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Остеопорозата:
превенцията е важна

Остеопорозата е заболяване, по-често срещано при жените. 
В начален етап тя нерядко остава незабелязана. Болестта може 
да бъде много опасна, тъй като засяга здравето на костната 
система и в много случаи става причина за сериозни фрактури.  

Вече има доказани методи за превенция, голяма част от 
които включват промени в начина на живот и изграждане на 
здравословни навици. Двата ключови акцента, част от програ-
мата за профилактика, които лекарите поставят, са прием на оп-
тимално количество калций и редовни физически упражнения. 

Почти цялото количество калций, прието с хранителни източ-
ници или хранителни добавки, се съхранява в костите. Калцият 
е от съществено значение за силата на костната структура. Де-
фицитът му в детска възраст се отразява на здравето на костите 
в по-късните етапи от живота. 

Изграждането на костна маса е продължителен процес, кой-
то обхваща периода на детството и юношеството, по време 
на които е важно да се приемат адекватни дози калций:

Най-малко 800 мг / ден между 1 до 5 години;

800 – 1 200 мг / ден между 6 и 10 години;

1 200 – 1 500 мг / ден при юноши.

В действителност костната маса се увеличава значително по 
време на юношеството и постига оптималното си развитие до 
25-годишна възраст. След това загуби на костно вещество от 
порядъка на 0.5 % годишно са обичайни. При жените менопа-
узата и промените в хормоналните нива на естроген ускоряват 
процеса. Така се стига до загуби от порядъка на 3 до 5 % за 2-3 
години и след това 1 до 2 % през следващото десетилетие.

Ето защо в този етап от изключителна важност е да се следва 
хранителен режим с оптимално съдържание на калций, както и 
в диетата да бъдат включени хранителни добавки с минерала. 

Съдържание на калций в някои храни, изразено в мг /за 100 г: 

Прясно мляко: 130 мг, Кисело мляко: 150 мг, Бяло сирене: 350 мг, 

Портокали: 40 мг, Черен дроб: 560 мг.

Липсата на калций в началото на зрелостта е причина кос-
тите да отслабнат и по този начин се повишава риска от осте-
опороза. Факт е, че много юноши, които силно ограничават 
приема на калории в името на по-хубава фигура, са застрашени 
в по-голяма степен от болестта при достигане на зрелостта си. 
Бременните жени, кърмачките и възрастните хора също имат 

по-високи нужди от калций в диетата, като превантивна мярка 
срещу остеопороза. 

Препоръчителните дневни дози са:

900 мг / дневно при възрастни;

От 1 000 до 1 200 мг / ден по време на бременност и кърмене;

1 000 до 1 500 мг / ден, след 50 години;

Освен целесъобразната диета, физическите упражнения са 
друг начин за предотвратяване на остеопороза. От друга стра-
на, вредни навици, като тютюнопушенето, предразполагат към 
поява на заболяването.

По преценка на лекуващия лекар също могат да бъдат пред-
ложени и лекарствени средства за профилактика на остеопо-
роза. Това се налага при установяване на ранни признаци на 
болестта, както и ако е на лице фамилна обремененост.

Остеопорозата се свързва с ускорена загуба на костна маса. 
Макар в наши дни да съществува лечение за болестта,

най-добрият подход е превенцията.

 ЗДРАВЕ И КРАСОТА
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Хранителна добавка. 
Не е заместител на разнообразното хранене. 

30 капсули x 380 mg

ЕЖЕДНЕВНА ГРИЖА 
ЗА ВАШИЯ СТОМАХ

BEPANTHEN® SENSIDERM ÊÐÅÌ
Облекчава сърбежа и зачервяването

• Хидратира и възстановява 

кожата.

• Може да се прилага при: 

сърбеж, зачервяване, алер-

гични реакции, суха кожа и 

други признаци на екзема.

• За бебета, деца и възраст-

ни. Подходящ за бременни 

и кърмещи жени.

• Може да се използва за 

дълго време – до изчезване 

на симптомите.

Bepanthen® Sensiderm Крем. Меди-
цинско изделие в опаковка от 20 g. 
Съдържа ламеларно-ориентирани 
липиди, пантенол и глицерин. За 
бебета, деца и възрастни.

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

НОВ ПРОДУКТ! НОВ ПРОДУКТ!

8,99
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ЗДРАВЕ И КРАСОТА

Омега-3 мастни киселини можем да си набавим чрез хра-
ната – предимно ядки и риба, както и  под формата на храни-
телни добавки. 

За да получи тялото оптимална доза омега-3 мастни ки-
селини, е желателно да се увеличи консумацията на орехи, 
авокадо, риба: скумрия, сьомга, херинга, риба тон, пъстър-
ва. Препоръчват се минимум две порции риба в седмичното 
хранително меню. 

Ако не сте любители на рибата, капсулите рибено масло в 
дозировка 3 грама на ден осигуряват адекватно количество 
омега-3 мастни киселини и витамини: А, B, C и D. Те са лесни за 
поглъщане, не дразнят стомаха, не предизвикват нежелани 
реакции.

Ето и всички доказани ползи на рибеното масло, об-
общени в следните 10 направления:

БОРБА СЪС СЕЗОННИ АЛЕРГИИ
Рибеното масло и съдържащите се в него незаменими 

киселини действат противовъзпалително. Редовният прием 

на капсули рибено масло спомага за облекчаване на възпа-

лението на синусите, намаляване на отока и други симптоми, 

причинени от завишените нива на хистамин при алергии. 

Рибеното масло също има способността да укрепва имунната 

система и по този начин прави организма по-устойчив към 

атаките на вируси и всякакви патогени. 

ЗАЩИТАВА СЪРЦЕТО

Омега -3 мастните киселини регулират нивата на липидите 

в кръвта. Рибеното масло се препоръчва при хора, които имат 

високи нива на „лош“ холестерол (LDL). То намалява риска от 

сърдечносъдови заболявания, тъй като регулира сърдечната 

честота и подобрява артериалния кръвоток.

ПОДОБРЯВА ВЪНШНИЯ ВИД НА КОЖАТА

Рибено масло подпомага регенеративните процеси на 

кожата. То подобрява еластичността и здравето ѝ. Добавки 

с рибено масло се препоръчват при признаци на стареене, 

псориазис, екземи, розацея, акне и др.

ПОЛЗИ НАПОЛЗИ НА

РИБЕНОТОРИБЕНОТО
МАСЛОМАСЛО
ЗА ЗДРАВЕТОЗА ЗДРАВЕТО

Рибеното масло е изключително ценно, поради високото съдържание на омега-3 мастни киселини. Те имат 
благоприятно въздействие върху мозъка, нервната система, сърцето и цялостното здраве. В тази статия ще 
ви представим най-съществените и доказани ползи на рибеното масло.



УКРЕПВА ЗДРАВЕТО НА НЕРВНАТА СИСТЕМА
Невродегенеративни заболявания, като болест на Алцхай-

мер, деменция или Паркинсон, засягат милиони хора по све-
та. Периодичният прием на рибено масло балансира нивата 
на допамин и серотонин - двата съществено важни хормона, 
които регулират ключови механизми на мозъка и нервната 
система.

ПРЕДОТВРАТЯВА ИНСУЛТ
Блокирането на кръвоносни съдове в мозъка причиня-

ва необратими промени и дори фатален край. Продължи-
телният прием на рибено масло намалява някои рискови 
фактори, свързани с този проблем, тъй като то подобрява 
здравето на кръвоносните съдове и насърчава кръвообра-
щението. 

ПРЕВЕНЦИЯ ПРИ РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ
Съдържащите се мастни киселини в рибеното масло имат 

силно противовъзпалително действие. Затова те са изклю-
чително полезни при хора, страдащи от артрит или остео-
артрит. Дългосрочният прием на рибено масло намалява 
характерни симптоми, като сутрешна скованост и болка при 
тези пациенти.

