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СЛЪНЦЕЗАЩИТА: 
АКТУАЛНИ ТЕНДЕНЦИИ И
ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ

Д-р Бисера Котевска, дерматолог

ПРЕВЕНЦИЯ И
ЛЕЧЕНИЕ НА

ЦЕЛУЛИТ

ХОМЕОПАТИЯТА
НА ПОМОЩ ПРИ

ПОЛЕНОВА АЛЕРГИЯ

КОМБИНИРАЙТЕ
ХРАНИТЕ, ЗА ДА 

ОТСЛАБНЕТЕ

МАСКИ ЗА
РАЗКРАСЯВАНЕ
НА КОЖАТА НА ЛИЦЕТО
ПРЕДИ БАЛА



22,29
24,69

9,59
10,59



СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -10%

ÅÑ-ËÀÉÍ ÑÈÑÒÅÌ 
56 обвити таблетки

ÏÀÐÀÑÎÔÒÈÍ
Ексфолиращи чорапи

за красиви и меки стъпала Ес-Лайн Систем 20+

Подпомага горенето на мазни-
ни и съдейства за поддържане 
на нормалното телесно тегло. 
Допринасят за поддържането 
на нормална концентрация на 
глюкоза в кръвта.
Съдържа: ЕКСТРАКТ ОТ ГОРЧИВ
ПОРТОКАЛ, ЗЕЛЕН ЧАЙ, ЛЮТИ
ЧУШКИ, L-КАРНИТИН, ХРОМ.

• Елиминират ефикасно мазолите по крака

• Отстраняват загрубялата и удебелена кожа

• Овлажняват и омекотяват кожата на стъпалата

Ес-Лайн Систем 40+

Подпомага изразходването на 
енергия от организма и съдейст-

ва за поддържане на нормалното 
телесно тегло. Допринасят за 

поддържането на нормална кон-
центрация на глюкоза в кръвта.

Съдържа: ЕКСТРАКТ ОТ ГОРЧИВ 
ПОРТОКАЛ, ЗЕЛЕН ЧАЙ, ГУАРАНА, 

КОПРИВА, ХРОМ, КОФЕИН.

СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -10%

СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -10%

НОВ ПРОДУКТ!



Задържането на течности може да се дължи на лоши храни-

телни навици и само по себе си не е заболяване, но би могло да 

е симптом за такова.  

Възможно е да се дължи на физиологични промени, като 

тези, които настъпват по време на менопауза и бременност. 

Обуславящи фактори също са уседнал начин на живот, хормо-

нална медикаментозна терапия, неправилно хранене. Хората, 

които страдат от заболявания на бъбреците, черния дроб и 

сърцето са често засегнати от проблема. Повече страдат жените. 

Засегнатите съобщават за внезапно и необяснимо наддаване 

на тегло, чувство за слабост, тежест и спазми в тялото. Всички 

тези симптоми са предупредителни и обикновено се свързват 

със задържане на вода в организма. Консултацията с лекар не 

бива да се отлага.

Задържането на течности може да бъде причинено 

до голяма степен от лошите хранителни навици. Поради 

тази причина ви предлагаме някои много важни съвети 

за предотвратяване на това състояние:

 Увеличете дневната консумация на храни, богати на вода и 

електролити, давайки предимство на плодовете и зеленчуците.

 Включете в седмичния си график физически дейности, 

които могат да подобрят кръвообращението. Ако е възможно, 

практикувайте тези упражнения всеки ден, за най-малко поло-

вин час. Подходящи са разходките, тичането, плуването и др. 

 Пийте най-малко осем чаши вода през целия ден. Ако това 

ви затруднява, може да замените водата с натурални сокове без 

добавена захар или билкови чайове. 

 Важно е да се контролира приема на сол. Тя трябва да се 

добавя в малки количества в храната, а когато е възможно, да 

се замени с билки и подправки.

 Контролирайте приема на храни, които съдържат захари.

 Включете в диетата си плодове и зеленчуци, богати на калий: 

банани, тиква, спанак, праскови, брюкселско зеле, киви и др.

 Увеличете консумацията на протеин. Когато протеините в 

диетата липсват, драстично намалява нивото на серумен албу-

мин, което от своя страна е свързано с натрупване на течност 

в тъканите.

 Осигурете си почивка. Това е много важно, за да се пре-

дотврати задържането на течности, особено когато засегнати са 

долните крайници.

 Може да се консултирате с вашия фармацевт или лекар за 

подходящи чайове, които имат диуретичен ефект. Подходящи 

са запарките от магданоз, хвойна, маслинови листа, хвощ и др. 

 Не се препоръчва да прекарвате дълго време седнали. Ако 

работата ви изисква това, правете си кратки разходки на всеки 

час. 

 Много е важно да не носите прекалено тесни дрехи.

 Избягвайте консумацията на безалкохолни напитки, кафе 

и сладки изделия. Това ще предотврати задържането на течно-

сти, а освен това ще ви помогне винаги да сте във форма и да 

изглеждате добре. 

Пом. фармацевт Миглена Методиева

ЗАДЪРЖАНЕ
НА ТЕЧНОСТИ:
ПРИЧИНИ И
РЕШЕНИЯ

    ЗДРАВЕ И КРАСОТА

Задържането на течности засяга милиони хора по света. Както 
името предполага, състоянието се свързва с натрупване на теч-
ност в тъканите. Чрез сложна система от хормони нашето тяло 
непрекъснато регулира водния баланс и го поддържа постоянен. 
Това означава, че дори да се приемат повече течности, регулатор-
ни механиз ми се грижат за навременното им отделяне чрез бъбре-
ците или потните жлези. Проблемът възниква, когато по някаква 
причина тялото не в състояние да поддържа водното равновесие. 



СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -10%



17,99
19,89

MAGNE B6®

Върни баланса в ежедневието си

При симптоми свързани с недостиг на МАГНЕЗИЙ:

• нервност 

• раздразнителност 

• изтощение

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

Преди употреба прочетете листовката.
А235/12.12.2013.

СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -10%

СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -10%

4,29
4,99



СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -20%



НАЙ-ДОБРИТЕ КОМБИНАЦИИ ОТ ХРАНИ,
КОИТО ДА ВКЛЮЧИТЕ В ПРОГРАМАТА

СИ ЗА ОТСЛАБВАНЕ

По пътя към желаното тегло е много 

важно да подберете храните в дневно-

то си меню и да ги комбинирате така, 

че те да не забавят или усложнят процеса 

на храносмилане. За да се храните пъл-

ноценно, питателно и да се чувствате във 

форма, ви препоръчваме следните комби-

нации:

ВАРЕНО ЯЙЦЕ И МАРУЛЯ

Въпреки че много хора вярват, че яйцето 

е враг на диетите, поради високото съдър-

жание на холестерол, то засища апетита и 

включва много и различни хранителни ве-

щества. Заедно с марулята, зелето и други 

зеленчуци, яйцата могат да се превърнат 

във ваш съюзник по пътя към мечтаната 

фигура. Освен на хранителния състав, това се 

дължи на факта, че мазнините, които съдържат 

яйцата, допринасят за абсорбирането на каротеноиди-

те от зеленчуците. 

ДЖИНДЖИФИЛ И РИБА ТОН

Коренът от джинджифил има доказани ползи за 

благосъстоянието на храносмилателната система. Той 

подпомага храносмилането, ускорява разграждане-

ЗДРАВЕ И КРАСОТА

Ако сте си поставили за цел да намалите килограмите, ключът е не в пълното премахване на 

въг лехидратите, а в комбинирането на храните. Много хора смятат, че главен виновник за 

натрупаните излишни килограми са именно въглехидратите. В действителност причините за 

невъзможността да се постигне желаното тегло могат да бъдат много.  Консумирането на не-

съвместими храни една от тях. В тази статия ще ви разкрием как съчетанието от храни би могло 

да се използва за загуба на тегло и кои са вредните и полезни комбинации за тази цел. 

Комбинирайте 
храните, за да 
отслабнете



то на храната и намалява чувството на тежест. В същото 

време рибата тон е една от най-полезните и здравословни 

риби. Тя съдържа омега мастни киселини с множество пол-

зи за здравето. 

АВОКАДО И СПАНАК

Най-подходящият начин да ядем спанак е в суров вари-

ант. Спанакът съдържа витамини А, В, С и минерали, като 

натрий, калий, желязо, фосфор и др. Той засища апетита и 

не съдържа много калории. От своя страна, авокадото е 

богато на ценни мастни киселини, които балансират нивата 

на холестерола и засищат глада.

ПИЛЕ С ЛЮТ ЧЕРВЕН ПИПЕР

Бялото месо винаги е по-добър избор, в сравнение с 

червеното. То има по-малко мазнини и калории, като едно-

временно с това е източник на протеини.  Следващият път, 

когато приготвяте пиле у дома, не се колебайте да разноо-

бразите рецептата с лют червен пипер.

Две – три щипки червен пипер, добавени към пилеш-

кото месо, ще ускорят процеса на разграждане и изгаряне 

на мазнините. Това се дължи на един от основните компо-

ненти на пипера – капсаицин. Същият има свойството и да 

потиска апетита.

КАРТОФИ С ЧЕРЕН ПИПЕР

Последната комбинация, която ви предлагаме, е малко 

изненадваща. Въпреки че съществува убеждение, че кар-

тофите не са подходящ избор при ограничителни диети, все 

пак трябва да се стремим към разнообразието в хранител-

ното меню. 

Не е все едно дали ядете варен или печен картоф вед-

нъж седмично или седем дни в седмицата се изкушавате 

от картофен чипс. В умерени количества картофите са по-

лезни, те са засищащи, дават енергия и са идеален избор 

за обяд. Не прекалявайте обаче с количеството им и ви-

наги ги подправяйте щедро с черен пипер. Той насърчава 

храносмилането и предотвратява натрупването на мастна 

тъкан. 

Балансираната диета е от съществено значение, за да 

бъдете във форма и да се чувствате енергични и здрави. 

Първото, което е необходимо да направите, е да научите 

как се съчетават храните, за да може храненето да е съ-

образено с вашите цели. Комбинирайте храните, за да от-

слабнете. 

Пом. фармацевт Миглена Методиева

СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -10%



 

НОВ ПРОДУКТ!

2,19
2,39



18,49
20,59

28,79
31,99

18,39
20,39



Ацетил – Л – Карнитин HCl 588 мг
Не съдържа ГМО. Не съдържа Глутен.

 Подпомага изгарянето

   на мазнините.

 Нормализира дейността

   на нервната система

   при стрес.

 Поддържането на

   сърдечно-съдовата

   система.

 Подпомага

   имунната система.

 Влияе добре върху

   сърдечно-съдовата

   система.

Употреба: 1 капсула дневно с храна.

Кварцетин Бромелайн
Не съдържа ГМО. Не съдържа Глутен. Не съдържа Соя.

Подходящ за вегетарианци и вегани.

УПОТРЕБА: 1 до 2 капсули дневно, консултирайте се с вашия лекар,
преди употреба, ако приемате някакви лекарства с рецепта.

61,79
68,59

35,89
39,79



СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -10%

СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -10%



Хранителна добавка. 
Не е заместител на разнообразното хранене. 

30 капсули x 380 mg

ЕЖЕДНЕВНА ГРИЖА 
ЗА ВАШИЯ СТОМАХ

BEPANTHEN® ÓÍÃÂÅÍÒ
Ежедневна грижа и защита

на бебешката кожа от подсичане

• Против подсичане при бебета,

   при всяка смяна на пелените

• При разранени зърна

   по време на кърмене

• Лесен и удобен за употреба,

   без оцветители,

   консерванти и

   парфюм

Bepanthen® Унгвент е 
козметичен продукт, 
който съдържа панте-
нол, в опаковка от
30 g и 100 g. За бебета, 
деца и възрастни.

Байер България ЕООД, ул. „Резбарска“ 5, 1510 София, България. 
L.BG.MKT.03.2017.1036

Гастритол перорална течност 

е традиционно лекарство на 

растителна основа за лечение на 

стомашно-чревни нарушения

Показания: стомашно-чревни оплаквания като подуване на 
корема, метеоризъм и болезнени стомашни спазми. Укрепва 

раздразнената стомашна лигавица.
Производител: Dr. Gustav Klein GmbH & Co. KG

ÃÀÑÒÐÈÒÎË 
перорална течност 20 мл

СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -10%

СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -20%

17,59
19,49

НОВ ПРОДУКТ!



