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СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -20%



АДЕЛ АДКИНС
По-известна е с малкото 

си име - Адел. Творчество-
то на британската изпъл-
нителка е вдъхновяващо, 
отличава се със зрялост, 
съвършенство, индивиду-
ализъм, гениален талант. В 
интервютата си тя демон-
стрира одухотвореност и 
интелектуална висота – ка-

чества, които я правят още по-любима на всички. 
„Аз съм смела, стиска ми. Не се страху-

вам от никой. Това ме кара да се чувствам 
силна. Единственият човек, от който се 
страхувам, съм самата аз.”

„Бъдете смели и безстрашни и знайте, 
че лошите решения, които сте взели, ще 
ви отведат на точното място и всъщност са 
били за добро.”

 ЗДРАВЕ И КРАСОТА

Честит празник,
мили Дами! 

Бъдете смели, обичайте живо, 

следвайте сърцата си, възпи-

тавайте децата си да мечтаят, 

да бъдат истински, вярвайте, 

добрувайте, бъдете вдъхновени 

и не забравяйте, че вие самите 

сте вдъхновяващи с всички свои 

качества, различия, характери… 

4 забележителни жени
и тяхната философия
за живота в кавички

ОПРА УИНФРИ
Името на Опра Уинфри се свързва с 

примера за това как всеки може да успее, 
когато следва сърцето и мечтите си, с вяра 
и ентусиазъм. Опра Уинфри е сред най-
уважаваните и харесвани обществени 
личности на нашето време. В продълже-
ние на 25 години тя вдъхновява милиони 
зрители чрез своето шоу в САЩ. Първата 
жена милиардер от афро-американски 
произход е  истинско доказателство, че 
независимо откъде идваме и какво има-
ме, онова, което носим в себе си, определя 
пътя ни напред.

„Мислете като кралица. Кралицата 
не се бои от провал. Провалът е само 
още един трамплин към величието.”

„Бъдете благодарни за това, кое-
то имате и ще имате повече. Ако се 
съсредоточавате върху онова, което 
нямате, никога няма да имате доста-
тъчно.”

ИСАБЕЛ АЛИЕНДЕ
Исабел Алиенде е чилийска писателка с над 65 ми-

лиона продадени книги в цял свят. Всички нейни ро-
мани са бестселъри. Авторката се отличава с почитта 
си към човешкото, със своята жива фантазия и страст 
към живота. Всяко прилагателно, написано след името 
й, трябвало да е с главна буква. 

„Историите ни може да са различни, но емо-
ционално всички сме еднакви.”

„Само сърцето е това, което ни движи и опре-
деля ходовете на съдбата ни.”

МАДЛЕН АЛГАФАРИ
Тя е цветето на родната психология и поезия. 

Един неукротим, неповторим и буден дух. Една кра-
сива жена със своя философия за живота и света. 
Посланията й са дръзки, проникновени, продикту-
вани от опита на човек, който борави с най-фините 
струни на човешката психика.

„Мисли със сърцето и чувствай с ума си.”
„Мисли бяло и ще те стига бяло, мисли чер-

но и ще те стига черно.”



Два конеца – червено и бяло. Червеното символизира 

живота, силата и любовта. Бялото е символ на мира, ис-

тината, светлината. Вплетете ги един в друг и ще получите 

най-обикновения вариант на мартеницата. Докато го пра-

вите, не забравяйте да си мислите за човека, за когото е 

предназначена. Пожелайте му здраве, късмет, споделено 

щастие и живот. Сигурно сте се питали какво е онова, кое-

то придава на тези наглед обикновени плетеници такова 

магично очарование… именно благопожеланията, които 

са вплетени в тях. 

В съвременния си вариант мартеницата може да е до-

пълнена с полускъпоценни камъни, символични фигурки, 

с висулки, с пъстроцветни мъниста. Ще я срещнете под 

формата на различни гривни, колиета и всякакви аксе-

соари. Понякога сред цветовете й ще откриете вплетено 

синьо, което й придава повече аристократичност, внася 

идеята за християнските устои и вяра. Когато носи в себе 

си вплетен зелен конец – тя е символ на процъфтяващата 

жизненост и развитие. 

Независимо дали ще изберете класиката или някое от 

по-модерните разновидности на мартеницата, носете я 

с гордост и самочувствие. Тя е символ на българското, а 

това, че се изработва, носи и цени дори от най-малките, 

е нещо, с което трябва да се гордеем. По този начин тя се 

превръща в символ на приемствеността, мъдростта и ис-

торията на българския род. 

Мартеницата символизира добротата. Самият жест на 

подаряване сближава, прави ни по-човечни, провокира 

усмивка, обещава добро. На 1-ви март, окачвайки мар-

теници на реверите си, си заприличваме, ставаме близки, 

равни, българи. 

Колкото и богат да е избора мартеници, поверията каз-

ват, че за най-любимите си хора трябва да изберем такива, 

които да закачим от лявата им страна, близо до сърцето. 

Съберете смелост и ги направете сами – със собствените 

си ръце. Пожелайте късмет, вяра, мъдрост и благополучие 

и ще намерите същото. 

МАРТЕНИЦАТА:МАРТЕНИЦАТА:
ОРИГИНАЛНА И ЕДНОВРЕМЕННО ОРИГИНАЛНА И ЕДНОВРЕМЕННО 

ВЯРНА НА ТРАДИЦИИТЕВЯРНА НА ТРАДИЦИИТЕ
Сигурно защото се гордеем със своите български традиции, защото е символ на пролетта или 
защото носи нещо магично, тайнствено и позитивно, мартеницата е от онези малки неща, които 
не струват почти нищо, но са безценни.

ЗДРАВЕ И КРАСОТА



100% натурални

Õðàíèòåëíà äîáàâêà îò ïðèðîäàòà ñ âêóñ íà ìàðàêóÿ.
Äîïðèíàñÿ çà ïîääúðæàíå íà íîðìàëíàòà ôóíêöèÿ íà èìóííàòà ñèñòåìà.
Åêñòðàêòèòå îò àöåðîëà, åõèíàöåÿ è ïðîïîëèñ ïîäïîìàãàò ñúçäàâàíåòî íà
èìóíèòåò ñðåùó ñòàôèëîêîêè, ñòðåïòîêîêè, êàêòî è âèðóñèòå íà ãðèï òèï À è B.
Ñúñòàâ (çà åäíà òàáëåòêà): åêñòðàêò îò Àöåðîëà 200 mg; åêñòðàêò îò åõèíàöåÿ
(45:1) 75mg; åêñòðàêò îò ïðîïîëèñ 75mg; Âèòàìèí C 60mg; öèíê 7,5m.
Åíåðãèéíîñò 16.5kj/3.8 kcal.

