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ЗДРАВЕ И КРАСОТА

ВАЖНИТЕ ВИТАМИНИ И
МИНЕРАЛИ ПРЕЗ ЕСЕНТА
И КАК ДА СИ ГИ НАБАВИМ
С идването на есента и смяната на сезони е добре да помислим за ценните
витамини през този период и начините да си ги набавим. Спортът,
приемът на пресни сокове и витамин С, добрата хидратация и
достатъчните часове сън и почивка, са само част от ежедневните
навици, които ни правят по-здрави. Но изграждането на силен
имунитет не става за няколко дни, затова е добре да
започнем положителната промяна още от днес, за да се
радваме на красотата на есента и последващата я зима.
Ето кои са най-необходимите витамини и минерали
за есента, които ще ви помогнат да засилите
имунитета си и да бъдете в добро здраве.
Този витамин е един от най-важните, които не само спомагат
за изграждане на защитните сили на организма, но и намаляват
продължителността и тежестта на симптомите. Витамин С действа като мощен антиоксидант. Има способността да предпазва
организма от заболявания, включително сърдечносъдови заболявания и рак. Играе важна роля в синтеза на колаген, който от
своя страна е важен за красотата и младостта на кожата, също
така и за изграждането на телесните тъкани и кости.
Витамин С може да си набавите чрез прием на хранителна
добавка. Храни, богати на витамина са цитрусовите плодове,
киви, ягоди и боровинки, зеле, броколи, картофи.

за отлагането на калций в костите и предотвратяването на остеопороза. Той помага за регулирането на имунната система, играе
важна роля в изграждането и поддържането на здрави клетки.
Използва се като превантивно средство за сърдечносъдови
заболявания, диабет, високо кръвно налягане, невромускулни
заболявания, хронични болки, настинка.
За натрупването на този витамин е достатъчно да е налично
редовно излагане на пряка слънчева светлина за около 30 минути дневно. Но ако през есента няма достатъчно слънце, източници на витамин D са жълтъкът, сьомгата, гъбите, телешкият
черен дроб и люцерната. Ако усещате дефицит на слънчевия
витамин, може да си го набавите и като хранителна добавка.

ВИТАМИН А

ВИТАМИН B6

ВИТАМИН С

Витамин А е важен за тъканите, необходими за растежа и развитието, както и за здравето и красотата на кожата. Също така
укрепва имунната система и поддържа доброто зрение. Хапвайте повече мляко, яйца, зелени листни зеленчуци, манго,
кайсии, домати, моркови, мазни риби.
Ако приемате витамин А под формата на хранителна добавка,
не превишавайте препоръчителните дози, защото може да се
окаже токсичен и да навреди на здравето на черния дроб.

ВИТАМИН E
Витамин Е действа като антиоксидант и защитава клетъчните
мембрани. Смята се, че изгражда и защита на организма към
някои видове рак и сърдечни заболявания. Витамин Е е важен
и за здравето и красотата на косата, кожата и ноктите. Основни
хранителни източници са ядките, спанак, броколи, зеле.

ВИТАМИН D
Витамин D е въвлечен в минералния метаболизъм и отговаря

Витамин В6 е отговорен за баланса на имунната, нервната и
сърдечносъдовата системи. Зеленчуци като моркови, зеле, картофи са добър източник на витамин В6, както и яйчният жълтък,
бобовите зърна и орехите.

СЕЛЕН
Селенът е основен елемент, който изгражда част от ензимите,
защитаващи организма от увреждане. Като антиоксидант, засилва имунната система и се смята, че намалява риска от появата на
някои видове рак, като рак на простатата.
Селенът играе важна роля и за функцията на щитовидната
жлеза, а също така за здравината и красотата на косата и ноктите. Добри източници на селен са орехите, бразилския орех,
рибата, червеното месо, зърнените култури.
Селенът също така е една от причините организмът ни да има
способността да се справя с алергичните реакции, бронхиалната
астма и натрупването на тежки метали – от цигарения дим до
изгорелите газове във въздуха.

-15%

СПЕЦИАЛНА
ОТСТЪПКА

10,99

9,99

10,49

9,49

Лекарствен продукт без лекарско предписание! Преди употреба прочетете листовката. Съдържа лактулоза.
За кърмачета, деца и възрастни. За пълна информация: Майлан ЕООД, гр. София 1505, бул. ”Ситняково” 48, ет.7,
тел.: 02/4455400; BG-DUP-03(07/2016); Уведомление IAL: A 151/11.08.2016

14,39

12,99

ЗДРАВЕ И КРАСОТА

КАК ДА СЪЗДАДЕМ ПРАВИЛНИТЕ НАВИЦИ
ПРИ СМЯНА НА СЕЗОНИТЕ?
При смяна на сезоните, и най-вече с настъпването на есента, за организма настъпва период на нестабилност. Това е и времето, в което се развихрят зимните инфекции. Има обаче начини да подсилим организма и да посрещнем спокойно зимата.

КАК ДА ПОМОГНЕМ НА ОРГАНИЗМА ДА СТАНЕ
ПО-СИЛЕН?
Още от първите дни на есента грипните състояния „чукат на вратата“. За да ги държим далеч от нас, понякога е
нужно само да спазваме няколко прости правила:
 Да се обличаме добре
 Да си мием редовно ръцете
 Да проветряваме всеки ден дома и работното място
 Да заложим на разнообразно и витаминозно меню
 Да спортуваме редовно

ОСЦИЛОКОКЦИНУМ – ИЗБОРЪТ НИ ПРЕЗ ЗИМАТА!
Съвместим с всички други, съпровождащи медикаментозни лечения, Осцилококцинум е подходящ за
всяка възраст.
Опаковката Осцилококцинум от 6 дози е практична,
защото:
 Отговаря на нуждите на цялото семейство: подходящ е за всички - възрастни, деца и кърмачета;
 Осцилококцинум е медикамент подходящ както за
профилактика, така и за лечение на грипни състояния;
 2 опаковки осигуряват 3 месеца профилактика = целия есенно-зимен период;
 Лесен и удобен за употреба – Осцилококцинум може винаги да бъде до Вас.
„Още при първите симптоми, реагирайте! При грипни състояния – веднага Осцилококцинум!
Осцилококцинум е хомеопатичен лекарствен
продукт, традиционно използван при грипни
състояния. Преди употреба прочетете листовката!

НАЧИН НА УПОТРЕБА И ДОЗИРОВКА:
Профилактично: по 1 доза (туба) седмично
в период на опасност от заразяване
При първите симптоми на грип: 1 доза
(туба), колкото е възможно по-скоро. Приемът
да се повтори от 2 до 3 пъти през интервал от 6
часа.
При изявена клинична картина: По 1 доза
(туба) 2 пъти дневно (сутрин и вечер) в продължение на 1 до 3 дни. Продуктът трябва да се приема поне 15 минути преди или 1 час след хранене. Цялото съдържание на тубата да се остави до
пълното разтваряне под езика.
Деца под 1 година: Пилулите се разтварят
във вода преди прием.

7,99

7,19

ЗДРАВЕ И КРАСОТА
Кашлицата и болното гърло са най-честите неразположения при настинка и грип. Често, когато ги лекувате, се налага да сменяте няколко медикамента,
докато попаднете на подходящия, който ще намали
болките и възпалението. Успоредно с лечението,
назначено ви от лекар, е добре да прилагате и
домашни лекове за кашлица и болно гърло.

Как да спрем кашлицата
Кашлицата може да бъде причинена от много дразнители.
Положителното при нея е, че тя е механизъм за изхвърляне на
тези дразнители. Ако обаче не се вземат нужните мерки, състоянието може да се влоши значително.
Кашлицата може да бъде няколко вида:
 Суха кашлица – без храчки;
 Влажна кашлица – болният вади различни по вид и количество храчки;
 Дрезгава кашлица – лаеща (при възпаление на ларинкса)
или пристъпна (при магарешка кашлица);
 Слузна кашлица – гнойна.
Според продължителността на оплакванията различаваме:
 Остра кашлица – трае до 3 седмици. Обичайно започва
внезапно и често се дължи на настинка, грип или инфекция на
синусите.
 Подостра кашлица – трае от 3 до 8 седмици.
 Хронична кашлица – трае повече от 8 седмици.
Когато кашлицата е дълбока, важно е да се лекувате медикаментозно, по лекарска препоръка. Можете обаче да добавите и
алтернативни методи към лечението, които допълнително да
облекчат кашлицата. Кои са те?

