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ЕДИНСТВЕНО БОЛНИЦА „НАДЕЖДА“ СРЕД ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
В БЪЛГАРИЯ БЕ ИЗБРАНА С ДВЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ИЗ-
СЛЕДВАНЕТО НА СТВОЛОВИТЕ КЛЕТКИ В МАТКАТА

През изминалия месец приключи 38-ият годишен конгрес на Ев-
ропейското дружество по човешка репродукция и ембриология 
(ESHRE) – един от двата най-престижни форума по репродуктив-
на медицина в света. Той се проведе в Милано между 3 и 6 юли в 
присъствието на над 10 000 делегати, като сесиите се излъчваха 
и онлайн, достигайки до още хиляди специалисти по света. 
Всяка година форумът на ЕSHRE представя най-новите и значи-
ми научни постижения в сферата на репродуктивната медици-
на и задава нова посока в по-успешната практическа работа на 
медицинските центрове по асистирана репродукция в Европа и 
света.

Тази година проучванията само на една българска болница – „На-
дежда“, бяха сред избраните да бъдат представени на внимание-
то на европейската репродуктивна общност. Две презентации и 
научен постер, засягащи взаимовръзките между стволови клетки 
в матката, имунните клетки, нивата на половите хормони и ус-
пешното забременяване, бяха одобрени и допуснати за участие 
на събитието на ESHRЕ. 
Резултатите имат голям практически потенциал за предсказване 
на успешното имплантиране на ембриона при пациенти с чести 
неуспешни имплантации. Те показват възможността стволовите 
клетки в матката да бъдат ползвани като прогностичен маркер 
за очаквания изход от ембриотрансфер, както и да бъдат разра-
ботвани методи за повишаване на количеството им като тера-
пия при репродуктивни затруднения. 
Проучванията бяха презентирани с огромен успех от Димитър 
Първанов и Маргарита Русева – биолози и представители на на-
учноизследователската лаборатория на МБАЛ „Надежда“.
Фактът, че такъв брой научни проекти от едно лечебно заведе-
ние са избрани и представени на престижния европейски форум, 
сам по себе си е оценка за високото професионално ниво, дос-
тигнато от екипа на „Надежда“, съизмеримо с това на най-голе-
мите в света. 

Вижте интервюто за успешното участие на болница „Надежда“ 
с Димитър Първанов и Маргарита Русева – част от екипа, пряко 
ангажиран с изследователската работа и откритията, свързани 
с представените теми 
https://nadezhdahospital.com/novini/inovativni-prouchvaniya-eshre/

ИНОВАТИВНИ ПРОУЧВАНИЯ НА БОЛНИЦА 
„НАДЕЖДА“ ПРЕДИЗВИКАХА ОГРОМЕН ИНТЕРЕС 
НА КОНГРЕСА НА ЕВРОПЕЙСКОТО ДРУЖЕСТВО 
ПО ЧОВЕШКА РЕПРОДУКЦИЯ И ЕМБРИОЛОГИЯ (ESHRE)

28

20

Главен редактор Боряна Димитрова
Арт директор Мария Антова
Редактор специални проекти Олга Георгиева
Редактор красота и мода Боряна Димитрова
Редактор здраве Лора Симеонова
Сътрудници д-р Диляра Маринова; Д-р Васил Хайкин; Антоанета 
Атанасова, фамилен психотерапевт; д-р Вера Мегданова; Елена 
Терзиева, експерт по балансирано хранене от CSNN; д-р Йорданка 
Кирова-Карева; доц. д-р Велина Гергелчева 
Фотографии Shutterstock
Фотография на корицата Александър Нишков
Коректор Милена Кацарова
Маркетинг marketing@betty.bg
Издател ФЬОНИКС Фарма ЕООД, гр. София 1700, 
ул. Околовръстен път 199 А
Печат Мултипринт
Тираж 30 000

