
XI.2017



БЕЗ  
КОНСЕРВАНТИ

БЕЗ  
АСПАРТАМ

БЕЗ  
ГЛУТЕН 

БЕЗ  
ИЗКУСТВЕНИ 
ОЦВЕТИТЕЛИ 

22,89
24,59

29,59
32,79



 ЗДРАВЕ И КРАСОТА

Нони е малко вечнозелено дърво, известно още като индийска 
черница или Моринда. Расте в тихоокеанските острови (Полине-
зия), Карибите, Азия, Южна Америка и Азия.

Плодовете, съдържащи широка гама от активни съединения, 
обикновено са най-популярната част, която се консумира директно 
или се използва под формата на сок.

Нони е изключително актуална суперхрана и в търговската 
мрежа съществува широка гама от продукти с различно качество. 
Най-качествени са продуктите, произведени от органично отгледа-
ни плодове, без употребата на пестициди, селективно събирани в 
пикова зрялост.

За да се възползвате от полезните му свойства в най-голяма 
степен, заложете на непастьоризиран сок от нони или суров екс-
тракт на прах, които запазват хранителните си качества и ензимно 
съдържание в най-висока степен.

В съвременния свят, нони се разглежда като изключително 
богато на лечебни свойства растение. Високото му съдържание на 
витамин С, богатото разнообразие от полезни вещества и микро-
елементи, го прави подходяща алтернатива при голям набор от 
състояния и заболявания. Някои от активните вещества в нони по-
магат за възстановяването на увредени клетки в организма, някои 
активират имунната система, а има и други ефекти.

Сред подпомагащите здравето субстанции в плода от нони се 
включват полизахариди, полифеноли, флавоноиди, иридоиди, 
терпени, гликозиди и алкалоиди, като проксеронин (proxeronine) и 
антрахинони.

Нони на Doctor's best e естественo средствo за детоксикация на 
организма, заздравяване на кожните тъкани и космените фолику-
ли. Тези ефекти се дължат на няколко активни съставки в плодове-
те, които помагат за нормализиране на храносмилането, метаболи-
зма и чревната функция – фактори, свързани с прочистването на 
кръвта, лимфата и чревния тракт.

Красивата и здрава кожа, често е отражение на оптималната 
детоксикационна функция на черния дроб, а екстрактът от нони в 
голяма степен подпомага този процес. Ключов за детоксикацията 
компонент в плода нони, е терпен, наречен лимонен (limonene), 
който се открива също и в корите на цитрусите.

Нони е източник и на метилсулфонилметан (methylsulfonyl-

methane) или сяра, природен „минерал на красотата”, необходим за 
синтеза на кератина и колагена в кожата.

Високата концентрация на селен в нони, допълнително помага 
за поддържането на кожата еластична и стегната.

Нони притежава мощни антимикробни и противогъбични свой-
ства, което го прави от полза при различни екземи и кожни инфек-
ции, както и средство за борба със стомашно-чревни разстройства 
и инфекция с кандида.

В проучване, озаглавено „противогъбично действие на екстракт 
от нони срещу кандида албиканс” е доказано, че екстрактът от нони 
притежава способността да потисне растежа и развитието на кан-
дида албиканс по дозозависим механизъм.

Странични ефекти и противопоказания:
Нони на Doctor's best е безопасен за използване продукт. Въ-

преки това съществуват някои странични ефекти, както и състоя-
ния, при които употребата на нони не се препоръчва или трябва да 
бъде с повишено внимание! Такива са:

Бременност и кърмене, бъбречни проблеми, високи нива на ка-
лий (хиперкалиемия), чернодробно заболяване, повишени нива на 
кръвна захар. Ако приемате лекарства за високо кръвно налягане 
(ACE-инхибитори, ангиотензин рецептор-
ни блокери), лекарства, които могат да 
увредят черния дроб (хепатотоксични), 
Лекарства повлияващи съсирването 
на кръвта, калий съхраняващи диу-
ретици (спиронолактон, амилорид, 
триамтерен).

Дозиране и употреба:
В 1 дневна доза (от 2 капсули): 

Органично Нони – плодове (Morinda 
Citrifolia) – се съдържат 1300 mg.

Нони концентрат 650 мг
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СИЛАТА НА НОНИСИЛАТА НА НОНИ

Състояния и заболявания,
при които се препоръчва Нони:
Рак, Шипове (цервикална спондилоза),
Намалена физическа издръжливост,
Високо кръвно налягане, Артроза, Акне.

СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -20%



 ЗДРАВЕ И КРАСОТА



НАШИТЕ ФАРМАЦЕВТИ 

ПРЕПОРЪЧВАТ!



12,59
15,69



* Важи до изчерпване на количествата.

www.supradyn.bg

КУПИ МУЛТИВИТАМИНИ СУПРАДИН, 
ВЗЕМИ СВОЯТА ЧАША!

енергия от първия прием

ПРОМОЦИЯ*

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.
Байер България ЕООД – ул. „Резбарска“ 5, 1510 София, България; тел.: +359 2 4247 280; факс: +359 2 814 01 09 
L.BG.MKT.09.2017.1124. ** IMS Global Analysis, LEU/PUB MAT Q3/2016 data

НОВ ПРОДУКТ!

5,99
7,49

СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -10%



Лекарствен продукт без лекарско предписание.
За възрастни и деца над четири години.
Преди употреба прочетете листовката.
А203/26.09.2012 г.

Ефизол®

  х 20 таблетки

100% ×ÈÑÒ ÈÍÓËÈÍ
(íà ñàøåòà)

Препоръчителен днвен прием:

Възрастни: 1-2 сашета дневно. Преди хранене,
директно или разтворени във вода, кафе, чай.

 намалява токсичните метаболити  действа 
против запек  намалява чернодробния холесте-
рол и триглицеридите  понижава кръвното на-
лягане  нормализира нивата на кръвната захар

2,99
3,29

НОВ ПРОДУКТ!



10,99
13,79

11,49
14,39



ЗДРАВЕ И КРАСОТА

Детокс режимът може да се състои от определени храни и напитки, да бъде в рам-

ките на 24 или 48 часа или да е с продължителност от няколко денонощия. Кои са 

ползите на режимите за пречистване на тялото?

ЕЛИМИНИРАНЕ НА СВОБОДНИТЕ РАДИКАЛИ
Всички сме чували за свободните радикали. Най-общо казано това са молекули 

с един липсващ електрон, които предизвикват разрушаване на здравите клетки 

в тялото. Повлияването от свободни радикали, известно още като „оксидативен 

стрес“, е свързано с повишен риск от заболявания като рак, възпалителни проце-

си, невродегенеративни състояния като болестта на Алцхаймер и множество други 

медицински проблеми.

Голяма част от това увреждане се предизвиква от храните, които ядем, включително 

храни с високо съдържание на захар, неестествени мазнини. Такива храни са сладкишите, 

чипсове и подобни на тях лакомства, преработени храни, подсладени напитки, алкохол.

Тъй като повечето програми за детоксикация изискват такива храни да бъдат ели-

минирани от диетата, те предотвратяват натрупването на свободни радикали в 

тялото. Важно е след приключване на детокс периода, да продължаваме 

да избягваме тези храни и да добавим в менюто си такива, които са 

богати на антиоксиданти.

ЕНЕРГИЙНИТЕ НИВА СЕ ПОВИШАВАТ
Една от първите ползи на детокс режима, който следвате и коя-

то ще установите е, че имате повече енергия. Според Natural News 

това е така, защото обикновено ежедневното ни хранене включва 

много нездравословни храни, които замърсяват тялото с токси-

ни, които се натрупват с течение на времето, което води до обща 

липса на енергия.

ЯСНА МИСЪЛ
Колко често ви се е случвало освен умората, да усещате ся-

каш имате „мозъчна мъгла“? Не можете да се концентрира-

те, лесно забравяте. Това може да се дължи на натрупаните 

токсини в организма. Ето защо детоксикацията на тялото 

може да подпомогне когнитивните ви функции.

РЕДУЦИРАНЕ НА ТЕЛЕСНОТО ТЕГЛО
Това е другото голямо предимство на режимите за пре-

чистване. Много програми изискват приема предимно на су-

рови плодове, зеленчуци, ядки.

Комбинацията от по-нисък калориен прием и полезните съставки, 

съдържащи се в детоксикиращите напитки, като билкови чайове, може 

ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОРГАНИЗМА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОРГАНИЗМА 

ПРЕЗ ЗИМАТАПРЕЗ ЗИМАТА
Колко често пречиствате тялото си? Детоксикацията е хранителна програма, при която ограни-
чаваме консумацията на определени храни и напитки, за да елиминираме вредните ефекти, 

които се предполага, че идват от техния прием.



