
VII.2017

ЛЕСНИ СТЪПКИ ЗА

ПЕРФЕКТНА
КОЖА

ГРИЖИ ЗА КОСАТА 
ПРЕЗ ЛЯТОТО

УХАПВАНИЯТА

ОТ КОМАРИ

ПРОБИОТИЦИ
ПРИ ДЕЦАТА
ПОЛЗИ И КАК ДА ГИ

УПОТРЕБЯВАМЕ

ЗДРАВОСЛОВНО 
ОТСЛАБВАНЕ:
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

СЛЪНЦЕТО:
ПРИЯТЕЛ ИЛИ ВРАГ

Маг. фармацевт

Димитър Стоянов



Витамин Д помага за регулирането на имунната система, 
играе важна роля в изграждането и поддържането на здрави 
клетки, основно средство е за абсорбиране на калций от орга-
низма и подпомага растежа на костите.

Този витамин се използва  за превантивно средство за сър-
дечносъдови заболявания, диабет, високо кръвно налягане, 
невромускулни заболявания, остеопороза, хронични болки, 
настинка.

Според данни от изследвания в различни държави по света,  
дефицитът на витамин Д варира от 50 до над 90% сред населе-
нието на Земята.

ДО КАКВО ВОДИ ДЕФИЦИТЪТ

НА ВИТАМИН Д В ОРГАНИЗМА:
• нарушена функция на имунната система, водеща до авто-

имунни заболявания;
• проблеми с щитовидната жлеза;
• хормонални дисбаланси, поликистозни яйчници, ендомет-

риоза, рак на гърдата;
• проблеми с костно-ставната система, остеопения, остеопо-

роза;
• тежки кожни проблеми;

• проблеми с теглото и съня, увеличен апетит;
• проблеми със зачеване и износване на плода, липса на 

желание за секс.

СИМПТОМИ НА ДЕФИЦИТ

НА ВИТАМИН Д В ОРГАНИЗМА:
• лесно покачване на теглото, трудно отслабване;
• честа умора, липса на енергия;
• мускулни крампи или схващания;
• кожни проблеми;
• болки в ставите, най-вече коленете и врата;
• проблеми с кръвната захар;
• чести смени на настроението, раздразнителност;
• ниски нива на калций в кръвта;
• отслабен имунитет;
• депресия.

БЕБЕТА И ДЕЦА
Недостигът на витамин Д при децата и особено при бебетата 

е опасен с това, че се отразява на развитието на костната сис-
тема. Една от тежките последици от дефицита на витамин Д е 
рахитът. Има някои обективни условия, които налагат приема 
на витамин Д в най-ранна възраст. 

Витамин Д

Витамин Д, известен и като 

“слънчевият витамин”, e 

мастноразтворимо съедине-

ние, съставено от витамин 

D1, D2 и D3. Този витамин  

играе ролята и на стероиден 

хормон, със способност да 

влияе на около 2000 гена в 

човешкия организъм. 

Витаминът се образува 

в кожата под влияние на 

ултравиолетовите лъчи 

на слънчевата светлина. 

Продукцията му се влияе от 

годишните сезони, продъл-

жителността на експозиция-

та на слънце, употребата на 

слънцезащитни средства, 

кожната пигментация, 

хранителните навици.

    ЗДРАВЕ И КРАСОТА



Витамин D3 1000 IU

УПОТРЕБА: 1 капсула
дневно, с храна. 

 Благоприятства функцията
    на сърдечно-съдовата система.

 Осигурява добра
    имунна защита. Подсилва

    опорно-двигателната система.

Не съдържа ГМО. Не съдържа Глутен.

СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -5%

В риск по отношение на дефицита са де-

цата в северните географски пояси, където 

слънчевото греене е по-оскъдно. Но такъв 

дефицит може да бъде причинен и от живота 

в големите градове, където въздухът е за-

мърсен и достъпът до слънце е ограничен от 

масовото строителство и стресогенния начин 

на живот. 

Ако едно дете рядко излиза на въздух, на 

разходки в парка или в планината, почти ви-

наги е изцяло облечено, прекарва основно 

времето си на сянка, то е сериозно застраше-

но да развие дефицит на витамин Д.

КАК ДА СИ ГО НАБАВИМ?
Съществуват няколко начина: чрез хра-

ната, слънчевите лъчи или под формата на 

добавка.

Хранителните продукти, които го осигуряват са: рибено мас-

ло, мазни риби, като риба тон, скумрия и сьомга; черен дроб; 

сирене; яйца; храни, обогатени с витамин Д – някои млечни 

продукти, портокалов сок, соево мляко и зърнени храни.

Трудно е обаче да получим достатъчно витамин Д от храна-

та, тъй като съдържанието му в повечето продукти е оскъдно. 

От храната обикновено набавяме само около 20% от витамина.

Затова е необходимо да си набавим останалото количество, 

като правим разходки на слънце всеки ден. Имайте предвид, 

че нужното количество витамин Д тялото синтезира само, кога-

то се изложим за не повече от 10 минути на слънчева светлина. 

Ако ви е трудно или невъзможно да отделяте време за слън-

чеви бани или на мястото, където живеете, няма много слънче-

ви дни, може да си набавите нужното количество от витамина 

чрез добавки.
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СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -10%

СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -10%
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Преработените продукти и бързите храни, т.нар. фаст фууд, са 

едни от факторите, които могат да наранят и раздразнят флората 

в детския стомах. Продукти, които съдържат много сол, захар, 

трансмазнини и понякога генномодифицирани съставки, могат 

да предизвикат стомашни смущения у децата. В някои меса 

пък може да се открият следи от антибиотици, с които са били 

третирани животните и така да раздразнят чувствителния детски 

стомах. Тези фактори влияят на детето и могат да имат неблаго-

приятен ефект вхърху него. 

Като добавим вирусите, настинките, грипните състояния, 

които често присъстват в живота на детето, се налага да вземем 

мерки да подпомогнем неговия организъм да се справи с тези 

предизвикателства. Един силен помощник с доказани благопри-

ятни ефекти върху здравето на деца и възрастни е пробиотикът.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ПРОБИОТИЦИТЕ?
В човешкия организъм живеят както добри, така и лоши бак-

терии. В чревната флора се намират и от двата вида. Пробиотици-

те са добрите бактерии, живи микроорганизми, които спомагат 

за балансирането на средата в целия организъм. Те ни помагат 

да сме здрави и устойчиви на болестотворни бактерии и микро-

организми, както на такива вътре в нас, така и спрямо външни.

Когато средата в организма е здравословна и богата на про-

биотици, ние сме значително по-защитени от болести, инфекции 

и патогени.  Повечето пробиотици идват от една от двете групи 

бактерии Lactobacillus или  Bifi dobacterium.

ПОДХОДЯЩИ ЛИ СА ПРОБИОТИЦИТЕ ЗА ДЕЦА И ОТ КАКВА 
ВЪЗРАСТ МОГАТ ДА СЕ ПРИЕМАТ?

Пробиотици могат да се взимат от деца на всякаква възраст, 

дори и пеленачета. Пробиотиците за деца се предлагат в по-лесна 

форма за прием – като капсула, като дъвчаща се таблетка или 

като разтворимо прахче.

ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВАТ ПРОБИОТИЦИТЕ ПРИ ДЕЦА:
Респираторни заболявания – ОРВИ (остра респираторна ви-

русна инфекция), инфекциозна мононуклеоза, пневмония, брон-

хит, вирусен круп (лаеща кашлица).

Вирусни хепатити;

Алергични отговори, дерматози;

Захарен диабет при деца;

Профилактика на инфекциозни заболявания – през 3 – 4 ме-

сеца на сезонни курсове;

Дисбактериоза на червата – количеството и продължителност-

та на прием зависи от степента на изразеност.

Бактериални инфекции, диария, запек.

 ЗДРАВЕ И КРАСОТА

ПРОБИОТИЦИ ПРИ ДЕЦАТАПРОБИОТИЦИ ПРИ ДЕЦАТА
ПОЛЗИ И КАК ДА ГИ УПОТРЕБЯВАМЕПОЛЗИ И КАК ДА ГИ УПОТРЕБЯВАМЕ

Всеки родител знае колко е важно здравословното хранене при децата. Техният режим на хране-
не е редно да включва консумация на пресни плодове и зеленчуци, разнообразни храни, супи и 
прием на много течности. За съжаление, все повече деца не се хранят здравословно, а дневното 
им меню изобилства от храни, които са далеч от полезните и подходящите за тях. Това влияе 
негативно, както на теглото и външния им вид, така и на здравословното им състояние. 



ВИДОВЕ ПРОБИОТИЦИ ЗА ДЕЦА
Изследователи и учени от цял свят дълги години изучават 

пробиотиците и техния ефект върху здравословни проблеми 
като инфекции на червата, стомашна язва, алергии, екзема, 
инфекции на пикочо-половия тракт, настинка, грип, ушни ин-
фекции, рак на пикочни мехур, загниване на зъбите и дори висок 
холестерол и високо кръвно налягане. 

Доказано е, че пробиотиците са подходящи за профилактика 
и лечение на диария, предизвикана от антибиотици и инфекци-
озна диария, която може да се хване в детската градина или при 
пътуване. В доклад на Американската академия на педиатрите се 
констатира, че пробиотиците могат да спомогнат за подобряване 
на храносмилането, имунната защита и метаболизма.

Lactobacillus е щам полезна бактерия, която нормално оби-
тава храносмилателния тракт, пикочната и половата системи. 
Освен за лечение на пикочната система и за гъбички, лекарите 
използват различни щамове  Lactobacillus и за третиране на ин-
фекциозна диария, причинена от болестотворни бактерии или 
вирус ротавирус и за диария, причинена от антибиотици.

Bifi dobacterium е бактерия, която се развива при липса на 
кислород, при естествени условия обитава червата. Здраво-
словни състояния, при които има възпаление на червата, като 
чревни инфекции, могат да разрушат баланса на микроорга-
низми. Този дисбаланс може да позволи на вредни бактерии да 
вземат надмощие в чревната флора. Болестотворната бактерия 
може да допринесе за възпалението като влоши състоянието и 

симптомите, например при диария. При прием на пробиотик, 
който съдържа Bifi dobacterium се възвръща баланса на микро-
организмите.

ОСНОВНИ ПОЛЗИ ОТ ПРОБИОТИЦИТЕ ЗА ДЕЦА:
• Те са ефективно средство срещу диария и запек при децата;
• Предоставят естествен и лесен начин за предотвратяване на 

нарушения в храносмилането и настинките при децата;
• Изследвания показват, че Lactobacillus rhamnosus може да 

облекчи коремните болки при децата;
• Пробиотиците помагат за бързото възстановяване на децата 

от грип и настинка;
• Укрепват имунитета;
• Потискат алергичните реакции към храни;
• Предотвратяват гнилостните процеси в червата;
• Намаляват токсичните нива в организма;
• Подобряват усвояването на калций, магнезий и цинк.

КАК СЕ УПОТРЕБЯВАТ?
Популярна грешка е препоръката пробиотиците да се приемат 

на гладно. Тогава цялата сила на стомашната киселина е насочена 
срещу полезните микроорганизми. Много по-щадящо за тях е да 
се приемат с храна или след храна, когато стомашната киселина е 
насочена към съответния обяд или вечеря.

Относно дозировката, добре е при поддържащ прием да се 
придържате към препоръките на производителя или препоръ-
ката на лекаря, ако са изписани от него.

СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -25%



19,99
22,19

СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -10%



СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -10%



Ако сте решили да започвате нов режим през лятото, трябва да се съобразите 
с няколко основни принципа на здравословното отслабване. Вижте кои са те.

ПОСТАВЕТЕ СИ РЕАЛНИ ЦЕЛИ
Като за начало е важно да си поставите цели – колко килограма искате да 
свалите и за колко време искате да се случи. Бъдете реалисти и знайте, че за 

да отслабнете наистина здравословно, ще ви е необходимо време. Бър-
зите резултати се случват в следствие на драстични диети, които обаче 

не ви гарантират запазване на теглото, след връщане към стария 
начин на хранене. Затова бъдете по-скромни в целите си, но пък 

постоянни.

НЕ СЕ ВОДЕТЕ НАПЪЛНО ОТ КАНТАРА
Ако искате да следите за вашия напредък при 
намаляването на килограмите, важно е да се ме-

рите, но не и да се водете само от това какво 
показват стрелките/цифрите на кантара. Те 

са важен показател за процеса на отслаб-
ване, но също така зависят от много 

фактори. Именно поради това, полз-
вайте старите си дрехи за показа-
тел. Нека вашите любими дънки 
или пък рокля, в която отдавна 
не сте влизали, да ви покаже как 
върви диетата ви и дали има ре-

зултат от смяната на режима ви.

УСКОРЕТЕ МЕТАБОЛИЗМА
Метаболизмът е основният фактор, който влияе 

не само върху външния ни вид, но и върху здравето. 
За да сме здрави, а и за да отслабнем по-бързо и лес-

но, метаболизмът ни трябва да работи правилно.
Важни съвети за ускоряване на метаболизма: 

• Яжте поне 30 грама фибри на ден
• Пийте много вода

• Движете се активно, ходете пеша поне 30 минути на ден

ЗДРАВОСЛОВНО ОТСЛАБВАНЕ:
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

 ЗДРАВЕ И КРАСОТА

Съвършената фигура е идеал, към който всяка жена се стреми. 

Но постигането на тази мечта изисква не малко усилия от наша 

страна, проява на силна воля и целеустременост. Това, което е 

най-важно, ако сте решили да отслабвате, е да го направите по 

здравословен начин. Така няма да застрашите здравето си, ще 

се предпазите от заболявания и опасни състояния, и най-вече 

ще си гарантирате дългосрочен ефект от отслабването.



• Хранете се редовно, най-добре е през интервал от 3 часа

• Яжте от т.нар. суперхрани за бърз метаболизъм: черен боб, 

овесени ядки, авокадо, сьомга, круши, грейпфрут, бадеми, леща

• Избягвайте трансмазнините, които се съдържат в повечето 

обработени храни и продукти за бързо хранене

• Не избягвайте мазнините, те са важни за правилното из-

граждане и делене на клетките, което ви предпазва от хронични 

заболявания

ЗАКУСКАТА Е ВАЖНА
От ключово значение за диетата ви е да приемате повече хра-

нителни вещества на закуска, защото те ще са ви нужни за енергия 

през целия ден. Колкото по-обилно хапнете на закуска, толкова по-

сити ще сте през деня. Освен това се предполага, че погълнатото 

ще бъде изразходвано, докато дойде време за вечеря.