Ñåðòèôèêàò îò íåçàâèñèìà øâåéöàðñêà ëàáîðàòîðèÿ

5,29
6,99

СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -20%



АСПИРИН С,
10 или 20 таблетки на специална цена

МАГНЕ В6

ОБЪРНИ ГРЪБ НА СТРЕСА!

• При симптоми на настинка и грип

• При температура

• При болка

• Повишава устойчивостта на среса.

• Намалява умората.

1 таблетка на ден

Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 12 
години. Съдържа ацетилсалицилова киселина и аскорбинова 

киселина. Преди употреба прочетете листовката.
A203/ 14.09.2017

За възрастни. Не е подходящ за деца под 12 години.  
Хранителна добавка, да не се използва

като заместител на разнообразното хранене.

MAGNE B6®

• нервност

• раздразнителност 

• изтощение

Върни баланса в ежедневието си

Търсете в аптеките. Лекарствен продукт без рецепта. 
За възрастни и деца над 6 г. 

Преди употреба прочетете листовката.
А235/12.12.2013.

При симптоми 
свързани с недостиг на МАГНЕЗИЙ: 18,69

8,59





• ПРИ СУХОТА В УСТАТА И ГЪРЛОТО

• ОВЛАЖНЯВА И ПРЕДПАЗВА 
ЛИГАВИЦАТА

• ПОДОБРЯВА ДРЕЗГАВИЯ ГЛАС

• ПОДХОДЯЩ ЗА ПУШАЧИ

Медицинско изделие. За възрастни и деца над 6 годишна възраст.

носител на наградата 
„Медицинско изделие на 2016г.” 

от Български Фармацевтичен Съюз

ge
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re
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bg

СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -20%

7,19
8,99

НОВ ПРОДУКТ!



КАК ДЕЙСТВА

ГЛЮКОЗАМИН ХОНДРОИТИН МСМ НА КАПСУЛИ?
Glucosamine Chondroitin MSM 120 Capsules на 

Doctor's Best способства регенерацията на увредената 
хрущялна тъкан, оказва противовъзпалително действие, 
облекчава болката и напрежението в ставите и увеличава 
тяхната подвижност. Намалява отоците, спомага за форми-
рането съединителната тъкан на ставните повърхности, на 
сухожилията, връзките и синовиалната течност. Стимулира 
синтезът на колаген и хиалуронова киселина, осигуряваща 
смазката, необходима за функционирането на ставите. Ос-
вен това подпомага процесите на минерализация на кости-
те, регулирайки калциевия баланс и благоприятствайки за 
процесите на вкостеняване. MSM (Methylsulfonylmethane) – 
минералът сяра, в неговата органична форма действа силно 
противовъзпалително и помага за намаляване на болката в 

ставите. Това я прави особено подходяща при хора с пробле-

ми и болки в ставите.

Сярата участва във формирането на структурата на нокти-

те и космите, както и в синтеза на белтъка колаген, без който 

кожата ни не би била така еластична.

Продуктът на Doctor's Best се препоръчва при възпали-

телни и обменни заболявания и травми на костно-ставната 

система като остеопороза, остеохондроза, счупвания, тендо-

вагинит, артрит, артроза, подагра, ревматоиден полиартрит. 

Благоприятно влияе приемът на продукта във възстанови-

телния период след нанесена травма и фрактура на кости-

те. Има способността да провокира по-бързото зарастване 

на рани като трофични язви и следоперативни състояния. 

Добре въздейства при чупливост на ноктите и косопад, при 

сърдечно-съдови заболявания като разширени вени, поро-

ци на сърцето и атеросклероза.

Движение без болка

НА ВСЯКА ВЪЗРАСТ
Глюкозамин Хондроитин МСМ на Doctor's Best съдържа стабилизиран Глюкозамин сулфат, Хондроитин сулфат и чист 

MСM. Глюкозаминът и Хондроитинът са хондропротектори – вещества, подхранващи хрущялната тъкан и възстановяващи 
структурата на увредените хрущяли на ставите. Глюкозамин Хондроитин МСМ на Doctor's Best помага за поддържането 
на здрави и гъвкави стави и подпомага здравето на съединителната тъкан. Всяка доза осигурява 750 мг Глюкозамин сулфат, 
600 мг Хондроитин сулфат и 500 мг МСМ. Глюкозаминът играе важна роля във формирането и регенерирането на хрущялите, 
веществото Хондроитин е част от молекулата на протеина, която придава на хрущялите еластичност, а МСМ е натурален източ-
ник на сяра, която се използва от тялото за синтезирането на протеини, образуването на хормони и ензими и за стимулиране 
растежа на тъканите.

СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -10%



Зумба е комбинация от латино ритми и 

танци, като салса, меренге, фламенко и ба-

чата. Тя съчетава забавление, музика, фитнес 

и танци, за поддържане на красиво тяло, здрав дух и добро 

здраве. Това е спортна дисциплина, предназначена за всич-

ки аудитории - може да бъде практикувана от най-малките 

до възрастните хора, независимо мъже или жени.

Хората, които имат желание да практикуват зумба не 

се нуждаят от специална физическа подготовка или сила. 

Единственото, което се изисква, е добра координация, необ-

ходима, за да се следват движенията.

Редовната практика на зумба може да помогне за нама-

ляване на телесната мастна тъкан, като първите резултати 

могат да бъдат видени само след месец. Освен че е добър 

начин за изгаряне на калории, тази дисциплина работи вър-

ху мускулатурата на цялото тяло, чрез нея се постига подо-

бряване на баланса, ритъма и координацията.

Искате ли да знаете всичките предимства?...

ИЗВАЙВА ТЯЛОТО

На първо място зумба е един от малкото начини да 

поддържаме тялото си във форма, докато се забавляваме. 

Чрез комбиниране на различни видове движения и работа 

на всички мускулни групи, всяко занимание по зумба може 

да помогне за изгарянето на до 700 калории. Разбира се, 

това варира, в зависимост от продължителността на зани-

манието и вашия метаболизъм.