да спомогне за повишаване на метаболизма и да улесни загубата 

на мазнини.

Освен това се елиминират голяма част от излишните течности, 

които ни карат да изглеждаме подпухнали и уморени.

ИДЕИ КАК ДА СЕ ПРЕЧИСТИТЕ ПРЕЗ ЗИМАТА 
Правете си ден само на сурови плодове и зеленчуци. 

Суровоядството има много ползи за организма и ще усетите 

истински прилив на енергия, ако от време на време си правите 

прочистващ ден с консумация само на пресни плодове, зеленчу-

ци и сурови ядки.

Спазвайте лунната диета. Лунната диета е кратък вариант 

на по-строг пост, в който в рамките на 24 часа по време на съ-

ответната лунна фаза се приемат само течности като вода, чай, 

фрешове.

По време на новолуние и пълнолуние могат да се консуми-

рат само течности. Това е и най-доброто време за стартиране на 

лунния план, защото в тази фаза ще отслабнете най-бързо и ес-

тествено. По време на пълнолуние е добре да се приемат основ-

но вода и детоксикиращи чайове, за да увеличите максимално 

очистването. Добри примери за подобни билки са градински чай, 

глухарче или зелен чай.

Ако режимът ви се струва строг, усещате дефицит на енергия, 

може да хапнете пресен плод или зеленчук. Приемът на повече 

свежи плодове и зеленчуци и особено такива, които са естествени 

диуретици (като диня, пъпеш, чушки, тиквички, краставици) ще 

ви помогне да продължите с детоксикацията на организма и вся-

ка следваща лунна фаза ще ви бъде много по-лесна за спазване.

Сауна. Ходенето на сауна 1 път в седмицата може да окаже 

благоприятно действие на тялото.  Когато се поти, тялото ви из-

хвърля голяма част от натрупаните токсини в организма. Сауната 

се препоръчва при детоксикиращи хранителни програми. Тя е 

добър начин да повишите имунитета 

на организма.

Чаша вода с лимон всяка сутрин. 

Тъй като лимоновата вода има свойство-

то да стимулира перисталтиката на черва-

та, тя допринася за извеждане-

то на токсините от тялото. Ензимите в лимона имат свойството да 

детоксикират и черния дроб като подобряват работата му.

Също така лимоновата вода има антибактериални и антиви-

русни свойства. Редовното є пиене помага в моменти на грипни 

епидемии или през зимните месеци, в които заболеваемостта от 

вирусни инфекции е повишена.

Яжте ябълки. Консумирайте богати на пектин органични 

ябълки. Пектинът се свързва с токсините в червата и спомага за 

изхвърлянето им от организма.

Дишайте дълбоко. Кислородът убива бактериите и вирусите 

и изпълва организма с енергия.

Хранете се с детокс продукти. Яжте дневно поне три от тези 

силни детоксикатори: броколи, чесън, спанак, зеле, боровинки и 

джинджифил.

Вода, вода, вода. Пийте достатъчно вода, за да може чрез 

урината да се изхвърлят токсините от тялото ви. Всеки процес в 

организма зависи от правилната хидратация.

Движете се повече. Отделяйте дневно поне по 30 мину-

ти за физическо натоварване. Изпотяването е много добър 

начин да прочистите тялото си от токсини и дори от 

тежки метали.

ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОРГАНИЗМА 

ПРЕЗ ЗИМАТА

www.aptekamedea.bg
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НАШИТЕ ФАРМАЦЕВТИ 

ПРЕПОРЪЧВАТ!



LIBEXIN

NO-SPA ®MUCOSOLVAN

Лекарствен продукт за възрастни и
деца над 1-годишна възраст.  

Преди употреба, моля прочетете листовката.
В аптеките без лекарско предписание. 

А251/12.11.2015

Лекарствен продукт за възрастни. Преди употреба прочете-
те листовката. В аптеките без рецепта. А128/18.06.2015

Мукосолван сироп е лекарствен продукт без лекарско пред-
писание за възрастни и деца над 12 години.

Съдържа амброксол.
Преди употреба прочетете листовката. А 02/28.01.2016

 ЕФЕКТИВЕН

при ОСТРА и ХРОНИЧНА суха кашлица
 БЪРЗО облекчава кашлицата
 УЛЕСНЯВА дишането

 Без горчив вкус

 Лесни за гълтане

 Филмирани таблетки

при дразнеща, суха кашлица

Премахва спазмите и
ефективно елиминира болката.

NO-SPA Comfort 40 mg x 24 табл. adults syrup 30mg

СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -10% 7,69

8,49

4,99
5,49



СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -10%

12,59
13,99

12,59
13,99

10,49
14,99



ЗДРАВЕ И КРАСОТА

Кверцетинът е един от най-мощните биофлавоноиди. 
Той се смята за най-високо антиалергичния флавоноид. Има 
мощно противовъзпалително действие, което защитава диха-
телните пътища и храносмилателната система, както и целия 
организъм от инфекции и възпаления. Кверцетин спира въз-
действието на свободните радикали. Кверцетин се съдържа 
естествено в цитрусите. Най-важното качество на биофлавоно-
идите и специално на кверцетина е неговият силен антиокси-
дантен ефект. Той попада в редиците на най-силните и ефектив-
ни антиоксиданти. Укрепва клетъчните стени и по този начин 
регулира хистамина в човешкия организъм, което пък от своя 
страна е от първостепенно значение за дейността на имунната 
система. Следователно кверцетин е мощен антиалерген. Квер-
цетин се съчетава много добре с витамини от групата С и В, 
както и с бромелаин. В съчетание с тях оказва изключително 
благотворно влияние върху имунната защита. Понижава стре-
са и умората и успокоява нервната система. Пречи на раковите 
клетки да се размножават. Доказано е, че хората, приемащи 
кверцетин, са заплашени от далеч по-малък риск от инфаркти 
и инсулти, както и от образуване на тромби.

Бромелайнът представлява протеолитичен ензим с рас-
тителен произход, който разгражда белтъците в организма. 
Спомага ефективните храносмилателни процеси на протеини 
в стомаха, както и разграждането на белтъци в кръвния по-
ток. Повишава имунната система и се усвоява много добре. 
Има способността да прочиства кръвоносните съдове. Освен 
това Бромелайнът спомага възстановяването на мускулите 
след активно натоварване, като понижава мускулната треска. 
Действа добре и в алкална, и в киселинна среда. В естествен 

вид в природата бромелайн се открива в ананаса. Бромелай-
нът подобрява усвояването на кверцетин в организма.

Начин на употреба: Вземайте по 2 капсули дневно, за 
предпочитане между храненията. За по-добра ефективност 
взимайте по 2 капсули до 3 пъти дневно. В две капсули се съ-
държат 500мг кверцетин и 250мг бромелайн.

Дозировка: 2 капсули
Дози в опаковка: 30 порции
Дозировка: 2 капсули:
Дози в опаковка: 30 порции:

ФЕНОМЕНЪТ ФЕНОМЕНЪТ – – 

КВЕРЦЕТИНКВЕРЦЕТИН

БРОМЕЛАЙНБРОМЕЛАЙН!!

61,99
68,59



7,69
8,99

5,99
6,99

СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -10%

СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -10%

НОВ ПРОДУКТ!



100%
МОРСКА ВОДА

ЗА ЗДРАВО ДЕТСКО НОСЛЕ 

СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -10%

44,99
48,99

0,99
1,19



СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -10%

14,99
17,59

7,49
9,39



3,99 3,99



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



Фирма „Epharma“ Ltd. e английска компания създадена 

и ситуирана в CARPENTER COURT, 1 MAPLE ROAD, BRAMHALL, 

STOCKPORT, CHESHIRE SK7 2DH, UNITED KINGDOM.

EUROPHARMA https://europharma.bg e създадена с мисия 

да въведе най-новите достижения на медицинската техни-

ка и иновативни технологии насочени към индивидуалната 

грижа за здравето на хората в домашни условия. Мисията 

на EUROPHARMA е да предотвратява и спомага за контро-

лирането на болестите на съвремието ни. Работейки заедно 

с лекаря и фармацевтът, пациентът наблюдава ежедневно 

състоянието си.

Фирмата се занимава с импорт, експорт, търговия на проду-

кти с медицинско и санитарно предназначение!