ПОДОБРЯВА ЗДРАВЕТО НА КОСТНАТА СИСТЕМА
Остеопорозата е нарастващ проблем сред възрастното 

население в света. Тя се характеризира с отслабена костна 
плътност, занижена устойчивост на костно-скелетния апарат, 
болка и риск от счупвания и травми при движение. Причина 
за заболяването е дефицитът на калций. Редовният прием на 
рибено масло значително подобрява състоянието при хора, 
страдащи от остеопороза. 

ПРЕДОТВРАТЯВА РАЗВИТИЕТО НА РАКОВИ КЛЕТКИ
Рибеното масло предотвратява развитието на ракови об-

разувания. Това се дължи на действи-
ето на полиненаситени мастни ки-

селини, които блокират растежа 
и размножаването на злока-

чествени клетки в тялото.

НАМАЛЯВА

ТРЕВОЖНОСТТА И 
ПРЕДОТВРАТЯВА 

ДЕПРЕСИВНИ 
СЪСТОЯНИЯ

Р и б е н о т о 
масло благопри-
ятства функци-
ите на нервната 

система и по този  
начин намалява 

симптомите на тревожност. 
Това го прави особено подхо-
дящо в преходните сезони, 
когато зачестяват случа-
ите на депресия, също и 
по време на възстано-
вителния период след 
раждане, при менопауза, 
андропауза, отслабване, 
промени в обичайната сре-
да, които изискват по-бърза 
адаптация и др. 

ПОДОБРЯВА

ОЧНОТО ЗДРАВЕ
Рибеното масло намира при-

ложение в случаи на развитие на 
катаракта или синдром на сухото 
око. Омега мастните киселини се 
използват като допълнение към 
конвенционалната терапия и 
подобряват състоянието на 
пациентите в дъл-
г о с р о ч е н 
план. 

6,29
7,89



ВАЛЕРИАНА на Медика
ЕФЕКТИВНО СРЕДСТВО при БЕЗСЪНИЕ 

и НЕРВНО НАПРЕЖЕНИЕ!

 Способства настъпването на съня

 Осигурява спокоен и здрав сън

 Премахва напрежението и  
    безпокойството

A
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Лекарствен продукт без лекарско предписание. За възрастни и деца над 12 год.  
Преди употреба прочетете листовката!

ЕФЕКТИВНО СРЕДСТВО при БЕЗСЪНИЕ
и НЕРВНО НАПРЕЖЕНИЕ!

Способства настъпването на съня

22,19
24,59

22,19
24,59

4,19
4,69

1,99
2,49
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Могат ли пробиотиците да подсилят имунитета на децата?
През последните години все повече проучвания акцентират 

върху значението на пробиотиците и пребиотиците, не само за 
стомашно-чревното, но и комплексното здраве на организма. 
Здравословната чревна флора  е ключов фактор за пълноцен-
ното усвояване на различните видове нутриенти, както и е ба-
риерен щит срещу патогени. Това обяснява защо пробиотиците 
все по-често се включват като компонент в имуностимулиращи 
терапии. 

КАКВО ОЗНАЧАВА МАКСИМАТА „ПО-ДОБРЕ ПРЕВЕНЦИЯ, 
ОТКОЛКОТО ЛЕЧЕНИЕ”?

В медицината това е основополагащ принцип, определящ 

здравното състояние. Той означава, че не бива да се чака да се 

появи една или друга симптоматика, за да реагираме. Можем 

да подсилим и подготвим тялото си така, че при сблъсък с виру-

си, бактерии или други патогени, да отключи бързо защитните 

си механизми. В тази връзка, всички средства за подсилване 

КАК ДА ПОДСИЛИМ ИМУНИТЕТА КАК ДА ПОДСИЛИМ ИМУНИТЕТА 
НА ДЕЦАТА ПРЕДИ ДЕТСКАТА НА ДЕЦАТА ПРЕДИ ДЕТСКАТА 

ГРАДИНА И УЧИЛИЩЕГРАДИНА И УЧИЛИЩЕ
8 ВАЖНИ ВЪПРОСА И ТЕХНИТЕ ОТГОВОРИ8 ВАЖНИ ВЪПРОСА И ТЕХНИТЕ ОТГОВОРИ

Съществуват различни видове природни средства, които оказват благоприятно влияние върху 
имунната система на децата. Терапията с тях е изключително подходяща преди началото на по-
сещенията в детски градини или училище. Тя спомага за укрепване на защитните сили на децата, 
за да прекарат студените месеци без боледуване и усложнения.

ЗДРАВЕ И КРАСОТА



на имунитета осигуряват превенция срещу боледуване. Освен 
това, за да се постигне подсилване на организма, е необходимо 
да се положат усилия и да се следват принципи на здравосло-
вен начин на живот. Те включват балансирана, питателна храна, 
достатъчно часове сън, редовни физически упражнения, по-
чивка, разходки и достатъчно време, прекарано навън. 

ЗАЩО ДЕЦАТА, КОИТО ПО-ТРУДНО ПРИЕМАТ ДЕТСКАТА 
ГРАДИНА, БОЛЕДУВАТ ПО-ЧЕСТО?

Безспорно детската градина е едно ново начало. Промените, 
които настават, са сериозни и ако детето не бъде подготвено 
предварително, то много трудно си обяснява и приема новата 
среда. Ролята на родителя е да поговори с детето за предсто-
ящите промени и да стимулира положителна нагласа у него 
към детската градина. За целта са нужни не седмици, а месеци 
наред. Когато децата се озоват неподготвени в новата си среда, 
чувства, като тъга, несигурност, самота, разочарование, не са 
изненадващи. Всичко това причинява стрес: детето престава да 
се храни, не спи пълноценно, отказва да общува, плаче без ви-
дима причина. В резултат на всичко страда имунната система. 
Ето защо децата, които по-трудно понасят промяната с детската 
градина, по-често боледуват през първата една година от пре-
биваването си там. 

ЗАЩО КОЛКОТО ПО-МАЛ-
КО ПАЗИМ ДЕЦАТА, 
ТОЛКОВА ПО-МАЛКО 
БОЛЕДУВАТ?

Тук става дума за каля-
ването. Още преди навърш-
ването на първата си годинка, 
децата е важно да прекарват навън 
средно по около час-два, независимо 
от температурните условия. С подходя-
щото облекло, всеки ден е подходящ за 
игри на открито. За лятото препоръчи-
телни са минералните бани и къпането 
в морето. При по-малките деца е дос-
татъчно да бъдат намокрени кра-
четата, ръчичките, бузките. 
Важно е родителите да 
насърчават физиче-
ската активност: игра 
на федербал, с топка, 
разходки в планина-
та, плажен волейбол... 
Всичко това прави 
децата по-силни и по-
устойчиви. А както е до-
бре известно, болестите 
не намират гостопри-
емство в здравите тела.

Освен това, когато организмът е силен и издръжлив, в момент 
на боледуване, симптомите се преодоляват по-лесно и без ус-
ложнения.

ЗАЩО ИМУНИТЕТ СЕ ГРАДИ С ЕСТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА?
Когато се разболявате, избирайте естествени, природни 

средства за лечение. И едва ако те не помогнат, използвайте ле-
карствени средства, но задължително предписани от лекар. По 
този начин се  дава възможност на тялото да се пребори само 
с патогените и да изгради собствена защита срещу тях: един 
сложен процес, който обаче е в основата на доброто здраве. 
Нарича се изграждане на имунитет. При децата, които тепърва 
се отделят от домашната среда и попадат в нова, това е от из-
ключителна важност. 

КОИ ПРИРОДНИ СРЕДСТВА СА НАЙ-ПОДХОДЯЩИТЕ 
ИМУНОСТИМУЛАТОРИ?