ИНХАЛАЦИИ
Инхалациите са чудесно безопасно средство за овлажняване
и успокояване на лигавиците на дихателната система. Най-добре това се прави с медицински инхалатор, влажният въздух
е много приятен, защото не е горещ. Може да се прилага и на
бебета като сложите в резервоара само физиологичен разтвор
от ампула, не от банка (за да е стерилен).

МЕД
Медът е натурален антибиотик, който има противовъзпалителни и антибактериални свойства. Той облекчава кашлицата и действа успокояващо на възпалените от вируси и бактерии лигавици на
горните дихателни пътища. Можете да го добавите към горещи
напитки или да хапвате по една супена лъжица 3 пъти на ден.

ПРОБИОТИЦИ
Хранителните добавки с пробиотици или естествените такива, намиращи се в някои храни, помагат при кашлица. Те ба-

лансират чревната флора и повишават имунната система. Това
дава възможност за по-бързо преодоляване на кашлицата и
цялостната инфекция.

АНАНАС
Ананасът е растение от семейството на бромелиите. В него
се съдържа активно вещество – бромелаин, което действа потискащо на кашлицата. Този ензим има свойството да разрежда
секрета в гърлото и белите дробове и да допринася за по-лесното му отхрачване. Яжте пресен ананас по 3-4 пъти на ден. Той
ще облекчи синузита ви, както и възпалението и подуването на
лигавиците в носа и гърлото.

МЕНТА
Ментата е известна с полезните си качества при настинка и
грип. Тя е ефикасна и при кашлица, защото има успокояващо
действие върху гърлото и носа. Ментата потиска кашлицата и
секрецията на слуз от дихателните пътища. При наличие на гъст
секрет ментата помага за неговото втечняване и изхвърляне.

МАСЛО ОТ РИГАН
Маслото от риган е един от най-добрите естествени антибиотици за облекчаване на бронхита. Активната съставка в
тази билка е карвакрол. Това е съединение, което действа антимикробно и противовъзпалително, облекчава усещането за
тежест в гърдите и премахва заболяването. Маслото от риган се
предлага под формата на таблетки или капки. Попитайте вашия
лекар или фармацевт как можете да го приемате.

ЛУК
Лукът е друг мощен природен антибиотик, който може да
консумирате, ако страдате от бронхит или кашлица.

МАСЛО ОТ ЕВКАЛИПТ
Това е друго добро природно средство за лечение на бронхит
и кашлица. С негова помощ се отварят възпалените дихателни
пътища. Маслото от евкалипт присъства в състава на редица
медикаменти за настинка и грип.
Може да го нанасяте върху гърдите и гърба си с леки масажни движения или да си направите топла вана, в която да разтворите няколко капки от него. Евкалиптовото масло съдържа
цинеол, който е мощен антисептик.

ЗДРАВЕ И КРАСОТА
Антибиотиците са лекарства, които имат специфично въздействие върху човешкото тяло и болестотворните микроорганизми. Те имат и редица взаимодействия с останалите субстанции, които приемаме, в това число и храната. Но употребата на антибиотици, стресът и неправилното хранене могат да причинят т. нар. дисбактериоза,
състояние, при което се нарушава балансът в храносмилателната ни система в полза на болестотворните бактерии
и гъбички. Най-честата причина за това състояние е лечението с антибиотици, които освен, че спират евентуалното
разпространение на инфекция, унищожават и важни за здравето ни бактерии, които живеят в чревния тракт. За да
не се стигне до това състояние ни помагат пробиотиците.

ПРОБИОТИК И АНТИБИОТИК
= ЗАДЪЛЖИТЕЛНА КОМБИНАЦИЯ
ППробиотиците
б
са храни и продукти, съдържащи
значителен брой
жизнеспособни
организми,
които
променят микрофлората на гостоприемника с цел да доведе до полезни ефекти за здравето.
Традиционно познатите пробиотици, от които се правят и повечето пробиотични добавки, съдържат млечнокисели бактерии,
като Lactobacilli, Bifidobacteria, E.coli и др. Съществуват и друг
тип пробиотици, извлечени от почвата или от растенията, известни като SBOs (soil-based-organisms).

КАК ДЕЙСТВА ПРОБИОТИКЪТ
При инфекция пробиотиците (добрите бактерии Ацидофилус
и Бифидус) действат на принципа на конкуренцията. Попадайки
в чревния тракт техните клетки възвръщат своята жизненост и
при подходяща среда се размножават.
Те потискат ентеробактериите чрез отделените бактерицидни
вещества - водороден прекис, млечна и оцетна киселини, различни ензими, които променят рН-то и кислородното съдържаниe в червата. Приемани в достатъчни количества пробиотиците улесняват възстановяването на чревната лигавица, което се
дължи на техните биологичноактивни вещества.
Укрепналата по този начин чревната лигавица прави организма по устойчив на алергии, защото повечето от алергените постъпват в човешкия организъм през лигавицата на храносмилателния тракт. При здрава лигавица с нормална чревна флора
пробиотиците неутрализират по-голямата част от алергените и
ги изхвърлят от организма, без да проникнат през червата и да
попаднат в кръвта, а оттам и до имуногенните органи и системи,
отговорни за алергичната реакция.
В последните години пробиотикът се превърна в неизменна
част от лечението с антиобиотик. Това е така, защото пробиотиците намаляват негативния ефект на антибиотиците върху
стомашно-чревния тракт. Важно условие е обаче приемът на
пробиотик да е няколко часа преди или след приема на антиобиотика, за да не се унищожи действието му.

или ви предстои такоААко сте на лечение с антибиотик
б
ва, задължително е да приемате и пробиотик.
За да е ефикасно лечението ви, запознайте се с храните, които
не трябва да приемате, докато се лекувате с антибиотик.

КИСЕЛИ ХРАНИ И НАПИТКИ
Избягвайте кисели храни и напитки като цитрусови плодове,
шоколад, безалкохолни напитки и сосове на доматена основа,
като кетчуп. Те засягат способността на тялото да абсорбира антибиотиците в необходимата степен.

МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ
Калцият в млечните продукти блокира усвояването на антибиотиците. Киселото мляко е единствения млечен продукт, който може да се яде по време на лечение с антибиотици.
В киселото мляко има пробиотици, които насърчават растежа на полезни бактерии в червата като по този начин помагат на
тялото да се възстанови от „нападението“ на антибиотика.

КАЛЦИЙ И ДОБАВКИ С ЖЕЛЯЗО
Калцият и желязото пречат на абсорбцията на повечето антибиотици. Ако приемате добавки с желязо или калций ще се
наложи да ги пиете в разстояние най-малко на 3 часа от приема
на антибиотика.

БОГАТИ НА ФИБРИ ХРАНИ
Богатите на фибри храни са много здравословни, но те не са
най-добрият вариант, когато взимате антибиотици.
Тези храни забавят скоростта, с която храната се абсорбира от
стомаха, което е чудесно, когато искате да намалите теглото си,
но не е толкова добре, когато искате да се излекувате от някаква
инфекция.

АЛКОХОЛ
Популярен мит е, че алкохолът предизвиква опасна реакция
с антибиотика, която може да доведе до различни поражения.
Истината е, че алкохолът просто намалява силно действието
на антибиотика. Като страничен ефект може да се получи гадене
и виене на свят. Добре е да се избягва напълно, докато сте на
лечение с антибиотик.

11,49

10,39

саше

1 на ден
ˤ˾̀̂˵
9,99

8,99

ÏÐÎÏÎËÊÈ ÇÀ ÇÄÐÀÂÎ ÃÚÐËÎ
16 таблетки за смучене с натурален
произход – с прополис STAMFI и вит. С

ÌÓÊÎÍÀÇÀË ÏËÞÑ

спрей за нос 10 ml на специална цена
8,99

5,39

8,09

4,89
4 вида: Шипка
и малинов сок/
Алое / Лимон/
Без захар
5,39
5,39

4,89

4,89

Tаблетки за смучене – не са подходящи за деца
под 4-годишна възраст.