Ръководенето и осъществяването на всички дейности, 

свързани с процеса на доставка на предлаганите стоки, по-

ръчка, заприходяване на постъпващата номенклатура, ме-

ниджмънт и инвентаризация, водене на документация, съх-

раняване на стоките, сортиране и опаковане на продуктите в 

състояние, годно за безопасно транспортиране, обработка на 

поръчките и тяхната доставка до клиента, са оптимално усъ-

вършенствани.

Ние сме създали широка дистрибуторска мрежа в цялата 

страна. Наши партньори са аптеки, санитарни магазини, дро-

герии, детски магазини, болници, дистрибутори, български и 

чужд производители.

От основаването си EUROPHARMA непрекъснато работи в 

посока установяване на коректни и трайни бизнес отношения 

с водещи фармацевтични български и чуждестранни произво-

дители.

Като отговорен и съвестен участник в динамично раз-

виващия се български фармацевтично-санитарен пазар, 

EUROPHARMA е установила и поддържа стабилни отношения 

с други структури и организации, свързани с фармацевтичната 

индустрия в България.

Приоритети в работата ни са професионализъм, коректност, 

добра дистрибуторска практика. Следвайки това, ние отгова-

ряме на предизвикателствата на пазара и предлагаме на свои-

те партньори – работа в условия на лоялност и перспективно 

сътрудничество.

КОМПРЕСОРЕН ИНХАЛАТОР

Компресорният инхалатор работи посредством образу-

ването на мощен аерозолен поток с помощта на компресор. 

Инхалаторът на Europharma е с  непрекъсната струя на аеро-

золния поток. Той не прави високо налягане в маската, а оттам 

– в белите дробове. Маските имат дупки, през които излиза 

невдишаният аерозол. Технологията включва специален поток 

въздух в специално разработена небулизаторна чашка, къде-

то се раздробява механично течността и тя става на аерозол – 

това не е водна пара – никъде няма загряване и изпаряване.

Инхалаторът на Europharma може да инхалира не само 

физиологочен разтвор, но и други течни лекарства, според 

състоянието на пациента.  Използва  при остри респираторни 

заболявания, ринит, бронхит, астма, тонзилит, пневмония, 

както и от астматици и възрастни хора със сърдечен задух.

За инхалациите се използват специални ампули физиоло-

гичен разтвор, които са стерилни. Ползването на стъклени 

ампули физиологичен разтвор трябва да става при краен слу-

чай и с голямо внимание, тъй като е възможно попадането на 

съклени частици в разтвора за инхалиране.

Не инхалирайте чайове и други отвари на билки, защото 

етеричните масла много често са мощни алергени. Също така, 

приготвените в домашни условия разтвори, колкото и да се 

прецеждат  съдържат малки частици от билките (например: 

от цветовете на лайката) или от цедката (памучни влакна) и по 

този начин ги инхалирате директно в най-тесните участъци на 

белодробните разклонения.

Прилаганият лекарствен препарат или разтвор се раз-

пръсква на безброй дисперсни частици, които чрез тръба или 

маска се вкарват насочено към дихателните органи. Размерът 

на частиците дава възможност за дълбоко проникване – до 

бронхите или дори до бронхиолите, което ускорява действието 

на медикамента и усилва ефекта от приложението му.

Инхалациите с такъв апарат имат редица предимства в 

сравнение с традиционните процедури с топла пара. Значи-

телно по-рядко се проявяват странични ефекти, лекарството 

действа по-бързо и са достатъчни по-малки количества от 

него.

Инхалаторът на Europharma може да се ползва от всички 

в семейството – децата, майката и таткото, но е изключително 

атрактивен за най-малките членове на семейството, тъй като 

се предлага в два варианта: под формата на жабка и панда. В 

окомплектовката влиза маска за деца, за възрастен, мундщук 

за уста и накрайник за нос при възрастните.

Инхалаторът на Europharma спестява много повече раз-

ходи за лекарства, болнични и главоболия. Към това се доба-

вят и усложненията, които детето получава, и натравянето на 

организма с тежки антибиотици, от които не се знае кога и как 

ще се проявят страничните ефекти.

Компресорните инхалатори изискват смяна на филтри на 

всеки 30 дни или когато са видимо замърсени, при неизполз-

ване на инхалатора на 6 месеца. Почистването и поддържа-

нето зависи от производителят и видът на използваната тех-

нология.

Инхалаторът на Europharma има 2 години гаранция. 

Поддържа гаранционен и след гаранционен сервиз, както и 

пълната гама части необходими за профилактика на апарата.



76,49
84,99



Сърдечносъдовите заболявания са с най-висока смърт-

ност в цял свят. Милиони хора страдат от някакъв вид за-

боляване на сърдечносъдовата система, което дори и да не 

ги доведе до фатален край, се отразява негативно на начина 

им на живот. 

Високото кръвно налягане поразява все по-често и мла-

ди хора. То е основна причина за поява на остри състояния, 

включително инфаркт. Ако не бъде лекувано адекватно и 

навреме, може да доведе до сериозни мащабни уврежда-

ния на органите и тъканите, и в крайна сметка – смърт.

Хипертонията е наричана още „тихият убиец“. Това не е 

случайно, защото често се случват усложнения поради не-

регулирано високо кръвно. Редица смъртни случаи, предиз-

викани от сърдечни инфаркти и мозъчни инсулти, крият в 

основата си недиагностицирана хипертония.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ВИСОКОТО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ?
За нормални стойности на кръвното налягане се считат па-

раметри на горната спрямо долната граница, съответно 120/80, 

като се допускат колебания от няколко десети. За опасно високо 

кръвно налягане говорим, когато стойностите преминат грани-

цата и започнат да се покачват от 130/90 нагоре.

Ако ви се случват моментни покачвания на стойностите 

– не се притеснявайте. Не е задължително да страдате от 

хипертония при наличие на спорадични повишения в стой-

ностите.

Причините и рисковите фактори за поява на хипертония 

са много, но ние ще ви представим най-често срещаните от 

тях. Запознавайки се с предразположеностите към хиперто-

нията, можете да се предпазите от нея, както и от произти-

чащите от нея заболявания и състояния.

ВЪЗРАСТ

Причина №1 за поява на високо кръвно налягане може 

да е възрастта. Шансът да станете жертва на хипертонията е 

много по-висок при възрастните хора. Рискът се увеличава 

допълнително, ако има наличие на втвърдяване на артери-

алните стени.

НАСЛЕДСТВЕНОСТ

Ако във фамилната ви анамнеза присъстват един или 

повече случая на повишено артериално налягане, това 

може да предполага риск и за вас. Притеснително е, защото 

наследствените форми на хипертония могат да дадат прояв-

ления още в юношеска или млада възраст.

ПОЛ

Мъжете са много по-предразположени към високо кръв-

но налягане, отколкото жените. При тях има и по-голям риск 

от развитие на инфаркт. Това не означава, че жените не 

трябва да се притесняват, ако имат основание за това. До-

брите хранителни навици и здравословният начин на живот 

трябва да са налице при всички обстоятелства.

С б й П ф

Високо кръвно?

ЗДРАВЕ И КРАСОТА



НАДНОРМЕНО ТЕГЛО

Наднорменото тегло и затлъстяването могат да са при-

чина за високо кръвно налягане. Оптималното тегло варира 

при всеки човек, затова е нужно да изчислите индекса на те-

лесната си маса. Така ще сте наясно към какво тегло трябва 

да се стремите, за да влезете в нормални граници.

КОНСУМАЦИЯ НА АЛКОХОЛ

Ако се опиянявате само от две чаши алкохол, това е ясен 

знак, че имате проблем с кръвното налягане. Големите ко-

личества алкохол биха се оказали изключително опасни.

СТРЕС

Стресът присъства в графите, характеризиращи повече 

заболявания. Непостоянното работно време, смените, про-

блемите в семейството – всичко това оказва вредно влия-

ние на сърцето и кръвното налягане.

КАК ДА ПРЕДОТВРАТИТЕ ПОЯВАТА НА ХИПЕРТОНИЯ?
Една от основните стъпки за подобряване и нормализи-

ране на кръвното налягане е здравословният начин на жи-

вот. Той най-общо включва правилна и пълноценна диета, 

както и редовни физически тренировки.

Важно е да се поддържа оптимално тегло, да не се злоу-

потребява с алкохол и тютюнопушене, както и да се внимава 

с приема на натрий под формата на готварска сол.

Упражненията са важни, защото те провокират сърцето 

да изпомпва кръв без допълнително усилие, а така напре-

жението върху стените на кръвоносните съдове намалява. 

