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БОЛЕСТИ НА
СЪВРЕМЕННАТА ЖЕНА

ЗДРАВЕ И КРАСОТА

ТРАДИЦИЯ В
БЯЛО И ЧЕРВЕНО
Месец март е любим и очакван заради обещанието, което носи – за настъпващата пролет.
Докато познатата ни от митoлогията покровителка на месеца – Баба Марта смело ще
сменя настроенията си, слънцето все по-често ще напомня за предстоящия нов сезон.

ТРАДИЦИЯТА НА
ПРЕПЛЕТЕНИТЕ БЯЛО И
ЧЕРВЕНО СЪЩЕСТВУВА
ОТ МНОГО ГОДИНИ
Тя е символ на верността ни към
националните обичаи. Мартеницата и цветовете є олицетворяват
живота, здравето, новия живот. Носим я от лявата страна – по-близо
до сърцето си, до деня на пролетта.

КАКВО ОЗНАЧАВА
Освен красотата, която носи,
много важна е магията на самото приготвяне на мартеничката.
Между вплетените конци в бяло и
червено, се заключват пожелания
за здраве и късмет, които є придават живот и я превръщат в магичен талисман.

НА КОГО ДА Я ПОДАРИМ
Едва ли някой ще отрече, че
сякаш детската усмивка найсилно допълва вълшебството на
мартеницата. Самата тя провокира усмивка у всеки. А щом нещо
толкова мъничко може това, не ни
остава нищо друго, освен да подарим вълшебство на всички, които
обичаме.

КАК ДА НАПРАВИМ
МАРТЕНИЦА
Пожелайте силно нещо хубаво
на човека, за когото ще приготвите мартеницата и си представете
как с преплитащите се бели и
червени цветове, тези пожелания
оживяват...
Пом. фармацевт Миглена Методиева

www.aptekamedea.bg

Честит
празник,
скъпи Дами!

Целия месец
посвещаваме
на вас!
8-ми март заслужава почит заради идеите, които носи през времето. В продължение на
векове на този ден се случват събития, с които жените извоюват правата си и подпечатват
една важна кауза – равнопоставеността. Каузата е отдавна защитена и затова има много
доказателства. Едно от тях е това, че все още не отказваме да почетем този празник и днес.
Да поднесем цвете на 8-ми март далеч не е начин да демонстрираме чувствата си. Този
жест е знак на уважение към жените, които са имали смелостта да отстояват достойнствата си и към силата, с която го правят до днес. Примерите за това убедително стоят
във всички вариации на дейности – в театъра и училищата, политиката и държавните
дейности, търговията, здравеопазването, у дома.

30,59

27,59

12,69

11,49

ЗДРАВЕ И КРАСОТА

Храна за
отличници
Затова много от диетолозите през последните години насърчават родителите с появата на малките си наследници да
осмислят внимателно храненето си.
Добре е още след захранването, най-малките да сядат заедно с родителите си на масата и да се хранят заедно, с едни и
същи неща. Нека имат избор, но той да е контролиран. Предлагането на алтернатива, ако детето откаже приготвената вечеря,
води до проблеми, свързани с апетита и храненето.
Има безброй много проучвания, които доказват, че злоядите и децата с наднормено тегло показват по-слаби резултати в
училище, по-трудно се адаптират при нови условия, имат проблеми с концентрацията.

С КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ ХРАНЯТ ДЕЦАТА, ЗА ДА СА
ЗДРАВИ И СИЛНИ
Детското меню трябва да е балансирано и разнообразно. То
трябва да осигурява достатъчно енергия и всички хранителни
вещества в необходимите количества. Отказът от хранителни
групи, вегетарианството и всякакви ограничения не са препоръчителни в детска възраст, освен ако няма назначения за
това. Най-разумната диета е разнообразната, тази, която стои
по-близо до равновесието и баланса на хранителните групи.

МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ
Групата на млечните продукти включва натурално прясно
мляко, сирене, кисело мляко и млечни десерти. Всички те обогатяват менюто с протеини, витамини и минерали. В млечните
продукти се съдържат и полезни мазнини. Тази група трябва да
присъства в ежедневното хранене в 2 до 3 порции.

Добрите хранителни навици започват още в
най-ранна възраст. Установяването на правила,
балансираното хранене и отказът от целофанени
лакомства са важна част от бъдещето на всяко
дете. Всичко започва в семейството. Най-лесния
начин да научим детето е с личен пример.

МЕСО
Различните видове меса и риба са ценен източник на протеини, мазнини, фосфор, желязо, омега 3 (риба, ) витамин В12
(в месото). Необходимо е децата да приемат 3 порции месо, 4
рибни порции и 4 яйца седмично.

ВЪГЛЕХИДРАТИ
Полезните за децата въглехидрати се съдържат предимно в
зърнени и бобови култури: ориз, боб, картофи, лимец и др., както
и продукти от тях. Осигуряването на необходимото количество въглехидрати е важна част от балансираното детско хранене. Въглехидратите са незаменима хранителна група във възрастта на израстване, когато енергийните нужди на тялото и мозъка са в пъти
по-големи. Изброените продукти набавят също фибри, витамини
и минерали. Препоръчителният прием е 4 до 6 порции всеки ден.

СУРОВИ ЗЕЛЕНЧУЦИ И ПЛОДОВЕ
Пресните зеленчуци и плодове са незаменим източник на
витамини и минерали, пектин, фибри, антиоксиданти. Децата
се нуждаят от 2 до 4 порции от тях всеки ден.

МАЗНИНИ
Мазнините, особено ненаситените, са изключително полезни
и необходими в детското меню. Те са източник на енергия за
организма. Около 60гр. е препоръчителното количество зехтин
или други растителни мазнини в детското дневно меню. Внимание изискват продуктите, които съдържат хидрогенирани мазнини. Последните се съдържат в пакетираните захарни изделия
и причиняват много щети в организма.
Пом. фармацевт Миглена Методиева

ВСИЧКО ТОВА ПОКАЗВА, ЧЕ КОГАТО ГОВОРИМ ЗА ХРАНЕНЕ ПРИ ДЕЦАТА,
ЗДРАВОСЛОВНО ОЗНАЧАВА БАЛАНСИРАНО И РАЗНООБРАЗНО.

Мелатонин 5 мг
Не съдържа ГМО. Не съдържа глутен. Подходящ за вегани.

26,49

23,89

+ Регулира съня.
+ Благоприятства
полово съзряване
и репродукцията.

+ Многофакторен
антиоксидант.

Лутеин с лутемакс 20 мг
Не съдържа ГМО. Не съдържа глутен.

23,69

21,29

+ Благоприятства
нормалната
зрителна
функция.

+ Поддържа
очите по време
на стареенето.