ÂÈÐÀÑÓÒ
Охлаждащ спрей гел 60 мл, клинично

изпитано медицинско изделие за
облекчаване на сърбеж при Варицела 

Ref. No: CONBG/VIS/0216/007

СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -10%

СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -10%

СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -5%

10,49
11,59



Алергията към полени засяга между 30 и 40% от 

населението на Европа. В България около 21% от 

хората страдат от алергичен ринит – едно от най-

разпространените хронични заболявания. При 

80% от пациентите развитието му се случва преди 

двадесетата година. След 50-годишна възраст рис-

кът от проява е сравнително по-малък. Замърсява-

нето в градските райони и глобалното затопляне са 

главните причини за широкото разпространение и 

тежестта на симптомите на поленова алергия.

ХОМЕОПАТИЯТА
НА ПОМОЩ ПРИ ПОЛЕНОВА АЛЕРГИЯ

    ЗДРАВЕ И КРАСОТА

Един от най-често срещаните здравословни проблеми 

през пролетта е алергията към полени. Най-харак-

терните симптоми са кихане, сърбеж и дразнене 

в носа, небцето, фаринкса и дори очите, обилна 

водниста хрема, възпаление и уртикария. При по-

тежки случаи се наблюдават дихателни смущения, 

хрипове, както и главоболие, раздразнителност, умора 

и безсъние.

Поленовата алергия може да бъде третирана 

симптоматично с помощта на конвенционалната 

медицина и хомеопатията. 

Хомеопатията е терапевтичен метод, който 

се основава на прилагане на малки дози вещес-

тва, с цел активиране на собствените защитни 



сили на организма. В резултат на това се постига по-бързо 

подобрение на симптомите. Хомеопатията може да се прие-

ма самостоятелно или като допълнение към конвенционал-

ната терапия. 

Основен принцип на хомеопа-

тичното лечение е, че към всеки 

пациент се подхожда индивиду-

ално. Предписаната терапия е 

съобразена не само с типа 

заболяване и проявена 

симптоматика, но и 

с индивидуалните 

особености на лич -

ността, характер 

и чувствителен 

тип.  

Хом е о п атич -

ните средства със 

симптоматично действие при 

алергия към цветен прашец са 

няколко вида. Назначават се в 

различни комбинации, в зависи-

мост от проявените симптоми. 

Allium cepa – средството е подходящо, когато са налице 

хиперсекреция от носа, сълзене на очите, кихане и т.н. Често 

пациентите докладват за спастична кашлица с усещане за 

драскане, разкъсване. Подобрение настъпва при вдишване 

на хладен въздух.

Euphrasia offi  cinalis e  избор тогава, когато тече възпа-

лителен процес. Засегнати са гърлото, лигавицата на носа и 

очите. Пациентите споделят за чувство за наличие на пясък 

в очите. Подобрение настъпва при покой. Оплакванията са 

придружени често от задушлива кашлица през нощта, бис-

тър, обилен, недразнещ секрет от носа.

Sabadilla Offi  cinarum – назначава се при по-умерени 

секрети от носа. Липсва дразнене в очите и сълзене. Засег-

натите докладват за парене в областта на ноздрите и сър-

беж на мекото небце. Проявяват свръхчувствителност към 

аромати. 

Pollens – използва се за профилактика 

и облекчение на симптоми на поленова 

алергия. Профилактично се прилага 

един месец преди появата на симпто-

мите. 

Histaminum – това е препаратът, 

който съпътства всяка тера-

пия, чиято цел е овла-

дяване на алергична 

реакция. 

Poumon Hista-

mine има същото 

пред назначение, 

но алергичните 

прояви в по-

голяма степен 

засягат диха-

телната систе-

ма. Налице са 

хрипове, кашлица, задух и др. Прилага се профилактично 

най-малко един месец преди проява на симптомите. 

Терапевтичният подход при овладяване на симптомите 

на алергия към цветен прашец е от съществено значение. 

Най-често предписвани средства са антихистамини и корти-

костероиди, които намаляват интензитета на оплакванията, 

но са свързани с ред нежелани ефекти. 

От своя страна, хомеопатията е напълно безопасна и 

може да се приложи във всички етапи на алергичната реак-

ция, както и превантивно. Тя не предизвиква сънливост и е 

напълно съвместима с други средства за лечение. 

Необходимо е също да се подчертае, че в хомеопа-

тията не съществува универсална и ефективна за всеки 

терапия. 

ВСИЧКИ ХОМЕОПАТИЧНИ СРЕДСТВА СА ЕФЕКТИВНИ ТОГАВА, КОГАТО СА НАЗНАЧЕНИ В ПРАВИЛНАТА 
ДОЗИРОВКА, КОМБИНАЦИЯ И РАЗРЕЖДАНЕ ОТ ЛЕКАР ХОМЕОПАТ.

www.aptekamedea.bg



НОВ ПРОДУКТ!

СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -10%
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    ЗДРАВЕ И КРАСОТА

МАСКИ ЗА РАЗКРАСЯВАНЕ НА 
КОЖАТА НА ЛИЦЕТО ПРЕДИ БАЛА
ЯГОДИ И МЕД

Отделете няколко минути всяка седмица, за да се насладите 

на ефекта на тази отлична маска, която хидратира кожата и ед-

новременно с това премахва следите от умора. Витаминозният 

състав на ягодите действа като енергиен бустер за кожата и тя 

мигновено оживява. Медът има детоксикиращо, почистващо и 

ексфолиращо действие. Резултатът от комбинацията е чиста, об-

новена и здрава кожа, с равномерен цвят и сияен блясък. 

Какво ви е необходимо: 10 добре охладени ягоди, 2 супени 

лъжици мед.

Подготовка и приложение: Измийте ягодите и ги стрийте 

заедно с меда до получаването на гъста паста. Нанесете върху 

лицето с кръгови движения. Оставете да престои 15 минути и 

отстранете със студена вода. 

КИСЕЛО МЛЯКО И ЛИМОНОВ СОК
Тази маска е подходяща при смесени и склонни към омазня-

ване кожи. Тя има почистващо и изравняващо тена действие. 