Резултатът е понижаване на кръвното налягане.

АЕРОБНИ УПРАЖНЕНИЯ

Тази форма на тренировка оказва значително влияние 

върху нивата на кръвното налягане. За такава трениров-

ка се смятат ходенето, тичането, туризмът, колоезденето, 

плуването – все приятни занимания, които бихте могли да 

включите в ежедневния си режим.

Достатъчни са средно по 30 минути всеки ден. В случай, 

че не сте способни да се упражнявате 30 минути без прекъс-

ване, и по-кратките тренировки имат значение.

УПРАЖНЕНИЯ ЗА ОТСЛАБВАНЕ

Упражненията за отслабване могат да доведат до резки 

пикове в нивата на кръвното налягане. Тези действия са мо-

ментни. В дългосрочен план тези упражнения имат положи-

телно въздействие върху нивата на кръвното налягане. Но 

преди да предприемете такива упражнения, консултирайте 

се с лекар.

ЙОГА И МЕДИТАЦИЯ

Йогата помага изключително за понижаване на кръв-

ното налягане. Тя действа релаксиращо, освобождава от 

стреса, който е един от причинителите на високото кръв-

но налягане. Йогата и медитацията могат спокойно да се 

превърнат в ежедневна рутина за вас, ако страдате от този 

проблем.

ИЗБЯГВАЙТЕ СОЛ

Солта е най-лошият враг за хора, страдащи от високо 

кръвно налягане и сърдечни болести. Специалистите съ-

ветват хората с хипертония или прехипертония да ограничат 

приема на сол, която добавят към храната си.

ВНИМАВАЙТЕ СЪС ЗАХАРТА

Захарта също трябва да се консумира пестеливо. Тя не 

само увеличава шансовете за диабет и затлъстяване, но и 

повишава кръвното налягане. Затлъстяването почти винаги 

е съпроводено и с високо кръвно. Затова заменете захарта 

с мед.

РЯДКО СИ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ КОЛБАСИ

Преработените месни деликатеси, освен мазнини и други 

хранителни добавки, съдържат ненужно голямо количество 

сол. Избягвайте саламите, колбасите, шунките и т. н.

КОНСЕРВИРАНИ ХРАНИ

Всички консерви, инстантни супи, кубчета бульони са все 

храни, неподходящи за хранителния режим, който е добре 

да се спазва при високо кръвно. Съдържат много сол и други 

хранителни добавки и ниска хранителна стойност.



ЗДРАВЕ И КРАСОТА

Вятър, студ, дъжд, сняг, климатик у дома, в колата или в офи-

са, това са все предпоставки за влошаването на състоянието на 

косата през зимата. Допълнително натоварване и изсушаване за 

косата допринася честото боядисване и то в ярки, изтощаващи 

косъма цветове.

Ако можете да издържите известен период без боядисване, 

за да се възстанови косата, би било най-добре. Но ако не можете 

да си позволите пауза, поне се опитайте да не правите драстична 

смяна на цвета през зимата. 

Ако се наложи да обецветявате косата, за да смените цвета с 

много по-различен от досегашния, рискувате здравето и добрия 

вид на косата си, ако тя вече е изтощена. Изчакайте няколко ме-

сеца, докато се възстанови и се придържайте към правилото 

да се боядисвате в тонове, близки до естествения ви цвят на 

косата.

Вижте кои цветове са най-подходящи за зимните месеци. 

МЕДЕНОКАФЯВ ЦВЯТ
Този богат, кафяво меден цвят на косата просто излъчва 

слънчева светлина. Неговата лекота и топлина на тона го правят 

идеален за зимния сезон.

ЗЛАТИСТОКАФЯВ ЦВЯТ
Ако кафявата ви коса изглежда прекалено тъмна, но не иска-

те да преминавате в отбора на блондинките и да изсушавате до-

пълнително косата, този златисто-кафяв цвят може да отговори 

на предпочитанията ви. Той е топъл и внася светлина във всяка 

прическа. Подходящ е за дамите със светла кожа на лицето, не 

е прекалено светъл, за да изтощи много косъма. Добро предло-

жение за зимните месеци.

ШОКОЛАД
Този цвят е също много богат и наситен, подходящ за зимните 

месеци, когато искаме да пазим косата и да я възстановим. 

След края на лятото състоянието на косата ни определено не е блестящо. Поради продължителното из-

лагане на слънце често косата е изтощена, с накъсани краища, изсушена. Дори и да сме положили специ-

ални грижи да я възстановим, ето че идват нови предизвикателства за нея, а именно студените месеци. 

ЦВЕТОВЕТЕЦВЕТОВЕТЕ
НА КОСАТА НА КОСАТА 

ПРЕЗ ЗИМАТА,ПРЕЗ ЗИМАТА,
КОИТО НЯМА ДА Я ИЗСУШАТ ДОПЪЛНИТЕЛНОКОИТО НЯМА ДА Я ИЗСУШАТ ДОПЪЛНИТЕЛНО



ТЪМЕН МЕД
Това е наистина поразителен цвят, най-вече, защото изглеж-

да божествено, независимо от това дали сте със светла или по-
тъмна кожа. Щади здравето на косата, не е прекалено агресивен 
за боядисване.

ДЪЛБОК ТЪМНОЧЕРЕШОВ ОТТЕНЪК
Това е подходящ нюанс за дамите, които искат да са с тъмна 

коса, но все пак да имат и ярък тон в прическата. Тъмната чере-
ша придава свежест на косата, без да я изтощава допълнително. 
Освен това цветът е изключително актуален тази зима. 

ТЪМНОКАФЯВО
Тъмнокафявият цвят, особено ако се доближава до вашия ес-

тествен нюанс на косата, е един от най-щадящите тонове за бо-
ядисване. Богат като цвят, лесно покрива белите коси и придава 
младежко излъчване.

Помнете, че боядисаната коса, независимо от цвета, е по-
крехка от натуралната заради химикалите, с които е третирана. 
Тя изисква повече грижи, за да бъде увреждането на косъма 
сведено до минимум.

КАРАМЕЛЕНИ АКЦЕНТИ
Идеален вариант, когато харесвате естествения си цвят, но 

искате да го разнообразите, без да боядисвате изцяло косата. 
Внесете свежест през зимата и акцентирайте върху прическата 
си с тънки кичури карамелен нюанс. Така ще се радвате на ат-
рактивна прическа и здрава, блестяща коса.

Ето няколко ценни правила за грижа за косата през зимата:

ИЗПОЛЗВАЙТЕ КАЧЕСТВЕНИ ПРОДУКТИ И БОИ ЗА КОСА
Квалитетните продукти са важни, защото в тях се съдържат 

изпитани качествени съставки, които ще помогнат на боядиса-
ната коса да се съживи вместо да я увредят допълнително.

ПОДХРАНВАЙТЕ И ХИДРАТИРАЙТЕ КОСАТА С МАСКИ
В търговската мрежа изобилства от маски за коса, предназ-

начени за всеки отделен тип. Освен такъв продукт, който може 
да си купите, може и да си направите домашни маски за коса 
според вашите нужди. Важното е 1-2 пъти в седмицата да под-
хранвате косата с маска и балсам.

НОСЕТЕ ШАПКИ И ШАЛОВЕ
Защитете косата, като я скриете под плътна зимна шапка. Така 

ще я предпазите от вятър и дъжд. Важно условие е материята 
на шапката да остави косата все пак да диша, да не я запарва.

НЕ БОЯДИСВАЙТЕ В ПО-ТЪМЕН ОТ НАТУРАЛНИЯ СИ 
ЦВЯТ, ЗА ДА ПРИКРИЕТЕ БЕЛИТЕ КОСИ

Експертите казват, че това е огромна грешка, която всъщност 
прави белите ви коси още по-видими. Тъмните нюанси не хва-
щат добре върху посивелите коси. Те стават с лилави и сини отте-
нъци, които се открояват още по-ясно. Фундаментално правило 
е, ако искате да се боядисвате, за да прикриете белите коси, да се 
придържате максимално към естествения си цвят или няколко 
тона по-светъл.

СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -10%

НОВ ПРОДУКТ!
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ЗДРАВЕ И КРАСОТА

Кожата на лицето е нежна и деликатна. За да бъде здрава, гладка и стегната, е необходимо да се 
спазва много добра хигиена, както и да се използват подходящи продукти.  Ключови стъпки към 
съвършената и блестяща кожа са правилното измиване и почистване на лицето. 