ТОНИЗИРА ТЯЛОТО

Под звуците на приятна музика, по време на занимание-

то по зумба се изпълняват аеробни упражнения, които по-

магат за оформяне и тонизиране, укрепват ръцете, краката, 

бедрата и корема. С времето 

всичко това се отразява изключи-

телно добре и на самочувствието.

ИЗТОЧНИК НА СВРЪХДОЗА АДРЕНАЛИН

Едно от най-съществените предимства на 

зумба е, че тя неусетно заличава еднообразието 

на рутината. По време на заниманието, комбинацията от 

танц и латино ритми зареждат тялото и ума със свръхдоза 

адреналин. По този начин се преодолява стреса, умората, 

напрежението от ежедневието, подобрява се психическата 

устойчивост и настроението. По време на танците се стиму-

лира освобождаването на ендорфини, специфични хормони, 

които увеличават чувството за щастие и удовлетвореност. 

ПРИЯТЕЛСКИ НАСТРОЕНА

Практикуването на зумба дава възможност да се срещ-

нете с други хора и да намерите нови приятели. В това от-

ношение заниманията по зумба са полезни за хора, които 

прекарват повече време у дома, работят от вкъщи или се 

грижат за дете. Часовете по зумба могат да са начин да 

прекарате един ползотворен час в компанията на приятел. 

Разбира се, ако нямате достатъчно време, можете да прак-

тикувате зумба и у дома.

През последните години зумба се превръща в една от най-харесваните и посещавани спортни 

дисциплини. Зумба е един по- забавен начин за поддържане на тялото и духа, за упражняване 

и отслабване. Ако все още не знаете какво представлява зумба и какви са ползите от нея, пред-

стои да научите повече.

Зумба -
още един начин

да държим далеч 

пролетната умора

ЗДРАВЕ И КРАСОТА



www.aptekamedea.bg
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Витамин С 500 мг

м
ощ

ен
 антиоксидант

им
ун

на система

ко

сти и стави

 Антиоксидант. Антиоксидант.

 Стимулира имунитета. Стимулира имунитета.

 Важен за ставите Важен за ставите
и съединителните тъкани.и съединителните тъкани.

Не съдържа ГМО. Не съдържа Глутен. Подходящ за Вегани.

УПОТРЕБА: 1 капсула дневно за предпочитане без храна.

СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -20%



СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -10%

СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -10%

5,79
6,49

17,49
19,49



5,59
6,99

7,19
7,99

СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -10% MUCOSOLVAN

сироп за възрастни, 30 mg

Мукосолван сироп е лекарствен
продукт без лекарско предписание за възрастни

и деца над 12 години. Съдържа амброксол.
Преди употреба прочетете листовката.

А 02/28.01.2016



11,39
14,29

9,51
11,19

7,19
8,89
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Желязо 27 мг

 Превенция Превенция
срещу анемиясрещу анемия
 Поддържа Поддържа

имунната системаимунната система
 Подпомага Подпомага

мозъчната дейностмозъчната дейност

Не съдържа ГМО. Не съдържа Глутен. Подходящ за Вегани.

УПОТРЕБА: 1 таблетка 1 път дневно.
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УПОУПОООТРЕТРТРТТР БА: 1 ттаблаблеткетка 1а 1 пъпът дт д

им
ун

на система

мозъканемия

Лекарствен продукт без лекарско предписание. 
За възрастни и деца над 12 години. Преди употреба прочетете листовката.
А94/30.04.2015

Ибудолор Дуо
60 g гел

За облекчаване на болката и 
възпалението при:

 Ревматични и мускулни болки
 Болки в гърба
 Спортни травми

НОВ ПРОДУКТ!
СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -10%

6,19
7,29

7,99
9,99





ЗДРАВЕ И КРАСОТА

КАК ДАКАК ДА
НАМАЛИМНАМАЛИМ

МУСКУЛНАТА БОЛКА СЛЕД СПОРТ?МУСКУЛНАТА БОЛКА СЛЕД СПОРТ?
Напълно нормално е след активна тренировка да се появи 

болка в мускулите, тъй като се освобождават токсини и млечна 

киселина.  

Чувството за болка в мускулите е известно като миалгия и 

обикновено започва най-малко 12 часа след тренировка. Не-

разположението обикновено изчезва след около 72 часа. Без-

спорен факт е, че състоянието се среща по-често при хора, които 

тренират по-рядко. Тогава, когато спортът присъства редовно в 

ежедневието, мускулите са тренирани и в редки случаи може да 

има дискомфорт и болка. 

Вижте нашите съвети за предотвратяване на болката в муску-

лите след тренировка:

ОТПУСКАЩ ДУШ ИЛИ ВАНА
Едно от най-ефективните и релаксиращи средства след спорт 

е водата. Може да се отпуснете в ароматна вана или да вземете 

освежаващ душ. Добавете малко количество английска сол във 

ваната. Препоръчваме ви да се откажете от прекалено  топлата 

вода в полза на хладка и дори студена.

Ако сте любители на сауната, то знайте, че една сесия от около 

10 минути ще отпусне мускулите и ще намали възпалението. То-

плината ще подобри циркулацията на кръвта и ще допринесе за 

по-бързото елиминиране на токсините.

МАСАЖ
Не е случайно, че професионалните спортисти си правят ма-

сажи редовно след тренировки. Масажът може да помогне за 

намаляване на напрежението в мускулите и да облекчи болките 

след спорт. 

Какъвто и масаж да изберете, за да е наистина ефективен, ви 

препоръчваме да е направен от професионален масажист. 

ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ С МАГНЕЗИЙ
Мускулната тъкан има необходимост от минерали и елек-

тролити, за да работи пълноценно. Затова е важно в тялото да 
се внасят адекватни дози калций, калий, натрий, магнезий.Маг-
незият играе важна роля за стабилизирането на аденозин три-
фосфата - източник на енергия за мускулната тъкан и работата 
й. Мускулната слабост, мускулните потрепвания и мускулните 
крампи са често срещани симптоми при недостиг на магнезий. 
Смята се, че при над 75% от хората, които страдат от мускулни 
болки и спазми, причината е недостиг на магнезий. Освен с 
храната (семена, риба, черен шоколад), минералът може да се 
набави под формата на хранителни добавки.  

ПОЧИВКА 
Ако тялото ви не е достатъчно тренирано, най-добрият начин 

за облекчаване на мускулни болки след спорт е осигуряването на 
почивка за един или два дни. През този период е важно да не 
спирате напълно да се движите. Полезни биха били леки упраж-
нения, като стречинг, разходки, джогинг.