Лимоновият сок стяга порите и постепенно заличава петната 

по лицето. Киселото мляко действа регенериращо, избелващо 

и омекотяващо. Комбинацията от двете съставки е идеална за 

почистване и озаряване на кожата.

Какво ви е необходимо: 1 супена лъжица кисело мляко, 1 

супена лъжица прясно изцеден лимонов сок.

Подготовка и приложение: В малък неметален съд поста-

вете киселото мляко. Добавете лимоновия сок и разбъркайте, 

докато се получи хомогенна смес. Почистете добре лицето и го 

подсушете. С помощта на четка нанесете маската внимателно, 

като избягвате зоната около очите. Оставете да престои 20 мину-

ти и изплакнете. Маската се прилага вечер. 

СУХО МЛЯКО И РОЗОВО МАСЛО

Тази чудодейна комбинация дава на кожата изключително усе-

щане за мекота, нежност и дълбока хидратация. Липсата на влага 

в горните слоеве на кожата е причина за поява на фини линии и 

загрубяване. Маската е подходяща за чувствителна и суха кожа. 

Може да се прилага също в зоната на шията, деколтето, ръцете. 

Какво ви е необходимо: 5 супени лъжици мед, 3 супени 

лъжици мляко на прах, 2 капки натурално розово масло.

Подготовка и приложение: В малък съд или козметична 

кутийка поставете меда и млякото на прах. Добавете етерично-

то масло и разбъркайте добре до образуването на гладка паста. 

Приложете маската на лицето, шията и ръцете и оставете да 

престои 20 минути. Изплакнете с топла вода и подсушете.

МЛЯКО И МАСЛО

Тази маска има почистващ ефект. Тя премахва мъртвите клет-

ки на кожата и следите от грим. Може да се прилага два пъти 

седмично. Препоръчваме ви да я нанасяте вечер и през нощта. 

Какво ви е необходимо: 1 чаша мляко със стайна темпе-

ратура, 3 с.л. зехтин или разтопено масло.

Подготовка и приложение: Смесете маслото и млякото и 

с помощта на памучен тампон приложете няколко пъти върху 

кожата. Тя ще попие всичко, което й е необходимо, а останалото 

изплакнете с хладка вода. 

Пом. фармацевт Миглена Методиева

Остават броени седмици до абитуриентския бал. 

Часът за фризьор е записан, гостите са поканени, 

роклята и обувките са избрани... Какво липсва? 

Погрижихте ли се за кожата си? За да сте наистина 

неотразими в празничния ден, не пропускайте да 

се погрижите за здравето и добрия вид на кожата 

на лицето. Гримьорите са на мнение, че основата е 

от съществено значение за това как би изглеждал 

крайния резултат от усилията им. Предлагаме ви 

няколко ефективни и бързи маски с натурални 

продукти, които ще почистят лицето в дълбочина, 

ще премахнат мъртвите клетки и ще озарят тена. 

Изберете своя вариант за красива и  хидратирана 

кожа и заблестете с неотразима красота на своя 

специален ден. 
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 ЗДРАВЕ И КРАСОТА

СЛЪНЦЕЗАЩИТА: 
АКТУАЛНИ ТЕНДЕНЦИИ И

ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ

Още в началото на разговора ни с Д-р Бисера Котевска тя споделя, че точно през ме-
сец май се навършват 5 години, откакто се влюбва в дерматологията. „Дерматоло-
гията избра мен”– казва тя и сияе, докато ни признава, че винаги е искала да бъде 
дерматолог. За Д-р Котевска всеки ден е различен, а пациентите – много повече от 
хора, които се нуждаят от помощта : „Пациентите ми ме учат на много неща: да съм 
търпелива и неуморно да продължавам да помагам. Показват ми, че съм на пра-
вилния път и не бива да спирам да вървя напред. На въпроса ни „какво е лятната ва-
канция в три думи”, тя отговаря категорично: „миризма на море, спокойствие, време 
с любимите хора...

– Д-р Котевска, напоследък е много модерно да се 

говори за ултравиолетовите лъчи. Приятел или враг са 

те за кожата?

– Животът би бил невъзможен без слънцето. Определено 

е приятел, но е и враг. Ползите от него са топлина, синтез на 

витамин Д, антидепресивен ефект, светлина и много други. 

Използваме UV-лъчите и като терапия за редица кожни забо-

лявания. 

Но за съжаление, вредните действия на UV-лъчите не са 

малко. Най-често е изгарянето, рака на кожата, фотодермато-

зите и не на последно място преждевременното стареене на 

кожата.

– Какво най-често води пациентите пред кабинета ви 

в летните месеци?

– През летните месеци най-често идват пациенти с инсектен 

дерматит, фотодерматити и редица кожни заболявания, които 

се влошават през топлия сезон. Такива са розацеята, булозните 

дерматози и някои автоимунни кожни заболявания. 

– Какво представлява слънцезащитата? Как дейст-

ват продуктите със защитен фактор?

– Използването на фотозащитни продукти започва през 

1928 година, когато се установява, че външната защита, която 

осигуряват шапките, обувките и облеклото не е напълно дос-

татъчна.  

Днес на пазара има основно два типа UV-филтри: 

Физични( минерални филтри) – те отразяват или разсейват 

UV-лъчите 

Химични филтри 6 поглъщат UV-енергията

Слънцезащитната козметика се предлага под различни 

форми: масло, крем, лосион, пяна, спрей, стик, гел. В зависи-

мост от сезона, фототипа на кожата, възрастта, избираме как-

во ниво на защита ни е необходимо. Нивото на защита зависи 

от SPF (Sun protection factor) – показател, чрез който се измер-

ва ефективността на фотозащитните продукти. 

Според SPF, нивата на защита са: 50+ – много висока, 30-

50 – висока, 15-30 – средна и 5-15 – ниска. 
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– Какви са най-често допусканите грешки в употреба-
та на тези продукти?

– Грешките, които се допускат, основно са в количеството 
използван продукт и честотата на нанасянето му. 

Препоръчва се слънцезащитата да се прилага през 2 часа, 
а количеството фотозащитен препарат, което е нужно да бъде 
нанесено на тялото, е 2 мг/cm² кожна площ.