Почистването е първото и най-важно нещо, което тряб-
ва да съблюдаваме, когато поддържаме кожата си. Не за-
бравяйте, че използването на сапун и груби ексфолиращи 
продукти премахва твърде голяма част от себума, влагата 
и естествената защита на кожата ви. В никакъв случай не 
използвайте такъв тип продукти върху лицето си.

Сигурно ви се е случвало след почистване на лицето и 
душ да имате чувство, че кожата не навсякъде е идеално 
чиста. Обикновено това е в зоната около очите. За премах-
ването на грима от очите е добре да ползвате специален 
течен препарат и памучни тампони. Почистете най-напред 
клепачите, след това миглите и най-накрая – кожата под 
очите. 

Методът на почистване на лицето е също от решава-
що значение за добрия вид на кожата, тъй като при тази 
процедура се отстранява полепналия прах, остатъците от 
грим, нечистотиите и мъртвите клетки, както и излишно-
то омазняване. Добре е най-напред да вържете косата си 
и с еластична лента да вдигнете назад бретона от челото. 
Измийте добре ръцете с топла вода и под-
ходящ, мек сапун.

За нанасянето на специалния по-
чистващ препарат за лице 
(според типа кожа) 
използвайте пока-
залеца, средния 
и безименния 
пръст, като с масаж-
ни движения започ-
нете от шията, покрай 
челюс тите 
и стигнете 
до челото. 
Това движение на 
пръстите в посока 
отдолу нагоре ще се 
отрази благоприятно 
на лимфния поток, 
както и на добрата 
циркулация на кръв-

та и като резултат кожата ще изглежда здрава и млада. 

Следва изплакване с хладка вода и нежно попиване с мека 

памучна кърпа.

Важни правила, които е добре да спазвате и ще се 

радвате на перфектна кожа:

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПОЧИСТВАЙТЕ КОЖАТА СУТРИН
Много дами правят следната грешка – сутрин пропускат 

измиването с подходящ продукт и директно нанасят дне-

вен крем. Това не е никак правилно, защото през нощта се 

образуват мастни натрупвания върху кожата, дори и да сте 

почистили хубаво лицето преди лягане. Мастните натруп-

вания запушват порите и кожата страда. Затова сутрин 

след събуждане първата ви задача трябва да е хубаво по-

чистване на кожата на лицето с вода и почистващ продукт, 

например мицеларна вода.

ПОЧИСТВАНЕ НА КОЖАТА ВЕЧЕР
Премахването на замърсяванията през деня е важно за 

здравето на кожата. Лицето ще става все по-сияйно с всеки 

ден, ако го миете вечер преди лягане и почиствате с 

подходящ за вашата кожа измивен продукт.

ПОЧИСТВАЙТЕ ГРИМА С 
ПРАВИЛЕН ПРОДУКТ

Някои жени използват един и 

същ продукт за измиване 

на лицето и за премах-

ване на грима. Това 

е грешка, която 

коства здравето 

и красивия 

вид на кожа-

та ви. Измиването 

и почистването на грима 

задължително трябва да се 

правят с различни по със-

тав продукти.  Всяка кожа 

се нуждае от специални 

грижи. Преди да избере-

ПРАВИЛНО ПОЧИСТВАНЕ 
НА ЛИЦЕТО



те почистващ продукт, разберете 

какъв тип е вашата кожа и от как-

во има нужда.

НЕ ТЪРКАЙТЕ КОЖАТА С 
ХАВЛИЕНА КЪРПА

Първо, никога не търкайте ли-

цето с кърпата, а само попивайте. 

Второ, за предпочитане е изобщо 

да не използвате хавлия за ли-

цето си, а еднократни хартиени 

кърпи за попиване.

ЕКСФОЛИРАЙТЕ КОЖАТА, НО НЕ 
ПРЕКАЛЕНО ЧЕСТО

Повечето хора не се нуждаят 

от ексфолиране повече от веднъж 

или два пъти седмично. Хубаво 

е да се отстраняват мъртвите 

клетки и натрупвания по кожата 

и то в дълбочина, но не трябва 

да се прекалява. Ежедневното 

ексфолиране или това през ден 

крие риск от възпаления, кожни 

проблеми, инфекции, сухота, зачервявания, дори повишен 

риск от акне.

СИЛАТА НА РОЗОВАТА ВОДА

В ПОЧИСТВАНЕТО

Розовата вода като съставка за 

красота, е намерила място във вся-

ко домакинство. Без значение ка-

къв тип кожа имате, розовата вода 

може да бъде добавена към рути-

ната за красота всеки ден. Розовата 

вода може да е прекрасно средство 

за почистване на кожата на лицето.

ПОЧИСТВАЙТЕ С ЕСТЕСТВЕНИ 
ПРОДУКТИ И ЕТЕРИЧНИ МАСЛА

Маслото от бадеми е чудесен 

натурален продукт, който почист-

ва кожата прекрасно. Освен това 

действа успокояващо, ако има 

раздразнения по нея и я хидратира 

в дълбочина. Бадемовото масло 

е богато на едни от най-важните 

витамини за кожата витамин Е. 

Сложете малко от него на памучен 

тампон и почистете лицето. След 

това може да изплакнете с чиста вода или да се измиете с 

подходящ измиващ гел за лице.



ЗДРАВЕ И КРАСОТА

КАК ДА ЗАНИМАВАМЕ ДЕЦАТА КАК ДА ЗАНИМАВАМЕ ДЕЦАТА 
ВКЪЩИ ПРЕЗ ЗИМНИТЕ МЕСЕЦИВКЪЩИ ПРЕЗ ЗИМНИТЕ МЕСЕЦИ

ИГРА С БОБОВИ ЗЪРНА ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ

С напредване на възрастта детето става все по-любопитно 
към дома и предметите в него. Бързо губи интерес към играч-
ките си, затова е важно да бъдем гъвкави в измислянето на 
занимания, които хем да са забавни, хем да развиват мисле-
нето на малките.

Такава е играта с кафени или бобови зърна. Настанете дете-
то на земята заедно с малка кутия кафени/бобови зърна. Вед-
нага ще бъде привлечено от тях, ще мушне ръчичката, за да 
ги пипне и разгледа. Може да му дадете друга празна кутийка 
или купичка, в която да прехвърля зърната.

Ако не го прекъсвате, детето може дълго време да се зани-
мава с тази игра и дори няма да му хрумне да опита зърната. 
Разбира се, бъдете внимателни и не го изпускайте от поглед, за 
да не глътне зрънце и да се задави.

ПАРАЛЕЛНИ ИГРИ

Според todaysparent.com, насърчаването на паралелни игри 
от страна на родителите моделира поведението на децата. На-
пример, започнете да четете интересна книжка на детето, но 
едновременно с това оставете и любопитна книжка за оцветя-
ване на масата. Така детето ще започне да оцветява в даден 
момент, а вие ще го оставите да се занимава само с изобрази-
телното си изкуство.

ВЪВЛИЧАЙТЕ ГО ВЪВ ВАШИТЕ ЗАНИМАНИЯ

От възпитателна гледна точка е добре да въвлечете детето в до-
макинските задължения. Най-добре е да го направите под формата 
на забавна игра. Накрая детето ще има усещане, че се е наиграло с 
вас и няма да ви занимава да играете с кукли, плюшени играчки и 
разни подобни пособия за игра. След като свърши задълженията 
си, забавлявайки се, детето ще отиде да си играе само.

НАПРАВЕТЕ СИ КАРАОКЕ ПАРТИ

Песента е най-чистата форма на обич. Децата често обичат 

да пеят с цяло гърло, без да ги интересува дали някой ги слуша 
и дали някой ще им се смее. Използвайте тази възможност! 
Пуснете любими песни и си направете страхотно домашно ка-
раоке парти, без притеснения и задръжки.

ТЪРСЕНЕ НА „СЪКРОВИЩА“ ВКЪЩИ

Когато децата са вкъщи, оживлението е сигурно. За да ги ус-
мирите и да направите деня още по- забавен, измислете набор 
от „съкровища“, които да скриете на определени места в дома. 
Можете да оставите децата да ги търсят или да направите иг-
рата още по-интересна, като измислите римувани „подсказки“ 
за намиране на скритите предмети. Запечатайте ги в пликове с 
поредни номера, за да може децата да ги отварят последова-
телно и да следват инструкциите. Бъдете сигурни, че тази игра 
ще внесе свежест и забавно настроение в дома ви и всички ще 
забравите за лошото време.