ОГРАНИЧЕТЕ БЕЗАЛКОХОЛНИТЕ НАПИТКИ И ЗАХАРТА
Откажете всякакви напитки, различни от вода, кафе, чай, 

айран. Всички останали подсладени сокове и безалкохолни на-

питки и коктейли са вредни за диетата ви. Допускат се прясно 

изцедени сокове от плодове и зеленчуци, но с плодовите сокове 

трябва да се внимава, защото те съдържат също не малко захар.

НАМАЛЕТЕ ДРАСТИЧНО ПРИЕМА НА ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ
Ако ви се хапва сладко, винаги може да хапнете няколко 

лъжици мед или да си направите плодова салата. Също така 

бъдете бдителни за добавени захари в продуктите, които консу-

мирате и на пръв поглед си мислите, че нямат захар. Можете да 

си мислите, че се храните диетично, но ако добавяте например 

кетчуп към ястието, то се превръща в калорийна бомба заради 

наличието на захар в соса.

ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ ОТ РАЗНООБРАЗИЕТО ОТ ПРЕСНИ 
ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

Лятото е идеалният сезон да започнете нов 

хранителен режим с цел сваляне на излишното 

тегло. През летните месеци на пазара изобил-

ства от пресни плодове, зеленчуци, под-

правки, които могат да са основна част 

от менюто ви. Яжте големи количества 

пресни салати и топли зеленчукови яс-

тия, без да се притеснявате за калориите. 

Нека присъстват във всяко ваше хранене.

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ МЛЕЧНИТЕ ПРОДУКТИ
Повечето хора, които решават да отслабнат, смятат, че не мо-

гат да се хранят с млечни продукти, тъй като съдържат много 

мазнини и калории. Но консумацията им в умерени количества 

е необходима на организма ви, защото в тях се съдържат така 

ценните за тялото ви вещества като калций, желязо и витамин D. 

НАБЛЯГАЙТЕ НА ПРОТЕИНИТЕ
Те се съчетават най-добре със зеленчуците, а тази комбина-

ция ускорява метаболизма и дава енергия през целия ден.

ЯЖТЕ РИБА РЕДОВНО
Консумирайте рибни продукти 3-4 пъти седмично. Рибата е 

източник на едни от най-полезните мазнини и протеини, необ-
ходими за ускоряване на обмяната на веществата. Ако обичате 
риба тон, хапвайте често и от нея. В нея се съдържат невероят-
ните омега-3 мастни киселини и чисти протеини.

НЕ МРАЗЕТЕ ГЛУТЕНА
Той не е враг на всички, въпреки че е модерно да бъде сочен 

за такъв. Ако не сте диагностицирани с непоносимост към глу-
тен, в диетата ви трябва да присъстват всички полезни храни, 
често свързвани с него – жито, пшеница, ечемик, ръж и други. 
За здравословно отслабване може да замените белия хляб с 
пълнозърнест. Той е по-богат на фибри, контролиращи обмяната 
на веществата и понижаващи глюкозата.

КОМБИНИРАЙТЕ ПРОТЕИНИ С ПЛОДОВЕ
Ябълки, банани, ягоди, горски плодове – неслучайно всички 

те са чудесно допълнение към киселото ви мляко сутрин. Пло-
довите захари се абсорбират по-качествено в присъствието на 
протеини, каквито се съдържат в млякото.

ЗАБРАВЕТЕ ПРЕРАБОТЕНАТА ХРАНА
Купувайте само пресни продукти, от които вие да си пригот-

вите ястия. Готовите, полуготовите и предварително обработени 
пакетирани храни са пълни с излишни празни калории, от които 
само дебелеете и се чувствате зле.

НИКОГА НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ПОДПРАВКИТЕ
Те могат да стимулират и ускоряват метаболизма. Такива са 

например пикантните подправки като лютите чушки, които пра-
вят обработката на храната по-качествена.

ДВИЖЕНИЕ И СПОРТ
Ако искате да живеете здравословно, да изглеждате 
добре и най-вече да се чувствате в перфектна форма, 

започнете да спортувате. Ходене пеша, джогинг, 
йога, аеробика, пилатес, плуване – разполагате с 

огромно разнообразие от спортове и активности, 
от които да изберете това, което ви е най-при-

ятно да правите. Но без редовни физически 
упражнения няма как да ускорите мета-
болизма си и да отслабнете здравословно.

НАСЛАДЕТЕ СЕ НА ХРАНАТА
Ако не обърнете внимание на храната, която ядете, никога 

няма да отслабнете. Това означава, че когато се храните правите 
само това, без да гледате телевизия, да работите на компютър 
или да сърфирате през мобилно устройство.

Хапването пред телевизора или в офиса пред компютъра по 
време на работа, може да доведе до преяждане. Освен това мо-
зъкът ви не получава сигнал, че се храните и е ангажиран с това, 
което гледате. Дори и да сте се нахранили обилно, скоро след 
това ще се почувствате гладни. Затова винаги се наслаждавайте 
на вкуса на храната.

www.aptekamedea.bg



ÅÑ-ËÀÉÍ ÑÈÑÒÅÌ 
56 обвити таблетки

ÁÎÄÈÕÈÄÐÈÍ
24 ефервесцентни таблетки

ÏÐÅÂÎÌÈÒ çà äåöà
6 близалки

Ес-Лайн Систем 20+

Подпомага горенето на 
мазнини.
Съдейства за поддържане на 
нормално телесно тегло.
Допринася за поддържането 
на нормална концентрация на 
глюкоза в кръвта.

Ес-Лайн Систем 40+

Съдейства за поддържане на 
нормално телесно тегло.

Допринася за поддържането 
на нормална концентрация на 

глюкоза в кръвта .
Подпомага изразходването на 

енергия от организма.

Допринася за лесната адаптация на организма при 
пътуване със самолет, кораб, автомобил (при рязко 

тръгване и спиране, на завои).

Бодихидрин хидратира 
организма и бързо утолява 
жаждата като допринася за 
възстановяване на електро-
литния баланс, осигурява 
прием на глюкоза, необходи-
ма за нормалната функция и 
работа на сърцето и мозъка.

3,99
4,49

СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -10%

НОВ ПРОДУКТ!

НОВ ПРОДУКТ!



www.aptekamedea.bg



6,59
7,29

ÇÎÄÀÊ
10 мг филмирани таблетки

Облекчава:

• Назалните и очни симптоми на сезонен
и целогодишен алергичен ринит.
• Симптомите на хронична идиопатична уртикария.

При възрастни и деца над 6 годишна възраст.
Преди употреба прочетете листовката.

32121/13.01.2016

27,59

СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -5%



Биотин 5000 мкг Коензим CoQ10 100 мг

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

УПОТРЕБА: 1 капсула дневно
с храна. За максимално усвояване, 
да се приема с храна, съдържаща 
мазнини.