Прополисът, пчелното млечице, черният бъз, ехинацеята, 
омега 3 мастните киселини, рибеното масло, витамин D, вита-
мини и минерали, са сигурен начин за подсилване на органи-
зма и подобряване на защитните му сили. Важно е терапиите 
да започнат минимум един месец преди началото на студения 
сезон и да продължат поне три месеца. Все пак не забравяйте, 
че хранителните добавки не случайно се наричат добавки – те 

не могат да заместят пълноценното хранене.

ИМА ЛИ БИЛКОВИ СРЕДСТВА, ПРОТИВО-
ПОКАЗНИ ЗА ДЕЦА?

Не всяко имуностимулиращо средство, 
подходящо за възрастни, е приложимо при 
деца. Не пропускайте да се консултирате с 
лекар, преди да предприемете профилакти-
чен курс с фитопрепарати при деца. Те мо-
гат да причинят странични реакции. Освен 

това е препоръчително е да не се използва 
един и същ фитопрепарат за повече от четири 
седмици. Задължително условие е при децата 

дозирането на фитопрепарати, особено ако 
са в течна форма, да се изчислява на база 
телесно тегло.

НА КАКВО УСЛОВИЕ ТРЯБВА ДА 
ОТГОВАРЯ ЕДИН ПРОДУКТ ЗА 
СТИМУЛИРАНЕ НА ИМУНИТЕТА?

Търсете качествени продукти, които 
са признати, както и сертифицирани 
марки. Те се продават в магазините 

за здравословни храни, дрогериите 
и аптеките. Не допускайте изключе-
ния. Консултирайте се с педиатър за 
продължителността на терапията, 
очакваните резултати и дозировката 
при конкретното дете. 

www.aptekamedea.bg



ТРАЙНО НИСКА ЦЕНА!
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НОВ ПРОДУКТ!

6,79

СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -10%
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ЗДРАВЕ И КРАСОТА

ХИАЛУРОНОВАТАХИАЛУРОНОВАТА
КИСЕЛИНА:КИСЕЛИНА:
грижа за здраве,грижа за здраве,
младост и красотамладост и красота
Предстои да изясним кои са най-важните предимства на хиалуро-
новата киселина и защо след толкова години тя продължава да 
стои под светлините на прожекторите в индустрията за красота 
и грижата за здравето и младостта. Хиалуроновата киселина не 
само показва, че може да издържи всеки тест на времето, но и 
с всяка изминала година се прилагат все повече и неоспорими 
доказателства за ползите ѝ.

Хиалуроновата киселина представлява гликозаминогли-
кан – вид полизахарид . Среща се естествено в съединител-
ната тъкан, която изгражда човешкото тяло и представлява 
50% от структурния състав на кожата.

Хиалуроновата киселина е един от основните компоненти 
на нашата извънклетъчна матрица. Тя съставлява рамката, 
в която нашите кожни клетки съществуват. Способна е да 
задържа вода до 1000 пъти повече от молекулното си тегло. 
По този начин тя осигурява ценна подмладяваща хидратация. 

Хиалуроновата киселина е едно от най-широко изследва-
ните вещества в съвременната медицина, с хиляди проведе-
ни тестове, главно в областта на ортопедията, ревматоло-
гията и очната хирургия. 

Основните ѝ функции в организма включват 
свързване, укрепване, защита и изолация в 
сухожилия, лигаменти, хрущялна тъкан. 
По този начин тя има важна роля в под-
държането на оптималното здраве на 
опорно-двигателния апарат.  

Освен това, стъкловидното тяло 
на окото се състои почти изцяло от 
хиалуронова киселина. Там тя играе 
ролята на буфер за окото и служи за 
транспортирането на хранителни веще-
ства към него.

Друго предимство на хиалуроновата 
киселина е свързано с вида на устните. Дер-
малният слой на устните се състои главно от съ-

единителната тъкан и колаген, който им придава оформеност 
и плътност. Хиалуроновата киселина се свързва с колагена и 
създава в устните желатинова течност, която поддържа хид-
ратацията на тъканите и ги прави подхранени и здрави. Ре-
зултатът е добре овлажнени, плътни и защитени от агресори 
на околната среда устни. 

Хиалуроновата киселина намалява размера и видимостта 
на фините линии и бръчки чрез стимулиране на клетките, 
които произвеждат колаген и еластин - две влакна, отговорни 
за еластичността на кожата. 

Чрез насърчаването на здравословната хидратация в ко-
жата, хиалуроновата киселина предотвратява свръхпро-

изводството на себум, който причинява запуш-
ване на порите и акне.

Изтъкването на предимствата на хиал-
уроновата киселина не би било пълно, 

без да се споменава способността ѝ 
за намаляване и предотвратяване 
на възрастовите петна и проблеми с 
пигментацията.

Хиалуроновата киселина е инте-
лигентно хранително вещество в ор-

ганизма, тъй като може да регулира 
степента на абсорбиране на влага, в 

зависимост от относителната влажност 
на сезона и времето. Консистенцията й 

позволява тя да бъде включвана в състава на 
грижи за красота и здраве.
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NO-SPA®

премахва спазмите и
ефективно елиминира болката

ÌÓÊÎÑÎËÂÀÍ
сироп 15 mg/5 ml на специална цена

ÄÓËÊÎËÀÊÑ
перорални капки на специална цена

NO-SPA 40 mg x 24 тaбл.
NO-SPA Comfort 40 mg x 24 табл.

• Без горчив вкус.
• Лесни за гълтане.
• Филмирани таблетки.

Лекарствен продукт за възрастни. Преди употреба 
прочетете листовката. В аптеките без рецепта. 
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вкусссссс.сс.с..с..
ълтаанеанеанеане..
и табаблетлеткики.
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Виждам, виждам…
Очите са прозорец към света и средство на познанието. Очното здраве при подраства-
щите е от съществено значение за правилното им развитие – физическо, интелекту-
ално, социално. Ще разгледаме най-често срещаните проблеми, свързани с детското 
офталмологично здраве, само седмици преди началото на новата учебна година. 

ЗДРАВЕ И КРАСОТА

Най-често срещаните проблеми в педиатричната офталмология 
са леки и лесно решими. Факт е, че чрез очите децата откриват све-
та около себе си, опознават, изследват, учат. Очите са от съществе-
но значение за правилното физическо, психическо и интелектуално 
развитие. Днес медицината познава методи и средства, с помощта 
на които е възможно на децата да се осигури добро зрение и съот-
ветно равен шанс за развитие.

Астигматизъм: представлява вродена аномалия, която е 
свързана с неправилна форма на роговицата или кривина на леща-
та вътре в окото. Измененията във формата на роговицата или ле-
щата нарушават правилния път на светлината към окото и по този 
начин се повлиява изграждането на изображение върху ретината. 
При астигматизъм оплакванията са свързани със замъгляване на 
зрението, болка в областта на очите и главата. Проявява се в най-
ранна възраст и се коригира успешно с лещи или очила.  

Късогледство: предполага се, че късогледството, познато още 
като миопия, се дължи на по-издължена форма на очната ябълка. 
В резултат на това идващите лъчи се пречупват пред ретината и 
по този начин се получава замъглен образ. Характерно за късо-

гледството е ранното начало: то обикновено се отключва още през 
първите години на живота или в ученическа възраст. Децата с къ-
согледство се взират докато четат и често се доближават много до 
обекта, който трябва да фокусират. Очилата или лещите успешно 
коригират късогледството. В съвременната офталмология се при-
лага и лазерна техника за корекция.  

Далекогледството (хиперметропия) е обратно на миопията 
състояние. Диаметърът (предно-заден) на очната ябълка е по-ма-
лък, отколкото е необходимо, обектите се фокусират зад ретината, 
което също е причина за замъглено зрение. Далекогледството 
в детска възраст е сравнително често срещан проблем, който се 
дължи на развитието на очите и изчезва със съзряването им и 
растежа на детето. Сигналите, които подсказват хиперметропия, са 
замъглено изображение на близки предмети, болка в очите и гла-
вата, необходимост от накланяне на една страна, за да се фокусира 
един или друг обект. Коригира се с изпъкнали лещи.