– Д-р Котевска, какво мислите за бързия тен и по-специ-
ално този, на който се радват любителите на солариума? 

– Категорично не препоръчвам. В козметичните центрове 
няма никакъв контрол за медицинска безопасност. Напосле-
дък мога да кажа, че тази така наречена „мода’’ за по-тъмен 
тен намалява. Особено важно е, че медиите и списанията об-
ръщат все повече внимание на вредите от солариума. 

– За кого слънчевите лъчи са опасни?
– Опасни могат да бъдат за всеки, които не ги използва 

умерено и разумно. При бебета и малките деца има най-голям 
риск с оглед на това, че тяхната кожа е по-тънка, недостатъчно 
пигментирана и собствените защитни механизми на кожата са 
по-слабо развити. Особено опасни са слънчевите лъчи за хо-
рата с множество меланоцитни невуси, както и за пациентите 
с фотодерматози.

– Какви са препоръките ви относно слънчевите лъчи 
и децата?

– Кожата определено помни. Затова е важно още от ранна 
детска възраст да имаме добра превенция. Основните препо-
ръки на Европейското дружество за защита от злокачествени 
кожни заболявания към децата са:

• Бебета под 1 година не трябва да се излагат на слънце. 
Малките деца не бива да прекарват дълго време изложени 
на слънце, дори и със слънцезащита.

• Децата трябва да се предпазват и докато са във водата. 
Да се нанася фотозащитен продукт веднага след къпане .

• Децата да се предпазват допълнително със слънчеви 
очила и по-тъмни дрехи (широки фланелки, дълги пантало-
ни, шапки, обувки, покриващи ходилото, дрехи с UV-защита).

• Да се използва по-слабото сутрешно и следобедно слън-
це за дейности на открито.

– Ще ни разкажете ли повече за най-новите тенден-
ции в съвременната слънцезащита?

– Фотозащитните продукти с всяка изминала година ста-
ват все по-добри и с по- голямо разнообразие. Както казах 
преди малко, те са разделени според SPF. За всеки пациент 
трябва да бъде избран индивидуален продукт според въз-
растта, цвета на кожа, нейния тип. Те са разделени на продук-
ти за суха, мазна, смесена кожа. В аптеките вече има добър 
избор на тонирани фотозащитни продукти. 

Също така има и продукти за пациентите с акне, розацея, 
както и специализирани продукти, приложими при хора със 
слънчева алергия.

Нещо съвсем ново са антиейдж фотозащитните мазила, 
към които има голям интерес от страна на нежния пол. 

– Д-р Котевска, буди тревожност статистиката, че 
разпространението на кожен меланом през послед-

ните две десетилетия се утроява. Какво представлява 
болестта и има ли лечение? 

– Меланома малигнум е една от най-тежките диагнози в 
дерматологията. Той основно е разделен на 4 вида , които оп-
ределят и подхода в избора на лечение. Смята се, че основно 
значение за неговата поява са слънчевите изгаряния в детска 
възраст, фамилността, пациентите с множество диспластични 
невуси. Лечението първоначално е оперативно, а последваща-
та терапия зависи от много фактори. 

– Какви препоръки бихте дала на читателите ни, за 
да се радват на слънцето, без да изпитват неприятните 
последици от него?

– Препоръчвам да си изберат подходящ фотозащитен 
продукт. Той трябва да бъде с широкоспектърни филтри (да 
предпазва от UVA и UVB лъчи ), да е водоустойчив, фотоста-
билен, удобен за приложение, некомедогенен и нетоксичен.

Да го прилагат 20 минути преди излизане на слънце и след 
това през 2 часа. 

Да избягват часовете между 10 и 16 ч. за излагане на слън-
це и да носят шапка, очила и подходящи дрехи.Също така пре-
поръчвам преглед при дерматолог в края на всяко лято.

И разбира се, да не си забравят усмивките и доброто настро-
ение...

Д-р Котевска, в същия дух и ние ви желаем да про-
дължите да обичате професията си и да помагате на 
пациентите си винаги с усмивка и добро настроение. 

Благодарим ви!
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МЕДИЦИНСКА ГРИЖА ЗА КОЖАТА  
С ВИДИМИ РЕЗУЛТАТИ

www.eucerin.bg

*Продуктите, участващи в промоцията, 
са обозначени с талон в аптеката

 (до изчерпване на промоционалните количества).

Открийте слънчевата защита, 
която подсилва кожата в дълбочина!

ПРИ ПОКУПКА НА СЛЪНЦЕЗАЩИТЕН
ПРОДУКТ ЗА ЛИЦЕ ПОЛУЧАВАТЕ

ПРИ ПОСЛЕДВАЩА ПОКУПКА НА 
СЛЪНЦЕЗАЩИТЕН ПРОДУКТ ЗА ТЯЛО EUCERIN
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СВОБОДНО ВРЕМЕ

Здравословна диета и упражнения – 
всичко необходимо в
превенцията и лечението на

ЦЕЛУЛИТ
Борбата с портокаловата кожа вълнува 

жените по цел свят. Превенцията е основен 

инструмент в борбата с нея, а когато проб-

лемът вече е налице, тайната на успеха е в 

последователността. Много често портока-

ловата кожа се отъждествява с излишните 

килограми, но за съжаление, редуцирането 

на наднорменото тегло не означава край на 

целулита.  
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ПРОБЛЕМЪТ И ЖЕНИТЕ
Целулитът засяга преди всичко жените. 

Всеки 9 от 10 жени се оплакват от досадния 

портокалов дефект. И въпреки че са уязвими 

във всяка възраст, в определени етапи от жи-

вота на жената хормоналните вариации про-

вокират промени в метаболизма и натрупва-

не на целулит: това са пубертет, бременност и 

менопауза.  

НЯКОИ ОТ ФАКТОРИТЕ ЗА ПОЯВА:
Както при повечето заболявания, така и при 

целулита, е доказана генетична зависимост. 

Начинът на живот играе ключова роля. 

Липсата на движение, нарушения в съня, но-

сенето на  високи токчета или плътно прилеп-

нали дрехи, както и прекалено горещите вани,  

могат да допринесат за задълбочаването на 

проблема.