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ РАЗТЯГАНЕТО
Разтягането на мускулите е важна част от всяка тренировка. 

Редувайте всички мускулни групи. Не забравяйте да контролирате 
дишането – само така ще си набавите нужното количество кисло-
род, за да се възстанови тялото ви. Краят на тренировката е подхо-
дящ момент за прием на течности, за да се избегне дехидратация. 

Когато спортните занимания се превърнат в рутина, ще се 
радвате на ползите от тях, без да изпитвате неразположения. 
Помнете, че е по-добре да се започне с леки упражнения и по-
степенно интензитета и темпото да се увеличават,  докато тялото 
се адаптира.

За да се намали болката 

в мускулите след спорт, 

подходящи са редуващите 

топли и студени душове, 

които помагат на тялото 

да се отпусне, подобряват 

кръвообращението и 

тонизират. 



ЕФЕКТА

МАЖИ И ДВИЖИ

Reparil®-Gel N
При контузии, навяхвания, натъртвания и болки в гърба при деца и възрастни. Съдържа есцин и диетиламин салицилат. Лекарствен продукт без лекарско предписание.
Преди употреба прочетете листовката. За пълна информация: Майлан ЕООД, гр. София 1505, бул. „Ситняково“ 48, ет. 7, тел: 02/4455400, BG-REP-06 (06/2017), Одобрение ИАЛ: A-181 / 24.08.2017

Aescin, Diethylamine salicylate
eparil - Gel NR ®

12,19

10,89
11,49



4,99
5,59

5,89
6,99



Су р о в и  и  о р га н ич н и  х р а н и

13,39
15,79

ПРОПОЛКИ ЕХИНАЦЕЯ
5 таблетки за смучене на ден

• Подпомагат имунитета

• 500 мг Ехинацея пурпурея

в една таблетка за смучене

• Оказват благоприятен ефект върху гърлото

• 100% натурална сила от Швейцария

За възрастни и деца над 12 години.
Хранителна добавка, да не се използва

като заместител на разнообразното хранене. С

Био Сок от Нони подобрява

и спомага за умствената

и физическа активност

на организма!

СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -10%

5,25





СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -10%

СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -10%



Криотерапията е съвременен метод в естетичната 

дерматология и медицина, с който се премахват лезии 

върху кожата, доброкачествени образувания и бенки. 

Процедурата се осъществява чрез прецизно и контро-

лирано впръскване на течен азот с много ниска темпе-

ратура (-196 oС). 

Криотерапията намира приложение при актинична и 

себорейна кератоза, плоски брадавици, заразен молу-

ск (Molluscum contagiosum), акрохордони, кондиломи, 

спукани капиляри, сенилно лентиго. 

Процедурата се извършва в дерматологичните 

центрове от обучени специалисти. Въпреки това, съв-

сем очаквано, няколко часа след лечението може да 

забележите оток в областта, зачервяване, неприятно 

парене. При по-сериозни оплаквания е необходимо да 

потърсите помощ от специалист. 

Дори когато криотерапията е правилен избор на ле-

чение и при правилното й изпълнение, може да се по-

явят нежелани реакции, като например локална болка, 

промени в цвета на кожата, белези и инфекция, въпре-

ки че тези усложнения обикновено са редки.

Важно е да се отбележи, че тази криотерапията е про-

тивопоказна при хора, страдащи от студена уртикария, 

криоглобулинемия и криофибриногенемия, както и при 

хора, които са на лечение с антикоагуланти. 

Когато е необходимо криотерапията да се приложи 

върху чувствителни зони с много тънка кожа, е важно 

да се вземе под внимание процента риск, който носи 

процедурата. Такива зони са клепачите. При евентуални 

усложнения и възпаление, лечението би било сложно и 

с определен риск от отоци.

След процедурата е необходимо да се следват някои 

защитни мерки. Кожата трябва да се обработва еже-

дневно с алкохолен разтвор или йод-повидон. Трети-

раният участък може да се покрие с лека предпазна 

превръзка. При определени случаи може да бъде на-

значен локален антибиотик или противовъзпалителен 

крем. 

Третираните зони не трябва да бъдат излагани на 

пряка слънчева светлина. Затова е препоръчително 

да се използва слънцезащитно средство с максимален 

фактор.

ЗДРАВЕ И КРАСОТА

КРИОТЕРАПИЯТА -КРИОТЕРАПИЯТА -
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА И КОГАКАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА И КОГА

СЕ ИЗПОЛЗВА СЕ ИЗПОЛЗВА 
Криотерапията 
представлява 
метод в дерматоло-
гичната практика, 
при който върху 
кожата се въздейст-
ва със студена струя 
с течен азот, което 
води до локално 
разрушаване на тъ-
каните по ефекти-
вен и контролиран 
начин.



53,69

57,59

60,49

61,79

СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -25%

55,09
73,49

23,39
31,19

35,79
47,69



ЗДРАВЕ И КРАСОТА

СОЛАРИУМ ПРИ АКНЕИЧНА КОЖА?СОЛАРИУМ ПРИ АКНЕИЧНА КОЖА?

Много дерматолози твърдят, че излагането на UVA 

светлина, с която са оборудвани солариумите, е изключи-

телно вредно и носи риск от рак на кожата. Специалистите 

са на мнение, че хората, които използват солариуми, имат 

склонността да злоупотребяват с тях, а по-лошото е, че не 

са информирани за опасностите, които крият. 

Едновременно с това много изследвания и публика-

ции показват, че UV – лъчите действат благоприятно при 

кожни заболявания, като псориазис и акне. Трябва да се 

подчертае, че подобренията, които настъпват, са крат-

котрайни и след преустановяване на UV-сесиите състоя-

нието на кожата се влошава. Когато към това добавим 

факта, че през последните 20 години случаите на кожен 

меланом в България се утрояват, ползите на солариума 

са още по-силно разколебани. 

Счита се, че повече от 30 солариумни сесии годишно 

крият сериозен риск за здравето, а 50 категорично пре-

дизвикват преждевременно стареене на кожата, изгаря-

ния, бръчки и дори рак. Хората с по-светла кожа, бенки 

или брадавици трябва да са особено внимателни към 

ултравиолетовото лъчение.