Страбизъм: това е най-честата причина за консултации в пе-
диатричната офталмология. Свързва се с отклонение на една от 
очните ябълки, при което зрителните оси не се пресичат върху зри-
телния обект, а сключват ъгъл, наречен „ъгъл на кривене”. Неле-
куваният страбизъм води до нарушения в зрителната острота или 
амблиопия. Амблиопията, позната повече като „мързеливо око”, е 
състояние, при което мозъкът, за да избегне разминаването в об-
раза, приеман от двете очи, потиска сигнала от едното. Терапията, 
която най-често се назначава, е оклузионна: поставя се специална 
лепенка на здравото око, с цел да се стимулира амблиопичното. 
Необходимо е редовно лекарско наблюдение. 

Далтонизъм: свързва се с нарушение на функцията на конуси-
те – клетки в ретината, които отговарят за диференциация на цве-
товете. Далтонизмът обикновено е наследствено заболяване. При 
него цветовете се бъркат, а най-често срещаният тип е този, при 
който не се прави разлика между зелен и червен цвят. Зрителната 
рехабилитация е единственото ефективно лечение.

Конюнктивит: представлява зачервяване на конюнктива – външ-
ната обвивка на предната част на очната ябълка. Най-честата причина 
са инфекции, но също така може да се дължи на алергична реакция, 
чужди тела в окото, травма, излагане на токсични и дразнещи веще-
ства. Симптомите са зачервяване, сълзене, сърбеж, фотофобия и му-
козната секреция. Лечението се определя от конкретния причинител.

Никога не предприемайте сами лечение. При всяко оплакване 
или съмнение, свързано с очното здраве, потърсете консултация 
с лекар офталмолог. Навременното лечение на очите е решаващо 
за зрението в бъдеще. Когато засегнати са деца, не забравяйте, че 
очното здраве в голяма степен определя развитието им. 

24,99



Ашваганда 125 мг

Мултивитамини Витамин С 500 мг

Ултра Кордицепс 750 мг

 Добър адаптоген.
 Нормализира
     настроението при стрес.
 Допринася
     за здравословен сън.
 Отличен антиоксидант.

УПОТРЕБА:
2 капсули дневно, за предпочитане с храна, или 
както ви е предписал лекар. 

УПОТРЕБА:
1 капсула до 4 пъти дневно, със или без храна, 
или както ви е предписал лекар.

 Има енергизиращ ефект
върху целия организъм.

 Дава подмладяващ резултат.
 Има общо укрепващо действие.

 Подходящ за вегани.

Не съдържа ГМО. Не съдържа Глутен.Не съдържа ГМО. Не съдържа Глутен.

Не съдържа Глутен. Не съдържа ГМО. Не съдържа Глутен.

 Подсилва имунната система.
 При спортисти.

 Помага за антиоксидацията и засилва
защитните сили на организма.

 Стимулира имунната реакция.
 От съществено значение за

ставите и съединителните тъкани.
 Подходящ за вегани.

УПОТРЕБА:
1 капсула дневно след храна.

УПОТРЕБА:
1 капсула дневно за предпочитане без храна.
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Модел: KD 5031

АДАПТЕР
+ ПОДАРЪК

61,99
69,00



ЗДРАВЕ И КРАСОТА

ЛЕКИ ВИДОВЕ АКНЕ

Най-леките видове акне са известни като комедони или черни точки. Те 

се получават, когато космените фоликули са блокирани от отделения себум и 

мъртвите кожни клетки. При тях няма зачервяване или болезненост, както 

при някои други видове акне.

Отворени комедони
Те се получават, когато кожата секретира себум, има непочистени мъртви 

клетки и всичко това е изложено на въздействието на въздуха. 

Затворени комедони
За тях е характерно малкото бяло връхче, което прозира под повърхност-

та на кожата. Появяват се, когато себумът и мъртвите кожни клетки покри-

ват изцяло космения фоликул. Затворените комедони често приличат на по-

дутини с цвета на кожата. При тях също няма болезненост или зачервяване. 

УМЕРЕНИ ВИДОВЕ АКНЕ

Папули
Това са червени пъпки по кожата, които рядко са повдигнати, не съдър-

жат гной или течност. Кожата около тях също може да бъде зачервена, раз-

дразнена, със сърбеж, подута. Рядко се наблюдава влошаване на общото 

състояние при поява на лицевите папули.

Пустули
Те представляват малки, ограничени кожни лезии, които се появяват над 

нивото на кожата, имат жълтеникав цвят и са изпълнени с гной. Пустулите 

обикновено са предшествани от папули. Могат да се появят както по лицето, 

така и по гърба или крайниците.

ТЕЖКИ ВИДОВЕ АКНЕ

Нодулокистично акне (известно още като акне кон-
глобата)

Проявява се с дълбоки и възпалени пъпки по кожата на 

лицето или други области на тялото. Страдащите от този 

вид акне развиват възли, както и кисти. Лечението на 

тези упорити лезии също е трудно и отнема доста време. 

Среща се предимно при тийнейджъри и млади мъже. 

АКНЕ
Акнето е неприятен кожен проблем, който може да засегне деца, юноши, жени и 

мъже в по-зряла възраст. Причините за неговата поява могат да бъдат различни, 
като най-често то се проявява при хормонални проблеми, използването на неподхо-

дяща козметика, липса на добра хигиена и нередовно почистване на кожата. Стресът 
също може да отключи появата на акне, и то най-вече при хора в зряла възраст.

В случай на акне, винаги е необходима консултация със специалист, който
да назначи адекватно лечение.  Важно е да се знае, че акнето

може да се появи много бързо и ако не вземем мерки навреме,
кожата ни ще загуби своята красота и свежест.



www.aptekamedea.bg

АКНЕ СЛЕД ИЗПОЛЗВАНЕТО НА АНДРОГЕННИ СТЕРОИДИ

То се появява при хора, които тренират много активно и 

взимат подобни препарати за подобряване на физическата 

си форма.

КАКВИ СА РАЗЛИКИТЕ МЕЖДУ ЮНОШЕСКО АКНЕ И АКНЕ 
ПРИ ВЪЗРАСТНИ?

Мястото на „пробивите“ на акнетичните пъпки се променя 

с възрастта. Тийнейджърите често имат запушени пори в Т-

зоната и центъра на лицето (нос, бузи). Възрастните са склон-

ни да получат пъпки в периферията на лицето, върху челюст-

та и шията, както и по протежение на линията на косата.

РЕШЕНИЯТА ЗА СПРАВЯНЕ С АКНЕ

Правилен начин за измиване на лицето. Агресивното 

почистване може да раздразни появилите се пъпки и да из-

суши прекалено много кожата ви. Дерматолозите препоръч-

ват ежедневно почистване на лицето и засегнатите участъци 

с подходящи за вашата кожа продукти. Целта е леко да се екс-

фолира кожата, като така се отварят порите и се предотвратя-

ва бъдещата поява на нови възпалени участъци.

Внимавайте как се храните. За да се предпазите от 

поява на акне е добре да се храните с повече продукти, бо-

гати на витамин А, който помага за регенерацията на кожата. 

Витамин А има в сьомгата, броколите, спанакът, морковите, 

червените чушки, тиквата и др. Нуждаете се също и от цинк - 

недостигът му се свързва с поява на кожни проблеми. Богати 

на цинк са телешкото и агнешкото месо, бадемите, тиквените 

семки, фъстъците и др. Избягвайте да консумирате пържени 

и мазни храни, много сол и захар, млечни продукти, които 

стимулират  мастната секреция.