4,59

3,69

-10%

СПЕЦИАЛНА
ОТСТЪПКА

2,79

2,99

2,29

2,39

НОВ ПРОДУКТ!

6,99

5,59

-10%

СПЕЦИАЛНА
ОТСТЪПКА

ЗДРАВЕ И КРАСОТА

Пътували ли сте до Калифорния, Виктория,
Соломонови острови, Пукет или до Швейцария?
Е, ако не сте, то всяка година имате възможност да ги опознаете, но от една по-друга страна. Всъщност, това са наименования на различни щамове на грипните вируси, които ни атакуват ежегодно
през есенно-зимния период. Звучат примамливо и дори екзотично, но всеки, който е боледувал от
грип знае, че състоянието му не би могло да се опише по подобен начин. Много е важно да отбележим, че освен риска от грип, есента и зимата ни затрупват и с „обилни валежи“ от различни вируси
(риновируси, коронавируси, аденовируси и др.), причиняващи т.нар. настинка.

КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ГРИПА И НАСТИНКАТА И КАК ДА РАЗБЕРА КОЕ ОТ ДВЕТЕ СЪМ ПИПНАЛ?
Симптом

Настинка

Грип

Треска

Рядко

Характерна е при около 80% от случаите и се съпътства често от повишена телесна температура

Кашляне

Кашлицата е мокра тоест съдържа секрет

Суха кашлица

Болки

Слаби болки могат да съпътстват настинката

Относително силни болки в стави, мускули и т.н

Запушен нос/хрема

Среща се често и минава за около седмица

Рядко при грип

Втрисане (усещане за студ)

Рядко

Характерно при около 60% от болните

Умора

Умората е слаба

Умората е средно силна или силна

Кихане

Характерно

Нехарактерно

Бързина на поява на
симптомите

Болестта се появява бавно за няколко дни

Симптомите се проявяват бързо и изведнъж

Главоболие

Рядко

Много често (80% от случаите)

Болки в гърлото

Много често

Нетипично

Белодробен дискомфорт

Усещането за тежест и дискомфорт е слабо

Усещането за тежест и дискомфорт е силно

ГЪРЛОТО МЕ ДРАСКА, ИМАМ ХРЕМА, А КАК МЕ БОЛИ
ВСИЧКО... КАКВО ДА ПРАВЯ?
Въпреки разликите в проявите на грипа и настинката, тяхното
лечение е сходно и е симптоматично.
Подходящи продукти, които може да изберете са Грипекс Хот
Актив Макс и Грипекс Mакс таблетки.
Грипекс ХотАктив Макс съдържа парацетамол и фенилефрин,
които повлияват висока температура, мускулни и ставни болки, хрема и запушен нос, както и Витамин С – необходим при
такива състояния. Активните му съставки са във високи дози и
ефективно отстраняват дори и най-силно изразените симптоми
на настинка и грип, при това без да причиняват характерната за
други продукти сънливост. Затоплящият ефект на готовата напитка, както и свежият вкус на лимон допълнително възстановяват комфорта на пациента.

Ако не предпочитате топлите напитки или имате суха, дразнеща кашлица, то подходящият за вас продукт е Грипекс Макс
таблетки. Парацетамолът в него е съчетан с псевдоефедрин и
декстрометорфан, които повлияват всички характерни за настинката и грипа оплаквания, включително и сухата кашлица.
Високите концентрации на съставките осъществяват бърз и
максимален контрол върху оплакванията и възстановяването
на нормалния ритъм на ежедневието.
И двата вида Грипекс Макс са подходящи за прием за деца
над 12 год. и възрастни.
През студените зимни дни най-привлекателната дестинация
за семейна почивка си остава уютният дом, в който непрестанно
върлува „епидемия“ от добро настроение! Запазете здравия дух
на цялото семейство и останете далече от екзотични вирусни
дестинации като „Пукет“ и „Калифорния“!
Д-р Таня Найденова

8,99

8,09

11,79

9,49

19,99

15,99
10,29

9,29

ÑÏÎÌÀÃÀ ÇÀ ÐÅÃÅÍÅÐÈÐÀÍÅ
ÍÀ ×ÅÐÍÈß ÄÐÎÁ
26,99

24,29
20,09

18,09

13,99

12,59
Повлиява субективните оплаквания от страна на
черния дроб -липса на апетит, чувство за тежест в
дясната част на епигастралната област, вследствие
на токсични или хранителни увреждания на черния
дроб и хепатит.
Лекарствен продукт без лекарско предписание. За възрастни и
деца над 12 г. А118/31.07.2014 и А -258/03.12.2015

ÀÑÏÈÐÈÍ Ñ

20 ефервесцентни таблетки

9,69

8,79
• При симптоми
мптоми на настинка и грип
• При температура
• При болка
Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 12
години. Съдържа ацетилсалицилова киселина и аскорбинова киселина. Преди употреба прочетете листовката. Байер България
ЕООД, ул. Резбарска 5, София 1510, България L.BG.MKT.09.2015.0737
A181/1.10.2015

-20%

СПЕЦИАЛНА
ОТСТЪПКА

48,99

44,99

15,69

14,19

ЗДРАВЕ И КРАСОТА

К АК ДА ПРЕБОРИМ
ГРИПА И
НАСТИНКИТЕ
Навлизаме в сезона на грипните вируси и настинките и
е време да помислим как можем да ги преборим, без
усложнения за здравето ни. Често ни се случва да объркаме две подобни, но и много различни здравословни
състояния – грипа и настинката.
При грипа ситуацията може да е много сериозна и да се задълбочи, стигайки до опасни усложнения. Затова е много важно
внимателно да следите симптомите на двете болести, за да
предприемете навременни мерки. Добре е да умеете да различавате симптомите на двете заболявания, за да знаете как да
реагирате и да предотвратите усложненията навреме.

ПРИЗНАЦИ НА НАСТИНКАТА
Течащ нос, кашлица, болно гърло, влажни очи. Обичайната
настинка може да е следствие на над 200 различни вируси – коронавируси, риновируси, ентеровируси - всички те са различни.

ПРИЗНАЦИ НА ГРИПА
Висока температура, втрисане, болки в мускулите, тежест в
гърдите, задушаване, умора, изтощение. Грипът е по-лошият
сценарий от настинката – температурата е по-висока, чувството
на изтощение и болката са изразени с по-голяма степен, а кашлицата може да бъде по-интензивна.
Разграничаването на двата вида инфекции понякога е трудно
– при настинката повишаването на температурата обикновено
е по-ниско от 38 градуса по Целзий, като засяга гърлото и води
до течащ нос. Грипът засяга белите дробове и ставите, затова и
болката при него е по-силна.

КАК ДА ИЗБЕГНЕТЕ ВИРУСНИТЕ ИНФЕКЦИИ?
Избягвайте храни, провокиращи носния и гърления
секрет. Слузта в носа и гърлото е вещество, което се произвежда от носната лигавица или тази на гърлото, когато имаме
настинка, гърлото ни страда от някаква инфекция или когато
имаме кашлица. Тази слуз всъщност е полезно вещество, защото тя прочиства дихателните пътища от микроби и бактерии,
които могат да навредят на тялото, навлизайки навътре в дихателните пътища.
При бронхит, кашлица, настинка, астма или друго за-