Що се отнася до предимствата на солариумите, съ-

ществуват проучвания, показващи  че с UVA- лъчите се 

постига забележително подобрение при остеопороза, 

менопауза и ревматизъм. Подобрението, което много 

хора с акне наблюдават при излагане на UV-светлина, 

се дължи на това, че тя изсушава кожата и контролира 

прекомерното отделяне на себум. Освен това ултрави-

олетовите лъчи насърчават излющването на мъртвия 

слой клетки и имат антибактериален ефект. За съжале-

ние, тези подобрения са само преходни и впоследствие 

щетите са повече. 

Ние ви препоръчваме да се посъветвате с дерматолог, 

за да разгледа вашия тип кожа и да ви даде насоки за 

това как да се сдобиете с красив, но и здравословен тен. 

Не забравяйте, че всеки тип кожа се нуждае от специални 

грижи. Най-важното е винаги да имате предвид опасно-

стите, които крие безконтролното излагане на UV-лъче-

нието. Не забравяйте правилото, че красив тен е този, 

който не вреди на здравето на кожата.

През последните години все повече нашумява страстта към солариумите, въпреки многото 

недостатъци, които притежават. За мнозина от любителите на бързия тен солариумът е 

най-достъпният начин за сдобиване с шоколадов загар през цялата година. Но дали сола-

риумите са безобидни? Какви рискове крият? Могат ли да са полезни при някои дерматоло-

гични проблеми например акне? 



31,69

23,19

24,09



26,09 26,09

33,59
24,19 24,19



12,39

13,59



Няма нищо по-лошо от това в отглеждането на 

едно дете да се подходи без въображение и без да 

бъдат отчетени индивидуалните потребности, ин-

тереси и способности на детето. Децата учат докато 

играят. Много често за целта не са нужни скъпи иг-

рачки. Ще ви дадем няколко идеи как с подръчни 

средства можете да направите следобеда забавен 

и да дадете възможност на мъника си да се изяви 

творчески, да опознава света, да научи нещо ново. 

Това са образователни игри, които развиват мотори-

ката, въображението, творческото мислене и креа-

тивност, възпитават, без да изискват много средства 

или да са сложни за изпълнение. 

Почти всеки предмет на ежедневието може да се 

използва и за забавление, и обучение на децата: ку-

тии с капаци, кърпички, ръчно изработени играчки, 

насипни продукти, като кафе, макарони... Най-ва-

жното нещо е да не оставяте детето никога и при ни-

какви обстоятелства без наблюдение, докато играе с 

този тип елементи. 

Методът Монтесори получава името си от 

италианския лекар и възпитател Мария 

Монтесори.  Добива все по-голяма попу-

лярност по цял свят. Той поставя детето и 

неговата индивидуалност в центъра на 

обучението, стреми се да насърчава онази 

част от уменията, които най-ярко оцветя-

ват личността и дава свобода за изява. 

Занимания за 
най-малките 
по метода 
Монтесори

 ЗДРАВЕ И КРАСОТА



ОГЪРЛИЦА ОТ МАКАРОНИ

Сложете в кутийка прави макарони с дебел отвор. Пре-

поръчваме ви да са определен брой – например 15 или 

20, за да следите наличието им. Вземете дебел овален 

ластик или връзка за обувки и покажете на детето как да 

нанизва макароните, за да се получи гердан. Ако мъни-

кът ви вече умело борави с флумастерите, може предва-

рително да оцветите макароните в различни цветове. 

СОРТИРАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ

Смесете в по-голяма купа кафени, оризови и бобени 

зърна. Може да използвате и ядки с черупката – орехи, 

фъстъци, лешници. Поставете пред детето три буркана 

или купички и му покажете как да раздели отделните 

видове елементи в отделните буркани. Накрая приберете 

сортираните семена и ядки и благодарете на детето, че ви 

е помогнало в кухнята. 

С МЕТЛА В РЪКА

Понякога децата проявяват много повече интерес 

към прахосмукачката, метлата или мопа за почиства-

не, отколкото към скъпите си играчки. Това има своето 

обяснение. Всички изброени предмети принадлежат на 

примамливия свят на възрастните, децата ги виждат 

често в ръцете на родителите, бабите и дядовците си и 

докосването до тях им дава усещането, че са пораснали. 

Не им отказвайте това удоволствие. Нека помогнат и се 

чувстват значими. Отделете им ъгълче, чието почиства-

не да е техен ангажимент. Гласувайте им доверие и това 

ще ги направи по-уверени и отговорни. 

Ако пък сте от родителите, които смятат, че домакинска-

та работа не е за децата, имайте предвид, че в повечето 

училища и детски градини Монтесори в Европа и САЩ е на-

пълно нормално да бъдат видени деца да събират с мет-

ла и лопата сухите листа на двора, 

да садят цветя или да поливат 

градината. Добрите навици и 

грижа се възпитават от най-

ранна детска възраст.  

ДА НАУЧИМ ЛЕСНО 
ЦВЕТОВЕТЕ И ФОРМИТЕ

Изрежете от стари, 

непотребни дрехи с раз-

лични цветове, кръг-

чета, квадрати и триъ-

гълници. Седнете 

на земята върху 

килима и пода-

вайте на детето един по един елементите. Всеки път за-

едно назовавайте цвета му. Подреждайте всички еднакви 

елементи в една редица – кръглите при кръглите или ги 

разделете по цветове – оранжеви при оранжеви, червени 

при червени и т.н. Играта е забавна, образователна и ви 

дава възможност да се забавлявате заедно. Ако парчета-

та плат, които имате, са със различна големина, може да 

насърчите детето и да обърне внимание кое е по-голямо 

и кое по-малко. Друга идея е да ги разположите на кили-

ма и да определяте положението им в пространството – 

отдолу, върху, отгоре, над, зад, пред...

ДА ОБИЧАМЕ ПРИРОДАТА

Ако живеете в къща и имате своите ангажименти на 

двора, не се лишавайте от компанията на мъника си и го 

превърнете в свой помощник. Децата обичат задачите. А 

когато те са сред природата, това прави игрите още по-за-

бавни. Дайте им лейка и ги помолете грижливо да полеят 

новите ви розови храсти. Подарете им кофичка, в 

която засейте семенца, а след това заедно про-

следете израстването на 

цветята от тях. Направе-

те картонени кутийки, 

в които децата може да 

настаняват всякакви по 

вид буболечки. Всички 

тези занимания са безцен-

ни, защото сте заедно в 

тях, но и поради още една 

много важна причина – де-

цата опознават природата, 

учат се да се отнасят с ува-

жение към всички нейни 

творения, да бъдат гри-

жовни и съпричастни. 

www.aptekamedea.bg
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КАК ДА
ИНТЕРПРЕТИРАМЕ

ДЕТСКИТЕ
РИСУНКИ
Детската рисунка е ярко отражение на взаи-
модействието между личността на детето и 
заобикалящия го свят. Една наглед обикновена 
детска рисунка може да носи в себе си безброй 
много послания. 