Списание BETTY е безплатно месечно списание, което е достъпно във всички аптеки, участващи 
в маркетинговата концепция BETTY в България. Текстовете, публикувани в списанието, са 
изключително информативни и в никакъв случай не могат да заменят посещението при 
лекар или фармацевт. Издателят не носи отговорност за преки или косвени загуби или щети, 
възникнали или които може да възникнат чрез използването на съдържанието, публикувано в 
списанието, както и за каквито и да било грешки или пропуски в съдържанието. При публикации 
в списанието рекламодателите са длъжни да се съобразят с разпоредбите на Наредбата за 
изискванията към рекламата на лекарствените продукти, Закона за лекарствените продукти 
в хуманната медицина, както и с разпоредбите на другите нормативни актове, приложими на 
територията на Република България. Редакционният екип на списание BETTY не е длъжен да 
пази и да връща постъпили ръкописи, снимки и уеб-поща. Забранено е списание BETTY или 
части от неговото съдържание да се възпроизвеждат и/или да се използват за търговски цели 
без писменото разрешение на издателя. Всички авторски и издателски права са запазени.

Брой 99

Тези и още много полезни статии - на www.betty.bg

Ваканция в „капана“ на диарията
Кои вируси „обичат“ топлото време? 

UV лъчите са опасни и за очите
Колко важни са качествените слънчеви очила? 

Ексклузивно
Среща с обичаната певица Тони Димитрова

Съвет на експерта
SOS в сезона на „женските инфекции“

Нутриционист
Лимфната система - колко добре я познаваме?

Инициативи
„Ангели за България“

Полезно и практично
Уютен двор и красива цветна градина
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кърменето
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Световната седмица на кърменето (1-7 август) се отбелязва ежегодно 
в над 120 страни по света. Глобалната инициатива за насърчаване, под-
крепа и защита на кърменето цели подобряването на практиките, свър-
зани с него, като до 2025 година правителствата трябва да предпри-
емат действия, с които да осигурят изключително кърмене през първите 
шест месеца на поне 50% от бебетата.
Кърменето дава най-добрия старт на живота на бебето и е оптимал-
ният начин за неговото хранене – здравословен, чист и пълноценен. То 
подсилва имунната система и осигурява защита срещу различни заболя-
вания, като същевременно оказва положително влияние върху психическо-
то състояние на кърмачето. В кърмата се съдържа точното количество 
белтъчини, захари, мазнини, витамини, микроелементи и вода, от които се 
нуждае детето.
Кърменето е специално преживяване за майката и бебето, като подпомага 
връзката им и създава усещането, че отново са едно цяло.
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трябва да „затапим“ положението“, категорична е д-р Маринова.  
ПРОБИОТИК И ПРАХЧЕТА В АПТЕЧКАТА
Ако попаднем в клопката на разстройството обаче, е добре да имаме 
рехидратиращи разтвори на прахчета, които възстановяват елек-
тролитните загуби при повръщане и диария. И не само. „Пробиотици-
те и ентеролът са неизменна част от лечението на една диария и/или 
дисбактериоза. В аптеките има различни медикаменти, достъпни без 
рецепта, които са полезни при тези състояния“, посочва лекарката. И 
бърза да уточни, че ако тази терапия не ни повлияе или по-лошо – вло-
шаваме се, незабавно трябва да потърсим лекарска помощ. 
ТЪМНА УРИНА ИЗДАВА ХЕПАТИТА
Лятото е и „сезонът“ на хепатитите. „Най-често срещани са хепа-
тит А и хепатит Е поради механизма на предаване – фекално-орален. 
И двата вида могат да протекат леко. Особено трябва да внимаваме 
с недобре сготвено свинско месо“, предупреждава д-р Маринова. И 
разкрива, че болестта ще познаем по силната отпадналост, изра-
зената липса на апетит, тъмната урина, светлите – до почти бели 
изхождания – и, разбира се – пожълтяването на лигавици, очи и кожа. 
Лекарката не крие, че в тежките си форми тези хепатити водят до 
възпаление на черния дроб, нарушена функция на органа и понякога – 
жълтеница. „Болният е заразен дълго време, особено в началото на 
инфекцията, когато симптомите са неспецифични и е добре да бъде 
изолиран и лекуван на легло“, подчертава д-р Маринова. 
ГЪРЛОТО БОЛИ ПРИ ЕНТЕРОВИРУС
Зад широкото понятие „летен грип“, оказва се, се крие цяла „плеяда“ 
от вируси. „Те са особено голяма група от различни видове – енте-
ровируси, коксаки вируси, еховируси, полиовируси, риновируси и др. 
Клиничната картина е изключително широка и разнообразна“, признава 
лекарката от ВМА. И обяснява, че често започват с леко стомашно 
неразположение – със или без диария, с болки в гърлото, хрема, като 
може да има и кашлица, а при коксаки вирусите – специфични обриви. 
„Лекуват се симптоматично. При по-тежко протичане е уместно да 
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ДА ЛЕГНЕШ БОЛЕН ПРЕЗ ОТПУСКАТА – 
СИГУРНО Е НАЙ-ЛОШИЯТ СЦЕНАРИЙ, 
ЗА КОЙТО МОЖЕШ ДА СИ ПОМИСЛИШ
СЛЕД ГОДИНА БЛЯН ПО ЛЯТНАТА
ВАКАНЦИЯ. КОИ ВИРУСИ „ОБИЧАТ“ 
ТОПЛОТО ВРЕМЕ? ВЯРНО ЛИ Е, ЧЕ ЗА
Т.НАР. ЛЕТЕН ВИРУС ВАЖИ МАКСИМАТА
„ВСЯКО ЧУДО ЗА ТРИ ДНИ!“? И ОСВЕН
ВИРУСИТЕ КАКВИ ДРУГИ ОПАСНОСТИ
НИ ДЕБНАТ ПРЕЗ ОТПУСКАТА? РАЗКРИВА
Д-Р ДИЛЯРА МАРИНОВА, КОЯТО Е ЧАСТ 
ОТ ЕКИПА НА КАТЕДРА „ИНФЕКЦИОЗНИ
БОЛЕСТИ“ ВЪВ ВОЕННОМЕДИЦИНСКА
АКАДЕМИЯ (ВМА)-СОФИЯ.