Êóðêóìèí Êîìïëåêñ
500 ìã ñ ÌÅÐÈÂÀ®
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ПРО-АКТИВ течен с вкус на ягода

Куркумин C3 комплекс съдържа мощен стандартизиран
екстракт от (Curcuma Longa) корен, известен като куркума.
Куркуминоидите спомагат за здравето на ставите, мозъка,
сърцето и кръвоносната система, като предпазват клетките
от оксидативен стрес.
 Подпомага зрението.
 Подпомага
опорно-двигателната система
стеема
и ставите.

47,49

42,79

90,39

69,99
ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА
С БЛАГОПРИЯТНО
ДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ СТАВИТЕ
Предназначение: Хранителната добавка „Течен колаген“
съдържа колаген, витамини
и минерали, които оказват
благоприятно влияние върху
ставите. Колагенът ще ви дари с
ослепителна кожа, коприненобляскави коси, здрави нокти и
стави. Влияе благоприятно на
съня, регулира теглото.

ЗДРАВЕ И КРАСОТА

Маслото от чаено дърво
се добива от растението
Melaleuca alternifolia. Има прозрачен златист цвят и излъчва свеж
камфороподобен аромат.

Наричат го „аптека в
бутилка” и това не случайно.
Ето някои от начините да използвате
неговата магическа формула за здраве,
красота и хармония у дома.

ЕДНО РЕШЕНИЕ ЗА ВСЕКИ ПРОБЛЕМ:
МАСЛО ОТ ЧАЕНО ДЪРВО
АКНЕ
Маслото от чаено дърво има силно бактерицидно
и противовъзпалително действие. Това дава повод за
провеждането на различни проучвания, които показват ефективността му в терапията на акне. Ефектът
му се сравнява с този на бензоил пероксид 5% , а като
предимство се отчита липсата на странични ефекти.
При 78 % от хората, лекувани с бензоил пероксид са описани странични ефекти, като парене, дехидратиране на
кожата, опъване, люспене. Заключенията доказват свойствата на чаеното дърво и дават нови насоки в развитието на дерматологията.

МИКОЗИ И ЕКЗЕМИ
Проучване доказва, че тримесечно приложение на
чисто масло от чаено дърво върху кожни и участъци от
ноктите, засегнати от микоза, дава много по-бързи и
добри резултати, в сравнение с локални противогъбични средства. Приложени като компрес, няколко капки
от маслото действат бързо и благоприятно при екземи.
По-голямо количество от маслото, приложено директно
върху кожата, може да причини парене, зачервяване и
болезнено изсушаване.

АНТИВИРУСНА ТЕРАПИЯ
Симптомите на настинка, грип
и устойчива кашлица успешно се
повлияват от чудодейното масло.
За целта е достатъчно да добавите две капки от него към водата

за инхалация. Маслото от чаено дърво не трябва да
се приема вътрешно, дори и в малки количества. Това
може да предизвика диария, повръщане, сънливост,
обърканост. Противопоказно е при малки деца и
бременни.

ПРИ ПЪРХОТ И СУХ СКАЛП
Благотворното въздействие на маслото от чаено
дърво се дължи на терпеноиди, които имат антисептично
и противогъбично действие. Дерматологично проучване
показва, че употребата на шампоан с 5% масло от чаено
дърво премахва пърхота и се справя със сърбящия и сух
скалп само за четири седмици. Може да изберете базисен шампоан, към който да добавите 10 капки от етеричното масло. Използвайте два пъти седмично.

ИЗПОТЯВАНЕ И НЕПРИЯТНА МИРИЗМА
Няколко капки от лечебното масло, добавени във ваната, ще потиснат развитието на патогенни микроорганизми по кожата, ще премахват неприятната миризма и
деликатно ще парфюмират тялото. Освен това, ще имате
възможност да се насладите на изключително приятното
въздействие на маслото под формата на ароматерапия.
Друг вариант е да сложите малко количество от него в
изпарител. Така целият дом ще се изпълни с благодатното
ухание, докато вие се наслаждавате
на моментите, прекарани в компанията на любимите си хора.
Пом. фармацевт
Миглена Методиева
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6,39

5,79

Лак 2 в 1

Доказано ефективен при гъбички по ноктите!

22,19

19,99

21,59

19,49

3,29

2,99

1,29

1,19

ТУК ЗАПОЧВА ПЕРФЕКТНОТО ЗДРАВЕ

™
ТЕРАКУРМИН
(CurcuminRich Theracurmin )
™

™

ЕДИНСТВЕНИЯТ ЕКСТРАКТ ОТ КУРКУМА,
ОСИГУРЯВАЩ 100% АБСОРБЦИЯ!

30 mg
60
V-капсули

Теракурмин е източник на най-бионаличната
форма на куркумин на пазара
Част от специалната линия продукти на канадската
марка Natural Factors – Rich Line. Линия Rich Line включва
естествени продукти със съдържание на екстракти от
лечебни растения, плодове и др., в максимално висока
концентрация!
Екстрактът от куркума Теракурмин
е произведен и патентован
от японската компания Theravalues Corporation.

31,99

28,79

ДОКАЗАН ЕФЕКТ
С КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ.

OСТЕОМУУВ

ИКОНОМИЧНА

РАЗФАСОВКА ЗА 2 МЕСЕЦА!

Супер грижа за ставите
1431 mg, 120 таблетки
ОстеоМуув е високо
ефективен, природен
продукт, осигуряващ пълната гама хранителни вещества, необходими за възстановяването и правилното
функциониране на ставите.
ОстеоМуув се отличава с
много бързо действие – дава
резултати още в рамките
на първите 7 до 10 дни от
началото на приема.

64,69

58,29

БЪРЗО
ДЕЙСТВИЕ
ДО

7 ДНИ!

НАМАЛЯВА ХРОНИЧНИТЕ
БОЛКИ И СКОВАНОСТТА
СЪДЕЙСТВА ЗА БЪРЗОТО
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА
СТАВНИЯ ХРУЩЯЛ

НАМАЛЯВА РИСКА
ОТ ПОСЛЕДВАЩИ
УВРЕЖДАНИЯ И
ДЕФОРМАЦИИ

18,09

16,29

19,89

17,89

-10%

СПЕЦИАЛНА
ОТСТЪПКА

19,19

17,29

16,89

15,19

DR.THEISS

сироп 100 мл на специална
ц
цена
ц
Експекторант
с бръшлян
Растителен лекарствен продукт – за
откашляне при продуктивна кашлица при
възрастни, юноши и
деца над 2 години.

1,09

0,89

6,49

5,49

5,99

5,09
1,09
1,09

0,89

0,89

Сироп за кашлица от
теснолист жиловлек
С течен екстракт от стръкове на теснолист жиловлек.
Прилага се при остри
възпаления на дихателните пътища, придружени с
кашлица.

9,29
Хранителна добавка с подсладители.
По една таблетка дневно за възрастни
и деца над 12 години. Да не се надвишава препоръчителния дневен прием
и да не се използва като заместител
на разнообразното хранене.