 Поддържа здрави
косата, кожата,

ноктите.
 Повишава
клетъчната

енергия!

 Нормализира
    сърдечната
    жизненост!

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

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

25,89
28,79

19,79
21,99

Детокс Регулатор НАК
Не съдържа ГМО. Не съдържа Глутен. Подходящ за вегани.

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

 Детоксикация на 
организма!

 Повишава енергията 
на организма!

 Подпомага основни 
жизнени процеси!

21,99
24,39



NO-SPA®

премахва спазмите и
ефективно елиминира болката

NO-SPA 40 mg x 24 тaбл.
NO-SPA Comfort 40 mg x 24 табл.

• Без горчив вкус.
• Лесни за гълтане.
• Филмирани таблетки.

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

А128/18.06.2015

вкусссссс.сс.с..с..
ълтаанеанеанеане..
и табаблетлеткики.

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

Магне В6 ЛЕКА НОЩ е хранителна добавка,
подходяща за лица над 18г.

Не е заместител на разнообразното хранене.

30 капсули

СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -5%

10,59
11,09

2,79
3,09

3,19
3,49

2,89
3,19



3,79
4,19

7,89
8,69



11,99
14,09

СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -10%

СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -20%



Модел: KD 5031

СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -10%

69,00



В съвременния начин на живот и забързано ежедневие, 
наситено с ангажименти и хиляди задачи за изпълнение, 

често пренебрегваме здравето на най-големия орган в 
човешкото тяло – кожата. Точно тя страда най-много под 

влиянието на редица замърсители от ежедневието ни – 
въздухът, който става все по-прашен и опасен, както и 

множеството химикали, които използваме в бита. 

Факторите, които нанасят вреда на кожата ни са много и е 
трудно да бъдат елиминирани изцяло, защото са част от начина 
ни на живот. Затова е необходимо да вземем мерки и да полага-
ме постоянна грижа за кожата си, за да бъде тя здрава, красива 
и сияйна. Всеки тип кожа има своите особености, според които 
трябва да се третира по различен начин. Но има общи правила, 
които важат за всички типове кожа и които, ако спазвате редов-
но, ще сбъднете мечтата си за перфектна кожа.

ХРАНИ ЗА КРАСИВА КОЖА
Ако сте здрави отвътре, това ще личи и по вашата кожа отвън. За 

да имате прекрасна, блястяща кожа, наблегнете на пресните плодо-
ве и зеленчуци в менюто си. Включете в храненето си продукти с фи-
бри. Храните, които ви гарантират чиста и сияйна кожа са рибните 
продукти, ядки, бяло месо, кафяв ориз, киноа, броколи и домати. За 
хубав тен яжте оранжево-червени зеленчуци, защото те съдържат 
много Бета каротин, ликопен и други растителни пигменти. Такива 
храни са морковите, тиквата, кайсиите, доматите и червеният пи-
пер. Важно е да знаем, че от каротините тялото ни изработва рети-
нол, който е основна съставка на повечето кремове против бръчки.

ХИДРАТАЦИЯ
Сигурно като чуете или прочетете тази дума, вече ви става 

лошо, но тя е от ключово значение за здравето и красотата ви! 
Пийте много вода, течности, смути или фрешове, защото това е 
най-сигурният начин да хидратирате кожата си. Водата пречиства 
тялото и помага да се освободим от токсините. Освен това пре-
махва излишните мазнини, както и замърсяванията в организма, 
затова не допускайте да пиете по-малко от 8 водни чаши на ден.

ПАЗЕТЕ КОЖАТА ОТ СЛЪНЦЕТО
През лятото всички обичаме да събираме витамин D от слън-

чевите лъчи, препичайки се на плажа или разхождайки се в пар-
ка. Това е прекрасно, но само, ако спазваме определени правила 
за продължителното излагане на слънце. 

Винаги нанасяйте слънцезащитна козметика половин час, 
преди да излезете. Избирайте подходящите продукти за вашата 
кожа и ползвайте различни кремове за лице и тяло, защото кожа-
та на лицето е много по-чувствителна и изисква специални гри-

жи. Винаги нанасяйте слънцезащитен продукт и на устните, тъй 
като кожата там също е много уязвима. За добра защита на ко-
жата не се излагайте на слънце във времето между 12 и 16 часа.

ПОДХРАНВАЙТЕ КОЖАТА С МАСКИ
За да можете да се похвалите с красива и сияйна кожа е необ-

ходимо редовно да я хидратирате и подхранвате с маски за лице. 
Козметичната индустрия предлага множество варианти според 
вашия тип кожа. Винаги може да подхраните кожата и с домашна 
маска, която да си приготвите сами вкъщи. След като нанесете 
маската и тя престои достатъчно дълго на лицето, винаги изми-
вайте кожата с хладка към студена вода. По този начин ще за-
творите порите и ще ги предпазите от замърсяване и запушване.

ЕКСФОЛИРАЙТЕ РЕДОВНО КОЖАТА
Повечето дами отделят внимание само на почистването на ко-

жата на лицето и нейната хидратация, пропускайте важния момент 
с ексфолирането. Една от важните предпоставки за красива и си-
яйна кожа е редовното и правилно ексфолиране. То представлява 
премахване на горния слой мъртви клетки, които се натрупват по 
повърхността на кожата. За постигането на добри резултати и избяг-
ване на нежеланите раздразнения е хубаво кожата да се ексфолира 
1-2 пъти седмично, като спрямо типа кожа се използва съответния 
продукт – за нормална, суха, мазна или склонна към акне кожа.

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОНИК ЗА ЛИЦЕ
Ежедневният ритуал за красива кожа включва три стъпки: 

почистване, тонизиране и хидратация. Почистването може да 
извършвате с продукти по ваш избор – разнообразието там е 
голямо. След почистването идва ред на тоника за лице. Той се 
грижи за изчистване на порите и подготвя кожата за нанасяне 
на следващите продукти – хидратиращ крем (сутрин) и нощен 
крем (вечер) или грим. Също така действа противовъзпалително 
и предпазва кожата от бактерии. 

Важно е да знаете, че има 3 вида тоник за лице в зависимост 
от предпочитанията ви и от нуждите на кожата. Тоник за лице с 
алкохол (за много мазна и проблемна кожа), тоник на водно-гли-
церинова основа (за мазна кожа) и тоник изцяло на водна основа 
(за нормална или чувствителна кожа).

    ЗДРАВЕ И КРАСОТА

Лесни стъпки за

перфектна кожа



МЕДИЦИНСКА ГРИЖА ЗА КОЖАТА  
С ВИДИМИ РЕЗУЛТАТИ

www.eucerin.bg

Промоцията е валидна от 01.07 до 31.07.2017 г. 
Не важи за промо комплекти и не се комбинира

с други промоции.

СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ EUCERIN

на всички продукти

-20%
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 ЗДРАВЕ И КРАСОТА

Грижи за косата 
през лятото

Лятно време косата ни е подложена на множество 
рискове от увреждане – продължителното излагане на 

слънце, контактът със солената морска вода и хлорът от 
басейните са най-честите причинители на загуба на коса. 

Всички тези фактори правят косата уязвима и предраз-
положена към накъсване, цъфтеж на косъма,

изгаряне и прекалено изсушаване. 

