичките ви безпочвени съмнения, за да позволяват на любовната ви връзка да се 
разгърне. През летния сезон Венера ще ви предостави възможност за незабравими моменти. Ще имате 
всичко необходимо, за да стартирате ново начало. 

ТЕЛЕЦ (21 АПРИЛ ДО 21 МАЙ)
Време е да дадете на сродната си душа пълен достъп до най-съкровените си желания. Премахнете 

всички спирачки и отключете най-затънтените кътчета от душата си. Разкрийте се такива, каквито сте. 
Това ще скрепи още по-силно връзката ви и ще ви тласне към нови споделени вълнения. Намирате се в 
етап, в който откривате и преживявате непознати чувства. Щом са споделени, нищо не може да ви напра-
ви по-силни и непоколебими да продължите напред и да преживявате страстно любовта си.

ЛЪВ (22 ЮЛИ-21 АВГУСТ)
За вас, Лъвове, любовта ще е синоним на уравновесеност, хармонични взаимоотношения и общи пла-

нове. Без двубои, предизвикателства, доказване и обяснения, това преживяване започва истински да ви 
харесва. Потапяте се в магията на романтични взаимоотношения и сте в стихията си. Чувствате се при-
влекателни, смели, желани. Ако опитате да разберете и преживеете емоциите на половинката си, това ще 
помогне да затвърдите емоционалната си близост. Съдбата ще ви предостави ценно време, за да изпитате 
чувствата си един към друг.

БЛИЗНАЦИ (22 МАЙ-21 ЮНИ)
Още с началото на новата година, вие, Близнаци, се радвате на трепетни преживявания и бурна 

любов. Емоциите вълнуват сърцето и ума ви. Чувствате се желани, получавате двойни дози от лю-
бимото ви внимание и нищо не е в състояние да ви извади от тази омагьосваща реалност. Всичко 
изглежда идеално и обещава така да продължи, но все пак не загърбвайте напълно задълженията 
си. В любовта ще намерите сили да направите важен избор за бъдещето и да убедите другите да ви 
следват и вярват. 

ДЕВА (22 АВГУСТ- 21 СЕПТЕМВРИ)
Скъпи Деви, ако смятахте, че отдадеността ви към работата и ангажиментите ще ви направят недосе-

гаеми за любовта, подгответе се за изненади. Новости разтърсват емоционалния ви живот и ви хвърлят 
в море от трепетни преживявания. Споделеността, която изпитвате от страна на избраника/избраничката 
си ви дават сили и вяра в това завладяващо чувство. Ако си мислите, че познавате любовта, то пригответе 
се да се убедите, че тя е сила, която действа опияняващо и дори да сте отпивали от нея, нова по-висока 
доза може наистина да завърти главата ви. 

СВОБОДНО ВРЕМЕ
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ВЕЗНИ (22 СЕПТЕМВРИ-21 ОКТОМВРИ)
Само вие Везни, сте способни да мислите, че можете да контролирате всичко, дори стихия, като лю-

бовта. Романтичните ви взаимоотношения се движат в релсите на начертаната от вас посока, но не си 
приписвайте заслугите. Венера подчинява вас и партньора ви на едно общо бъдеще и ви прави безсилни 
пред капаните, които ви залага. Не приемайте като случайност това, че след всяко спъване, ръката ви 
хваща един и същ човек. Планирайте бъдещето си, избягайте заедно далеч, поне за седмица и оставете 
любовта да определи посоката.  

КОЗИРОГ (22 ДЕК-21 ЯНУАРИ)
През тази година обстоятелствата ви приближават до тези, които обичате и разпалват пламъка помеж-

ду ви. Благоприятни моменти, подправени с много нежност, ще дадат нов тласък на взаимоотношенията 
с партньора ви. Необвързаните ще се радват на красиви и обещаващи случайности.  Установяването на 
връзка ще ви донесе спокойствие и увереност. Ще ви се иска да вложите цялата си емоционалност и това 
ще ви отведе в правилната посока – взаимоотношенията ви ще процъфтяват. Всяко ново начало обещава 
да се прероди в любов. 