Изследвания сочат, че витамин Е, комбиниран със 
селен, помага за намаляване на акнето. Затова можете 

да добавите в менюто си повече цитруси, домати, 

авокадо, риба тон, бразилски орех, кафяв ориз, 

пълнозърнести храни, яйца.

Пробиотик на помощ. Ако сте предразполо-

жени към проблемна кожа, може да започнете 

да приемате пробиотици. Те подпомагат правил-

ното функциониране на храносмилателната и 

имунната системи и заедно с това подобря-

ват състоянието на епидермиса.

Пийте повече вода. Когато 

хидратирате тялото си, из-

хвърляте токсините, които 

водят до кожни про-

блеми. Така и ще 

подобрите мета-

болизма си и 

процесите на 

регенерация 

на епидермиса.

Използвайте подходяща козметика. Един от най-си-

гурните начини да се преборите с акнето е да се консултира-

те с дерматолог и той да ви препоръча продукт, с който да 

контролирате проблемната кожа. В аптечната мрежа има 

огромно разнообразие от висококачествени козметични 

продукти, които ще ви помогнат да върнете здравия и кра-

сив вид на кожата си.

Почиствайте лицето всяка сутрин и вечер. Прециз-

ното отстраняване на грима и омазняването предотвратява 

запушването на порите. Използвайте лосион или почистваща 

пяна с нежна формула, която запазва естественото pH. При 

почистване не изстисквайте, не мачкайте и не разранявайте 

пъпките. Това може да доведе до инфекция и да ви остане 

белег.

Почиствайте лицето и след физическа актив-
ност. Изпотяването и мръсотията запушват порите. Изми-

ването с хладка вода ще намали вътрешната топлина и на-

прежението в тъканите и ще премахне излишната секреция.

Не ексфолирайте. Агресивните процедури разпалват ог-

нищата на акнето и разнасят бактериите. Това от своя страна 

увеличава възпаленията и зачервяванията.

Сменяйте редовно спалното бельо. Така 

ще избегнете разнасянето на бактериите и мазнинините.
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ЗДРАВЕ И КРАСОТА

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КОСОПАДЪТ?
Алопеция е медицинският термин, който обобщава всич-

ки необичайни форми на косопада. Здравата човешка коса е 

съставена от средно 100 000-150 000 косъма. Според дерма-

толозите е прието за нормално на ден да падат по около 50-

100 косъма. При по-голям обем на косопада обаче трябва да 

се търси причината за това състояние и съответно неговото 

лечение.

ВИДОВЕ КОСОПАД

Андрогенна алопеция (оплешивяване от мъжки/

женски тип) – най-често срещаният вид косопад. При мъ-

жете се наблюдава постепенно отдръпване на предната кос-

мена линия, а при жените се характеризира с повсеместно 

изтъняване и разреждане на косата и/или олисяване, започ-

ващо от короната на скалпа.

Алопеция ареата (гнездов/кръгов косопад) – този 

тип косопад се приема за автоимунно заболяване, при което 

лимфоцитите атакуват здрави клетки, в случая космените 

фоликули,  и потискат или спират напълно растежа на коса-

та. Характеризира се с появата на оголени участъци с кръгла 

форма в областта на главата.

Цикатрициална алопеция – това е една от най-редки-

те форми на косопад, при която след инфекция, травма или 

друго негативно въздействие, космените фоликули загиват 

и се покриват с ръбцова тъкан. В някои случаи косопадът се 

развива с бързи темпове и е съпроводен със сърбеж, парене 

и болка, а в други – протича постепенно и без допълнителни 

симптоми.

Травматичен косопад – може да се дължи на физиче-

ско нараняване или третиране с бои и други силни препарати, 

често използване на сешоари на висока температура. Към 

този тип косопад може да бъде отнесена и трихотиломани-

ята – състояние, при което засегнатият индивид сам скубе 

космите по тялото си (но не с козметична цел) в моменти на 

тъга, силно напрежение, гняв, както и при извършването на 

монотонни дейности като говорене по телефона, четене и т.н.

Телогенен ефлувиум – това се явява втората най-често 

срещана форма на косопад, при която под въздействието на 

различни фактори (продължителен стрес, недохранване или 

нездравословно хранене, раждане, здравословен проблем, 

прием на определени медикаменти и т.н.) голям брой косме-

ни фоликули попадат едновременно във фаза на покой (те-

логен). При този тип косопад се наблюдава дифузно изтъня-

ване на космите по скалпа, като е възможно някои участъци 

да са по-силно засегнати, отколкото други.

Косопадът е сред най-често 
срещаните естетични проблеми, с 
които се сблъсква съвременната 
жена. Хормонален дисбаланс, 
стрес, нездравословно хранене, 
бременност и раждане са сред 
основните причини за появата 
му. Вижте кои са факторите, 
обуславящи появата на косопада 
и как може да се справите с този 
сериозен проблем.

КОСОПАД?КОСОПАД?
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Анагенен ефлувиум – вид косопад, който се появява 

изключително бързо след проявата на увреждащия фактор 

(излагане на силни токсини, химиотерапия и др.), при която 

косата започва да пада на кичури още във фаза на растеж 

(анаген). Понякога  състоянието може да доведе до загуба на 

цялото окосмяване. 

ЗАЩО СЕ ПОЯВЯВА?
Причините за косопада варират при всеки човек. При ня-

кои хора влияние оказват външни фактори, докато при други 

причината може да се крие в хормонални проблеми или ав-

тоимунно заболяване.

ОСНОВНИТЕ ПРИЧИНИ МОГАТ ДА СА:
Наследствен фактор. Оплешивяването често се предава 

чрез гените. Ако вашите родители са имали проблеми с рас-

тежа на косата, много е вероятно и вие да имате.  Макар че 

това е по-видимо при мъжете, жените също не са застрахо-

вани от олисяване.

Стрес – физически и емоционален. Тежките загуби 

на близки хора, проблемите в семейството, грижи за болен 

близък, развод, проблеми в работата – това са все причини, 

които могат да увредят здравето на косата ви. В сравнение с 

физическия стрес увреждането е по-малко, но е възможно.

Травми. Понякога при тежки физически травми, хирурги-

чески операции, заболявания, а в някои случаи дори и грип, 

могат да предизвикат косопад. Когато организмът преживее 

подобен травматичен стрес, избутването на косъма от корена 

може да се ускори и това да предизвика по-скорошно опадане.

Бременност. Тя също се причислява към физическия 

стрес, тъй като в тялото настъпват множество хормонални 

проблеми. В някои случаи това води до косопад. Много по-

често това се случва непосредствено след самото раждане, 

а не по време на бременността. Обикновено този проблем 

отшумява след няколко месеца.

Липса на протеин. Ако приемът на протеини в храни-

телния ви режим е недостатъчен, оредяването на косата ви 

може да е свързано с това. Протеините са свързани пряко с 

изграждането на косъ-

ма. Дефицитът им ще се 

отрази върху косата след 

няколко месеца, смятат 

лекари от Американската 

академия по дерматоло-

гия и венерология.

Проблеми с щитовид-

ната жлеза. Намалената 

функция на щитовидната 

жлеза (хипотиреоидизъм) 

е свързана с недостига на 

хормони, които имат огро-

мно значение при обмяната на веществата, растежа, разви-

тието и окосмяването. 

Рязко отслабване. Бързата загуба на тегло може да до-

веде до общо отпадане на организма и оредяване на косата. 

Това може и да се случи дори при достигане на оптималното 

тегло. Ако загубата на тегло е в следствие на неправилно хра-

нене, това означава, че нивата на витамини и минерали в ор-

ганизма също рязко са намалели. Анорексията и булимията 

са състояния, при които косопадът е често срещан.

Синдром на поликистозни яйчници. Това състояние е 

друг вид дисбаланс на хормонално ниво, който засяга жен-

ските и мъжките полови хормони в организма на жената. 