НАПРАВЕТЕ СИ ЛАГЕР В ХОЛА

Кой казва, че палатките са само за навън? Децата обожават 
разпъването на палатки и играта в тях. Можете да пренесете 
играчките им в палатката и да измислите забавна игра. Ако 
имате 2 или повече деца, най-вероятно те ще са си достатъчни 
в игрите!

ИЗМИСЛЕТЕ СИ ИГРА „БЕЗ БАТЕРИИ“
Артистичните игри, игрите на асоциации, на филми или на 

думи са много забавни и сплотяващи, подходящи за семей-
ството и приятелите. Друг забавен вариант е играта „Имало 
едно време...“, в която един започва приказката с тази фраза, а 
всички останали се редуват като всеки добавя нещо забавно и 
нелогично в историята. Тази игра може да се играе и в писмен 
вариант, като накрая цялата история се прочита последовател-
но. Гарантирано ще се смеете доста дълго!

Есента е към своя край и зимата започва да напом-
ня за себе си. Стъмва се все по-рано  и се налага 
следобедите и вечерите да прекарваме вкъщи, 
вместо навън на въздух. Този период е скучен най-
вече за децата, които не могат да играят до късно 
навън, радвайки се на забавления с приятели. За да 
ги отдалечим от телевизора, таблета и компютъра, 
е добре да измислим забавни занимания вкъщи, 
с които да запълним свободното им време. Ето 
няколко идеи, които да опитате у дома.
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AVENT
Неразливаща се чаша с твърд накрайник

260 мл на специална цена

PUFIES
мокри кърпи на специална цена
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    ЗДРАВЕ И КРАСОТА

Ако сте решили да храните детето с домашни бебешки 

пюрета, имайте предвид, че качеството на продуктите 

трябва да е много високо. Опитайте се да намерите добър 

магазин, от който да се снабдявате с пресни и качествени 

плодове и зеленчуци. Оттук нататък може да експери-

ментирате с различни комбинации и да готвите разноо-

бразно. А домашните пюрета лесно могат да се превърнат 

и в крем супа за цялото семейство.

КАК ДА ПРИГОТВИМ ДОМАШНО ПЮРЕ?
Измивате и изчиствате зеленчуците. Нарязвате ги 

на парченца и вече са готови за готвене. Може да го на-

правите на пара или да ги сварите. Ако избирате втория 

вариант, първо сложете водата да заври и след това доба-

вете зеленчуците. Варете 15 минути, като следите да не се 

преварят, за да не изгубят полезните си съставки. Варете 

без подправки.

След като ги сварите, може да използвате кухненски 

робот или пасатор, за да приготвите каша.

Ако вече сте на етап, когато към пюрето добавяте и 

месо – то преди да го сварите трябва добре да го измие-

те, обезкостите и да премахнете кожата. Избирайте  най-

крехкото и прясно месо за своето бебче.

Така направените пюрета могат да издържат в хла-

дилник до 2 дни или разфасовани на малки порции във 

фризера до 2 месеца. Може да ги съхранявате в специал-

ни кутийки за бебешки дози в разноцветни силиконови 

форми, така че да се запасите с различни видове пюрета 

и след време просто да размразявате, което сте избрали. 

Но имайте предвид, че храната е с най-ценни качества, 

когато се консумира прясно приготвена.

Предлагаме ви няколко лесни и полезни рецепти 

за домашни пюрета:

ПЮРЕ С ТИКВА И КРУШИ

(ЗА БЕБЕТА НАД 6-МЕСЕЧНА ВЪЗРАСТ)
Тиквата, която спада към така наречените плодови 

зеленчуци, е един от най-вкусните и полезни дарове на 

есента, изключително богата на калий, белтъчини, вита-

мини и желязо. Тъй като е лесно смилаема, богата на фи-

бри и подпомага храносмилателните процеси, тя е една 

Вашето бебе вече е на 5-6-месеч-

на възраст и независимо дали ще 

продължава да приема кърма 

или адаптирано мляко, е време да 

започне да опитва и различните 

вкусове на храната. Дегустиране-

то на разнообразието от вкусове е 

вълнуващо преживяване не само 

за вас, но и за бебето ви.

Домашни

бебешки

пюрета



от храните, които се препоръчват като част от менюто на 

по-големите бебета. 

Съставки: ½ чаша пюре от сварена или печена тиква 

(прясна или консервирана), 1 круша, обелена и почистена 

от семките.

Всички съставки се смилат до перфектна гладкост в 

блендер.

ПЮРЕ С ТИКВА, БРОКОЛИ И АВОКАДО

(ЗА БЕБЕТА НАД 6-МЕСЕЧНА ВЪЗРАСТ)
Съставки: половин авокадо, 1/4 чаша тиква, 1/4 чаша 

броколи.

Обелете и нарежете тиквата на малки парченца и я 

сварете или пригответе на пара, докато омекне. Отделно 

сварете броколите и след това ги оставете да се охладят. 

Сложете всички съставки в кухненски блендер и ги пю-

рирайте.

ПЛОДОВО ПЮРЕ С ТИКВА

Съставки: 1 ябълка, 1 круша, 1 чаша тиква.

Обелете плодовете, нарежете ги на кубчета и ги сваре-

те на тих огън. Когато поомекнат, прецедете ги и ги пю-

рирайте.

Ако пюрето е твърде гъсто, може да добавите малко 

количество кърма или адаптирано мляко.

ПЮРЕ С ТИКВА, МОРКОВ И СЛАДЪК КАРТОФ

Съставки: 1 морков, 1 сладък картоф, 1 чаша тиква.

Обелете и нарежете зеленчуците на кубчета. Сварете 

ги в леко подсолена вода, докато омекнат. След това ги 

пюрирайте. Ако пюрето е твърде гъсто, може да добавите 

малко количество кърма или бебешка формула.

ПЮРЕ С КАРФИОЛ (ЗА БЕБЕТА НАД 7-МЕСЕЧНА 
ВЪЗРАСТ)

Съставки: 1 картоф, 250 г карфиол, 1 супена лъжица 

сирене чедър (настъргано), 2 супени лъжици кърма или 

бебешка формула.

Сварете зеленчуците, отцедете ги и ги сложете в кух-

ненски блендер. Към тях добавете сиренето и млякото и 

пюрирайте съставките.

ПЮРЕ С ГРАХ И АВОКАДО

Съставки: 1 чаена чаша замразен или пресен грах, 1 

добре узряло авокадо.

Ако ще ползвате замразен грах, сварете го според ука-

занията. Варенето на пресния грах може да отнеме малко 

повече време. Когато грахът е готов, сложете го в блендер 

и към него добавете месестата част от авокадото. Паси-

райте добре и ако е необходимо, добавете малко вода.

ПЮРЕ С МОРКОВИ И БРОКОЛИ

Съставки: 2 моркова, 250 г броколи.

Зеленчуците се сваряват добре. След това се поставят в 

кухненски робот и се пасират.

ПЮРЕ С ПИЛЕШКО МЕСО

Съставки: 300 г пилешко месо, 1 морков, 1-2 картофа, 

100 г тиква (по желание).

Сварете пилешкото месо заедно със зеленчуците или 

го изпечете. Сложете сварените съставки в кухненски 

блендер (или ползвайте пасатор) и пасирайте всичко до 

получаването на гладка смес. Ако пюрето е твърде гъсто, 

добавете малко количество от бульона, в който са се ва-

рили месото и зеленчуците.

ПЮРЕ ОТ КАРТОФИ И СПАНАК

Съставки: 2 картофа, 2 чаши спанак.

Сварете в два отделни съда картофите и спанака. След 

това сложете зеленчуците в блендер или с помощта на па-

сатор направете гладко пюре. За да регулирате гъстотата 

на текстурата, добавете малко количество вода.



6,99
9,69

4,69
5,89

4,69
5,89

4,69
5,89

4,69
5,89

4,09
5,09 4,39

5,49



• Избелват с естествени ензими и ксилитол. 
•Не съдържат детергенти и абразиви и предотвратяват 
възпаления в устната кухина и появата на афти. 
•Активният флуорид и ксилитолът помагат за предотвратяване 
появата на кариеси. 

Гел-паста за зъби
Paroex 0.12%
хлорхексидин, 75 мл.

Гел-паста за зъби
Paroex 0.%
хлорхексидин, 75 мл.

8,19
10,19

8,19
10,19

6,59
8,19

6,29
7,79

6,19
7,69



    ЗДРАВЕ И КРАСОТА

Устната хигиена изисква определени техники, с които да 
я направим по-качествена. Ако ги спазваме, ще предпазим 
зъбите и венците си от заболявания и необратими последи-
ци.