СКОРПИОН (22 ОКТОМВРИ-22 НОЕМВРИ)
Още в началото на годината вкусът на споделеността ви приканя към промени. Доверете се на светлината 

в очите, които се обръщат към вас и обещават всичко. С неустоим чар и желание необвързаните ще демонс-
трират решително намеренията си и ще спечелят добри шансове за дългосрочно обвързване. Венера благо-
приятства наистина вълнуващи срещи и моменти, но само ако прогоните далеч идеалите и видите с очите си 
онова, което съдбата ви изпраща.  Носите се на крилете на удовлетвореността, а ако имахте възможност да 
узнаете къде ще е следващата спирка, щяхте да видите колко далеч може да ви отведе любовта.  

ВОДОЛЕЙ (22 ЯНУАРИ-19 ФЕВРУАРИ)
Пролетта ви предоставя възможност да научите за чувствата на някого, а вашия отклик ще постави на-

чалото на вълнуваща история. За семейните двойки годината предоставя възможност за реализиране на 
романтични амбиции и промени, които ще дадат нов плам на взаимоотношенията. Разчитайте на вашата 
привлекателност, за да обезоръжите всеки опит  на половинката си да ви устои. Насладете се на любовта 
си и опитайте от сладостта и вълненията й. Това ще ви даде увереност и сили, за да направите по-силен 
съюза си или желание да превърнете тръпката в нещо по-сериозно. 

СТРЕЛЕЦ (23 НОЕМВРИ-21 ДЕКЕМВРИ)
През тази година Венера ще направлява всички ваши стъпки, за да ви помогне да оцените онова, което 

наистина има значение за вас. Любовта ще ви изненадва с бурните си стихии и спокойни вълни, ще ви прави 
безсилни и същевременно ще ви дава смелост. Ще се чувствате зависими от нея и ще изпитате и страстта, и 
приятелството й. Докато у вас вибрира вълнението от това чувство, ще имате нужната смелост и решителност 
да управлявате всички аспекти на живота си. През август температурата се повишава - връх заемат страстите, 
привличането и желанието ви.

РИБИ (20 ФЕВРУАРИ-20 МАРТ)
Вашият чар и решителност ще ви дадат възможност да  изживеете докрай най-смелите си желания. 

Любовта обаче ви готви и изненади. Възможно е от ролята на съблазнители да се окажете завладени от 
особена чувствителност към някого. Не се съмнявайте, че Венера ви изпраща послание и приемете случ-
ващото се като знак, вместо да упорствате да приемете, че в капана на любовта попадат всички. Към края 
на лятото обвързаните ще укрепят връзката си и ще се радват на спокойни и хармонични отношения. Лято-
то обещава да е жарко за този зодиакален знак.  

www.aptekamedea.bg

Подгответе се да изживеете любовта истински, главозамайващо и пълно през 
тази година.  Преминете през заплетения й лабиринт с нашия хороскоп, който ще 

ви подскаже най-прекия и безопасен път към споделените чувства. Не винаги е 
възможно да предначертаете съдбата си, но винаги може да опитате да уловите 

любовта и да я превърнете в своя двигателна сила.



Понеделник:

10:00-18:00 ч. Дойран (06 февруари) 

10:00-18:00 ч. Костенски водопад (13 февруари) 

10:00-18:00 ч. Младост 1 (20 февруари)

10:00-18:00 ч. Стамболийски (27 февруари) 

Четвъртък:

10:00-18:00 ч. Св.Тройца (02 февруари)

10:00-18:00 ч. Цар Борис (09 февруари)

10:00-18:00 ч. Нишава (16 февруари)

10:00-14:00 ч. Плиска (23 февруари)

14:00-18:00 ч. Гео Милев (23 февруари)

Петък:

10:00-14:00 ч. Борово (10 февруари)

10:00-14:00 ч. Овча купел (17 февруари)

10:00-14:00 ч. Студенски град (24 февруари)

ГРИМ КОНСУЛТАЦИИ НА Л’ОРЕАЛ
ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ

8,79
14,99



Предложенията са валидни за периода от 1 до 28.02.2017 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:

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 Годвалд“, 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

www.aptekamedea.bg
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