боляване на дихателните канали слузта се увеличава.
Ако не се вземат мерки, в тази слуз може да се натрупат бактерии, които да доведат до усложнения. Някои храни причиняват
повишена секреция на слузта, а други я възпират. Такива например са месото и яйцата, ядките, зърнените храни, кофеина.
Опитайте се да намалите тяхната консумация през периода на
чести вирусни инфекции.
Избирайте храни, които възпират производството на
секрет. Такива полезни продукти са джинджифилът, медът,
лютият червен пипер, лук, тиква, грейпфрут и ананас. Всички
тези храни имат силни противовъзпалителни и антибактериални свойства, които ще ви помогнат да преборите вирусните
инфекции по-бързо.
Движете се колкото можете, повече. Ако има нещо, от
което болестите бягат като дявол от тамян, това е движението.
Бъдете активни, не се заседявайте много на едно място и ще
ограничите риска от разболяване.
Пийте много вода и течности. Приемането на много
течности (става въпрос най-вече за вода и чай) не позволява
организмът да стигне до дехидратация, която е предвестник на
отслабената имунна система.
Почиствайте носа с физиологичен разтвор редовно.
Течностите с физиологичен разтвор са най-безобидното и доста
ефективно средство да преборите дразненето в носната кухина.
Солената вода преборва успешно запушения нос, без да рефлектира или влошава други симптоми.
Наблегнете на храни и напитки с витамин C. Прясно
изцеденият портокалов сок е изключително богат на витамин С.
Ако пиете по 1-2 чаши на ден, ще подсилите имунната си система по естествен път. Чаят от шипки също е много полезен при
настинка и е богат на витамин C.
Правете гаргара със сол. С нея ще овлажните гърлото си и
ще му дадете известна почивка. Правете гаргара 4 пъти дневно

с 1 чаена лъжичка сол, разтворена във вода.
Капнете малко мента и върху възглавницата. Етеричното масло от мента наистина помага всячески при грип и настинка. За да скъсите времето, което е нужно на организма да се
справи с инфекцията, капнете 2-3 капки масло от мента и спете
върху тази блажена и уханна възглавница, ухаеща на мента.
Това ще ви помогне и да дишате по-добре.
Масаж на краката. За да стимулирате кръвообращението си,
направете масаж на краката с масло от мента. Ментата има силно
въздействие върху горните дихателни пътища. Накисването на
краката в гореща вода също доказано помага при настинка. Смесете водата с етерично масло от мента и накиснете краката. След
това ги масажирайте. Това ще помогне за по-бързо оздравяване.
Използвайте помощни средства за по-лесно дишане.
Сложете овлажнител или изпарител за цялата нощ, за да овлажните въздуха. Тези приспособления предотвратяват запушването на носа и като цяло - изсушаването на въздуха. Освен че ще ви
помогне да дишате по-лесно, влажният въздух може да успокои
раздразнената лигавица в носа и да облекчи възпаленото гърло.
Бъдете сигурни, че почиствате и дезинфектирате овлажнителя
си редовно, за да се отървете от микробите.
Прием на витамини при дефицит в организма. Когато
не сте се хранили балансирано и здравословно през цялата година, трудно е да наваксате и запълните дефицита в организма
само с храна. В такъв случай е добре да приемате и витамини
като хранителна добавка, за да сте сигурни, че си набавяте необходимите количества за здрав и силен организъм.

R eparil - Gel N
®

-10%

СПЕЦИАЛНА
ОТСТЪПКА

SANOSTOL

Aescin, Diethylamine salicylate

мултивитаминен сироп на специална цена
13,99

13,49

11,49

10,49

13,99

13,49

10,09

9,09

6,59

5,59

ÊÎËÀÃÅÍ

ПРО-АКТИВ течен с вкус на ягода, 250 мл

8,59

7,99
46,99

36,99

ОЛИНТ

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА
С БЛАГОПРИЯТНО
ДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ СТАВИТЕ

спрей за нос
Отпушете носа!
Облекчете тежестта
в главата!

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

№1 при хрема в България*
Съдържа ксилометазолинов хидрохлорид.
За възрастни и деца над 6 години. Лекарствен
продукт без лекарско предписание. Преди
употреба прочетете листовката.
№A207/01.10.2015
*По данни на IMS за МАТ – Април 2015 г. в
категорията назални деконгестанти
Ref. №: CONBG/OLYH/0817/071

Ацефеин®
x 10 таблетки

-10%

СПЕЦИАЛНА
ОТСТЪПКА

8,49

5,99
Мигрена
Зъбобол

И други силни
болки

Лекарствен продукт без лекарско предписание.
За възрастни и деца над 15 год.
Преди употреба прочетете листовката.
А65/15.05.2014

ЗДРАВЕ И КРАСОТА

Откритие в медицината,
което ще ви върне усмивката!
SAM-E (S-adenosylmethionine) е открит през 1952 година
и от тогава е една от най-популярните хранителни добавки на пазара. В Европа се използва широко за лечение на
депресии, артрит и чернодробни заболявания. Това не е
растителен препарат, хормон, витамин или някакво хранително вещество, това е стабилизирана синтетична форма
на S-аденозилметионин – вещество, което се произвежда
в организма на всички животни и хора. В човешкото тяло
се образува, когато аминокиселината Л-метионин взаимодейства с аденозин трифосфат (АТФ), основният източник на
енергия за клетките в човешкият организъм.
В днешно време този продукт е една от малкото биологично активни добавки, която съчетава в себе си преимуществата на няколко хранителни вещества в едно.
SAM-E директно си взаимодейства с витамините Б12, Б6 и
Б9 (фолиева киселина). Когато приемате SAM-E важно да си
набавяте и тези витамини, за да засилите процеса на регенерация и детоксикация на целия организъм.
SAM-E на Doctor's Best оказва благоприятно влияние при множествена склероза,
тъй като способства възстановяването на миелиновата обвивка на
нервите, която се разрушава при
това заболяване. Подпомага
производството на допамин
и помага при

болест на Паркинсон. Има положителен ефект при хепатит и
чернодробна цироза, подобрява показателите и функциите
на черния дроб, покачва обмена на естроген в черния дроб
у жените. SAM-E Doctor's Best 400 mg 30 таблетки способства възстановяването структурата на клетките на черния
дроб и нервните тъкани, елиминира негативното действие
на токсичните вещества. Препоръчва се употребата на този
продукт при остри и хронични заболявания на черния дроб,
протичащи със синдром на чернодробна холестаза, лекарствен хепатит, алкохолна болест на черния дроб, стеатоза,
фиброза, цироза, остра чернодробна недостатъчност. при
чернодробни поражения – токсични, алкохолни, вирусни,
лекарствени, циротични, прециротични състояния, енцефалопатия, чернодробна недостатъчност. Подходящ е при хронични заболявания и интоксикации, при честа злоупотреба
със спиртни напитки.
Възпрепятства появата на махмурлук, увеличава производството на глутатион. Благодарение на изразените
антиоксидантни и противовъзпалителни свойства. S-Аденозилметионин стопира разрушаването на тъканите на ставите и способства за тяхната репарация. Понижава
усещането за болка. Препоръчва се при артрит и
артроза.
Оказва благотворно влияние при фибромиалгия и хронична умора, при депресивен и
абстинентен синдром. SAM-E 400 mg 30 таблетки на Doctor' s Best помага за
преодоляване на меланхоличното настроение и поддържа производството на здрава съединителна
тъкан, възпрепятства процесите на
стареене и подобрява структурно ДНК.,
депресия, в това число съпровождаща се
с различни соматични заболявания. Подобрява настроението, нормализира съня,
възстановява работоспособността при хора,
регулярно употребяващи алкохол. САМ-Е има
детоксикиращи, регенериращи и антиоксидантни свойства и защитава нервните
клетки от отрицателното въздействие на
свободните радикали и токсичните вещества в организма.

САМ-е 400 мг

Кварцетин Бромелайн

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

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

30 таблети с ентерично покритие

 Срещу тромбози и разширени вени.
 Заздравява имунната система.
 Бори се с инфекции и вирусни патологии.
 За укрепване на съдовете и сърцето.
 Много добре помага срещу алергии.
 Служи за като обезболяващо средство.
 Намалява стреса и нервните състояния.
68,59

61,99

УПОТРЕБА:
УПО
У
ПО
ОТРЕ
Т РЕ
РЕБА:
Р Е БА:
Б
БА
1 таблетка, със или без храна, или както ви е предписал
лекар. Да не се дъвче или чупи таблетката.

УПОТРЕБА:
1 капсула дневно с храна.

Куркумин Комплекс 500 мг

Креатин на прах 300
00 г

МЕРИВА®

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

180 веган капсули

67,49

60,99

 Против артрит и артроза.
 Подпомага регенерирането
на клетките на черния дроб.
 Заздравява клетките
на съединителната тъкан.
 При болки в ставите.
 Против депресии.
 За детоксикация.
 Има диуретичен ефект.