За да предпазите косата си от изтощаване е редно да 
полагате ежедневни грижи за нея, по-различни от тези, 

които извършвате през зимния сезон. 

Тъй като летните горещини могат да са пагубни за здравето 

на косъма, има някои неща, с които да помогнете на косата си 

да преодолее изпитанията.

 Използвайте гребен с широки зъбци вместо четка 
за сресване на косата. Този тип гребени са много по-щадя-

щи към косата, в сравнение с всякакви видове четки. Помагат 

много за разплитане на заплетените крайчета на косите, без 

да ги късат. Докато четката ги дърпа много агресивно и ги на-

ранява или къса.

 Избягвайте разресването на мокро. Това е голяма 

грешка, която нанася дълбоки щети на косата. Изтънената от 

слънцето коса се накъсва, цъфти по-лесно и трудно се възста-

новява особено, ако системно бъде сресвана на мокро. Не го 

правете, дори и през останалите сезони. Разресвайте се чак, 

след като косата е подсушена.

 Мийте косата по-рядко през летните месеци и из-

ползвайте продукти, които имат SPF защита. 

 През лятото се потите много, особено скалпа ви, 
което води до неприятно омазняване на косата. За да 

я предпазите, ползвайте по-мек шампоан или такъв, който е 

само за лятото, с по-нежна формула. Може да пробвате с бе-

бешки шампоан, чиято формула щади много косата.

 Сушете косата на въздух. През лятото тя е изложена и 

без това на вредното влияние на горещия въздух и слънчевите 

лъчи. Не я третирайте допълнително с горещата струя на се-

шоара. Оставяйте я да съхне на въздух сама, без сешоар поне 

няколко седмици и ще се уверите сами в чудесния резултат.

 Ако страдате от косопад през лятото, правете си 
масаж с натурално масло 3 пъти седмично, за да я под-
храните. За целта загрейте малко бадемово, кокосово или 

арганово масло и започнете да масажирате нежно скалпа си 

поне няколко минути. Правете това редовно и ще заздравите 

корените на косата си само за няколко седмици. 

 На плажа избягвайте директното излагане на ко-
сата на слънце или ако стоите дълго под слънчевите лъчи, 

покривайте главата с шапка или шал. Това ще опази косата от 

силните UV лъчи.

 Ако ще се къпете в басейн, намокрете косата 
предварително, преди да влезете във водата. Това ще 

помогне на косата да абсорбира по-малко от хлора в басейни-

те и така вредата ще е по-малка.

 След плуване изплакнете хубаво косата с чиста 
вода, за да отмиете остатъците от хлор. Ако няма наб-

лизо душ с вода, винаги си носете бутилка с чиста вода, за да 

може да я използвате в такава ситуация. 

 Използвайте продукти за коса, образуващи тъ-
нък невидим слой върху косъма, който да създава пре-

града между вредните влияния и косата.



 Хидратирайте редовно косата. Добрата хидратация 
е най-важното нещо за косата не само през лятото. Излага-
нето на слънце, сол и хлор я дехидратира, а изсушаването е 
предпоставка за накъсване, цъфтеж, начупване и косопад. 
При всяко измиване обработвайте с дълбоко хидратиращи 
продукти за коса. Можете да използвате и природни такива, 
както и хидратиращи маски.

 Ползвайте редовно балсам. Балсамът за косата е 
като водата за тялото, жизнено необходим ви е за здрава и 
блестяща коса. 

 Ползвайте продукти за слънцезащита за косата. 
Не само кожата се нуждае от подходяща грижа и фотозащита, 
но косата също. Използвайте тези продукти ежедневно, както 
нанасяте крем на кожата си. Един лесен трик: след като нане-
сете слънцезащитен продукт на тялото си, прокарайте пръсти 
в косата и така ще нанесете и на нея от продукта. Но тъй като 
формулата на продуктите за кожа и коса се различават, този 
трик може да прилагате само в случаи, когато нямате подхо-
дящ продукт за коса.

 Дръжте косата свободна през лятото. Дайте  
почивка от прически, опашки и плитки, за да може косата и 
скалпа да дишат.

 Най-добрата грижа за цъфтящите и изтощени 
краища е честото им подстригване. Не пропускайте 
регулярните посещения при фризьора ви, особено ако из-
лагате косата на слънце и особено, ако я боядисвате. През 

летния сезон е добре да се въздържате от боядисване на 

косата, тъй като и без това от слънцето цветът й избледня-

ва бързо. Ако не се налага, не я боядисвайте през топлите 

месеци.

 За блясък на косата ползвайте предимствата 
на оцета. За целта използвайте ябълков оцет, като смесва-

те една част оцет и три части топла вода. Преди да нанесете 

шампоана, измийте косата си с приготвената смес. Този лесен 

трик ще направи косата много по-чиста и блестяща, след като 

я измиете и с шампоана.

 Пийте много вода. Тя е важна, както за тялото ви, така 

и за здравето и добрия вид на косата ви. С приема на повече 

течности през топлите дни ще осигурите добра хидратация на 

кожата и косата си. Наблегнете и на пресните плодове и зе-

ленчуци в дневното си меню, тъй като повечето от тях също 

съдържат голямо количество вода.

КАК ДА ВЪЗСТАНОВИТЕ КОСАТА СЛЕД ЛЯТОТО?
След като лятото свърши, слънцето отслабне и преуста-

новите с посещенията на море и басейни, е ред на курс по 

възстановяване на косата. Направете серия от възстановя-

ващи маски с масла за косата си. Снабдете се с козметични 

продукти, които имат силно хидратиращ ефект. Изборът на 

шампоан също е от значение. Добре е и той да бъде обогатен 

с подхранващи масла, за да компенсира загубата на свежест 

в косъма.



 ЗДРАВЕ И КРАСОТА

Но колкото ползи може да се изброят за слънчевото влияние 
върху нашия организъм, също толкова могат да бъдат и нега-
тивните ефекти от прекомерното излагане на ултравиолетовите 
лъчи. Запознайте се с основните положителни въздействия на 
слънчевите лъчи, както и за някои рискове.

ПОЛЗИ
Слънцето ни зарежда с енергия и добро настроение. 

Слънчевите лъчи подсилват нивата на серотонин в организма – 
хормонът на щастието. Затова, когато сме изложени на слънчева 
светлина, ние се чувстваме по-щастливи, усмихнати и ведри. 
Честото излагане на слънце ни предпазва от депресия и мрачни 
настроения, особено в комбинация с приятна разходка по плажа 
или в парка. 

Превенция от диабет. Витамин D, който си набавяме от 
слънчевите лъчи, може да окаже полезно действие на тялото и 
да предотврати появата на диабет. Дефицитът на витамин D се 
смята за чест виновник за появата на диабет втори тип.

Помага за превенцията на МС (множествена склероза). 
Множествената склероза е заболяване на централната нервна 
система, която води до тремори и дори парализа.Причината за 
появата на това заболяване не е известна, но според изследвания, 
излагането на слънце в детска и юношеска възраст намаляват 
драстично риска от появата на това заболяване като възрастен.

Облекчава болка. Когато сме изложени на слънце, то за-
грява приятно тялото и мускулите, като по този начин облекчава 
неприятните усещания или болка, които изпитваме. Слънчевите 
лъчи оказват благоприятен ефект на хора с артрит.