„Сезонността е характерна за инфекциозните болести. Това се дъл-
жи на различните „предпочитания“ и оптимални условия за развитие 
на микроорганизмите и техните вектори (преносители). Топлото 
време и поведението на хората също са фактори, които предпо-
лагат по-честото развитие на някои видове инфекции през лет-
ните месеци“, разкрива причините за неприятните изненади през 
ваканцията д-р Диляра Маринова. И допълва, че през отпускарския 
сезон някои синдроми се наблюдават по-често от други. А именно – 
диариите, хранителните токсикоинфекции, хепатитите, ентерови-
русните инфекции, както и тези, предавани чрез ухапване от кърлеж 
или комар. „Най-честите механизми на предаване са фекално-орал-
ният и контактно-битовият, т.е. – ядем и пипаме заразени неща“, 
уточнява лекарката от ВМА.
„АРЕСТУВАНИ“ ВЪВ WC
Да попаднеш „в капана“ на разстройството е най-вероятната не-
приятност през отпуската. Факт – лятото е „златно време“ за 
диариите. „Най-честите микроорганизми, които ги причиняват, са 
ротавируси, астровируси. А от бактериите – салмонели, бацилус 
цереус, кампилобактериози, йерсиниози и други. По-рядко причини-
телите са паразити“, споделя опита си д-р Маринова.
За остра диария лекарите говорят, когато се стигне до повече от 