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

 Силен антиоксидант.
 Забавя процесите
на стареене.
 Спомага обмяната на веществата.
 Има функция на имуностимулатор.
 Подобрява паметта и умствените
способности.
 Подобрява сърдечната функция.
УПОТРЕБА:
2 капсули дневно след храна.

60 веган капсули

 Увеличава мускулната маса.
 Доставя енергия.
 Спомага за подобряването
на издръжливостта на организма.

-20%

СПЕЦИАЛНА
ОТСТЪПКА

47,49

42,79

УПОТРЕБА: Консумацията на 20–25 грама за 4–5 дни
спомага мускулното насищане. За поддържане на нивата на креатин - 5-7 грама на ден.

-10%

СПЕЦИАЛНА
ОТСТЪПКА

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.

ЗДРАВЕ И КРАСОТА

КАК ДА ПРЕДПАЗИМ
ДЕЦАТА ОТ

ЗИМНИТЕ
БОЛЕСТИ
В рамките на нормалното е малкото
дете да боледува между 4 и 8 пъти годишно, а при някои деца тази цифра е
дори по-висока. Причината е все още
не добре развитата имунна система,
която не успява да защити детския организъм.

При признаци за слабост на имунитета – ако детето често
е болно от вирусни инфекции, ангина, отит или бронхит, ако
бавно оздравява и се възстановява, трябва незабавно да
вземете мерки за укрепването му. От подходяща подкрепа
се нуждаят също и децата, които не са били кърмени достатъчно дълго или живеят в замърсена околна среда.
С по-слаб имунитет често са децата, чийто хранителен режим не е пълноценен. За съжаление, в храненето на децата
днес преобладава включването на продукти, които отслабват имунитета, потискат способността му да образува бели
кръвни клетки и антитела.
Съществуват и храни, с помощта на които може да се укрепи устойчивостта на детския организъм срещу заболявания.

КАК ДА СТИМУЛИРАТЕ
ИМУННАТА СИСТЕМА НА ДЕТЕТО
Осигурете здравословно и балансирано хранене.
Месо, особено телешкото, пуешкото, както и черен дроб,
жълтък, млечни продукти и бобови култури – заради наличието на цинк. Той е изключително важен минерал за образуването на бели кръвни клетки, Т-клетки и антитела и съответно за борбата на организма срещу инфекции и неговото
бързо възстановяване.
Сурови плодове и зеленчуци, най-вече цитруси, особено

киви, ягоди, броколи, чушки, домати, дори картофи – варени
с коричката или сладки, тъй като те изобилстват с витамин С.
Въпреки че неговата слава за предпазване от инфекции е поставена под въпрос при новите научни изследвания, той си
остава необходим за бързото възстановяване на организма.
Други особено ценни вещества за детето са омега-3 мастните киселини. Те предпазват организма от увреждане при
алергична реакция и силна чувствителност към определени
дразнители.
Омега-3 мастните киселини повишават активността на
белите кръвни клетки срещу бактериите и елиминират възпалителните процеси. Според данни от изследване допринасят за намаляване честотата на респираторните инфекции
при децата. Могат да се осигурят с мазните видове риба
– сьомга, скумрия, риба тон, както и с редовно хапване на
орехи.
Киселото мляко трябва да е задължителна храна за менюто на детето заради пробиотиците в него. Според изследване децата, които консумират редовно кисело мляко 19%
по-рядко страдат от простудни заболявания и грип, отит и
възпалено гърло.

ЕЖЕДНЕВНА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ
Играта и спортните занимания на открито, ежедневните

разходки на чист въздух (всички те съобразени с възрастта
на детето) са задължителни. Малките деца трябва да прекарват всеки ден минимум час-два навън, облечени по подходящ начин спрямо метеорологичните условия.
Активното движение подпомага работата
на имунната и сърдечносъдовата система,
както и развитието на опорно-двигателния апарат и координацията. Физически
активните деца по-рядко имат проблеми като наднормено тегло или деформации на гръбначния стълб, радват се
на по-добро психическо и социално развитие.

ХОМЕОПАТИЯ И ХРАНИТЕЛНИ
ДОБАВКИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА
ИМУНИТЕТА
Съществуват различни хранителни добавки и хомеопатични
продукти, с които да подсилите
имунната система на детето. Консултирайте се с педиатъра на
детето или с фармацевт,
който ще ви насочи към
подходящите продукти.

СЪЗДАЙТЕ СПОКОЙНА АТМОСФЕРА У ДОМА
Добре организираният режим на сън и почивка на малкото дете, съобразно естествените биоритми, е важен за
правилното му развитие. Детето се нуждае от тиха и добре
проветрена спалня, в която да не е прекалено топло.

ПАЗЕТЕ ДЕТЕТО ОТ СТРЕС И ТРЕВОЖНОСТ
Няма стресиран организъм, който да не е податлив на
боледуване! Това е факторът за отслабен имунитет, който
родителите най-често забравят. Не може да смятаме, че
само възрастните са подложени на стрес и напрежение. В
детския организъм действат същите убийствени механизми
на стреса, както и при възрастните – растат нивата на кортизола и адреналина, които са
известни с унищожителната
си мощ спрямо имунитета.
Задача на родителите е да
се погрижат за това детето да
се чувства сигурно и спокойно.
Щастливото дете не желае
да лежи в леглото и дори
да се случи да се разболее,
има безупречен вроден
стимул да оздравее по-бързо
и да изследва отново света.

БЕЗКОНТАКТЕН
ТЕРМОМЕТЪР ЗА ЧЕЛО
 Безконтактно измерване на температурата на челото
за 2 секунди.
 Изключително голям дисплей,
лесен за отчитане.
 Запаметява последните 24 измерени стойности.
 Два режима на работа - човешко
тяло и повърхност на обект
(напр. бебешка бутилка с мляко).
 Звуков сигнал на алармата.
 Лесен за управление.

40

49
ЛВ.

44,99
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Атопичен дерматит
Атопичният дерматит
(или атопична екзема) е едно
от най-често срещаните хронични заболявания на кожата.
Засяга около 10-20% от децата
и от 2% до 10% от възрастните
в глобален мащаб. При повечето от децата (90%), заболяването се проявява преди да навършат 5 години. Често се съчетава с други алергични заболявания като бронхиална астма и алергичен ринит. Около
45% от всички случаи на атопичен дерматит започват през първите 6 месеца от живота на пациента.
При 70% от децата се постига спонтанно преодоляване на заболяването преди тийнейджърска възраст.
Обикновено атопичният дерматит протича в две фази. По
време на спокойната фаза кожата е много суха, раздразнена,
лющи се и е необходимо да се хидратира всеки ден. Острите
фази с възпаление са по-болезнени и често е необходимо да се
използват медикаменти, които да успокоят възпалената кожа
и да намалят сърбежа.

КАК СЕ ПРОЯВЯВА ПРИ ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ
При бебетата симптомите могат да се проявят, когато те са
на 2-3 месеца. Внезапно може да се появи обрив и кожата да
стане суха и сърбяща. По време на острите фази възпалената
кожа може да секретира.
Когато децата развият заболяването по-късно (между 2
години и пубертета) обривът обикновено е сух, със сърбящи и
лющещи се люспи. Кожата е напукана и груба.
Атопичният дерматит при възрастните, който обикновено
започва през детството, се характеризира с много суха, лющеща се кожа и непрекъснат сърбеж.

ПРИЧИНИТЕ
Продължават споровете относно причините и механизмите
на заболяването: “отвътре навън” или “отвън навътре”. Според
тезата “отвътре навън” първичният дефект е в нарушение на
имунната система (отвътре), което води до повишена реактивност на организма, а промяната в кожната бариерна функция
(навън) е последствие от локалното възпаление.
Според тезата “отвън на вътре”, съществува дефект в кожните клетки (отвън), а повишената имунна реактивност (навътре) е следствие от този дефект.