16,19

12,99

Байер България ЕООД, ул. „Резбарска“ 5, 1510, София, България L.BG.
MKT.09.2015.0726. *IMS Health R4B MAT March 2015 database.

43,09

40,93

-15%

СПЕЦИАЛНА
ОТСТЪПКА

-15%

СПЕЦИАЛНА
ОТСТЪПКА

-15%

СПЕЦИАЛНА
ОТСТЪПКА

ЗДРАВЕ И КРАСОТА
Д-р Анна Чорбова, Началник Отделение
„Акушерство и гинекология“ в МБАЛ „Вита“

БОЛЕСТИ НА
СЪВРЕМЕННАТА ЖЕНА
Как да разберем дали страдаме
от рак на маточната шийка?
Д-р Анна Чорбова е специалист акушер-гинеколог и Началник на Отделението „Акушерство и гинекология“ в МБАЛ
„Вита“. В своята практика д-р Чорбова има завършени
курсове и следдипломни квалификации по Ултразвукова
3D диагностика (Виена, 2007 г.), Здравен мениджмънт
(2006 г.), Курсове по ултразвукова и доплерова диагностика;
рискова бременност; оперативна гинекология; ендокринология; детско – юношеска гинекология; колпоскопия;
климактериум и менопауза (1994 г. – 2006 г.)

Д-Р ЧОРБОВА, В МЕСЕЦА НА ЖЕНАТА, ДА ПОГОВОРИМ ЗА ЖЕНСКОТО ЗДРАВЕ. КОИ СА НАЙ-ЧЕСТИТЕ
ОПЛАКВАНИЯ, ЗАРАДИ КОИТО ЖЕНИТЕ ПОСЕЩАВАТ
СВОЯ ГИНЕКОЛОГ?
Забелязвам една позитивна тенденция в отношението на
българката към личното є здраве. Все повече пациентки ни посещават за редовната два пъти в годината профилактика. Във
„Вита“ сме кръситили профилактичния пакет „Женско здраве“
и включва преглед, ехография на малък таз, цитонамазка и
влагалищен секрет. Но на въпроса Ви – консултацията с гинеколог е задължителна при инфекции на влагалището, както
и при различните хормонални и туморни заболявания. През
последните години все повече млади жени имат поликистозни
яйчници, сраствания и редица придружаващи заболявания,
които нерядко водят до репродуктивни проблеми. Наблюдава се и значителен ръст на диагностициран рак на шийката на
матката, който за съжаление е в комбинация с намаляване на
възрастовата граница при болните.

лактиката и в тази връзка се стараем непрестанно да напомняме на пациентките колко важна е профилактиката, за да се
предотврати едно заболяване или ако то вече е възникнало,
поне да се установи във възможно най-ранен стадий.

НА КАКВА ВЪЗРАСТ Е НОРМАЛНО ЕДНА ЖЕНА ДА МИНЕ
НА ПЪРВИЯ СИ ГИНЕКОЛОГИЧЕН ПРЕГЛЕД?
С оглед на факта, че в днешно време жените пристъпват
към полова активност на все по-ранна тийнейджърска възраст, това, разбира се, автоматично повишава и риска от появата на редица гинекологични заболявания. Ето защо считам,
че след започване на полов живот (ако няма други проблеми)
е време и за първия гинекологичен преглед. Поради ранния
промискуитет се сблъскваме с все повече млади жени с рак на
шийката на матката. При една по-адекватна сексуална култура
и информираност сред тийнейджърите може би ще срещаме
по-малко такива случаи. Ракът на шийката на матката е изключително тежко заболяване за пациента, за обществото, а
профилактиката и превенцията са лесно достъпни и осъществими.

КАКВИ СА ПРИЧИНИТЕ ЗА ПОЯВАТА НА СЪВРЕМЕННИТЕ
ГИНЕКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ?

РАЗКАЖЕТЕ НАКРАТКО ЗА СИМПТОМИТЕ ПРИ РАКА НА

В основата не само на гинекологичните, но и на всички
съвременни заболявания стои начинът на живот. Храненето,
двигателната активност и стресът са все фактори, които влияят
върху цялостното здравословно състояние. Затова е и профи-

ДАЛИ СМЕ БОЛНИ?
Ракът на шийката на матката най-често се причинява от
т. нар. човешки папилома вирус (HPV). Честотата на HPV ин-

ШИЙКАТА НА МАТКАТА И КАК МОЖЕМ ДА РАЗБЕРЕМ
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фекциите е най-висока във възрастовата група 16-20 години.
Най-често инфекцията се предава по полов път с над 75-80%
пожизнен риск от заразяване. Това на практика означава, че
почти всяка жена прекарва една или повече HPV инфекции,
обикновено, скоро след началото на сексуалния живот, като
рискът нараства при по-голям брой партньори. Заразяването
с вируса, обаче, не означава, че той непременно ще се развие
в рак. За съжаление процесът протича безсимптомно и когато
се появи най-често неправилно генитално кървене, заболяването вече е в напреднал стадий. Според Националния раков
регистър всеки ден в България умира по една жена от рак на
маточната шийка и се диагностицират три нови случая на заболяването.

КАКВИ СА МЕТОДИТЕ ЗА ДИАГНОСТИЦИРАНЕ НА РАК НА
ШИЙКАТА НА МАТКАТА?
Цитонамазката е по-разпространеният вид изследване от
гледна точка на това, че не всеки гинекологичен кабинет разполага с колпоскоп. Важно е, обаче, пациентките да знаят, че
цитонамазката не е достатъчно информативен диагностичен
метод. Колпоскопията, от своя страна, регистрира първите изменения на шийката на матката.

КАКВО ТОЧНО ПРЕДСТАВЛЯВА КОЛПОСКОПИЯТА?
Колпоскопията е рутинно гинекологично изследване, което
представлява детайлен преглед със специален апарат, който
дава увеличение, и по този начин могат да се установяват изменения по шийката на матката, недоловими с просто око. В

Специален пакет
„Женско здраве“
Включва:
• преглед при акушер-гинеколог
• ехография на малък таз
• цитонамазка
• влагалищен секрет
88 лв. пакетна цена,
която важи за часове до 31.03.2017 г.
Телефон за записване на часове
при акушер-гинеколозите на „Вита“:
02 960 49 50, 02 960 49 51, 02 960 49 52
(адрес: София, ул. Драговица №9)

Многопрофилна болница
за активно лечение Вита
София, ул. „Драговица“ №9
www.vita.bg

случай, че се забележат такива промени, се прави последващо
изследване на въпросните атипични клетки. За по-притеснителните дами бих искала да отбележа, че колпоскопията се извършва бързо (отнема буквално минути), безболезнено и без
упойка на място в гинекологичния кабинет.
За съжаление наблюдаваме все повече млади жени с рак на
маточната шийка, поради късна диагностика или неглижиране
на вече установен проблем. Ето защо колпоскопията не бива да
се подценява, а напротив – пациентите дори трябва да изискват да им бъде направено това изследване. Важно е гинекологичният кабинет диагностично-консултативния център да
разполага с нужната апаратура и специалистът да има необходимата квалификация. И тук е мястото да апелирам към всички
дами да се информират предварително за опита на конкретния
специалист, условията и изследванията, които биха могли да
получат, преди да си запишат час за гинекологичен преглед.