Повишените нива на тестостерон, рискът от диабет, проме-

ните в менструацията, затлъстяването, особено в областта 

на талията, безплодието, както и косопадът са все състояния, 

които могат да възникнат в следствие на този хормонален 

дисбаланс. Борбата с този проблем включва терапия с меди-

каменти, диета, физически упражнения.

Анемия. Недостигът на желязо е основният причинител 

на това състояние. Желязодефицитната анемия се установя-

ва с кръвни изследвания, така че вашият лекар лесно ще ус-

танови дали това е причината за косопада ви. При анемията 

са налице още някои симптоми – бледа кожа, умора, главо-

болие, световъртеж, студени крайници.

КАКВО ПОМАГА?
 При сезонен косопад може да опитате да го спрете с упо-

треба на подходящ шампоан, както и с прием на хранителни 

добавки. Важно е да знаете, че борбата с косопада изисква 

търпение и постоянство. Започнете ли прием на специални 

добавки при косопад, изпълнявайте стриктно препоръките 

на лекаря или фармацевта.

 Хранете се здравословно и разнообразно, защото в 

храната се крие една от тайните на хубавата и гъста коса, за 

която всяка жена мечтае. Храните, които помагат в борбата с 

косопада са зелени зеленчуци, сьомга и миди, ядки, бобови 

растения, яйца, пълнозърнести продукти, мед.

 Грижете се за косата с подходящите за нея продукти и 

маски. Може да прилагате 

1 път седмично и домашна 

маска, в зависимост от ва-

шия тип коса.

 Ако косопадът е мно-

го силен и не се повлиява 

от взетите мерки, консул-

тирайте се с лекар. Той ще 

назначи изследвания, кои-

то да установят каква може 

да е причината за алопеци-

ята и да се започне лечение 

с медикаменти.



СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -10%



АКНЕСТОП
Ексфолиращ измивен гел 150 мл
и Интензивен локален гел 15 мл

7,89
11,49

7,19
10,49

4,99
6,99

4,99
6,89



DISCREET
дамски превръзки на специална цена

EVERBEL  
дамски превръзки на специална цена

3,69
5,59

4,99
8,09

3,19
4,39

1,89
2,39

1,89
2,39

3,19
4,39



4,29
5,79

4,29
5,79



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
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ЗДРАВЕ И КРАСОТА

КАК ДА НАУЧИМ ДЕТЕТОКАК ДА НАУЧИМ ДЕТЕТО
ДА ХОДИ НА ГЪРНЕДА ХОДИ НА ГЪРНЕ

Най-подходящото време за отказване от пелените е лятото, 
защото ако детето се изпусне в гащичките и вие не забележите 
веднага, няма опасност да измръзне и да се простуди.

ЗНАЦИ, ЧЕ ДЕТЕТО Е ГОТОВО ЗА ГЪРНЕ

 Детето ходи само и може да седи самостоятелно за кра-
тък период от време;

 Проявява желание за самостоятелност да извършва оп-
ределени действия без ваша помощ;

 Проявява интерес, когато някой друг отива до тоалетната;

 Пелените му са сухи в продължение на 2 часа и повече;

 Показва с жестове или думи, че се е изходило в пелената 
или бельото;

 Започва да дърпа пелената и да се опитва да я свали;

 Успява да свали панталона си само;

 Изпълнява инструкции от типа „Подай топката на татко“;

 Показва разбиране към определени предмети в дома и 
помни тяхното разположение.

КАК ДА НАУЧИМ ДЕТЕТО НА ГЪРНЕ

Още докато носи пелени започнете да му 
обяснявате кога се изхожда по малка и кога 
по голяма нужда, да прави разлика. Опре-
делете си думи, с които да ги свързва детето 
и често го подсещайте за тях.

Започнете като за през деня му сложи-
те обикновено памучно бельо. Обяснете 
какво правите и защо го правите, кажете 
също какво очаквате от него – да казва 
когато има ако или пиш и че ще последва 
сядане на гърнето. Тъй като е много веро-
ятно то да забрави всичко обяснено от вас 
в следващата минута, не забравяйте да го 
повтаряте отново и отново, но между дру-
гото без да натяквате.

Пригответе достатъчно дрешки, за да 
има с какво да го преобличате. Възможно 
е да се изпусне няколко пъти през деня.

Определете мястото, на което да поставите гърнето. Добре 
е то да бъде близо до детето, за да може да го намери лесно, 
когато има нужда от него.

Обувайте му панталони, които се свалят лесно, за да може и 
детето в един момент да започне да се съблича само.

Слагайте го през час на гърнето, но  никога не го слагайте 
насила, не се карайте и не обиждайте детето, ако въпреки уси-
лията ви, то се изходи в гащите. Ако това се случи, сменете го, 
почистете, поемете въздух и започнете отново. Най-много от 
всичко ще ви помогне да научите детето си да ходи на гърне, 
ако имате достатъчно търпение и сте заредени с позитивна 
енергия. В противен случай и двамата ще се травмирате за 
дълго, и ще забавите процеса във времето.

Слагайте го 20-30 минути след хранене на гърнето, както и 
30 минути след баня. Обикновено в рамките на този интервал 
малките деца се изхождат.

Вглеждайте се в жестовете на детето преди да се изходи и 
следете за тези движения, за да може да го усетите и да го сло-

жите на гърне в точния момент.

В различни моменти от деня подсещайте 
детето дали му се ходи на гърне, но го пра-
вете внимателно и не много настоятелно, 

под формата на игра дори. Важно е детето да 
не усети натиск от ваша страна, защото тогава 

може да започне да се крие и да се изхожда на 
други места, да бяга от гърнето или тоалетната.

Окуражавайте детето всеки път, когато 
успешно се изходи в гърнето. Поощрете го с 

добри думи и му дайте да си поиграе с любима 
играчка. 

Има много препоръки кога е редно детето 
да се приучи на гърне, но не забравяйте, че 

при всяко мъниче процесът е индивидуален и 
изисква най-вече време и търпение. Ако 
при вас нещата не се получават плавно 

и усещате силно нежелание от страна на 
детето, изчакайте няколко седмици и опитай-

те пак. 

Ходенето на гърне и отказването на детето от пелените е сред най-трудните задачи, с които роди-
телите се сблъскват в първите две години от живота на мъничето. Но това, което може да направи 
мисията още по-тежка е липсата на търпение у родителите. Преди да започнете да учите детето да 
ходи на гърне, заредете се с голяма доза търпение и спокойствие, ако искате процесът да се случи 
плавно и без стрес.  
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Клечки за уши, плик
200 +100 бр. гратис

Клечки за уши, диспенсър
250 +50 бр. гратис

Бебешки клечки за уши,
диспенсър, 50 бр.

Бебешки мокри
кърпи Sensitive, 20 бр.

Детски клечки за уши,
кръгла кутия, 200 бр.

Клечки за уши,
плик 100 бр.

Памук медицински,
перфориран,
100 +50 гр. гратис

Клечки
за уши

Памук

Антибактериални
мокри кърпички
Зелена ябълка, 3x15 бр.

Дискове за дегримиране
DUO овални, с копринен
протеин, 40 + 20% гратис

Дискове
за 

дегримиране

ГРИЖА ЗА ЦЯЛОТО СЕМЕЙСТВО
Всички продукти с марка СЕПТОНА са

на специална цена през месец СЕПТЕМВРИ
СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -10%



НОВИ ФОРМУЛИ

ОБЛЕКЧАВА 
СЪРБЕЖАПОТВЪРЖДАВАТ

ЗАЩИТЕТЕ ТЯХНАТА 
АТОПИЧНА КОЖА 
ОЩЕ ОТ САМОТО 

РАЖДАНЕ

За повече информация: 

www.mustela.bg/         MustelaBulgaria

АТОПИЧНА КОЖА

DOVE BABY
мокри кърпи на специална цена

СПЕЦИАЛНА 
ОТСТЪПКА -20% 2,79

4,19

2,79
4,19

3,79
6,19

3,79
6,19

3,79
6,19

-20%



ЗДРАВЕ И КРАСОТА

Всички знаем колко натоварена може да е програмата на малките ученици. Лятото отминава 

бързо и изведнъж те са изправени пред новото или вече познато предизвикателство, наречено 

училище.  Вижте някои от основните съвети за повече устойчивост, здраве и пъргав ум.  