ФАКТОРИ ЗА ПОЯВА НА АТОПИЧЕН ДЕРМАТИТ
Различни проучвания показват, че храната на кърмещата
майка може да влияе върху състоянието на бебето, особено
ако тя има алергична предразположеност. Хранителни алергени като млечни продукти, яйца, фъстъци, соя и риба, могат да
преминат от кръвната циркулация на майката в кърмата и да
стимулират алергична реакция в бебето. Тезата се потвърждава от проучване, в което при майки с атопичен дерматит, които
избягват споменатите продукти, бебетата, развиващи заболяването са по-малко (21%) в сравнение с 48% бебета на майки с

атопичен дерматит, които приемат тези храни.
Членове на семейството имат атопичен дерматит,
сенна хрема и/или астма. Има доказана връзка между
атопичния дерматит, сенната хрема и астмата. Ако един или
двамата родители имат някое от изброените, тяхното дете е
изложено на по-голям риск.
Детето живее в развита държава (или град), където
замърсяването е по-голямо или тя/той живее на място със
студен климат.
Полът. Жените са малко по-предразположени към атопичен дерматит, отколкото са мъжете.
Майката е родила в късна възраст. Има доказателства,
че ако майката роди в по-късна възраст, увеличава риска детето да развие атопичен дерматит.

КАК СЕ ЛЕКУВА
Трябва да знаете, че дерматитът се влошава при чесане, тъй
като ноктите нарушават кожната бариера, което улеснява проникването на бактерии, причиняващи възпаление. Бебетата
често търкат своята кожа в завивките или други повърхности,
за да облекчат сърбежа. А той може да стане непоносим при
всички възрасти, не само при най-малките. Толкова непоносим, че да попречи на съня. Ефикасното третиране, както и
добрата грижа за кожата могат да облекчат дискомфорта до
голяма степен, затова е важно да се използват качествени продукти, предписани от лекар специалист.
Има проучвания, които доказват ефекта на различни измивни средства и хидратиращи лосиони при новородени и
малки деца с атопичен дерматит. Те подобряват хидратацията
и бариерната функция на кожата при новородени и малки деца
от 3-месечна възраст. Подобни проучвания показват ефективността на локални продукти, разработени специално за поддържане и лечение на атопичен дерматит. Резултатите показват
значително подобряване на кожната хидратация, намаляване
на сърбежа, паренето, еритемата и грубата кожа при допир.
Има и алтернатични варианти за лечение като диети, употреба на пробиотици, хомеопатия, билки. В комбинация с
подходящи продукти атопичният дерматит може да бъде третиран успешно.

ЗДРАВЕ И КРАСОТА

Да спрем есенния

КОСОПАД
Дори да сте полагали интензивни грижи за косата през
лятото и да не страдате от есенна депресия, пак може да
имате проблеми с косата. Това е нормален процес, затова
не се тревожете прекалено, а действайте с адекватни мерки.
Едни от най-подходящите начини да тонизираме косата
са специализираните шампоани, предлагани на козметичния пазар. Обогатени с натурални екстракти, съвременните
продукти за борба с косопада са перфектната симбиоза
между природа и наука. Те ефикасно подобряват
микроциркулацията в областта на скалпа,
стимулирайки метаболизма на клетките и
израстването на нова коса.
Освен това, можете да промените начина си на хранене, за да спрете или забавите косопада. Има някои хранителни продукти, които доказано помагат
за здравето на косата и са ефективни
при косопад. Кои са те?

СЬОМГА
Сьомгата помага при косопад
заради голямото наличие на омега-3 мастни киселини. За здравето
на косата, кожата и ноктите са
необходими още здравословни протеини
и фибри, съдържащи се в месото на
сьомгата. Протеините и омега-3
мастните
киселини играят важна
роля в образуването
на кератин
и подхранването на
космения
фоликул.

Есента е времето, в което косата
започва да пада по-интензивно. Понякога косопадът може и да е провокиран от друг здравословен проблем,
за който трябва да се консултирате с
лекар за адекватно лечение, но в найчестите случаи се дължи на изтощаването през летния сезон.

МЕД
Медът е много полезен при косопад. Не само консумацията му, но и външното му директно приложение върху косата ѝ се отразява добре. Медът действа благоприятно не само
при косопад, но и при пърхот, себорея, раздразнен скалп
поради мощните си антибактериални съставки.

ОРЕХИ
Орехите са много богати на омега-3 и 6-мастни
киселини, както и завидно количество антиоксиданти в състава си. Редовната консумация на
орехи потиска косопада, насърчава растежа и
естественото уплътнение на косъма.

КОКОСОВО МАСЛО
Кокосовото масло е полезно за косата и за
цялостното здраве. То може да се използва
като маска за коса, за готвене и за приготвяне на домашни лосиони и кремове.
Директното прилагане на кокосово масло действа вълшебно на скалпа, защото
хидратира в дълбочина, прави косъма еластичен и лъскав и подхранва фоликулите. Кокосовото масло стимулира растежа на косъма и потиска лесното му отпадане.

СПАНАК
Спанакът е богат
на цинк, но и на
желязо. Той доставя и много
важния за здравето на косата витамин В12, както и
витамините D и С.
Похапвайте спанак
по-често и ще забележите колко силна
ще започне да става
косата ви.

СЪВЕТИ ДА ПРЕДПАЗИТЕ КОСАТА ОТ ЕСЕННИЯ КОСОПАД

НОСЕТЕ ШАПКА
Специалистите препоръчват през зимата да носите шапки, за да предпазвате косата си в най-студените дни. При
хладно време кръвоносните съдове на главата се свиват,
забавя се микроциркулацията на кръвта и луковиците на
косата не се хранят достатъчно. Шапката запазва нормалната циркулация, затова не трябва да е тясна и по възможност
да е изработена от естествени материали.

За да възвърнете блясъка и здравината на косата си, както и вашето самочувствие, споделяме една от най-добрите
маски при косопад.

МАСКА С ВИТАМИН Е

НАМАЛЕТЕ КОФЕИНА
Намалете кофеиновите, енергийните напитки и сладките
храни, за да не дразните допълнително космените фоликули.

ХИДРАТИРАНЕ
Сезонът на ветровете и резките климатични промени е
много характерен с вредите, които нанася по косъма. През
есента косата се изсушава и става податлива на начупване и
накъсване. Затова е много важно да се хидратира регулярно.

ПОТЪМНЕТЕ КОСАТА
Лятото е периодът, в който повечето дами предпочитат
светлите тонове в косите. Но когато времето навън стане постудено, трябва да потъмните малко нюанса. Кестенявата
коса е по-склонна да търпи по-рядко боядисване за разлика
от русата, така че по този начин ще намалите изтощаването.

Необходими съставки: Масла за коса, по ваш избор
(кокосово, бадемово, зехтин, жожоба), 3 капсули витамин Е.
Комбинирайте малко количество масло по ваш избор с
витамина. Масажирайте скалпа в продължение на 10 минути, след което оставете маската да действа 30 минути.
После измийте косата си, както обикновено.

ОБЕМ
Когато времето стане по-студено, влажността на въздуха
намалява, което прави косата безформена и накъсана. Затова ще ви е нужен продукт, който да й дава обем. Обемът
създава условия за задържане на влагата в косата, а това я
прави по-здрава и бляскава.

НАБАВЕТЕ СИ ЦИНК
Липсата на цинк в организма причинява сериозна загуба
на коса поради отслабени космени фоликули. Цинкът се набавя от постно месо, стриди, ядки, зърнени храни и леща.

ЛУКЪТ Е БЕЗЦЕНЕН
Въпреки острата си миризма, лукът е част от аюрвердическата медицина за лечение на плешивостта. Направете на
сок една глава лук. Нанесете сока с леки масажни движения
върху скалпа и оставете да действа 15 минути. След това измийте косата си с шампоан.

ПРАВЕТЕ РЕДОВНО МАСКИ
Загубата на коса е проблем, който може да се появи във
всяка възраст и при двата пола. Неправилното хранене,
бременността, хормоналните нарушения са само част от
причините, които могат да нарушат здравето и красотата на
косата.