КАКВО БИХТЕ ПОСЪВЕТВАЛИ СЪВРЕМЕННИТЕ ЖЕНИ?
На първо място да имат голямо доверие на личния си гинеколог и да не се доверяват сляпо на форумите. Знам, че ежедневието на всеки от нас е много натоварено, но е важно да
намираме време за себе си и да се погрижим за здравето си.
Ако забележите нещо притеснително или пък изпитвате дори
най-малък дискомфорт, не бива да пренебрегвате проблема,
а да се консултирате с лекар. Профилактиката е ключова за
навременното диагностициране и лечение на едно или друго
заболяване, а понякога дори и за предотвратяването на неговата поява.

ЗДРАВЕ И КРАСОТА
Красотата е синоним на хармония между излъчването и вътрешното благоразположение. Така
че, преди да изберете подмладяващ крем или
да заделите цяло състояние за разкрасяващи процедури, погрижете се за духа си и си
осигурете всичко онова, което ви кара да се
чувствате щастливи. Вземете празен лист
хартия и подредете в списък нещата,
които ви носят трепет и усещането,
че живота тупти – не някъде там –
навън, а във вените ви. Едва след като
признаете водещата роля на всичко
написано, ви предлагаме да научите
какво още би могло да е от полза, за
да излъчвате точно толкова красота,
колкото носите у себе си.

ВРЕМЕ Е ЗА СЪН...
Терапия „спящата красавица” е безплатна,
безболезнена и високо ефективна. Единственият й недостатък е, че изисква време и малка
доза егоизъм. В крайна сметка си заслужава,
защото със сигурност знаете, че дори гримьорите на Ирина Шейк да ви чакат в банята всяка
сутрин, ще е почти невъзможно да постигнат
чудеса, ако не сте спали добре.

ВОДА, МОЛЯ!
Пийте поне 2 литра вода ежедневно. Това ще
запази кожата еластична и добре хидратирана,
както и ще поддържа тялото ви в кондиция.
Може да редувате трапезната и чешмяна вода
с минерална. Минералните води с високо съдържание на магнезий и бикарбонати имат
положителен ефект върху тена на кожата, тъй
като насърчават чернодробния дренаж.

ЛЕСНИ СТЪПКИ ЗА

СЪБУЖДАНЕ
НА КРАСОТАТА

РАЗКРИЙТЕ ИСТИНСКАТА
КРАСОТА НА КОЖАТА СИ
Не забравяйте да ексфолирате кожата на лицето си веднъж или два
пъти седмично. Използвайте мек
скраб с естествени ексфолиращи
частици. Така ще премахнете
мъртвия слой клетки и ще даде-

те възможност на кожата да се
обнови и да разкрие истинската
си красота. Нанесете хидратираща маска или крем с овлажняващо действие веднага след
ексфолиране. По този начин кожата ще усвои по-пълно активните им съставки и ще засияе.

КАЖЕТЕ НЕ НА ЗАХАРИТЕ
Сладките закуски застрашават сериозно обиколката
на талията, но и допринасят за
появата на несъвършенства по
кожата и преждевременното й
стареене. За съжаление, всички шоколадови удоволствия
имат висок гликемичен индекс
и водят до повишаване на
нивата на кортизол в кръвта.
Подхранете красотата отвътре.
За съвършена кожа, коса и
сияен тен, включете в менюто
си полезни мазнини, омега-3,

антиоксиданти и натурален
витамин С (цитрусови плодове
и зеленчуци).

ОЗАРЕТЕ ЛИЦЕТО
Гримирането е цяло изкуство. За ежедневието са достатъчни няколко трика, с които
да се подсилят блясъка и естествената красота на лицето.
Най-добрата техника е поставянето на фина полупрозрачна
пудра на местата, в които светлосенките създават усещането,
че кожата е с по-тъмен цвят:
във вътрешния ъгъл на клепача и под очите, в центъра челото, в долния край на брадичката и скулите. Достатъчно е едно
докосване с четката за руж, а за
финал – подчертаващ молив за
очи и нежен гланц за устни.
Пом. фармацевт
Миглена Методиева

106,19

99,59

66,89

59,29

22,49

13,59

75,49

116,09

62,19

75,59

90,89

79,29

87,39

75,89

22,29
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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.

ALL NATURE
шампоани и балсами на специална цена

6,09

4,49

PARUSAN

стимулиращ шампоан или енергизиращ
тоник на специални цени
Стимулиращ
шампоан за жени
Стимулиращ шампоан за
жени при косопад и оредяваща коса, който намалява загубата на коса и
стимулира растежа ˦.

НОВ ПРОДУКТ!

6,09

4,49

Енергизиращ
тоник за жени
Енергизиращ тоник за
жени при косопад и оредяваща коса, който намалява
загубата на коса и стимулира растежа ˦.

PAMPERS

PUFIES

Бебешки пелени на специална цена

бебешки пелени на специална цена

9,99

8,99

18,59

17,99

18,59

17,99
18,59

17,99

9,99

8,99

BILKA INTIMO CARE

BILKA HOMEOPATHY

за нежна грижа, свежест
и комфорт през целия ден!

пасти за зъби на специална цена
2,89

2,39
3,39

2,79

2,89

2,39
Пастите за зъби Bilka Homeopathy са натурални
продукти, създадени за всички, които предпочитат
природосъобразния начин на живот. Не съдържат
ментa и флуорид, както и вредни за здравето
оцветители и подсладители. Подходящи са за хора,
които провеждат хомеопатично лечение.

Подарете си красота
в месеца на жената!
ДО
ЗА ВСИЧКИ ГРИМ ПРОДУКТИ

Beauty with a French accent since 1863

Период: 01.03. – 31.03.2017 г.

ЗДРАВЕ И КРАСОТА
Д-р Савчева, интернист, ДКЦ „Вита“:

Борбата с лошия
холестерол трябва
да бъде комплексна
Д-р Анна Савчева е спeциалист по вътрешни
болести и медицински управител на Диагностично-консултативен център „Вита“

ЗАЩО ГОВОРИМ ЗА ДОБЪР И ЛОШ ХОЛЕСТЕРОЛ?
КАКВА Е РАЗЛИКАТА? ДО КАКВО ВОДИ ЛОШИЯТ
ХОЛЕСТЕРОЛ?