СТРЕСЪТ Е СРЕД НАЙ-ВРЕДНИТЕ ФАКТОРИ 
Неадекватните хранителни навици, храносмилател-

ните разстройства, ендокринни и хормонални проблеми 

също могат да се окажат причина за портокалова кожа.

ПРЕВЕНЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ
Балансираният хранителен режим с разнообразна и 

здравословна храна е едно от основните оръжия в про-

филактиката и лечението на целулит. 

Хранете се четири или пет пъти на ден, пийте поне 

два литра вода дневно, намалете приема на сол и захар. 

Съдържанието на въглехидрати и мазнини в дневното 

меню изисква особено внимание. 

Физическата активност е от изключителна важност. 

Използвайте всяка възможност да се движите, да бъдете 

активни, да се чувствате тонизирани. Без значене дали 

става дума за  изкачване на стълби, ходене, плуване или 

леки упражнения у дома, движението стимулира цир-

кулацията на кръвта и предотвратява натрупването на 

мастни депа.

Масажът е също важен аспект в борбата с целулита. 

Той подобрява лимфната циркулация и по този начин 

елиминирането на токсините. 

В повечето аптеки се предлагат различни видове анти-

целулитни продукти, които имат дрениращ, изглаждащ, 

подобряващ кръвообращението, затоплящ или крио – 

ефект. Необходимо е да знаете, че те постигат по-добър 

ефект, когато са допълнение към здравословна диета и 

упражнения. 

НЕ ОЧАКВАЙТЕ ЕДНОСЕДМИЧНИ 
ЧУДОДЕЙНИ РЕЗУЛТАТИ,

УСПЕХЪТ СЕ КРИЕ В ПОСТОЯНСТВОТО.



DUO Slim Design

Slim Design
45+

DUO

+

СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -20%

42,39
52,99

45,29
56,59

11,99
14,99





Бебешки шампоан
с АЛОЕ ВЕРА, 200ml

Медицински памук
70g

Клечки за уши 
плик 200+100 бр.

Бебешки клечки за уши
диспенсър 50 бр.

Бебешки мокри кърпи
с ЛАЙКА 20 бр.

Бебешки шампоан
с ЛАВАНДУЛА, 200ml

Бебешки крем 
ПРОТИВ ПОДСИЧАНЕ, 100ml

Бебешки крем 
ОВЛАЖНЯВАЩ, 150ml

Всички продукти с марката SEPTONA 

са на специална цена през месец Май!

СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -10%



Предвид бързото развитие, което имаме и предстоящото разрастване на екипите 

и обектовата ни мрежа, ние от Аптеки Медея предлагаме възможност за работа 

на Магистър Фармацевти и Помощник Фармацевти.

Ако имате подходящо образование и имате желание да се развивате при 

нас, динамичната работа е важно условие за Вас и стремежът Ви е да се 

реализирате в компания с европейска визия, цели и амбиции, ще очакваме 

да се свържете с нас. На вашите умения и компетенции, ние ще отговорим с по-

добрени финансови параметри и възможност за работа в удобни за Вас аптеки.

Аптеки Медея Ви очакват!

За кандидатстване:

e-mail: jobs@aptekamedea.bg;

тел: 0887 231 862

Станете част от екипа на аптеки Медея!

www.aptekamedea.bg



AVENT
Шише за хранене, лимитирана серия,

260 мл на специална цена

MILUPA
Био разтворима каша 7 зърна 250 г

• Подходяща за деца над 6-месечна възраст
• Не съдържа захар, оцветители и консерванти
• Съдържа глутен
• Без лактоза

12,99
18,29

12,99
18,29

5,99
7,19

24,79

12,99

-15%



3,49
4,19

4,99
5,99

4,79
5,79

4,39
5,29

3,19
3,89

1,39
1,69



SPLAT PROFESSIONAL
Паста за зъби White Plus

L`ANGELICA
Паста за зъби на специална цена

Пастата за зъби White Plus безопасно избелва и 
защитава емайла. Калият ефективно намалява 
повишената чувствителност на емайла. Иновацион-
ната система Sp.White system безопасно избелва и 
полира емайла до блясък. 

ц

5,99
7,09

3,49
4,19

3,49
4,19

34,99
49,99

8,89
12,59

5,99
8,39

1,99
2,89

4,49
6,39



5,99
8,59

5,99
8,59

3,49
4,59

2,99
3,89

5,29
7,49

4,29
5,49

4,29
3,89

6,49
8,19

3,49
4,59



КОМПЛЕКСНИ СПОНДЖ-ГЪБИ 
ЗА ФОН ДЬО ТЕН И КОРЕКТОР

AQUAFRESH
Паста за зъби Complete Care

на специална цена

SENSODYNE
цялостна грижа при чувствителни зъби

2,79
3,99

2,79
3,99

3,69
4,89

8,99
10,99

8,99
10,99

10,99
14,39

4,59
5,49

4,59
5,49



2,39
2,99

2,39
2,99

2,19
2,69

2,19
2,69

2,19
2,69



NIVEA
шампоан и балсам на специална цена

NIVEA
дезодоранти за мъже или жени

на специална цена

GILLETTE
самобръсначка Fusion на специална цена

3,79
5,59

3,79
5,59

3,79
5,59

3,79
5,59

23,79
33,79



ÕÅÄÐÈÍ 
лосион 50 мл за отстраняване на упорито 

залепнали мъртви гниди

BILKA
Шампоан за здрава коса против косопад

14,49
17,59

2,99
3,69

СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -10%

СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -25%



Ягоди
Ягодите помагат за контролиране на теглото, предотвратяват сърдечносъдови проблеми, подо-
бряват състоянието на кожата и укрепват имунната система. 

ВКУСНО И ПОЛЕЗНО

В разгара на топлия сезон няма нищо по-полезно и при-

ятно от няколко освежаващи ягоди… Те съдържат много 

хранителни вещества и зареждат тялото с енергия. 

Смята се, че първите диви ягоди узряват в алпийската 

зона. 

Древните римляни познавали както 

вкусовите, така и лечебните им свойс-

тва. Използвали ги като средство за 

облекчаване симптомите на прило-

шаване, при инфекции на гърлото, 

висока температура, лош 

дъх в устата, камъни в 

бъбреците, подагра и 

заболявания на чер-

ния дроб или далака. 