Важни правила за добра устна хигиена:

МИЙТЕ РЕДОВНО ЗЪБИТЕ
Някои хора пропускат ежедневното миене на зъбите. Това е 

най-голямата грешка. Категорично миенето на зъбите трябва 
да се случва всеки ден, поне по два пъти. По този начин се пред-
пазвате от натрупване на бактерии, плака и микроорганизми, 
развалящи зъбите и венците.

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЧЕТКАТА ПРАВИЛНО
Дори да имате усещането, че миете зъбите добре, това не-

винаги е така. Много хора четкат зъбите само в една посока. 
Пропускането на въртеливите движения, както и диагоналните 
такива пречи на качественото измиване на зъбите и между-
зъбните пространства.

За да се справите по-добре със задачата, гледайте се в ог-
ледалото, докато миете зъбите. Така не само ще контролирате 
по-лесно движенията си, но и ще добиете представа дали сте 
успели да минете с четката навсякъде.

ПОДОБРЕТЕ ТЕХНИКАТА СИ
Споменахме погрешната техника. Важно е да овладеете ка-

чественото миене. Не е важно дали ще четкате 3 минути или 
1 – важно е как ще го направите. Дръжте четката под ъгъл 45 
градуса и редувайте четкане напред-назад, настрани, въртели-
во и нагоре-надолу по цялата повърхност на зъбите.

МИЙТЕ ЗЪБИТЕ В ПРАВИЛНОТО ВРЕМЕ
Една от най-често срещаните грешки е миенето на зъбите 

веднага след хранене. Ако се притеснявате, че остатъците от 
храна ще развалят зъбите ви – недейте! Това далеч не е съвсем 
вярно.

Слюнката има своята роля в устната кухина. Тя доразгражда 
онова, което не сте могли да преглътнете и което е останало по 
зъбите ви и между тях. Освен това, в слюнката има вещества, 
които са доста агресивни и ако в момента, в който те действат 
вие започнете да четкате зъбите, това може да увреди емайла.

Най-добре е да изчакате най-малко 30 минути след хранене, 
за да измиете зъбите. Толкова време е необходимо на ензими-
те и веществата в слюнката да спрат да действат.

Задължителното миене на зъбите е препоръчително да се 
случва 2 пъти на ден – сутрин за свежест и вечер – за здраве. 

КАК ПРАВИЛНО

ДА МИЕМ
ЗЪБИТЕ?
КАКВО Е ВАЖНО ДА ЗНАЕМ

Когато говорим за хигиена на 

устната кухина, първото, за 

което се сещаме, е редовното  

и правилно миене на зъбите, 

употребата на зъбен конец и 

изплакването с вода за уста за 

свеж финал и здрави венци. 



Миенето на зъбите след всяко хранене не гарантира повече 
здраве. Затова се придържайте най-вече към миенето два 
пъти дневно.

ИЗПОЛЗВАЙТЕ КОНЕЦ ЗА ЗЪБИ
Зъбният конец е важен в почистването на междузъбното 

пространство. Там, където четката за зъби не 
достига, достига конецът. Затова след всяко 
миене минавайте и със зъбния конец за по-го-
ляма сигурност в качеството на хигиената.

ЧИСТЕТЕ ЕЗИКА
Езикът има нужда от специални грижи за своята хи-

гиена, а повечето хора го забравят.  Много заболявания 
в устната кухина се дължат на понижена хигиена на 
езика. Той има нужда от редовно почистване, защото 
много случаи именно на него се дължи лошият дъх. 

Върху грапавата повърхност на езика, покрита с 
множество папили, се създават условия за задържане 
на бактерии и болестотворни микроорганизми. Могат 
да се появят инфекции на венците, гърлото, кариеси 
и лош дъх.

Скорошно проучване показва, че повече от 85% от 
случаите на лош дъх се дължат на недобре почистван 
език. По-малката част от пациентите с лош дъх страдат 
от халитоза или други проблеми със стомашно-чревния 
тракт. 

Много е просто – трябва да четкаме езика си при всяко ми-

ене на зъбите!

В аптеките и магазините се продават специални уреди за че-

ткане на език. Някои видове четки за зъби също са снабдени с 

гумени влакна на гърба, предназначени за щателно измиване 

на езика. 

Остъргването му помага за намаляване на 

бактериите, инфекциите, усещането за обложе-

ност и лошия дъх. 

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАТЕ?
Имайте предвид, че остъргването не трябва да 

предизвиква болка. Не стържете прекалено силно с 

уреда или четката, за да не нараните рецепторните 

клетки, разположени по целия език. 

Стържещите движения, които правите със стър-

галката или четката не трябва да са повече от 10 на 

брой. Просто не е необходимо да се престаравате. 

Другото, за което трябва да внимавате е да не чет-

кате прекалено навътре, защото може да предиз-

викате рефлекс за повръщане. 

Често срещана грешка е да четкате езика си с 

четката за зъби. Така рискувате да пренесете бак-

терии от него към венците или зъбната тъкан, с 

което да предизвикате кариеси и по-сериозни 

заболявания. 



SENSODYNE
цялостна грижа при чувствителни зъби

на специална цена

LACTACYD
интимен измиващ гел или лосион

на специална цена

BILKA
крем за лице на специална цена

6,49
7,89

6,49
7,49

5,99
6,59

5,99
6,59

5,49
8,19

4,89
5,59

4,89
5,59

5,49
8,19



16,59
20,99

16,59
20,99

18,49
24,99

2,99
4,09

5,49
5,99



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
високо 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 високо температура! 
Съхранявайте на стайна температура!

СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -10%

19,99
25,69

DOVE
душ-гел, шампоан и балсам 

на специална цена

3,69
5,59

5,49
8,49

-20%



 Иновативна технология,
предлагаща бързо
и сигурно тестване.

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

 Лесна и практична употереба.

 Ниска и достъпна цена.

СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -10%

VEET
крем за депилация 400 мл

 на специална цена

DUREX
овлажняващ гел лубрикант

на специална цена

7,99
9,99

7,99
9,99

16,99
20,19

16,99
20,19
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Период: 01.11. – 30.11.2017 г.

Beauty with a French accent since 1863

ЗА ВСИЧКИ ГРИМ ПРОДУКТИ

ДО

Неотразими през есентаНеотразими през есента
      с любимите ви марки!      с любимите ви марки!



КашуКашу
Ядките кашу, които всички познаваме, всъщност представляват семената на плодовете кашу. Те 
растат върху ниско дърво, носещо същото име, с родина Бразилия. 

ВКУСНО И ПОЛЕЗНО

Кашуто е изключително ценно, тъй като е богат източник на 

минерали, като желязо, фосфор, селен, магнезий и цинк, както и 

на фитохимикали, антиоксиданти и протеини.

Съдържа проантоцианидини – клас флавоноиди, които в 

редица проучвания доказват действието си в елиминиране на 

анормални клетки за организма. Поради тази причина консу-

мацията на кашу се препоръчва като средство за превенция на 

ракови заболявания и особено рак на дебелото черво.

В сравнение с повечето ядки, кашуто има ниско съдържание 

на мазнини. В него се съдържат мононенаситени мастни кисе-

лини, за които е известно, че подобряват сърдечната функция, 

зрението и мозъчната дейност, вида на кожата и др. Олеиновата 

киселина помага да се намалят високите нива на триглицериди-

те, които са свързани с повишен риск от сърдечни заболявания.

Минералите в ядките кашу, както и някои ензими и органични 

киселини, осигуряват естествената защита на косата и кожата и 

поддържат тяхното здраве и добър вид.  

Кашуто се препоръчва при костно-ставни заболявания, тъй 

като е особено богато на магнезий – алкален минерал, който 

действа синергично с калция за поддържане на костната здра-

вина. 

Вижте нашите предложения за вкусни и полезни кули-

нарни изкушения с кашу:



ДЕСЕРТ „АМАРА”
Необходими продукти: 150 гр. сурово кашу, 150 гр. белени ба-

деми, 2 ч.ч. прясно мляко, ванилия, ликьор „Амарето”, 3-4 ябълки, 
2 с.л. кафява захар, 2 ч. л. мед или кленов сироп, орехи за украсата.

Начин на приготвяне: Нарежете ябълките на парченца, поръ-
сете ги със захарта и меда и печете до пълното им омекване. 