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ХОЛЕСТЕРОЛЪТ?
Холестеролът e липид, който се намира във всички клетки и
телесни течности на човешкия организъм. Движи се свободно в
кръвта. Терминът "холестерол" идва от гръцкото chole- (жлъчка)
и stereos (твърд) и химическата наставка „-ол“ за алкохол, тъй
като учените за първи път откриват и идентифицират холестерол в твърда форма в жлъчни камъни през 1784 г. По-голямата
част от холестерола се синтезира в черния дроб, а останалата –
се набавя чрез храната.

Холестеролът се „движи“ в кръвта, включен в структурите
липопротеини. Липопротеините с ниска плътност (LDL) са познати като „лош холестерол”. LDL води до развитието на атеросклеротични плаки по стените на артериите.
Наслояването на плаки, логично, стеснява кръвоносните
съдове, а това намалява кръвотока и може да доведе до пълното му спиране. Друга опасност е възможността плаката да се
разкъса и това да доведе до образуването на кръвни съсиреци
(тромби), които да възпрепятстват снабдяването на кислород
и хранителни вещества до клетките. Като противодействие
се явяват липопротеините с висока плътност (HDL) или т.нар.
добър холестерол. Те отнемат „лошия“ LDL холестерол от артериалните съдове и го пренасят до черния дроб, където той се
преработва и изхвърля от организма.

КАКВИ СА РЕФЕРЕНТНИТЕ СТОЙНОСТИ, В КОИТО
ТРЯБВА ДА БЪДЕ?
Нормалното съдържание на общ холестерол в човешката
кръв е до 6,2 mmol/L, и при жените, и при мъжете.

КАКВИ СА ПРИЧИНИТЕ ЗА ПОЯВАТА
НА ХОЛЕСТЕРОЛА?
Високият холестерол обикновено се предизвиква от няколко причини. От една страна е
нездравословният хранителен режим, богат
на наситени мазнини. Друга причина е тютюнопушенето. Съществува и наследствена
предразположеност. Стресът влошава допълнително състоянието. Изследванията
доказват, че понижаването на холестерола
намалява значително риска от сърдечно-съдови заболявания.
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КАКВИ СА НАЧИНИТЕ ЗА РЕГУЛИРАНЕ?
Борбата с високия холестерол трябва да бъде комплексна.
От една страна трябва да се промени хранителния режим. Задължително е да се намали приема на наситени животински
мазнини, които покачват нивото на „лошия“ LDL холестерол
(животински мазнини, пълномаслено мляко и млечни продукти, яйца). Намаляването на стреса и повишаването на физическата активност са задължителни. Знаете, че СЗО (Световната здравна организация) препоръчва минимум 30 минути
ежедневно физическо натоварване. Може да бъде интензивно ходене или друг вид физическо натоварване, съобразно
физическия капацитет на всеки човек.

ХРАНИТЕЛНИЯТ РЕЖИМ ДОСТАТЪЧНО СРЕДСТВО ЛИ Е
ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ХОЛЕСТЕРОЛЪТ?
Добра основа е. Препоръката е менюто да включва повече ненаситени мазнини (зехтин, слънчогледово
олио, масло от рапица), които поддържат
„добрия“ HDL холестерол. Задължителни са и така известните
полиненаситени мастни мазнини омега 3 и омега 6. Те
се съдържат в сьомгата
и сардините, например.
Ядките също са полезни.
И зеленчуците, които
съдържат целулоза и
фибри, които способстват
цялостно за намаляване на
общия дневен калориен прием и за извличане на холестерола от организма. Пектинът
също се препоръчва, тъй като е естествен регулатор. На пазара има и редица
хранителни добавки и лекарствени продукти.

СВЪРЗАН ЛИ Е ЛОШИЯТ ХОЛЕСТЕРОЛ С ВИСОКОТО
КРЪВНО НАЛЯГАНЕ?
Холестеролът е един от основните рискови фактори за развитие на сърдечно-съдови заболявания. Той е в основата и на
исхемичната болест на сърцето, стенокардия, инфаркт и нарушения на мозъчното кръвообращение - инсулт.

КОИ СА РИСКОВИТЕ ГРУПИ?
Най-висок риск от негативни последствия от високия холестерол има при хората, при които е установено сърдечно-съдово заболяване. Това е групата на хората с атеросклероза и на
тези, прекарали инфаркт или инсулт. При тях се препоръчва
поддържане на лош холестерол в стойности около 1.8 ммол/л.
Друга застрашена група са хората, страдащи от съдови заболявания като диабет, периферна съдова болест, аневризъм и
др. Лошият холестерол при тях трябва да се поддържа в стой-

ности до 2.5 ммол/л. Застрашени са и хората, изложени на
повече от два от следните рискови фактори –напреднала възраст, нездравословно хранене, тютюнопушене, наследствена
обремененост, затлъстяване, обездвижване и др.

КАКВО Е ЛЕЧЕНИЕТО?
В случай, че холестеролът не може да се регулира с промяна в хранителния и двигателния режим, както и в начина
на живот и съобразно придружаващите рискови фактори и
нивата на общия, и лошия холестерол, продължават да са високи, тогава се преминава към медикаментозно лечение на
хиперхолестеролемията. Утвърдени в практиката и с доказан
резултат за коригиране на нивата са статините. Хранителните
добавки с омега 3 и 6 мастни киселини също са препоръчителни.

ИМА ЛИ ПРЕВЕНЦИЯ И КАКВА Е ТЯ?
Когато се прави обща оценка на сърдечно
съдовия риск, е важно да се вземе
предвид, както високият холестерол, така и другите рискови
фактори за ранното развитие
на сърдечно-съдовата и
мозъчна болест т.е. за развитието на атеросклерозата. Наднорменото телесно
тегло, затлъстяването и
високото артериално налягане също са от значение.
Важно е да се контролира
кръвното налягане, да има стремеж за редуциране на телесното
тегло, да се намали или изцяло спре
и тютюнопушенето.

www.aptekamedea.bg

Станете част от екипа на аптеки Медея!

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

SCHOLL

паста за зъби 3d white лукс
перфекшън 75 мл на специална цена

Пила за маникюр и педикюр Scholl Velvet
Nail Care System на специална цена
80,59

34,99
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6,69

5,39
*чрез премахване на повърхностните петна.
**в сравнение с пасти за зъби Blend-a-Med 3D White Luxe.