Червеният екзо-

тичен плод е особено 

подходящ при ограни-

чителни диети, тъй като ан-

тоцианинът – пигмент, отговорен за червения му цвят, сти-

мулира изгарянето на натрупаните мазнини. Антоцианинът 

също има способността да потиска възпалителни реакции в 

тялото, както и балансира нивата на холестерола в кръвта. 

Проучвания показват, че хората, които по-често консумират 

ягоди или боровинки са по-малко застрашени от инфаркт на 

миокарда. 

Ягодите са естествен хидра-

тант: 92% от състава им е вода. 

Богати са на витамини, минера-

ли, антиоксиданти. Те са признат 

афродизиак, а валпроевата ки-

селина, която съдържат, 

спомага за подобря-

ване на настроение-

то. 

Вижте нашите 

пред ложения за 

рецепти с ягоди:



СЬОМГА С ЯГОДИ И СМЕТАНА
Необходими продукти: 2 сьомгови котлета, морска 

сол, сметана за готвене, 1 портокал, черен пипер и сол, 5-6 
ягоди. 

Начин на приготвяне: Поставете сьомгата в съд, по-
ръсен с морска сол и печете за около 35 минути. Разбийте 
сметаната с предварително изцедения сок от един пор-
токал. В чиния поставете парче сьомга и залейте с малко 
количество от сметановия сос. Поръсете със сол и малко 
черен пипер. Във всяка порция върху соса подредете 3 на-
рязани на половинки ягоди. 

ЯГОДОВА ЛИМОНАДА
Необходими продукти: 10 добре узрели ягоди, 2 ли-

мона, 2 с.л. натурален мед, свежа мента, кубчета лед.
Начин на приготвяне: Изцедете сока от двата лимона 

и го прецедете. Към него добавете меда. Почистете и наре-
жете ягодите на малки парченца и ги прибавете към ли-
моновия сок. Накрая добавете нарязаните листенца мента. 
Сервирайте във високи стъклени чаши с лед и сламка.

ЗДРАВОСЛОВНИ САНДВИЧИ С
ЯГОДИ И МОЦАРЕЛА

Необходими продукти: лимецов или друг хляб, 5-6 
ягоди, моцарела, листенца мента.

Начин на приготвяне: С помощта на формички за 
сладки от филийките хляб изрежете сърца, звездички или 
друго. Върху всяка формичка поставете тънко парче мо-
царела, а отгоре парченца предварително почистени, под-
сушени и нарязани на тънко ягоди. Завършете с листенце 
мента. Сервирайте сандвичите с домашна лимонада.

www.aptekamedea.bg

Пом. фармацевт Миглена Методиева



ОВЕН (21 МАРТ-21 АПРИЛ)
Съдбата ви изпраща някого, с който лесно ще получите потвърждение на собствените си убеж-

дения – сродна душа, която споделя идеалите ви. Възможно е и тази среща да е с очарователен, 
спиращ дъха, почти нереален образ на романтичните ви фантазии. Все пак не бъдете прекалено 
импулсивни. Имате достатъчно силни страни, на които да заложите, оставете нещата да текат бав-
но и ще изпитате наслада от това. 

РАК (22 ЮНИ-21 ЮЛИ)
В началото на месеца сте склонни да се отдадете на романтични мисли и меланхолия. Време е 

да промените фона на вашите взаимоотношения. Настанете се в предната част на сцената, защото 
ви предстоят признания от страна на партньора ви, които ще дадат нов тласък на връзката ви. 
Осмелете се да дадете свобода и на най-смелите си желания. Само така ще разгърнете пълния си 
потенциал и ще получите заслужено признание на всички нива. 

ТЕЛЕЦ (21 АПРИЛ ДО 21 МАЙ)
За вас, Телци, месец май е период, в който на преден план ще е семейството. Не пропускайте 

нито една възможност да споделяте моменти с близките си хора и да общувате с тях.  Възможно 
е да не успеете да избегнете конфликт с партньора си, но не се разочаровайте. Възможни са при-
мамливи предложения от работно естество. Късметът е на ваша страна. 

ЛЪВ (22 ЮЛИ-21 АВГУСТ)
Време е да покажете, че сте способни да обърнете внимание и на нуждите на другите. Забра-

вете за личните си потребности и помогнете на близък в труден момент. Това ще насърчи вашата 
чувствителност и ще ви придаде увереност. Използвайте адреналина и емоциите от всичко прежи-
вяно като насърчителна, градивна сила, която по-бързо ще ви отведе към целите ви. 

БЛИЗНАЦИ (22 МАЙ-21 ЮНИ)
Периодът поставя на изпитание природата и чувствителността ви. Възможно е да изпитате про-

мени в настроението си или да се сблъскате с изпитание. Бъдете по-сдържани с представителите 
на семейството си, не проявявайте импулсивност и не обещавайте неща, които няма да успеете да 
изпълните. Не отлагайте важен разговор с половинката си. Изразете смело чувствата и претенци-
ите си и ще срещнете разбиране. 

ДЕВА (22 АВГУСТ- 21 СЕПТЕМВРИ)
Мили Деви, в началото на месеца обстоятелствата насърчават комуникацията и ви позволяват 

да се свържете положително със света около вас. Вероятността да получите приятна вест е голяма, 
а също и пътят ви да се пресече с този на непознати хора, които ще обогатят контактите и миро-
гледа ви. Ще ви се наложи да се представите добре в дискусии, където чувствителността няма да 
е сред ценените качества. 

СВОБОДНО ВРЕМЕ

Хороскоп за



ВЕЗНИ (22 СЕПТЕМВРИ-21 ОКТОМВРИ)
Имате усещането,че все повече се доближавате до мечтите си. Не ви липсва смелост и решител-

ност, а понякога това е всичко, което е нужно за да постигнете желаната промяна. Подкрепата ще 
дойде от страна на приятели, които ще ви отрезвят, но и окуражат. Добре е да планирате финан-
совите си ангажименти и да сте по-пестеливи. Ще защитите правотата на вашия житейски избор с 
ентусиазъм и страст. 