Редуцира риска от ракови заболявания. Да, звучи малко 
парадоксално, имайки предвид, че слънцето може да отключи поя-
вата на рак на кожата, но също така може да повлияе положително 
и да намали риска от поява на други видове рак. Отново, благода-
рение на витамин D, хората, които редовно се излагат на слънчева 
светлина, без да прекаляват, са в пъти по-малко застрашени от рак 
на червата, гърдата, пикочния мехур и стомаха, твърдят учените.

ВРЕДИ
Причина за поява на катаракта. Хората, които са изложени 

дълго време на пряка слънчева светлина, са застрашени от по-
ява на катаракта в някакъв момент. Катарактата е помътняване 
на естествената леща на окото, което постепенно води до нама-
ляване на зрението. Популярното название е „вътрешно перде”, 
защото пречи на ясното виждане според плътността на лещата. 
За превенция от подобно заболяване задължително носете слън-
чеви очила навън, ако сте изложени на слънце дълго време.

Топлинен удар и изтощение. Ако няколко дни сте прека-
рали дълго време на слънце, и то в най-топлите часове между 
12 и 16, сте сериозно застрашени от топлинен удар. За да пре-
дотвратите появата на физическо изтощение, е важно да носите 
защитни средства – шапка и очила, да сте облечени със светли, 
проветриви дрехи, както и да пиете много вода. Ако изтощение-
то не се предолее бързо, то може да доведе до топлинен удар, 
който е животозастрашаващо състояние. 

Изгаряния. Слънчевите изгаряния са най-често срещаният 
негативен ефект от прекомерното излагане на слънце. Симпто-
мите на изгарянията се появяват обикновено около 4 часа след 
престоя на слънце и могат да се влошат до 24-36 часа след из-
лагането на слънце. 

Слънчева алергия. Този вид алергия представлява реакция 
на имунната система към слънцето и може да се прояви някол-
ко часа след излагане на слънчева светлина. Обикновено този 
вид алергия засяга най-често хората между 20 и 40-годишна 
възраст и се проявява чрез сърбящи кожни обриви. Светлият 
фототип хора - светла кожа, светла коса и сини или кафяви очи, 
е по-застрашен от проява на слънчева алергия. При децата и по-
възрастните хора също може да се появи алергия към слънцето, 
особено ако не са защитени достатъчно, а са изложени на интен-
зивно слънцегреене. Затова е важно през летните месеци винаги 
да нанасяйте слънцезащитен продукт, преди да се изложите на 
слънце.

СЛЪНЦЕТО:
ПРИЯТЕЛ ИЛИ ВРАГ

Слънцето е източник на здраве и 
множество ползи за човешкия орга-

низъм. Благодарение на слънчевите 
лъчи много заболявания днес могат 

да се контролират, като например 
различни дерматози, екземи, 

псориазис. За някои кожни състояния 
като розови или разноцветни лишеи 

слънчевите бани също са полезни. 
Чрез излагането на слънце всеки ден 

си набавяме и така необходимия 
за здравето ни витамин D, наричан 

още слънчевият витамин, който има 
огромно значение за здравето ни. 
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DOVE 
Anti Perspirant дезодоранти

на специална цена

BILKA INTIMO CARE
за нежна грижа, свежест

и комфорт през целия ден!

VEET 
Veet Sensitive Precision

Електрически Тример за Деликатни Зони
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APTAMIL
Aptamil 3 или Aptamil 4 с Pronutra+

на специална цена

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. 
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-15%



AVENT
 Залъгалки със забавни надписи 

на специална цена

Могат да се стерилизират.
Без бисфенол-A.
Хигиенична капачка.

 Иновативна технология,
предлагаща бързо
и сигурно тестване.

 Двойно повече сигурност
на теста, благодарение
на двата броя в опаковка.

 Лесна и практична употереба.

 Ниска и достъпна цена.

6,79
8,29

6,79
8,29

9,99
13,99

9,99
13,99

СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -10%



Ако искате да имате наистина красив маникюр и нямате 

време, за да отидете в салон за красота, вижте как можете да 

го постигнете и у дома. Експертите в областта препоръчват за 

ноктите да се полагат грижи всеки, за да са здрави, лъскави 

и силни. Вижте как...

ХИДРАТАЦИЯ
След всяко измиване на ръцете, не пропускайте да нане-

сете хидратиращ крем. Препоръчваме ви тези, създадени 

за ръце и нокти. Този малък ритуал ще предпази кожата от 

изсушаване и в същото време ще хидратира ноктите, ще сти-

мулира растежа им и ще ги направи по-здрави. През летния 

сезон не пропускайте да нанасяте компенсираща, дълбоко 

овлажняваща грижа за ръце и нокти, особено ако често се 

излагате на влиянието на слънцето и хлора в басейните.  

ОФОРМЯНЕ
Оформянето на ноктите е важна стъпка от грижата за кра-

сив маникюр. Не забравяйте обаче, че е важно да подходите 

с внимание, както към пилите, които избирате, така и към са-

мата техника. Никога не използвайте прекалено груби пили. 

За предпочитане са картонените и стъклените, тъй като те са 

по-фини и не увреждат нокътната плочка. Металните пили 

често водят до нацепване и счуване. Пилете винаги в една 

посока. 

 ЗДРАВЕ И КРАСОТА

Преди да нанесете какъвто и 

да било цвят на ноктите, важно 

е да се погрижите за здравето 

им...

СЪВЕТИ ЗАСЪВЕТИ ЗА

КРАСИВКРАСИВ
МАНИКЮРМАНИКЮР



www.aptekamedea.bg

ПОДГОТОВКА И ПОДСИЛВАНЕ
Независимо дали ще използвате лак 

за нокти или не, заздравителят е поч-
ти задължителен. Заздравителите за 
нокти са разработени така, че да изо-
лират нокътната плочка от вредните 
химикали и оцветяващите пигменти 
на лака. Едновременно с това те имат 
подхранващо и подсилващо действие, бла-
годарение на съдържанието на калций, витамин А и 
Е и растителни компоненти.

ГРИЖА ЗА КОЖИЧКИТЕ
Кожичките, които обгръщат нокътната плочка имат за-

щитна роля. Неправилно е към тях да се отнасяме като към 
нещо ненужно, което трябва да бъде на всяка цена отстране-
но. По-скоро говорим за грижа. Препоръчваме ви да нанася-
те специално предназначено за целта олио, което подхранва 
и прави по-лесно оформянето на кожичките. Изрязването им 
често причинява инфекции, затова бъдете внимателни. 

МАСАЖ
Масажът на тялото, гърба или ходилата със сигурност е 

нещо, което всеки е опитвал. Време е да опитате и масаж на 
ноктите и ръцете… Докато си почивате пред телевизора взе-
мете малко количество кокосово масло или зехтин и с нежни 

движения го втрийте в кожата на ръцете и по нокътните 
плочки, до пълното му попиване. Процедурата би била още 
по-ефективна, ако я прилагате всяка вечер и след завърш-
ването й си сложите меки памучни ръкавици за през нощта. 