ЗАЩОТО

НИЕ МИСЛИМ ЗА ВАШАТА УСМИВКА

СЕРИЯ ПАСТИ ЗА ЗЪБИ COLGATE ЗА КЪРВЯЩИ ВЕНЦИ
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3,69
ПАСТА ЗА ЗЪБИ COLGATE TOTAL ADVANCED CLEAN

ПАСТА ЗА ЗЪБИ COLGATE TOTAL DAILY REPAIR
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3,69
ПАСТА ЗА ЗЪБИ COLGATE TOTAL ORIGINAL

ПАСТА ЗА ЗЪБИ COLGATE TOTAL VISIBLE ACTION
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4,59

3,69

3,69
ПАСТА ЗА ЗЪБИ COLGATE TOTAL ADVANCED WHITENING

ПАСТА ЗА ЗЪБИ COLGATE TOTAL DEEP CLEAN

4,59

4,59

3,69

3,69
ПАСТА ЗА ЗЪБИ COLGATE TOTAL PRO GUM HEALTH

ПАСТА ЗА ЗЪБИ COLGATE TOTAL PRO GUM HEALTH WHITENING
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4,39
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4,39

3,99
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Четка за зъби
SLIM SOFT
ULTRA COMPACT

Четка за зъби
SLIM SOFT
CHARCOAL

Четка за зъби
SLIM SOFT
WHITE

Четка за зъби
SLIM SOFT
TRI TIP

Конец за зъби Colgate®
TOTAL PRO-GUM HEALTH

Вода за уста Colgate®
PLAX COOL MINT 250 ml

ЗДРАВЕ И КРАСОТА
Халитозата, повече известна като лош дъх,
е често срещано състояние. Въпреки че е
сравнително малък здравословен проблем, лошият дъх може да бъде предпоставка за проблемна комуникация, занижено самочувствие и социална изолация.

ЛОШ ДЪХ:
ПРИЧИНИ И ЛЕЧЕНИЕ

ПРИЧИНИ
Храната и бактериите в устната кухина са най-честата причина
за лош дъх. Различни подправки, някои зеленчуци и определени
мазнини може да влошат дъха. Когато тези храни се смилат, химически агенти или летливи вещества се абсорбират в кръвния
поток и стигат до белите дробове, откъдето са излъчват в процеса на дишане. Продуктите от разграждането на протеините в
организма също се излъчват в голяма степен от белите дробове.
Пропускането на хранения, гладуване и нискокалорични диети също могат да причинят лош дъх.
Намаленото слюноотделяне през нощта също може да стане
причина за неприятен дъх,особено ако зъбите и езика не бъдат
почистени старателно преди лягане.
Халитозата също може да се дължи на следните причини:
 тютюнопушене;  прием на алкохол;  зъбни протези;
 пародонтоза и наличие на специфични джобове на венците,
които предоставят благоприятна среда за развитие на бактерии;
 инфекции на синусите или хронични белодробни инфекции
 дишане през устата поради подуване на аденоиди или сливиците;
 орални инфекции, като кандидоза;
 системни заболявания, като диабет, заболяване на черния
дроб или бъбречни заболявания;
 бременност;
 неправилно миене
на зъбите или неефективно почистване на
междузъбните пространства.

Някои лекарства, особено тези, които предизвикват намаляване на притока на слюнка и сухота в устата: антидепресанти, антипсихотици, антихистамини, деконгестанти и лекарства срещу
хипертония.

СИМПТОМИТЕ И УСЛОЖНЕНИЯТА
По-голямата част от засегнатите от халитоза не знаят, че имат
такъв проблем. Обяснението за това е следното: рецепторните
клетки в носа, отговорни за възприемане на мирис, стават нечувствителни при непрекъснат поток от на една и съща миризма. Ето защо, хората, които по една или друга причина страдат от
халитоза, научават за това от обкръжението си.

ЛЕЧЕНИЕ И ПРЕВЕНЦИЯ
Добрата орална хигиена е важна част от превенцията на халитоза. Във всяка аптека се предлага разнообразие от продукти,
които са полезни за поддържане на буко-денталното здраве.
Хигиената на устната кухина и редовните стоматологични
посещения са от съществено значение и са най-ефективните
методи за борба срещу лош дъх. Необходимо е ежедневно да се
почистват зъбите, езика и междузъбните пространства.
Когато халитозата е причинена от заболяване на белия дроб,
нарушена функция на стомаха, чернодробно или бъбречно увлекув основното медицинско състояние.
реждане, трябва да се лекува

ПРИРОДНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ЛОШИЯ ДЪХ
Салвия. Салвията има мощно антибактериално и антисептично действие. Може да се намери под форма на билка.
Необходимо е да се приготви отвара, с която да се изплаква
устата след почистване.
Сок от грейпфрут или етерично масло грейпфрут.
Грейпфрутът съдържа вещества, които убиват бактериите,
причиняващи лоша миризма. 2-3 капки етерично масло
от грейпфрут, добавени в чаша вода, се използват два пъти
дневно вместо вода за уста.
Лайка. Запарката от лайка е подходящо средство при халитоза, причинена от възпалителни процеси в устната кухина,
гърлото или стомаха. Лайката притежава успокоително и антисептично действие и спира лош дъх. При възпаление на венците е желателно да се приложи по-продължително време.
Мента. Ментовият чай е приятен и вкусен, а освен това
може да помогне за предотвратяване на лошия дъх, особено ако причина за него са стомашно-чревни нарушения. Не
използвайте мента, ако имате проблеми с жлъчния мехур.
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ВКУСНО И ПОЛЕЗНО

Нар
Нарът се развива в по-топлите географски ширини. Плодовете му имат ненадминати
вкусови качества, както и състав, който им отрежда място сред най-екзотичните и
полезни плодови изкушения.
 Нарът съдържа витамин С, В2 и минерали:
калий, манган, желязо и калций. Плодовете са считани за извор на младост и дълголетие, тъй като забавят
процесите на стареене, благодарение на високото съдържание на антиоксиданти.
 Чудотворните червени семенца на
нара притежават ред благотворни ефекти върху тялото. Благодарение на съдържанието на
полифеноли, редовната консумация на нар осигурява превенция на сърдечносъдови
заболявания и спомага за
контролиране на нивата на
лошия холестерол и триглицериди в кръвта. Сокът от нар
намалява атеросклеротичните
увреждания и пречиства кръвта.

 Нарът съдържа голямо количество калий и
има диуретично действие. Препоръчва се при проблеми с бъбреците и инфекции на пикочните пътища,
задържане на течности и нарушения във водно-солевия
баланс на организма. Сокът от нар осигурява защитно
действие върху кожата, като я предпазва от вредните ултравиолетови лъчи и повишава регенеративните є способности.
 Нарът е афродизиак. Редовната консумация на сок от
плодовете на нар доказано повишават нивата на тестостерон
при мъжете с около 30%. Любопитен факт е, че освен на
мъжкото, нарът действа стимулиращо и на женското либидо.
Пом. фармацевт
Миглена Методиева
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ПРЪСКАНА САЛАТА „НАСТРОЕНИЕ”С НАР
Необходими продукти: салата айсберг, парченца ананас, 1
нар, пармезан, сусам и кашу за поръсване, зехтин, сол.
Начин на приготвяне: В предварително отделено и почистено цяло листо от салата айсберг накъсайте няколко от останалите листа. Нарежете ананаса на кубчета и добавете няколко по
средата. Поръсете щедро със семенца нар, сусам и кашу. Настържете пармезан. Добавете малко количество зехтин. Овкусете с
хималайска сол и поднесете с домашно опечени пълнозърнести
брускети.