Психолозите, посветени на развитието и здравето на 

най-малките, твърдят, че детската рисунка е най-прекия 

път към личността на детето. Понякога онова, което много 

родители възприемат като обикновени детски драсканици, 

опитното око на специалист може да разчете по съвсем раз-

личен начин. Всичко, което касае психика, преживявания, 

убеждения, може да бъде видяно в детската рисунка. 

Даването на свобода на децата да нарисуват каквото ис-

кат, е добър начин да изразят желанията, преживяванията 

и мотивациите си. Най-често избираните в детска възраст 

фигури са дърво, човешката фигура или семейството.

Изобразяването на дървото, според теста „Кох", използ-

ван в психологията, означава символичната проекция на 

образа на човека. Корените са свързани с афектите, с това, 

което захранва дървото, ствола с личното Аз, а короната - с 

контакта с външния свят.

В изобразяването на човешката фигура се откриват 

признаци за това как детето възприема себе си и хората от 

обкръжението си. Размерите на главата спрямо тялото, си-

метричността и признаци, като твърде големи очи и остри 

зъби, дори пълни фигури, са израз на конкретни чувства, 

емоции или страхове.

Чрез рисуването на семейството  детето демонстрира 

своето афективно и емоционално положение в семейната 

структура. В този случай е важно дали всички са заедно, 

реда, в който са нарисувани, размерите им, дали не някой 

не е отдалечен...

Макар да става дума за цяла една наука, все пак същест-

вуват някои основни отправни точки в интерпретацията на 

детските рисунки. 

ПОЗИЦИЯ НА НАРИСУВАНОТО

Всичко, което детето съсредоточава в горната половина 

на листа, е свързано с мозъка, интелекта, въображението, 

любопитството и желанието да открива нови неща. Долната 

част на рисунките обикновено съдържа информация за фи-

зическите и материалните нужди на детето. Лявата страна 

показва мисли, които се въртят около миналото, а отдясната 

децата са склонни да рисуват изображения, които в пред-

ставите им принадлежат на бъдещето. Ако нарисуваното е 

разположено в центъра на листа, детето има реалистична и 

точна представа за настоящето.

РАЗМЕРИ НА РИСУНКАТА

Рисунки с големи форми показват сигурност, докато тези 

с малки форми обикновено се правят от деца, които се нуж-

даят от малко пространство, за да изразят себе си. Мини-

атюрните изображения се интерпретират от специалистите 

като отражение на начина по който се възприема детето, 

дори като липса на увереност.

ОСНОВНИ ИЗПОЛЗВАНИ ЩРИХИ

Дългите линии и непрекъснатите овали обикновено оз-

начават спокоен дух, докато честото изтриване, прекъснати 

линии, драскане и отсечени форми, разкриват несигурност, 

самокритичност, прекалена импулсивност.

 ЗДРАВЕ И КРАСОТА



Четка за зъби
SuperSoft 3

Електрически четки Funny Clean
Опаковка: 1 ел. четка + 2 накрайника.

Сияйно бели 
зъби 
за минути

C меки накрайници, 
подходящи за деца 
над 5-годишна възраст.

Избелващи ленти
Опаковка: 14 х 2 бр. 
избелващи лентички
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НАТИСК

Всички сме виждали рисунки, в които листа хартия е сил-

но изтънен от натиска на четката или молива. Оказва се, че 

това също е акцент, който носи информация за детето. Сил-

ният натиск с инструментите за рисуване показва ентусиа-

зъм и воля. Колкото обаче по-силен е, толкова по-вероятно 

е у детето да съществува модел на агресия и склонност към 

проява на такава. Колкото по-лек е натискът на молива, 

толкова по-вероятно е детето да е по-повърхностно, да му 

липсва воля или твърде лесно да изпитва физическа умора.

КАК ДЕТЕТО ДЪРЖИ МОЛИВА

Едно от първите неща, които 

трябва да се наблюдават, е как 

детето държи молива с пръ-

стите си. Ако те са прекалено 

разхлабени, вероятно се касае 

за сдържано, спокойно и уравно-

весено дете. Ако пръстите здраво 

стискат четката или молива, това 

означава напрежение или нервност.

ОСНОВНИТЕ ЦВЕТОВЕ В РИСУНКАТА

Темата с цветовете е изключител-

но интересна на всяко ниво. Детските 

рисунки не са изключение. Червеното в тях представя 

живота, интерпретира се като будност, активност. Жъл-

тото съответства на любопитството и радостта от живота,  

а оранжевото -  на  нуждата от социални контакти, на не-

търпението. Тези от децата, които рисуват в синьо, обичат 

мира и спокойствието и самите живеят сред същите. Де-

цата, които притежават зрялост, чувствителност и дълбо-

ка интуиция, рисуват по-често в зелено. Черното децата 

използват, когато изобразяват непознати образи, нещо 

неосъзнавано и далечно. Кафявото пък означава сигур-

ност и планиране. Необходимо е да добавим, че рисунка, 

изпълнена в един цвят, може да означава мързел или 

липса на мотивация.

Разбира се, всички положе-

ния, изказани дотук, са само 

ориентировъчни. Към дет-

ската рисунка трябва да се 

подхожда като към един цял 

свят, където не всичко е черно 

и бяло. И ако рисунката е един 

отделен свят, то всяко дете е 

отделна вселена, затова всич-

ко, свързано с децата, трябва да 

се интерпретира не заучено, а на 

база на индивидуалността. 
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Комплект Vitis Whitening

Комплект 
Паста за зъби Vitis Whitening
Паста за зъби Vitis Aloe Care

Комплект PERIO-AID
Гел за зъби и венци
Вода за уста

ККомплект PERIO-AID
Геел за зъби и венци
ВВода за уста

ZEWA
носни кърпи на специална цена

PARODONTAX
Помага да спре кървенето на венците

НОВО Ултра чисто усещане! НОВО Ултра чисто усещане! 

4,99
6,29

4,99
6,29

0,36
0,45

0,36
0,45

17,72
19,69

7,89
8,75



С НАТУРАЛНИ  ЕКСТРАКТИ, 
ВДЪХНОВЕНИ  ОТ АЗИАТСКАТА  
ТРАДИЦИОННА  МЕДИЦИНА! 