В блендер смесете суровото кашу и белените бадеми. Бленди-
райте до получаване на едро брашно. Затоплете на котлона прясно-
то мляко с полученото брашно, като разбърквате. След като отдръп-
нете получения крем от котлона, добавете ликьора и ванилията. 

В десертни чаши сложете малко от ябълките, след това крем и 
завършете отново с ябълки. Поръсете със счукани или цели орехи. 
Поднесете с настроение.

СМУУТИ „ТОСКАНА”
Необходими продукти: 1 ч.л. кедрови ядки, 40гр. сурово кашу, 1 аво-

кадо, 200 гр. бяло грозде без семки
Начин на приготвяне: Ядките се смилат до получаване на пастообраз-

на смес. Поставят се в блендер, прибавят се останалите съставки и се блен-
дират. Смуутито се сервира веднага. 

ТОРТА „ФИТНЕС ЛИНИЯ” 
С КАШУ И ШОКОЛАД

Необходими продукти: 150 гр. суро-

во кашу, 100 гр. сурови, предварително 

обелени бадеми, 60 гр. натурален шоко-

лад, 10-12 сушени фурми, 10-12 сушени 

смокини, 4-5 с. л. кленов сироп.

За шоколадовия блат: разтопен на водна баня 300 гр. шоколад, пуканки от киноа или спелта 

Начин на приготвяне: Смесете продуктите за тортата в чопър и разбийте до получаване на лепкаво тесто. 

Изсипете го в съд за печене на кейк с отваряща се периферия. Разпределете тестото равномерно и оставете в 

хладилник за около час. 

След като разтопите шоколада, прибавете към него пуканките и го изсипете върху тортата, без да я изваждате 

от формата за печене. Отново приберете в хладилник за около 30-40 минути. Извадете тортата от съда за печене 

и поръсете с кокосови стърготини или ядки по избор. 

www.aptekamedea.bg



ОВЕН (21 МАРТ-21 АПРИЛ)
Месецът е изключително интензивен за вас, мили Овни. Не се очаква дейностите ви да са по-разно-

образни от обикновено, но пък често ще са предизвикателство. Финансовият ви живот е пред всичко 
останало и ще е в основата на всички ваши занимания. Действайте на момента, не се колебайте, за 
да извлечете максимума от всяка ситуация. Лесно се изкушавате. Вашият любовен живот е изпълнен 
с привързаност и страст. 

РАК (22 ЮНИ-21 ЮЛИ)
Мили Раци, месецът ще е свързан с освобождаване от всякакъв вид ограничения. В емоцио-

налния си живот ще получите доказателства за предаността си, което ще ви даде  вътрешен мир. 
Някои от вас ще преминат през промени. Приемете ги като част от личностното си израстване. 
Всичко, което насърчава творческата ви природа, ще ви донесе  радост. Стремете се да гледате 
по-философски на моментите от ежедневието си.

ТЕЛЕЦ (21 АПРИЛ-21 МАЙ)
Принудени сте да навлезете в конфликтна ситуация, свързана с вашето обкръжение или любим 

човек, скъпи Телци. Необходимо е да поставите по-ясно границите, както в личните, така и в про-
фесионалните си взаимоотношения, за да опазите личното си пространство. Променете подхода 
си и ще се справите по-лесно с реализацията на текущите си дела. Контролирайте импулсивността 
си.

ЛЪВ (22 ЮЛИ-21 АВГУСТ)
Скъпи Лъвове, възможно е през този месец ноември да имате по-малко свободно време за 

себе си, но пък вашите проекти ще напредват с добри темпове. Периодът ще постави акцент вър-
ху вашите семейни взаимоотношения, които ще бъдат хармонични и спокойни. Ще предложите 
помощ на близък човек, но не очаквайте, че винаги ще се вземат предвид всички ваши съвети. 
Обърнете повече внимание на финансите си. 

БЛИЗНАЦИ (22 МАЙ-21 ЮНИ)
Възможни са ситуации, в които ще трябва да признаете някои от слабите си страни, но това не 

бива да влияе на самочувствието ви. Работете спокойно върху проектите си, потенциалът ви ще 
доведе до желаните резултати. Не се плашете от преходните трудности, които възникват. В личен 
план са възможни оживени дискусии с вашия партньор. Той или тя се нуждае от повече самостоя-
телност, което не бива да ви тревожи.

ДЕВА (22 АВГУСТ-21 СЕПТЕМВРИ)
За представителите на този зодиакален знак месецът обещава напредък, особено във финан-

сов аспект и във всичко, което се отнася до материалния живот. Ще имате повече от една благо-
приятна ситуация, свързана с възможност за развитие. От друга страна, вашият прагматизъм се 
задълбочава, както и вашата интуиция.  Сантименталният ви живот е хармоничен, макар че е 
възможно да сте по-подозрителни, отбранителни или ревниви. 

СВОБОДНО ВРЕМЕ

Хороскоп за



ВЕЗНИ (22 СЕПТЕМВРИ-21 ОКТОМВРИ)
Мили Везни, различни ситуации ще ви подтикнат да намерите отговори на въпроси, свързани с ра-

ционализирането на вашия живот. Макар да поглеждате често към миналото, се осланяте на реалнос-
тта, проницателността и решителността си. Възможно е да бъдете въвлечени в конфликтна ситуация 
в обкръжението си. Емоционалният ви живот е стабилен. Ще откриете нужната независимост, за да 
осъществите личните си стремежи. 

КОЗИРОГ (22 ДЕКЕМВРИ-21 ЯНУАРИ)
Периодът ви зарежда с енергия и ще събуди много от вашите стремежи и амбиции. 
Необходимостта от повишение или признание на работното място ви кара да се претоварвате с 

ангажименти. Използвате нови стратегии за действие, които ще ви спечелят преднина. Ако изжи-
вявате сериозна връзка, не се поддавайте на ревност. Заложете на диалога. Ако нямате половинка, 
възможно е да срещнете човек, който ще провокира любопитството ви.

СКОРПИОН (22 ОКТОМВРИ-22 НОЕМВРИ)
Този месец ноември е най-важният месец от годината за вас, мили Скорпиони. 
Незавършените проекти, които ви носеха безпокойство, се оттеглят един по един от списъка 

със задачи. Късметът е на ваша страна, а оптимистичната ви нагласа ще привлече добри хора във 
вашите проекти. Някои от вас ще реализират абсолютно радикална промяна в живота си. Ако сте 
необвързан/а, очаквайте силно увлекателна среща през първите три седмици на месеца.

ВОДОЛЕЙ (22 ЯНУАРИ-19 ФЕВРУАРИ)
Месецът ще ви изправи пред ситуации, които на пръв поглед не изглеждат много удобни, мили 

Водолеи. Фокусирате се изцяло върху професионалния си живот. Налага се да покажете тактичност, 
особено в семейните взаимоотношения. Вашите нужди от самостоятелност са задоволени, докато 
в следващия момент отново се налага да защитавате правата си. Ще откриете здравословен баланс 
между личните амбиции и семейното благо. 

СТРЕЛЕЦ (23 НОЕМВРИ-21 ДЕКЕМВРИ)
Периодът е благоприятен за промени, както в личен, така и в професионален план. Имате спо-

собността да виждате невидимите, но значими неща, което ще е от полза във вашата връзка. 
Ненавистта ви към лъжата ще разколебае увереността на хора от обкръжението ви, които често 
я използват като защитно средство. Бизнес начинанията ви жънат успех, но не демонстрирайте 
самодоволство. 

РИБИ (20 ФЕВРУАРИ-20 МАРТ)
Чувствате се смели и дори не ви липсва известна доза дързост, за да доведете докрай дела, за които са 

ви липсвали сили и време. Навлизате в нов етап, в който ще имате по-голям контрол върху собствените си 
емоции и чувства, в които любовта и свободата вървят ръка за ръка. Поради тази причина вашият санти-
ментален живот този месец ще ви донесе интензивно удовлетворение.  Ако в момента нямате половинка, 
има вероятност да срещнете човек със силно присъствие и харизма. 

месец Ноември
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Предложенията са валидни за периода от 1 до 30.11.2017 г. или до изчерпване на
количествата. Цените са в български лева с включен ДДС. Верига Аптеки Медея
запазват правото си да променят цените в посочения период. Някои от продуктите 
не се предлагат във всички обекти. Всички обекти приемат ваучери Содексо
Можете да заплатите и със следните карти:

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

Перник:
Медея Перник – пл. „Кракра“ бл.14, вх.В, тел. 0889 569 407

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. 042 516 568

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

www.aptekamedea.bg
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