КОШНИЧКИ „ЛЮБОВНО НАСТРОЕНИЕ” С НАР
Необходими продукти за 2 порции: 2 нара, 1 пакетче
желатин, 400 мл сладкарска сметана, 5-6 с.л. пудра захар,
1 ванилия, 300 гр. натрошен натурален шоколад, 4-5 ягоди,
прясна мента, шоколадови пурички за украса.
Начин на приготвяне: Обелете и почистете нара. В малък съд накиснете едно пакетче желатин с 3 с.л вода, за да
набъбне. След това го загрейте на водна баня и охладете.
Объркайте семенцата нар с желатина и получената смес разнесете по стените на силиконова кошничка за мъфини или
пудинг и оставете да почива.
Разбийте с миксер сметаната с пудрата захар и малко ванилия. След като се сгъсти, добавете предварително натрошения черен шоколад. Объркайте добре.
Отстранете силиконовите форми и всяка от получените
кошнички напълнете със сметаново-шоколадовата плънка.
Наредете нарязани на половинки ягоди и поднесете десерта
украсен с шоколадова пуричка и листенце мента.

ПОДМЛАДЯВАЩ МУЛТИТОНИК С НАР
Необходими продукти за 2 порции: един добре узрял нар,
2 портокала, 150 мл.кокосово мляко, 1 ч.л. семена чия, 1 ч.л.
мака на прах, ванилия
Начин на приготвяне: Обелете внимателно нара и от него и
портокалите пригответе сок. Добавете кокосовото мляко, а след
това и маката, семената чия и малко ванилия. По желание може
да подсладите с мед.
Мултитоникът се сервира охладен.

СВОБОДНО ВРЕМЕ

ОВЕН (21 МАРТ-21 АПРИЛ)
Възможно е през този месец да действате импулсивно, но това ще ви помогне да вземете решения,
ключови за вашето дългосрочно бъдеще. Вие сте в началото на нов период, в който може да преоткриете
онова, което имате или да поемете в нова посока. Периодът пробужда желанието ви да разкриете индивидуалността си и да избягате от сянката на близки, приятели и познати. Характерът ви е още по-завладяващ и подчинява със сила и дързост.

ТЕЛЕЦ (21 АПРИЛ ДО 21 МАЙ)
Боите се да се впуснете стремглаво напред, дори всички обстоятелства да обещават успеха ви. Обичате
сигурността и баланса и постоянно си поставяте спирачки. Освободете се от ограниченията. Периодът е
обещаващ. Вашият професионален живот и отношенията, които произтичат от него, ще бъдат в центъра
на сцената. Подемът, който бележите в професионалната сфера ще подобри самочувствието ви и отношенията в личен план.

БЛИЗНАЦИ (22 МАЙ-21 ЮНИ)
През този месец забързвате темпото си, мили Близнаци, и то в много области. Романтичните ви взаимоотношения остават хармонични и спокойни и това позволява да насочите енергията си към социалната и работната
сфера. Възможно е да изпитате нетърпение и желание да избягате от строгите ангажименти. Този ритъм наистина не е ваш, но проявете търпение, тъй като обстоятелствата изискват да се покажете в по-различна светлина, за
да спечелите позиции. Възползвайте се от всяка възможност и усилията ви ще бъдат възнаградени.

Хороскоп за
РАК (22 ЮНИ-21 ЮЛИ)
Скъпи Раци, през този месец се чувствате добре сред заобикалящата ви среда, а отношенията с половинката ви са хармонични и се наслаждавате на спокойствието си. Дипломатичността ви печели много
точки и успешно защитавате позициите си. Не променяйте мнението си и отстоявайте решително убежденията си. Това ще ви помогне да начертаете пътя към бъдещите си възможности, да разширите познанията си и да постигнете желанията си. Не чакайте повече, за да помислите за организационни промени
в ежедневието си.

ЛЪВ (22 ЮЛИ-21 АВГУСТ)
Този месец ще донесе много положителни импулси в живота ви. Динамичността и силата ви са подчертани от харизматичност, която се отразява благотворно както в личен, така и професионален аспект.
С лекота управлявате мащабни събития, взимате смели решения, предприемате решителни постъпки.
Вашите проекти са категорично във възход този месец, а усилията ви ще ви помогнат да се приближите
все повече към целите си. В личен план страстта диктува отношенията с половинката ви, а спонтанността
и откритостта ще ви спечелят много точки. Това е време, за да засилите връзката си.

ДЕВА (22 АВГУСТ- 21 СЕПТЕМВРИ)
Периодът е вълнуващ и изпълнен с динамичност. В действителност, вашият характер е този, който дава
посока на всичко случващо се. Личните ви проекти просперират, а ползите се отчитат и от близките ви.
Поставяте си нови и нови амбиции, чувствайки се опиянени от успеха. Романтичните ви взаимоотношения текат гладко и ви носят спокойствие. Ако нямате половинка, неочаквана вълнуваща среща може да
промени живота ви.
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ВЕЗНИ (22 СЕПТЕМВРИ-21 ОКТОМВРИ)
Месецът ще ви поведе през въртележката на човешките отношения. Ако успеете да се отърсите от
емоциите, няма да е трудно да намерите правилно решение. Налагането на чуждо мнение няма да ви
допадне, но запазете самообладание и не приемайте навътре това, което чувате. Запазете дистанция и
това ще обезвреди конфликти, преди те да се появят. Края на периода ще ви отведе към удоволствията
на любовта и страстта.

СКОРПИОН (22 ОКТОМВРИ-22 НОЕМВРИ)
Периодът е тих, но не и лишен от емоции. Ще загубите излишно време, ако се фокусирате върху дребни
разпри и недоразумения. Не ви липсва енергия и жар и скоро ще начертаете новите си планове. Спокойствието и търпението, което проявявате, ще са от полза. Вглеждайте се в знаците, които се изправят на
пътя ви, преди да поемете една или друга посока. Ако сте сами точно сега, нищо не ви пречи да живеете
интензивно, без дългосрочни ангажименти, под влияние на силни емоции.

СТРЕЛЕЦ (23 НОЕМВРИ-21 ДЕКЕМВРИ)
Още с настъпването на периода обявявате открито решенията и готовността си за сериозни промени и
действия. Възможно е импулсивността да замъгли зрението ви, затова не смесвайте емоциите с работните взаимоотношения. Поставете си конкретни идеи и ще се радвате на успех. Обмисляйте добре постъпките си. Ще бъдете изкушени да разкриете събития, които доказват вашата честност към партньора ви.
Пазете се от непредвидени разходи и ограничете щедростта си през периода.