ТВОЯТ ПАРТНЬОР В ОРАЛНОТО ЗДРАВЕ

 НАСЛАДЕТЕ СЕ НА УДОВОЛСТВИЕТО ОТ ЗДРАВИТЕ ЗЪБИ И ВЕНЦИ!

Паста за зъби 
Natural Extracts
Ultimate Fresh, 75 мл

Паста за зъби 
Natural Extracts
Radiant White, 75 мл

Четки за зъби 
Slim Soft Charcoal
различни видове

Паста за зъби Expert White, 75 мл

Паста за зъби Max White Expert Complete, 75 мл

Паста за зъби White&Protect, 75 мл

Вода за уста 
Plax Cool Mint, 
500 мл

NEW

Вода за уста 
Plax Tea Lemon,

500 мл 

8,69
9,69

4,99
6,21

4,09
5,89

7,39
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НОВ ПРОДУКТ!
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Магнезиево масло за тяло Зехщайн 

Състав: 35% магнезиево олио, 
масло от Ший, масло от сладък 

бадем,калциев хлорид, калиев хло-
рид, натриев хлорид, пантенол

Специално предупреждение: избягвайте 
контакт с очите! Дръжте далече от
висока температура! Съхранявайте

на стайна температура!

Магнезиев лосион за тяло Зехщайн 

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

СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -10%

VEET
електрически тример

на специална цена 

DUREX
12 броя презервативи

на специална цена

LACTACYD
Запазете естествения баланс на вашата V зона

Интимни гелове за ежедневна грижа 

43,89
54,79

11,99
13,39

11,99
13,39

5,69
8,19

СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -30%





Салатата 
едно неустоимо, здравословноедно неустоимо, здравословно
и модерно изкушение
Ще ви предложим един по-различен начин да се насладите на салатата си – у дома 
или в офиса. Рецептите са богати, здравословни, съвременни; съчетанията - дръзки 
и надминаващи всички очаквания. Това, което прави нашите салати по-различни, 
е начинът на поднасяне – в декоративен, прозрачен буркан. Едно е сигурно: при-
готвяйте такава салата всеки ден за обедното си хранене и само след месец ще се 
чувствате по-жизнени, по-леки, по-здрави!

Следват 3 забележителни салати, приготвени и поднесени в буркан:

ВКУСНО И ПОЛЕЗНО



САЛАТА ПРОЛЕТНО НАСТРОЕНИЕ
Необходими продукти: зелена салата, грах, рукола, 2 с.л. 

овесени ядки, масло, 1 ч.л. ленено масло, 1 ябълка, 1 морков, 4-5 
чери доматчета, 1 ч.л. слънчогледови семки, 30 гр. кашу, 2 сваре-
ни яйца. За дресинга: пресен босилек, 3 с.л. зехтин, 1 ч. л. сусамов 
тахан, 2 с.л. лимонов сок, хималайска сол.

Начин на приготвяне: Препечете на тиган с малко масло 
овесените ядки. Изсипете ги на дъното на декоративния буркан. 
Подредете зелените листа, граховите зрънца, кашуто. Настърже-
те на едро моркова и ябълката, объркайте ги с лененото масло 
и ги прибавете. След тях подредете слънчогледовите семки, 
чери доматите, настърганите яйца. Накрая е ред за дресинга: 
миксирайте изброените продукти в блендер и залейте салатата. 
Затворете капака. С помощта на панделка завържете за буркана 
вилица, завита в салфетка. Насладете се!

САЛАТА ИЗКУШЕНИЕ
Необходими продукти: кейл, зелена салата, рукола, зелени 

маслини, парченца ананас, 5-6 чери домати, 100 г сирене гор-
гондзола, 5-6 ореха, каперси, пресен босилек. За дресинга: 1 ч.л. 
мед, 1 ч.л. горчица, 1ч.л. хумус, 1 с.л. лимонов сок, хималайска 
сол, сусамово масло или зехтин.

Начин на приготвяне: Вземете декоративен стъклен буркан 
от 400 мл. и на дъното подредете зелените листа и маслините, 
последвани от ананаса, чери доматите, сиренето, каперсите, оре-
хите. Разбъркайте продуктите за дресинга и го изсипете отгоре. 
Ако няма да консумирате веднага салатата, ви препоръчваме да 
добавите солта впоследствие. Завършете с листенца босилек. За-
творете капачето и съхранявайте на студено.

САЛАТА ДАР ОТ БОГОВЕТЕ
Необходими продукти: салата айсберг, рукола, кълно-

ве по избор, сушени домати, 10-15 плодчета годжи бери, ½ 
авокадо, ½ нар, кедрови ядки, 2 с.л. портокалов сок, крутони, 
семена чия, 2 с.л. сметана, пармезан, тиквени семки, зехтин, 
сол.

Начин на приготвяне: използва се отново декоративен 
буркан с капачка. На дъното се сипват семената чия – око-
ло 1 с.л. и се заливат със сметаната. Подреждат се зелените 
листа, като се накъсват. Следват кълновете, сушените дома-
ти, авокадото, крутоните, предварително почистения нар, 
кедровите ядки, тиквените семки и годжи бери. Накрая се 
добавя зехтина, портокаловия сок и настъргания пармезан. 
Солта може отново да добавите непосредствено преди консу-
мация. Затворете капака и приберете в хладилника. За да се 
хранят и тялото и духа ви, може да украсите допълнително буркана с връзки или панделка, да разпечатате собствени 
етикети или послание, което да залепите отпред и за което да мислите, докато се храните.

www.aptekamedea.bg



ОВЕН (21 МАРТ-20 АПРИЛ)
Родените под този зодиакален знак ще се радват на положителен приток на енергия, както и на 

приятелство, което ще има подчертано въздействие върху емоционалния и духовния им живот. 
Останете бдителни. Периодът не изключва срещи с хора, чиято страст е да предизвикват конфликти. 
На работното място ставате свидетели на грешки. 

РАК (22 ЮНИ-23 ЮЛИ)
Периодът отваря нови хоризонти и ви позволява да виждате далеч, дори и да се чувствате за-

висими от настоящите си ангажименти.  Ако се възползвате пълноценно от първите две седмици 
на март, за да направите каквито и да било промени, всичко ще се подреди естествено и вашата 
решителност ще ви се отплати във времето.