11,89

9,89
13,99

11,49

ALL NATURE
натурална козметика за истински
красива кожа
29,99

14,99
15,99

7,99

29,99
29,99

21,99

21,99

29,99

14,99

6,79

4,49

6,79

4,49

6,79

4,49

EVERY DAY

EVERBEL

дамски превръзки на специална цена

дамски превръзки на специална цена
3,99

3,49

2,39

1,99

4,89

4,89

4,29

4,29

3,99

3,49

4,89

4,29

2,39

1,99

5,29

5,29

4,09

4,09

5,29

4,09

SEBAMED

BILKA HOMEOPATHY

интимен душ-гел на специална цена

паста за зъби на специална цена
2,59

23,69

2,19

2,59

2,19

BILKA INTIMO CARE

VEET

за нежна грижа, свежест
и комфорт през целия ден!

Veet Sensitive Precision
Електрически Тример за Деликатни Зони
54,79

3,39

2,79

39,99

DUREX

REXONA

презервативи на специална цена

дезодоранти на специална цена

13,39

10,99

5,19

2,99

5,19

2,99
13,39

10,99

GILLETTE VENUS RIVIERA

SCHOLL

самобръсначки за жени, пакет 2 бр.
на специална цена

Система за премахване на гъбички
по ноктите Fungal Nail, 3.8 мл

9,09

6,69

17,59

14,49

PAMPERS

APTAMIL

Бебешки пелени на специална цена

Aptamil 3 или Aptamil 4 с Pronutra+
на специална цена
16,39

24,79

14,99

16,39

14,99

24,79
24,79

Aptamil 3 с Pronutra+ e балансирано мляко за
малки деца на възраст над 12 месеца и трябва да
се предлага само като част от тяхното балансирано и разнообразно хранене. Уникалният му
състав е съобразен със специфичните потребностите за здравословен растеж и развитие на
Вашето дете в периода на ранна детска възраст.
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НАЙ-ДОБРАТА ЗАЩИТА ОЩЕ ОТ ПЪРВИЯ ДЕН!
НА ЦЯЛАТА СЕРИЯ БЕБЕ СЕБАМЕД

Неотразими през есента
с любимите ви марки!
ДО
ЗА ВСИЧКИ ГРИМ ПРОДУКТИ

Beauty with a French accent since 1863

Период: 01.10. – 31.10.2017 г.

AQUAFRESH

SENSODYNE

паста за зъби Complete Care
на специална цена

цялостна грижа при чувствителни зъби
на специална цена

3,99

5,49

2,79

4,59

5,49

4,59
3,99

2,79

ɇȿɁȺȻȺȼɇɈɢȾɔɅȽɈɌɊȺɃɇɈ
ɈȻɅȿɄɑɂɇɂȿɡɚɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɧɢɡɴɛɢ
8,59

5,99

ɉɚɫɬɚɡɚɡɴɛɢ
6HQVLWLYH
3UR5HOLHIPO

ɉɚɫɬɚɡɚɡɴɛɢ6HQVLWLYH
3UR5HOLHI:KLWHQLQJPO
4,59

С НЕУТРАЛИЗАТОР НА

3,29

ЗАХАРНАТА КИСЕЛИНА

ɉɚɫɬɚɡɚɡɴɛɢ
Maximum
&DYLW\3URWHFWLRQ
:KLWHQLQJPO
3,59

2,89
ɉɚɫɬɚɡɚɡɴɛɢ
Maximum
&DYLW\3URWHFWLRQ
-XQLRUPO

8,59

5,99

ɉɚɫɬɚɡɚɡɴɛɢ
Maximum
&DYLW\3URWHFWLRQ
)UHVK0LQWPO

4,59

3,29

CURAPROX

YOTUEL

четки за зъби на специална цена

пасти за избелване на зъбите
в домашни условия

8,19

6,59
7,29

5,89
16,39

13,19

CS5460
CS7600

CS4260

16,39

13,19

ВКУСНО И ПОЛЕЗНО

Дюля
Истински символ на есента, дюлята притежава всички качества, за да бъде отъждествявана с плодородието и изобилието й.
Плодовете на дюлите притежават характерен аромат и стипчив, сладникав вкус. Те са изключително богати на пектин, ценни фибри, витамини А, С и В, минерали, като желязо, магнезий,
калий, цинк.
Дюлите са известни със своето противовъзпалително действие. Използват се при състояния на бронхит и остри респираторни заболявания. От изсушените плодове се приготвя запарка,
която облекчава кашлицата.
Сладките сортове укрепват нервната система, облекчават главоболието, стимулират мозъчната функция, подобряват настроението, подсилват имунната система.
Дюлите са лек при лош дъх. Използват за профилактика на
инфекции на пикочните пътища, хипертония и други сърдечносъдови заболявания. Имат диуретично действие.
Дюлята насърчава апетита и храносмилането. Танинът, който
се съдържа в пресните плодове, има стягащо и кръвоспиращо
действие. Дюлевият сок се препоръчва при метеоризъм и диария, а в комбинация с прясно изцеден сок от мента, спира повръщането.
Вижте нашите идеи за есенни рецепти с дюля…

www.aptekamedea.bg

САЛАТА „ЕСЕНЕН РАЗКОШ”
С ДЮЛИ

Необходими продукти: рукола,
зелена салата, 1 дюля, 1-2 круши,
сирене Бри, чери домати, балсамов
оцет, 6 с.л. зехтин, мед, горчица,
прясна мента, пълнозърнести крутони, сусам и орехи.
Начин на приготвяне: Подредете в салатна купа зелените листа
и върху тях сложете почистените и
нарязани на кубчета круши, дюля,
домати и сирене. Блендирайте фино
ментата със зехтина, чаена лъжичка
мед, 1 ч.л. балсамов оцет и половин
ч. л. горчица. Изсипете дресинга върху салатата и разбъркайте. За финал
добавете щедро количество орехови
ядки, сусам и пълнозърнести крутони. Разбъркайте и поднесете.

ТОРТА „КАПРИЗ”
Необходими продукти: 3-4 големи, почистени дюли, 20 броя обикновени бисквити, 200 грама кафява
захар, 75 гр.масло, 150 грама сирене
маскарпоне, 4 белтъка, 250 грама пудра захар, ванилова шушулка, щипка
канела, 30 мл. ром.
Начин на приготвяне: Подредете
почистените и обелени дюли в тава,
посипете ги със 100 грама кафява
захар, щипка канела, рома и малко
количество вода и печете до пълно
омекване. В друг съд разбийте на гъст
сняг белтъците със захарта и малко
ванилия. Шприцовайте целувки върху
тава, покрита предварително с хартия
за печене и ги опечете до порозовяване. (необходимо е целувките да се
оставят за около 50-60 минути в изключената печка).
Блендирайте бисквитите с маслото. Оформете получената смес на
фин блат върху поднос. Върху него изсипете опечените дюли, като
предварително сте ги разбъркали със сиренето маскарпоне. Отгоре
подредете целувките. Накрая пригответе карамел с останалото количество кафява захар и го разлейте на линийки върху тортата.

СВОБОДНО ВРЕМЕ

ОВЕН (21 МАРТ-21 АПРИЛ)
Мили Овни, възможно е през месец октомври да имате усещането, че всичко е прекалено забързано. Ако контролирате настроенията си, ще успеете да извлечете ценни уроци от събитията в живота
си. Периодът ще ви донесе безспорен късмет по отношение на финансите, управлението и всичко
свързано със закона. Вашите лични емоционални взаимоотношения ще се задълбочат този месец и
ще бъдат увенчани с доверие.

ТЕЛЕЦ (21 АПРИЛ-21 МАЙ)
За вас, Телци, настоящият месец ще е по-динамичен, в сравнение с предходния.
Поредица от събития ще провокират у вас трансформации, които ще се окажат полезни и ще ви
тласкат напред към това, което сте набелязали като свои цели. Възможно е вроденото ви желание
за стабилност да бъде разколебано. В личен план е време за задълбочен диалог с половинката
ви. Имате повече от необходимото количество чар и енергия, за да се справите с всяка ситуация.

БЛИЗНАЦИ (22 МАЙ-21 ЮНИ)
Този октомври предоставя за вас много възможности. Периодът ще ви срещне със сродни души,
с които ще имате възможност да обмените идеи за проекти, надежди и ценности. Любовните ви
взаимоотношения ще отбележат положителен завой, особено във втората половина на месеца.
Това ще направи моментите с половинката ви по-приятни, споделени и влюбени. Стойте стабилно
зад думите си.