ВСИЧКО, ОТ КОЕТО СЕВСИЧКО, ОТ КОЕТО СЕ

НУЖДАЕ МОЗЪКЪТ НАНУЖДАЕ МОЗЪКЪТ НА

МАЛКИТЕ УЧЕНИЦИМАЛКИТЕ УЧЕНИЦИ

СИЛНА ЗАКУСКА
Ако досега сте допускали детето да пропуска закус-
ката, не го правете повече.  Закуската е най-добрият 
източник на енергия. Подходящи са млечните про-
дукти, комбинирани със зърнени храни и плодове: 

протеини, фибри и витамини – трите стълба на 
най-важното хранене за деня. 

ПЕТ ДНЕВНИ ХРАНЕНИЯ
Когато са изложени на по-високи нива на стрес и умствено 

натоварване, децата трябва да се хранят с питателна, разноо-
бразна храна, която да осигурява нужната енергия за мозъка 
и тялото. Осигурете пет хранения през деня: закуска, късна за-

куска, обяд, плодова закуска и вечеря. Така вашият герой 
винаги ще е готов за нови изпитания. Разбира се, пог-

лъщането на  прекомерно количество калории също 
не е препоръчително. Освен това, мазнините и 

препълненият стомах акти-
вират онези защитни ме-
ханизми на тялото, които 

го правят отпуснато и 
мързеливо. 



ВОДА И ТЕЧНОСТИ
Не забравяйте хидратацията. Необходими 

са поне литър – литър и половина течности на 
ден. Лишаването от тях води до проблеми с кон-
центрацията, лошо храносмилане, замайване. 
Насърчавайте детето да пие вода, преди да е 
изпитало силна жажда. 

ЗАНИМАНИЯ НА ОТКРИТО
Колкото и заети да са с новите си ангажи-

менти, децата не бива да пропускат игрите и  
заниманията на открито. Те са важни, тъй като 
подобряват физическата издръжливост и ця-
лостното им състояние, укрепват мускулите, 
тонизират. Дори 20 минути разходка или игра 
с топка подобряват концентрацията, паметта и 
съня, неутрализират стреса. Освен това по вре-
ме на активни физически занимания се осво-
бождават ендорфини - вещества, които повишават чувството 
за щастие. 

ПОВЕЧЕ ЧАСОВЕ СЪН
Колкото  и забавни да са вечерите с мама и татко и игрите с 

приятели, лягането навреме  е важно, за да се осигури качест-
вена почивка. Сънят е от съществено значение за това мозъка 
да работи пълноценно и на пълни обороти. Няма идеален брой 
часове за нощен сън, при всеки това е различно. 

ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ
През студените месеци зачестяват вирусните и бактери-

ални инфекции. Най-податливи са децата и възрастните с 
отслабен имунитет. Препоръчително е през студения сезон 
при децата да се включат добавки, които да укрепят защит-
ните сили на тялото срещу патогени. Подходящ избор са ехи-
нацеята, пчелните продукти, черният бъз, различни видове 
пробиотици, витамини и минерали. Те ще направят мъника 
ви по-силен и здрав. 

4,99
6,99

1,69
2,29

0,99
1,19

2,69
3,49

2,69
3,49

2,69
3,49

1,19
1,39



SPLAT
избелваща паста за зъби Blackwood

BILKADENT
паста за зъби на специална цена

Висококачествената черна 
паста за зъби BLACKWOOD 
е специално създадена 
за тези, на които е нужна 
максимална свежест на 
дъха, естествена белота 
на зъбите и дълготраен 
антибактериален ефект.

5,39
6,29

6,99
10,99

3,99
5,69

2,59
3,09

2,59
3,09

11,99
14,29



Пасти за зъби с клинично доказана технология 
ТРИКЛОЗАН / КОПОЛИМЕР

Страдат от заболявания
на венците

СЕРИЯ ПАСТИ ЗА ЗЪБИ 
 

ПАСТА ЗА ЗЪБИ COLGATE TOTAL VISIBLE ACTION

ЗА 12 ЧАСОВА ЗАЩИТА НА ЗЪБИТЕ И ВЕНЦИТЕ

3,19
4,19

3,19
4,19

2,89
3,89

2,89
3,89

3,19
4,19

3,39
4,59

3,39
4,59

3,39
4,59

3,39
4,59

3,19
4,19



КакаоКакао
Родината на какаовото дърво е Централна Америка. То е малко, цъфти с бели цветя, а плодовете му 
са вретеновидни, месести шушулки, в които се намират какаовите зърна.

ВКУСНО И ПОЛЕЗНО

Какаовите зърна съдържат 45-50% липиди, палмитинова, 

стеаринова и олеинова киселина. Високо е съдържанието на 

кофеин, теоброминин, полифеноли, като епикатехин, антоци-

анини, пектин, белтъчини. Зърната съдържат също магнезий, 

витамини B и E, желязо, калий, фосфор, мед, цинк.  Горчивият 

им вкус се дължи на теобромина . Той представлява алкалоид и 

освен че действа като диуретик, повлиява положително настрое-

нието и затова се смята, че какаото има стимулиращ ефект.

Голяма част от полезните действия на какаовите зърна се от-

дават на епикатехина - полифенол, който подобно на теоброми-

на, придава лек горчив вкус на семената. Проведени са различни 

изследвания, които показват, че честотата на заболявания, като 

диабет, сърдечна недостатъчност, рак, инфаркт на миокарда, 

може да се намали с редовната консумация на какаови зърна.

Предлагаме ви няколко вкусни рецепти със сурово ка-

као:



ВЕГАН ТОРТА С КАКАО И БОРОВИНКИ
Необходими продукти: 150 г сурово кашу, 100 г сурови 

орехи, 10-12 какаови зърна, предварително смлени, 10-12 су-
шени фурми, 10-12 сушени смокини, ванилия. За крема: 2 ба-
нана, 3 ч.л. семена чиа, 4-5 с.л. кленов сироп, пуканки от ки-
ноа или спелта, кокосово брашно, 350 г почистени боровинки

Начин на приготвяне: Смесете продуктите за тортата в 
чопър и разбийте до получаване на лепкаво тесто. Изсипете 
го върху поднос, върху който предварително сте сложили  
хартия за печене, намазана с малко кокосово масло. Разпре-
делете тестото равномерно и го приберете в хладилник за 
около час. За приготвянето на крема смесете и разбъркайте 
отново в чопър бананите, кленовия сироп, пуканките и малко 
количество брашно. Изсипете сместа върху готовия блат. В 
чопъра разбъркайте боровинките със семената чиа и около 
2 супени лъжици кокосово брашно. Трябва да се  получи лепкава кремообразна смес. Изсипете я 
върху банановия  блат и заравнете с помощта на шпатула. Украсете тортата с кокосови стърготини. 

КАКАОВ ХЛЯБ
Необходими продукти: 450 г пълнозърнесто браш-

но от лимец, 4-5 супени лъжици зехтин, половин кофич-
ка кисело мляко, 1 ч.л. сода, щипка кафява захар, щипка 
хималайска сол, 2 с.л. сусам, предварително смлени 10-
12 какаови зърна.