месец Март
КОЗИРОГ (22 ДЕК-21 ЯНУАРИ)
Месец Март налага по-динамично темпо от това, което ви се иска да следвате. Мобилизирайте силите
си, защото това ще ви позволи да задвижите отдавна отлагани проекти. Ваши приятели или друг близък
човек ще ви подкрепи в преломен момент. Във втората половина на месеца се очертава възможност за
разгръщане на способностите ви, вашата креативност и продуктивност. През първите десет дни на месеца
сте малко по-експресивни и директни от обикновено и това може да провокира половинката ви. Споделете как се чувствате и преминете заедно през вълненията на периода.

ВОДОЛЕЙ (22 ЯНУАРИ-19 ФЕВРУАРИ)
Месецът предоставя богатство от възможности за материални придобивки. Ще имате на ваша страна
всички необходими условия, за да увеличите доходите си, да се възползвате от ситуация, свързана с подобряване на финансите си или да се създаде изгоден проект. Това влияние ще се отрази благотворно на
креативността ви. В личен план общуването с половинката ви ви носи увереност и сила. За необвързаните
се разкриват възможности за романтични преживявания.

РИБИ (20 ФЕВРУАРИ-20 МАРТ)
Разкриват се възможности да покажете потенциала си, да затвърдите позициите си и да преминете към
практическото изпълнение на своите проекти. Инерцията и смелостта ви ще бъдат ваша двигателна сила.
Ще почувствате необходимостта от действие по-силно от всякога, и с право, защото това е подходящ период да стартирате нови дългосрочни проекти. Възможността за радикална промяна ще бъде в ръцете ви,
а избора дали я желаете ще е изцяло ваш. Финансовата ви стабилност ви носи увереност и самочувствие.
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Адреси на верига аптеки Медея:

София:
Медея Бигла – жк Лозенец, ул. „Бигла“ 64, тел. 0879 910 996
Медея Борово – жк Борово, ул. „Родопски извор“ 52, тел. 0879 340 790
Медея Ботев – Център, бул. „Христо Ботев“ 17, тел. 0883 256 523
Медея България – жк Манастирски ливади, бул. „България“ 98, тел. 0879 910 991
Медея Витошка – кв. Иван Вазов, бул. „Витоша” 115, тел. 0885 673 030
Медея Гео Милев – жк Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ 22, тел. 0883 256 522
Медея Димитър Петков – Зона Б-19, бул. „А. Стамболийски“ 167, тел. 0879 400 664
Медея Дойран – жк Бели брези, ул. „Дойран“ 23, тел. 0879 910 993
Медея Дондуков – Център, бул. „Дондуков“ 11, тел. 0879 911 733
Медея Дондуков 2 – Център, бул. „Дондуков“ 34, тел. 0886 032 129
Медея Драгалевци – жк Драгалевци, ул. „Папрат“ 24, тел. 0879 910 992
Медея Драган Цанков – бул. Драган Цанков, бл. 59-63, вх. Ж, тел. 0887 531 391
Медея Дружба 1 – ул. „Туше Делииванов“, пазар Феите“, тел. 0887 147 740
Медея Дружба 2 – жк Дружба 2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 112, тел. 0879 913 956
Медея Илинден – жк Илинден,бл. 129, вх. Б, тел. 0879 913 954
Медея Костенски водопад – жк Гоце Делчев, ул. „Костенски водопад“ 45, тел. 0879 911 736
Медея Красна поляна – жк Красна поляна, бул. „ Възкресение“, бл. 132А, тел. 0879 977 717
Медея Крум Попов – жк Лозенец, ул. „Крум Попов“ 59, тел. 0876 634 400
Медея Люлин 5 – жк Люлин 5, бул. „Райко Даскалов“, бл. 519, тел. 0879 554 287
Медея Мария Луиза – Център, бул. „Мария Луиза“ 36, тел. 0886 103 089
Медея Младост 1 – жк Младост 1, бул. „А. Сахаров“ 16, тел. 0885 911 018
Медея Младост 1А – жк Младост 1А, бл. 503, тел. 0876 616 059
Медея Младост 4 – жк Младост 4,бл. 418, вх. В, тел. 0879 910 994
Медея Надежда 1 – жк Надежда 1, бул. „Ломско шосе“, бл. 172, тел. 0877 160 521
Медея Надежда 3 – жк Надежда 3, ул. „Подпоручик Фотеков“ 1, вх. Б, тел. 0885 418 400
Медея Нишава – жк Стрелбище, ул. „Нишава“ 123, тел. 0878 616 104
НОВ Медея Овча Купел, жк Овча купел, ул. „Любляна“ 38 вх. В, тел. 0885 126 025
Медея Овча Купел 1 – жк Овча купел 1, бл. 527, вх. Д, тел. 0879 910 999
Медея Опълченска – жк Банишора, ул. „Опълченска“, бл. 41А, вх.А, тел. 0879 911 735
Медея Пиротска – Център, ул. „Пиротска“ 26, тел. 0879 911 734
Медея Плиска – жк Изток, бул. „Цариградско шосе“, бл. 10, тел. 0879 554 286
Медея Прага – Център, бул. „Прага“ 24, тел. 0879 910 995
Медея Редута – жк Редута, ул. „Велчо Атанасов“ 27, тел. 0879 910 998
Медея Света троица – жк Света троица, ул. „Габрово“, бл. 347Б, тел. 0878 616 109
Медея Симеоново – бул. „Симеоновско шосе“ 320, тел. 0885 552 356
Медея Слатина – ул. „Слатинска“ 101, тел. 0885 971 220
Медея Стамболийски – жк Разсадника, бул. „А. Стамболийски“ 233, тел. 0879 340 690
Медея Студентски град – жк Студентски град, ул. „Акад. Борис Стефанов“ 17, тел. 0879 911 737
Медея Студентски град 2 – жк Студентски град, ул. „Висарион Белински“ 25, тел. 0887 659 120
НОВ Медея Суха река – жк Суха река – Запад, блок №225, вх. Г, ет. 1, тел. 0889 572 151
Медея Цар Борис – жк Лагера, бл. 49, тел. 0879 913 955
Медея Черни връх – жк Лозенец, бул. „Черни връх“ 14, тел. 0879 264 630
Медея Черни връх 2 – бул. „Черни връх“ 66, тел. 0887 408822
Перник:
НОВ Медея Перник – пл. „Кракра“ бл.14, вх.В, тел. 0889 569 407
ОЧАКВАЙТЕ Медея Перник 2 – ул. „Климент 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
Предложенията са валидни за периода от 1 до 31.03.2017 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:

www.aptekamedea.bg
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