ТЕЛЕЦ (21 АПРИЛ-21 МАЙ)
Различни случки ви посочват грешките от миналото. Ако проявите разум, няма да ги допуснете 

отново. Понякога сте несправедливо взискателни към себе си и това ви пречи да се отпуснете и да 
се наслаждавате на успехите си. Периодът е благодатен към вас и ви отваря златни врати. Контро-
лирайте емоциите си.

ЛЪВ (24 ЮЛИ-23 АВГУСТ)
Периодът разкрива много предизвикателства пред вас, мили Лъвове. Възможностите идват 

една след друга и вие не ги губите. Ако сте прекалено активни, може да почувствате тежестта от 
амбициозността си върху раменете си. Не забравяйте, че можете да разчитате на подкрепата на 
семейство си. В края на месеца сте настроени романтично. 

БЛИЗНАЦИ (22 МАЙ-21 ЮНИ)
У вас нараства желанието за пътуване, но едновременно с това, събития може да ограничат 

свободната ви воля. Вие се чувствате в хармония с обкръжението си. Ако обърнете ъгъла на пре-
ценката си, ще разберете, че партньорските ви отношения са повече от отлични. Затова не прила-
гайте натиск нещата да се случват според вашите представи. 

ДЕВА (24 АВГУСТ-23 СЕПТЕМВРИ)
Ако смятате, че сте достигнали етап на изчерпване, приемете последствията и започнете от ну-

лата. Вероятно искате да направите пауза, за да дадете живот на новите си идеи. Личният ви живот 
е удовлетворяващ. Можете да разчитате на подобряване на финансите си. Загърбете миналото и 
игнорирайте хора, които ви натоварват с лични проблеми.

СВОБОДНО ВРЕМЕ

Хороскоп за



ВЕЗНИ (24 СЕПТЕМВРИ-23 ОКТОМВРИ)
Това е месец, в който се чувствате уверени. Имате свободата да определяте посоката на случващото 

се. Изразявайте открито позицията си в социалната ви среда или в отношенията с партньора ви. Ако 
погледнете внимателно около вас и останете отворени за промени, ще откриете възможности за нови 
начинания. 

КОЗИРОГ (22 ДЕКЕМВРИ-20 ЯНУАРИ)
Понякога имате чувството, че не разбирате нищо, съмненията ви объркват и трудно вземате 

решения. Вашият проницателен дух и жива интелигентност няма да ви изоставят и много бързо 
ще възвърнете способността си за преценка. Разчитайте на собствените си умения. Усилията ви от 
минали години не са били напразни. 

СКОРПИОН (24 ОКТОМВРИ-22 НОЕМВРИ)
Ако напоследък се чувствате в ролята на наблюдател, то сега личността ви е на първи ред на сце-

ната. Оптимисти сте и демонстрирате стабилно и спокойно отношение, което печели симпатии. В 
началото на месеца се чувствате сантиментални и готови за всякакви помирителни действия. Не се 
чувствайте задължени да вземате бързи решения. 

ВОДОЛЕЙ (21 ЯНУАРИ-19 ФЕВРУАРИ)
Излизате от период на застой и амбициозността ви малко по малко дава тласък на новите ви 

идеи. Ще имате късмет през този месец и ще разполагате с верността на приятели, които ще ви 
окуражат в точния момент да се спуснете по пистата на успеха. Възползвайте се от тези седмици и за 
да възстановите онова, което сте оставили недовършено. 

СТРЕЛЕЦ (23 НОЕМВРИ-21 ДЕКЕМВРИ)
Възможни са неочаквани, приятни изненади. Време е да визуализирате всички ваши стремежи. 

Разполагате с достатъчно мъдрост да преодолеете и най-деликатните ситуации. Все пак вашата ос-
новна грижа ще бъде да се насладите на всичко, което правите, а ваш двигател ще бъде любовта. 
Помислете за нови гледни точки.

РИБИ (20 ФЕВРУАРИ-20 МАРТ)
Вдъхновени сте творчески. Виждате света около вас като океан, който сте готови да преплувате. 

Ако имате желание да стартирате нещо ново, направете го. Тъй като щастието никога не идва само, 
радвате се на любовта на половинката си и семейството си. Приятелите ви знаят, че могат да разчи-
тат на вас безусловно, не ги разочаровайте. 

www.aptekamedea.bg
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Промоционалните предложения са валидни за периода от 1 до 31.03.2018 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 продук-
тите 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

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

Стара Загора:
Медея Стара Загора – бул. „Митрополит Методи Кусев” № 26, тел. 0885 991 554
НОВ Медея Стара Загора 2 – бул. „Цар Симеон Велики“ №60, тел. 024 516 568

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

www.aptekamedea.bg



www.aptekamedea.bg

7-те ключови съставки за красива кожа на Bio-Oil

КЛЮЧОВИ СЪСТАВКИ

ВИТАМИН А: Стимулира образуването на колаген и подпомага обновяването на
клетките. Това прави кожата по-еластична, с подобрена текстура и тонус.

ВИТАМИН Е: Най-широко използваният днес в козметиката антиоксидант; спомага за
поддържане на здравия вид на кожата и се бори със свободните радикали, 
причиняващи увреждане и преждевременно стареене. Витамин Е спомага за 
повишаване на хидратацията в епидермиса и прави кожата мека, гладка и еластична.

МАСЛО ОТ НЕВЕН: Има възстановяващо действие и традиционно се използва при
чувствителна, увредена кожа или слънчево изгаряне. Маслото от невен спомага за
намаляване на възпалението и може да се използва при обриви и повърхностни
раздразнения на кожата.

МАСЛО ОТ ЛАВАНДУЛА: Известно е с благотворното си действие върху кожата. Има
облекчаващо и успокояващо действие и е естествен антисептик.

МАСЛО ОТ РОЗМАРИН: Спомага за освежаване и тонизиране на кожата. Има
успокояващ и мек антисептичен ефект.

МАСЛО ОТ ЛАЙКА: Особено подходящо за чувствителна кожа, маслото от лайка има
противовъзпалително и успокояващо действие.

PurCellin Oil ® : Революционна съставка, която подобрява плътността на формулата, 
катоя прави лека, немазна и осигурява доброто проникване на витамините и 
растителните екстракти в кожата.

 Формулата на Bio-Oil ® комбинира растителни екстракти и витамини, разтворени в маслена среда. 

Маслото, като козметична база, не задържа кислород, което позволява на растителните екстракти и 

витамините да достигнат пълния си потенциал на действие.

15,19
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