Начин на приготвяне: В широк съд изсипете браш-
ното и оформете кладенец. Добавете към киселото 
мляко содата и след като сместа набъбне, я добавете 
към брашното. Прибавете всички останали съставки 
и омесете гладко тесто. Оформете на дъното на тава за 
печене, предварително намазана със зехтин. С помощта 
на вилица направете върху хляба дупки, разположени 
симетрично в периферията и в средата. Печете за около 
30-35 минути на 170 градуса. Поднесете хляба с масли-
нова паста и сирена. 

ПАНАКОТА С КАКАО И БОРОВИНКИ
Необходими продукти: 400 мл течна сметана, 150 мл прясно 

мляко, ванилия, предварително смлени какаови зърна, 1-2 с. л. се-
мена чиа, 10 г желатин, боровинки, боровинков сироп или сладко 
за украсата.

Начин на приготвяне: Залейте желатина с около 50-60 гр. 
вода и го оставете да набъбне. В съд смесете сметаната и прясното 
мляко и ги затоплете на лек огън. Добавете какаото и ванилията. 
Отдръпнете от котлона. Прибавете желатина и бъркайте, докато 
сместа започне да се желира. Добавете семената чиа и разбъркай-
те. Изсипете сместа в купички и ги оставете в хладилник за около 
2-3 часа. Поднесете десерта декориран с пресни боровинки и боро-
винков топинг или сладко.

www.aptekamedea.bg

Пом. фармацевт Миглена Методиева



ОВЕН (21 МАРТ-21 АПРИЛ)
Месец септември ще е белязан от практически действия, които ще окажат влияние върху личния 

ви живот. Необходимо е да рационализирате подхода си, за да постигате по-лесно целите си. Пазете се 
от Близнаци, Деви, Стрелци и Риби, които е възможно да предизвикат търпението ви. Подходете с по-
вече увереност, когато демонстрирате качествата си в работна среда. Вашият реализъм и добро чув-
ство за хумор ще ви спечелят съмишленици, чиято подкрепа ще се окаже важна в решителен момент. 

РАК (22 ЮНИ-21 ЮЛИ)
За хората, родени под този зодиакален знак, месец септември ще бъде продуктивно време, 

фокусирано върху нови постижения. Важно е да се отбележи, че Луната - първият покровител на 
рака, ще заеме изключително благоприятна позиция, която гарантира добро стечение на обстоя-
телствата. Това, разбира се, не означава, че няма да можете да объркате нещо. Като цяло говорим 
за месец, който ще ви позволи да преминете към следващото ниво. За някои това ще включва 
нова работа, за други нова връзка или ново начинание.

ТЕЛЕЦ (21 АПРИЛ ДО 21 МАЙ)
През този период предстои да стабилизирате личните си взаимоотношения. Това ще ви направи 

по-уравновесени и спокойни от всякога.  Възможно е да изпитате импулс да се захванете с обу-
чение, курс или да се върнете към стари занимания, които са ви носили радост. В работна среда 
демонстрирате известна пасивност, но едновременно с това не губите позиции. Не се ангажирайте 
емоционално с минали събития.

ЛЪВ (22 ЮЛИ-21 АВГУСТ)
Месецът ще ви даде възможност най-накрая да почувствате ръцете си свободни, за да реали-

зирате много проекти, оставени в режим на задържане. Периодът ще мобилизира чувството ви за 
организация и управление, което ще е от полза за професионалното ви развитие. Вашият любовен 
живот ще ви даде достатъчно енергия, за да се осмелите да вярвате повече в себе си. 

БЛИЗНАЦИ (22 МАЙ-21 ЮНИ)
Месец септември ще изостри чувствеността ви и ще ви направи още по-привлекателни за противо-

положния пол. Периодът е подходящ за творчески занимания, почивка или романтична ваканция. Ще 
имате желание да реализирате отдавна отлагани проекти. Ще е нужно да положите усилия, за да раз-
граничите професионалните ангажименти от личните, както и добре да обмислите на кого да гласувате 
доверие и да споделите плановете си. Бъдете много бдителни по отношение на документи, закони и т.н.

ДЕВА (22 АВГУСТ-21 СЕПТЕМВРИ)
Мили Деви, за вас месец септември е ключов период от цялата година, по отношение на общата 

ви съдба. Транзитът на Слънцето във вашия знак ще ви направи по-красноречиви и решителни , 
за да изложите своите планове и стремежи. В начинанията ви ще присъства и факторът късмет, 
който ще улесни вашите усилия. Това е най-подходящото време за формализиране на връзката ви,  
за да започнете собствен бизнес или да стартирате нови проекти.

СВОБОДНО ВРЕМЕ

Хороскоп за



ВЕЗНИ (22 СЕПТЕМВРИ-21 ОКТОМВРИ)
За Везните периодът е изключително благоприятен в любовен план. Необвързаните е възможно 

да срещнат своята половинка. Във втората половина на месеца е необходимо да се погрижите за фи-
нансите си. Помислете два пъти преди всяка сделка с недвижимо или друго имущество. Възможно е 
да получите предложение, свързано с промяна в професионален план. Бъдете смели и решителни. 
Късметът е на ваша страна.

КОЗИРОГ (22 ДЕК-21 ЯНУАРИ)
Мили Козирози, месец септември ще е белязан от множество и различни активности и предиз-

викателства, които няма да е трудно да овладеете. Не губете време в размисли, не се съмнявайте 
в себе си, защото късметът е на ваша страна. Периодът може да е изключително благоприятен за 
вас, особено ако сте в търговската сфера. Това е най-подходящото време за съдружие, разширя-
ване на бизнеса, нови инициативи. Намирате се в период на спокойни романтични взаимоотно-
шения. 

СКОРПИОН (22 ОКТОМВРИ-22 НОЕМВРИ)
За представителите на този зодиакален знак се очаква месецът да е много  интензивен. Периодът 

ще даде тласък на вашите професионални амбиции, както и ще получите възможност да докажете 
способностите си, при това с изключителна прецизност. Вашият любовен живот ще претърпи поло-
жителни промени. Това ще е сферата, в която ще имате възможност да проявите целия си магнети-
зъм и няма съмнение, че няма да срещнете проблем с омагьосването на партньора си.

ВОДОЛЕЙ (22 ЯНУАРИ-19 ФЕВРУАРИ)
Месецът ще ви предложи изпитания, които ще утвърдят вашата упоритост и постоянство във 

всички области. Възможно е да почувствате, че имате нужда нещата да се задълбочат, както в ли-
чен, така и в професионален план. Разговор с близък човек ще ви накара да видите по нов начин 
етапи от живота си. Възможно е това да преобърне приоритетите ви. Ако съумеете да насочите 
енергията си към конкретно начинание, ще пожънете успех и признание за потенциала  си.

СТРЕЛЕЦ (23 НОЕМВРИ-21 ДЕКЕМВРИ)
Месец септември ще бъде колоритен, особено в романтичните ви взаимоотношения. Любовният 

ви живот бележи възход. От друга страна, периодът ви подтиква да се ангажирате в трудни ситуа-
ции, които изискват от вас решителност и преки действия, от които зависят други хора. Не бъдете 
прекалено радикални. Ако почувствате, че имате нужда, оттеглете се и се отдайте на любими зани-
мания. Това ще възвърне баланса ви и ще ви даде нови сили.

РИБИ (20 ФЕВРУАРИ-20 МАРТ)
През този месец представителите на този зодиакален знак е възможно да бъдат подложени на различ-

ни предизвикателства. Нужна е солидна доза прагматичност, за да устоите. Доверете се на вътрешното 
си усещане в оценката на хората, на които да гласувате доверие. Осъзнавате, че вашите идеали изискват 
усилия, работеща програма за изпълнение, което ще положи основите на успеха ви. 

месец Септември

www.aptekamedea.bg
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Предложенията са валидни за периода от 1 до 30.09.2017 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
ОЧАКВАЙТЕ Медея Стара Загора 2 – бул. „Цар Симеон Велики“ №60

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

www.aptekamedea.bg
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