Хороскоп за
РАК (22 ЮНИ-21 ЮЛИ)
Периодът обещава да ви даде възможност да се развивате в по-благоприятен климат от последните три месеца. Бъдете по-смели в решенията си и вярвайте в потенциала си. Поредица
от обстоятелства дават възможност за разширяване на вашите ценности. Това е най-доброто
време да започнете проучвания, да стартирате важен проект и всичко, което се отнася до вашия
творчески дух.

ЛЪВ (22 ЮЛИ-21 АВГУСТ)
Мили Лъвове, октомври 2017 г. ще ви накара да смесите личния си живот с професионалния.
Разполагате с чар и сексапил, които ще улеснят комуникацията с партньора ви или ще са ви от
полза в търсенето на човек, който ви допълва. Професионалната ви ангажираност започва да дава
плодове, което е начин да укрепите финансовата си стабилност. Ще навлезете в период на личностни промени. Ще е необходимо да смекчите някои от вашите утвърдени принципи.

ДЕВА (22 АВГУСТ-21 СЕПТЕМВРИ)
Месецът ще ви донесе поредица от добри възможности, мили Деви. Обстоятелствата позволяват успех във всяка една сфера. Успехът ви ще бъде подчинен на известно лично осъзнаване, което ще ви тласка напред. Откриват се различни възможности за разширяване на вашите амбиции.
Влиянието на Венера във вашия знак до 14 октомври значително улеснява сантименталния ви живот. През последните две седмици на месеца е възможно да се почувствате изкушени от промяна.

www.aptekamedea.bg

ВЕЗНИ (22 СЕПТЕМВРИ-21 ОКТОМВРИ)
Месецът ви предоставя възможност да навлезете в нов етап, в който в приятелско обкръжение, ще
задоволите потребността си от разнообразие. В личен план са възможни положителни промени в дългосрочен план. Няма да липсват и ситуации, които ще изпитат усета ви за правилно и неправилно. Ако
сте разумни и се осланяте на вътрешното си чувство, ще имате добри постижения. Време е да научите
уроците, да стабилизирате положението си, да промените реда на приоритетите си.

СКОРПИОН (22 ОКТОМВРИ-22 НОЕМВРИ)
Време е да финализирате бизнес начинания и остарели проекти. Насочете енергията си към нови
начала. Това от една страна ще гарантира повече амбиция, необходима за успеха ви, а от друга, ще
ви даде нови сили и желание за работа. Периодът е благоприятен за планирани промени от лично
естество. Така или иначе, жаждата за емоции се връща със сила в живота ви. Ще имате повече възможности да посветите време на вашите бъдещи проекти.

СТРЕЛЕЦ (23 НОЕМВРИ-21 ДЕКЕМВРИ)
Мили Стрелци, започвате периода с вълнения, свързани с романтичните ви взаимоотношения.
Това ви кара да се откъснете от обичайната си среда и ангажименти. Знаете как да помагате на другите и този месец ще имате много възможности да го направите. Не пропускайте нито момент да
се сближите с определени хора. Това ще ви помогне да създадете отношения, които могат да са ви
полезни за вашите постижения във професионален план.

месец Октомври
КОЗИРОГ (22 ДЕКЕМВРИ-21 ЯНУАРИ)
Мили Козирози, възможно е месецът да ви донесе повече вълнения с вашата половинка. Приемете всичко позитивно и извлечете нужните поуки. Ще попаднете в поредица от ситуации, които
ви изправят пред хора, много различни от вас. Ще откриете нови идеи, гледни точки, методи на
работа, концепции за живот. Проявете повече смелост и отделете повече време за близките си.
Живейте, без да си задавате ненужни екзистенциални въпроси.

ВОДОЛЕЙ (22 ЯНУАРИ-19 ФЕВРУАРИ)
Следвате нов ритъм във всички области. Тази хармонична забързаност ви изправя пред вълнуващи нови срещи, значещи моменти, важни събития, особено в емоционалната и финансовата
област. Вървите по правилния път. Не допускайте да се изолирате, защото имате отлични възможности и късмет за утвърждаване и създаване на взаимоотношения. Много от вас ще стартират ново
обучение.

РИБИ (20 ФЕВРУАРИ-20 МАРТ)
Месецът ще ви постави в ситуации, в които няма да е трудно да накарате личността си или вашите лични
идеи да блеснат. Ще имате възможност за положителни промени в професионален план. Подчертана е тенденцията да помагате на други хора, които е възможно да искат повече от вашите реални възможности.
Отделете повече време за себе си.

www.aptekamedea.bg
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Адреси на верига аптеки Медея:

София:
Медея Бигла – жк Лозенец, ул. „Бигла“ 64, тел. 0879 910 996
Медея Борово – жк Борово, ул. „Родопски извор“ 52, тел. 0879 340 790
Медея Ботев – Център, бул. „Христо Ботев“ 17, тел. 0883 256 523
Медея България – жк Манастирски ливади, бул. „България“ 98, тел. 0879 910 991
Медея Витошка – кв. Иван Вазов, бул. „Витоша” 115, тел. 0885 673 030
Медея Гео Милев – жк Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ 22, тел. 0883 256 522
Медея Димитър Петков – Зона Б-19, бул. „А. Стамболийски“ 167, тел. 0879 400 664
Медея Дойран – жк Бели брези, ул. „Дойран“ 23, тел. 0879 910 993
Медея Дондуков – Център, бул. „Дондуков“ 11, тел. 0879 911 733
Медея Дондуков 2 – Център, бул. „Дондуков“ 34, тел. 0886 032 129
Медея Драгалевци – жк Драгалевци, ул. „Папрат“ 24, тел. 0879 910 992
Медея Драган Цанков – бул. Драган Цанков, бл. 59-63, вх. Ж, тел. 0887 531 391
Медея Дружба 1 – ул. „Туше Делииванов“, пазар Феите“, тел. 0887 147 740
Медея Дружба 2 – жк Дружба 2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 112, тел. 0879 913 956
Медея Илинден – жк Илинден,бл. 129, вх. Б, тел. 0879 913 954
Медея Костенски водопад – жк Гоце Делчев, ул. „Костенски водопад“ 45, тел. 0879 911 736
Медея Красна поляна – жк Красна поляна, бул. „ Възкресение“, бл. 132А, тел. 0879 977 717
Медея Крум Попов – жк Лозенец, ул. „Крум Попов“ 59, тел. 0876 634 400
Медея Люлин 5 – жк Люлин 5, бул. „Райко Даскалов“, бл. 519, тел. 0879 554 287
Медея Мария Луиза – Център, бул. „Мария Луиза“ 36, тел. 0886 103 089
Медея Младост 1 – жк Младост 1, бул. „А. Сахаров“ 16, тел. 0885 911 018
Медея Младост 1А – жк Младост 1А, бл. 503, тел. 0876 616 059
Медея Младост 4 – жк Младост 4,бл. 418, вх. В, тел. 0879 910 994
Медея Надежда 1 – жк Надежда 1, бул. „Ломско шосе“, бл. 172, тел. 0877 160 521
Медея Надежда 3 – жк Надежда 3, ул. „Подпоручик Фотеков“ 1, вх. Б, тел. 0885 418 400
Медея Нишава – жк Стрелбище, ул. „Нишава“ 123, тел. 0878 616 104
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
Кюстендил:
Медея Кюстендил – гр. Кюстендил, ул. „Демокрация“ 38, тел.0886 809 071
Предложенията са валидни за периода от 1 до 31.10.2017 г. или до изчерпване на
количествата. Цените са в български лева с включен ДДС. Верига Аптеки Медея
запазват правото си да променят цените в посочения период. Някои от продуктите
не се предлагат във всички обекти. Всички обекти приемат ваучери Содексо
Можете да заплатите и със следните карти:

www.aptekamedea.bg

Çàïîâÿäàéòå â íàé-íîâèÿ îáåêò
íà âåðèãà Àïòåêè Ìåäåÿ â Ïëåâåí

ãð. Ïëåâåí, áóë. Âàñèë Ëåâñêè 189 À,
òåë. 0889 298 665