КОЗИРОГ (22 ДЕК-21 ЯНУАРИ)
Не се отказвайте от нито една възможност да разширите хоризонтите си и да промените емоцио-

налното си отношение към света. Ще имате възможност да сте център на внимание. Въпреки това 
се уверете, че желанието ви да сте в светлините на прожекторите няма да доведе до компромис с 
вътрешното ви усещане за това как да организирате личното си време. Периодът обещава авантю-
ристични връзки.  

СКОРПИОН (22 ОКТОМВРИ-22 НОЕМВРИ)
През целия период любовта и подкрепата на близките ви ще са вашата движеща сила, която ще 

насърчи реализирането на проектите ви. Възможно е към средата на месеца да се почувствате ся-
каш правите крачка назад. Преосмислянето на опита, събитията, емоциите и всичко преживяно ще 
е от полза, за да вземете възможно най-правилните решения. Избирайте компанията на приятели, 
които насърчават решителността и самочувствието ви.

ВОДОЛЕЙ (22 ЯНУАРИ-19 ФЕВРУАРИ)
Месецът би могъл да е приятен, ако не сте решени да се отдадете на работа. В този случай се под-

гответе добре, ще са нужни повече усилия за неща, които преди сте постигали с лекота. Отпуснете 
сe и се доверете на природата си. Силните ви страни няма как да останат незабелязани. Ако имате 
желание романтичната ви връзка да премине в по-сериозен ангажимент, моментът е подходящ. 

СТРЕЛЕЦ (23 НОЕМВРИ-21 ДЕКЕМВРИ)
Месец Май ви вдъхновява и приканва да надскочите границите на възможното. Ще имате жела-

ние да промените дома и ежедневието си и да придадете нов смисъл на любовния си живот. Всичко 
това не би могло да се случи без подкрепата на половинката ви. Начертайте заедно пътя  към реа-
лизирането на общите си планове и се отървете от натрапчивите мисли за миналото. Най-хубавото 
предстои.

РИБИ (20 ФЕВРУАРИ-20 МАРТ)
Време е отново да се завърнете към обичайните си задължения. Възможно е през първите дни от 

месеца да изпитате временно неразположение и напрежение. Роднини ще потърсят помощта ви за 
разрешаването на семейни въпроси. Не се колебайте да помогнете. Напрежението и стреса постепен-
но ще изчезнат и в края на месеца ще се чувствате спокойни и окрилени.

месец Май

www.aptekamedea.bg



Възползвайте се от

карта Лоялен клиент 

Медея, с която получавате 
до 5% отстъпка и 2% от 
стойността на всяка
покупка като бонус, който 
се натрупва в картата.

www.aptekamedea.bg



Предложенията са валидни за периода от 1 до 31.05.2017 г. или до изчерпване на
количествата. Цените са в български лева с включен ДДС. Верига Аптеки Медея
запазват правото си да променят цените в посочения период. Някои от продуктите 
не се предлагат във всички обекти. Всички обекти приемат ваучери Содексо
Можете да заплатите и със следните карти:

Адреси на верига аптеки Медея:
София:
Медея Бигла – жк Лозенец, ул. „Бигла“ 64, тел. 0879 910 996
Медея Борово – жк Борово, ул. „Родопски извор“ 52, тел. 0879 340 790
Медея Ботев – Център, бул. „Христо Ботев“ 17, тел. 0883 256 523
Медея България – жк Манастирски ливади, бул. „България“ 98, тел. 0879 910 991
Медея Витошка – кв. Иван Вазов, бул. „Витоша” 115, тел. 0885 673 030
Медея Гео Милев – жк Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ 22, тел. 0883 256 522
Медея Димитър Петков – Зона Б-19, бул. „А. Стамболийски“ 167, тел. 0879 400 664
Медея Дойран – жк Бели брези, ул. „Дойран“ 23, тел. 0879 910 993
Медея Дондуков – Център, бул. „Дондуков“ 11, тел. 0879 911 733
Медея Дондуков 2 – Център, бул. „Дондуков“ 34, тел. 0886 032 129
Медея Драгалевци – жк Драгалевци, ул. „Папрат“ 24, тел. 0879 910 992
Медея Драган Цанков – бул. Драган Цанков, бл. 59-63, вх. Ж, тел. 0887 531 391
Медея Дружба 1 – ул. „Туше Делииванов“, пазар Феите“, тел. 0887 147 740
Медея Дружба 2 – жк Дружба 2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 112, тел. 0879 913 956
Медея Илинден – жк Илинден,бл. 129, вх. Б, тел. 0879 913 954
Медея Костенски водопад – жк Гоце Делчев, ул. „Костенски водопад“ 45, тел. 0879 911 736
Медея Красна поляна – жк Красна поляна, бул. „ Възкресение“, бл. 132А, тел. 0879 977 717
Медея Крум Попов – жк Лозенец, ул. „Крум Попов“ 59, тел. 0876 634 400
Медея Люлин 5 – жк Люлин 5, бул. „Райко Даскалов“, бл. 519, тел. 0879 554 287
Медея Мария Луиза – Център, бул. „Мария Луиза“ 36, тел. 0886 103 089
Медея Младост 1 – жк Младост 1, бул. „А. Сахаров“ 16, тел. 0885 911 018
Медея Младост 1А – жк Младост 1А, бл. 503, тел. 0876 616 059
Медея Младост 4 – жк Младост 4,бл. 418, вх. В, тел. 0879 910 994
Медея Надежда 1 – жк Надежда 1, бул. „Ломско шосе“, бл. 172, тел. 0877 160 521
Медея Надежда 3 – жк Надежда 3, ул. „Подпоручик Фотеков“ 1, вх. Б, тел. 0885 418 400
Медея Нишава – жк Стрелбище, ул. „Нишава“ 123, тел. 0878 616 104
НОВ Медея Овча Купел, жк Овча купел, ул. „Любляна“ 38 вх. В, тел. 0885 126 025
Медея Овча Купел 1 – жк Овча купел 1, бл. 527, вх. Д, тел. 0879 910 999
Медея Опълченска – жк Банишора, ул. „Опълченска“, бл. 41А, вх.А, тел. 0879 911 735
Медея 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 Готвалд“, бл.6, вх. А, ет. 1, сграда 1

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

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

www.aptekamedea.bg
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