Красивите ръце носят самочувствие на своя притежател, 
но и говорят много за неговата същност. Погрижете се за 

маникюра си и по този начин изпратете положително 
послание на хората, с които общувате…
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През летния сезон ухапванията от насекоми са честа при-
чина за консултации с алерголог. Лечение се предприема само 
тогава, когато става дума за по-сериозна реакция. Използват се 
антихистамини, а ако има инфекция - антибиотик. 

Ухапванията от комари предизвикват подуване, сърбеж и 
дори болка. Симптомите са неприятни, но в никакъв случай не 
са животозастрашаващи. 

Много малък процент от децата реагират с алергична ре-
акция към ухапванията. По-често се наблюдава локална ре-
акция, известна като папулозна уртикария, която се дължи на 
свръхчувствителност към слюнката на комара. Оплакванията 
нормално изчезват в рамките на три или четири дни.

Имайте предвид, че проявата на алергична реакция след 
ухапване от комар не означава, че детето задължително би 
проявило чувствителност към отровата на оси и пчели. И при 
двата случая обаче е важно да се следи за отоци, затруднено 
дишане, разширяване диаметъра на зачервената площ и др. 
Детето не бива да докосва и чеше засегнатото място, тъй като 
това увеличава риска от инфекция. Подходящо е мястото да се 
почисти с вода и сапун, след което да се сложи успокояващ сту-
ден компрес, който да намали болката и отока. 

Терапевтичният подход при деца, които страдат от алергия и 

тези, които просто проявяват обичайните при ухапване от насе-
коми симптоми, е различна. 

Алерголозите и педиатрите подчертават, че най-добрата 
защита е тази, с която може да се избегне ухапването от насе-
коми. Защитните мерки при най-малките включват облекло 
с дълги ръкави и крачоли, а когато това е възможно, е добре 
да се избягва среда с много зеленина, реки, блата, да се под-
бират дрехи с не много ярки цветове. Необходимо е да знаете, 
че всички парфюми, омекотители за дрехи, одеколони и други 
аромати, привличат комарите. 

Надеждно средство за защита са репелентите, но тези про-
дукти не винаги са подходящи за малки деца. Най-честата 
съставка на репелентите е диетил-мета-толуамид, известен 
също като DEET. Той е изключително ефективен и осигурява 
добра защита срещу кърлежи и всякакви насекоми, но както е 
показано в някои изследвания, може да бъде невротоксичен . 
Поради тази причина, употребата му при деца под две години и 
при концентрация над 10% не е препоръчителна. 

Пиперидин-карбоксиловата киселина е друга често срещана 
съставка в репелентите. Тя се понася добре от кожата, но има 
токсични ефекти, поради което също се налага употребата й да 
бъде ограничена при деца под две години.

Ако все пак не може да бъде избегнато приложението на ре-
пелент против комари, необходимо е особено внимателно да се 
спазват инструкциите на производителя за начина на аплики-
ране. Важно е да се избягва областта на очите, устата и ръцете, 
тъй като така има опасност от поглъщане.

Репелентите не бива да се смесват със слънцезащитни про-
дукти. Ако е необходимо да приложите и двата вида защита, 
първо се нанася слънцезащитната. 

Ухапванията

от комари рядко 

предизвикват 

алергични реакции 

при децата
Едва 3% от населението реагира на ухапвани-
ята от комари с алергична реакция. Педиа-
тричните алерголози съветват да се ограничи 
употребата на репеленти при деца до две 
години, с оглед на това да се избегнат техните 
невротоксични ефекти.



7,89
10,59 24,99

29,89

7,89
10,59

SCHOLL
Система от писалка и спрей
против гъбички по краката

СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -10%



GILLETTE
Самобръсначки на специална цена

AQUAFRESH Intense Clean
Уникална формула с микро кристали за

два пъти по-добро почистващо действие,
нежна към зъбите, заздравява емайла.

Паста за зъби, 75 мл

3,29
4,89

2,99
3,99

5,59
7,49

5,59
7,49

5,59
7,49

2,99
3,99

2,99
3,99

5,89
6,99



WET HANKIES
мокри кърпи промо пакет

на специална цена

LACTACYD
интимни почистващи кърпички

15 броя на специална цена

L`ANGELICA
душ гел 500 мл на специална цена

EVERBEL  
дамски превръзки на специална цена

• Хипоалергенни
• Гинекологично тествани
• 100% Биоразградими

3,19
3,79

3,19
3,79

2,99
4,59

3,59
3,99

3,59
3,99

1,79
2,09

1,79
2,09

2,99
4,59



ОВЕН (21 МАРТ-21 АПРИЛ)
Скъпи Овни, месец юли е обещаващ. Възможно е много от вас да предприемат промени, 

свързани с навици, дълбоко вкоренени в моделите ви на поведение. В крайна сметка това ще ви 
помогне и ще обогати личностното ви развитие. Действате твърде радикално по отношение на 
семейните въпроси. В края на периода ще имате възможност за повече почивка. 

РАК (22 ЮНИ-21 ЮЛИ)
Този месец ще е свързан с повече емоции и промени за вас, скъпи Раци. Вашите лични желания 

и амбиции ще ви държат в активна позиция. Няма да липсват обстоятелства, които да поставят 
по-силните карти във вашите ръце. Приемете пречките като предизвикателство и следвайте пла-
новете си. Възможно е амбициозността ви да провокира напрежение в отношенията с по-властна 
личност. Имате нужда от повече лична свобода. 

ТЕЛЕЦ (21 АПРИЛ ДО 21 МАЙ)
За вас, Телци, този месец ще бъде белязан с удовлетворение във всяка сфера. Рационалността 

ви носи успехи в професионален план. Умеете да се аргументирате и с вашите действия и думи 
винаги стоите убедително. В края на месеца много от вас ще изпитат необходимост от почивка и 
уединение. Ще намерите спокойствието, което ви е нужно. Периодът е подходящ да се помирите с 
хора, с които сте имали обтегнати отношения в миналото.

ЛЪВ (22 ЮЛИ-21 АВГУСТ)
Мили Лъвове, впрегнали сте цялата си сила и енергия, за да финализирате проектите си. Нужно 

е да  направите някои корекции в приоритетите си, макар да не е лесно. Може да разчитате на бли-
зък или приятел, който има силно присъствие в живота ви. Това е идеалният момент да продавате, 
купувате, планирате. Изживявате спокоен и приятен период с любовната си половинка и това ви 
носи самочувствие и радост.

БЛИЗНАЦИ (22 МАЙ-21 ЮНИ)
За Близнаците месец юли обещава нови запознанства и приятелства. Като цяло периодът 

е много емоционален. Любовните трепети са на преден план. Помислете как да стабилизирате 
финансите си. Чувствате се енергични и силни, а самочувствието ви дава усещането, че можете 
да преместите планини. Бъдете разумни. Не се отдавайте на чувството за величие. Очертават се 
непланирани пътувания.

ДЕВА (22 АВГУСТ- 21 СЕПТЕМВРИ)
Този месец ще ви донесе приятни изненади. Възможно е да имате усещането, че живота тече с 

нови обороти и всичко е по-динамично и живо. Вътрешният ви глас няма да ви подведе и ще на-
сърчава правилните действия, с които ще постигнете баланс в личния и професионалния си живот. 
Вашите любовни взаимоотношения застават на предната част на сцената, а диалогът ще се окаже 
от съществено значение за изясняване на въпроси, преди да станат недоразумения. 

СВОБОДНО ВРЕМЕ

Хороскоп за



ВЕЗНИ (22 СЕПТЕМВРИ-21 ОКТОМВРИ)
Месец юли ще ви предостави възможности за социални изяви. Взаимоотношенията в семейството са 

сигурни и стабилни. Дългогодишно приятелство ще ви даде опора в момент на колебание и ще намери-
те подкрепа и разбиране по отношение на всичко, което ви тежи и трябва да се промени. Ако усещате, 
че темпото ви на живот е прекалено бързо, достатъчно е да пожелаете и това може да се промени. 

КОЗИРОГ (22 ДЕК-21 ЯНУАРИ)
Предстоят много промени за вас, Козирози, затова поемете дъх. Става дума за планирани, жела-

ни промени, които касаят както работната сфера, така и личния ви живот. Различни обстоятелства 
ви подканят да бъдете инициативни. Не се вторачвайте във възникнали противоречия. Отстоявайте 
вижданията си, само така ще се чувствате в хармония със себе си и ще спечелите доверието на 
околните. Възможно е да срещнете човек, който не сте виждали отдавна.

СКОРПИОН (22 ОКТОМВРИ-22 НОЕМВРИ)
Този месец ще успеете да постигнете баланс между очакванията и действията си. Умеете да уп-

равлявате енергията си така, че да постигате точно каквото желаете. Намирате се в изключително 
успешен период от живота си, а усещането, че държите нещата под контрол, не е ново за вас. Въз-
можно е обстоятелства да ви накарат да избирате между еднакво ценни за вас хора. Ще попаднете 
в ролята на човек, който отсъжда и взема решения, важни за всички. 

ВОДОЛЕЙ (22 ЯНУАРИ-19 ФЕВРУАРИ)
Месецът гарантира спокойствие и хармоничност за представителите на този зодиакален знак. 

Ако до този момент сте имали необходимост да бъдете свръхактивни, то време е да си почините. 
Спокойствието ще ви даде възможност да видите по-ясно своите приоритети. Възможно е да имате 
усещането, че сте изправени пред ситуации, които изпитват чувството ви за справедливост. След 
средата на месеца фокусът ще се  премести върху личния ви живот и взаимоотношенията с хората. 

СТРЕЛЕЦ (23 НОЕМВРИ-21 ДЕКЕМВРИ)
През юли на преден план излиза финансовата ви мощ. Може да си позволите да планирате, ин-

вестирате, пренареждате разходите си. Силите и късметът ви ще са фокусирани изключително в 
тази посока. Извлечете максималните ползи от периода, за да си гарантирате дългосрочна стабил-
ност. В края на месеца предпочитате да се посветите на вашия партньор. Взаимността в отношения-
та ви ще ви донесе удовлетворение и ще ви оживи. 

РИБИ (20 ФЕВРУАРИ-20 МАРТ)
Темпото, което сте избрали е по-спокойно и така всяка ваша крачка е уверена. Малки недоразуме-

ния в семеен план ще нарушат хармонията ви, тъй като ще е нужно да намерите идеи за разрешава-
нето на възникналите проблеми. Бъдете непреклонни по отношение на решенията си и резултатите от 
тях ще са положителни. В края на периода се очертават приятни изненади. В добро разположение сте 
и това ще даде нов тласък на любовните ви взаимоотношения. 

месец Юли

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.

www.aptekamedea.bg



Предложенията са валидни за периода от 1 до 31.07.2017 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
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
ОЧАКВАЙТЕ Медея Перник 2 – ул. „Климент Готвалд“, бл.6, вх. А, ет. 1, сграда 1

Стара Загора:
Медея Стара Загора – бул. „Митрополит Методи Кусев” № 26, тел. 0885 991 554
ОЧАКВАЙТЕ Медея Стара Загора 2 – бул. „Цар Симеон Велики“ №60

Кюстендил:
Медея Кюстендил – гр. Кюстендил, ул. „Демокрация“ 38, тел.0886 809 071

www.aptekamedea.bg



ПъпешПъпеш
Символ на лятото, хранителен и освежаващ, той притежава неустоим вкус и аромат... Негово вели-
чество Пъпешът е сред най-любимите плодове на малки и големи. 

ВКУСНО И ПОЛЕЗНО

В сочното сърце на този удивителен плод са 

събрани живителни сокове, съставени от ценни 

витамини, като А и Е, минералите калий, калций 

и цинк, захар и вода, които хидратират тялото, за-

реждат с енергия и сила. 

Пъпешът има диуретично действие, което в 

допълнение към съдържанието на естествени 

фибри, насърчава елиминирането на  токсините и 

неутрализира киселинността. Състои от 90% вода и 

много малко калории.

Започнете деня си с някоя от нашите леки 

летни рецепти с пъпеш: 



ПЛОДОВ КОКТЕЙЛ „КЮРАСАО” С ПЪПЕШ
Необходими продукти: 1 голям, добре узрял пъпеш, 

200 мл кокосово мляко, 200 мл газирана вода, 2 с. л. за-
хар,1 лимон, 2 портокала, 300 грама череши, кубчета лед 

Начин на приготвяне: Почистете пъпеша, отрежете 
малко капачето в единия му край и издълбайте сърцеви-
ната. В блендер смесете сърцевината от пъпеша, кокосово-
то мляко, газираната вода, сока от портокалите и лимона, 
захарта, черешите и леда. Разбъркайте и изсипете сместа в 
пъпеша. Поставете цветни сламки и затворете с капачето. 
Сервирайте веднага.

МАЛЕБИ С ПЪПЕШ
Необходими продукти: 100 г оризово нишесте, 20 г 

кокосово масло, 2 с.л захар, 300 г нарязан на малки куб-
чета пъпеш, 10 добре узрели, почистени череши, домашен 
карамел или топинг карамел, карамелизирани ядки

Начин на приготвяне: Сварете нишестето със захарта 
и след отдръпването му добавете кокосовото масло. При-
бавете нарязаните кубчета пъпеш и разбъркайте внима-
телно. Сервирайте в десертни чаши. Пригответе карамел 
и карамелизирани ядки по избор. Изсипете малко коли-
чество отгоре и за финал поставете няколко цели череши. 

Плодовото малеби поднесете охладено. 

ПЛОДОВИ ХАПКИ С ПЪПЕШ И ГОРСКИ 
ПЛОДОВЕ

Необходими продукти: 1 добре узрял пъпеш, мали-
ни, ягоди, боровинки, череши и други плодове по избор, 
черен шоколад.

Начин на приготвяне: Нарежете на кубчета пъпеша. 
Върху коктейлни пръчици подредете парченца пъпеш, 
като ги редувате с дребни плодове – малини, ягоди, боро-
винки и завършите с череша. Разтопете на водна баня чер-
ния шоколад. Потопете всяка черешка в него и подредете 
в поднос. Охладете добре хапките преди да ги поднесете.  

www.aptekamedea.bg

Пом. фармацевт Миглена Методиева
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Научете повече на aptekamedea.bg

или на ФБ страницата на аптека Медея.
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