3 изхождания за 24 часа. А практиката показва, че обикновено причи-
ната да сме „арестувани във WC-то“ са инфекциите. „Това са някои 
„летни“ вируси, по-рядко бактерии или техните токсини. Обикнове-
но началото е остро, често с гадене и неразположеност, понякога с 
болки в корема и болезнени позиви за изхождане. Може да има примеси 
на слуз, кръв. Нерядко боледуват колективи, семейства и т.н.“, обяс-
нява лекарката от Катедра „Инфекциозни болести“.
ВНИМАТЕЛНО С МОРСКИТЕ ДАРОВЕ И СУШИТО
„Стандартно тези заболявания свързваме с консумация на съмни-
телна храна. През лятото трябва да внимаваме най-вече с ястията 
от топлите витрини, с млечни и яйчни продукти, особено кремове 
със сурови съставки. Заради топлото време, невинаги съхранение-
то им е правилно. Трябва да се внимава и с всички видове сурова 
риба и особено – морските дарове“, предупреждава любителите на 
тези вкуснотии д-р Маринова. 
„Хранителните токсикоинфекции се причиняват от токсините на 
самите бактерии и обикновено протичат с повръщане, може и тем-
пература и рядко – диария. Не се налага лечение. Почивка, диета и 
адекватна рехидратация са достатъчни. Може да се наложи про-
мивка на стомаха“, уточнява младата лекарка от ВМА.
Не е мит, че т.нар. летни грипове връхлитат внезапно и обикновено 
отшумяват за няколко дни. „Диаричните заболявания в огромния си 
процент са самоограничаващи се, т.е. минават от само себе си. При 
по-тежко протичане обаче, може да се наложи венозна рехидрата-
ция и антибиотично лечение“, подчертава д-р Маринова. 
БЕЗ АГРЕСИВНА ТЕРАПИЯ ПРИ РАЗСТРОЙСТВО
И тук идва логичният въпрос – какво да сложим в аптечката, тръг-
вайки на ваканция? „Трябва да знаем, че повръщането и диарията са 
„полезни“ симптоми – т.е. не са причина за болест, а израз на такава. 
Затова не трябва да ги спираме агресивно. Това е начинът, по кой-
то организмът се очиства сам и нашата цел е да „нормализираме“ 
състоянието и да отстраним първопричината“, изтъква лекарката. 
„Грешка е да прибягваме към антимотилитетните широко реклами-
рани медикаменти, като лоперамид. Те са ефективни, но не лекуват и 
даже могат да влошат състоянието. Имат своето място в терапи-
ята, но при много конкретни индикации и при спешни случаи, когато 

се потърси лекар. Хората трябва да знаят, че са заразни един за друг“, 
напомня д-р Маринова.
ДАЛЕЧ ОТ ВИСОКИТЕ ТРЕВИ
В топлото време се активизират и насекомите. „Ухапванията са 
твърде често срещани. Обикновено преминават като временно раз-
дразване, леко възпаление и сърбеж на кожата. В нашия географски 
регион инфекции се предават основно от кърлежи и комари“, отбе-
лязва младата лекарка от ВМА. Затова и препоръчва да използваме 
репеленти и леки, покриващи тялото дрехи, както и да внимаваме при 
разходки във високи треви – особено след дъжд.
Кърлежите най-често пренасят лаймска болест, която може да е без-
симптомна или да се прояви със специфичен обрив – еритема мигранс. 
„Марсилската треска пък се проявява с висока температура, с обрив 
и първичен афект (т.нар. таш ноар)“, разкрива още д-р Маринова.
КОМАРИТЕ ПО ЧЕРНО И БЯЛО МОРЕ НОСЯТ ЗАПАДНОНИЛСКА ТРЕСКА
Хубавото е, че комарите у нас рядко могат да ни разболеят сери-
озно. „Маларията е една от най-тежките инфекции, които предават, 
и е специфична за по-южни територии. Същото важи и за жълтата 
треска, треска чикунгуня, денга, лайшманиоза“, успокоява лекарката. 
Не бива да забравяме обаче, че западнонилската треска се предава 
от комари, които се срещат по българското и гръцко крайбрежие. 
„Характерни за някои от тези инфекции са завишена температура, 
главоболие, понякога промени в съзнанието, чернодробно засягане, 
анемии, проблеми с кръвосъсирването и други“, изрежда ги лекарката 
от ВМА.
COVID-19 НЕ „ИЗЛИЗА В ОТПУСК“
На финала д-р Маринова напомня, че COVID-19 не „излиза във ваканция“. 
„Вирусът показа, че има есенно-зимна сезонност. Лятото обаче не го 
спира и той не изчезва. Вирусът продължава да циркулира, макар и в 
по-малка степен, само за да се завърне с по-голяма сила през есента 
и зимата“, не крие младата лекарка.

Текст: д-р ДИЛЯРА МАРИНОВА, 
лекар от Катедра „Инфекциозни 
болести“ на ВМА

Ваканция в 
„капана“ на 
диарията



до попадане на по-голямо количество вредни лъчи в очите, 
защото зениците се разширяват. 

ГОЛЕМИТЕ СТЪКЛА ПРЕДПАЗВАТ ПО-ДОБРЕ
„Цената определя качеството и чистотата (липсата на 
примеси) на стъклата. Това е много важно за доброто зре-
ние – за яснотата, за контраста, за липсата на изкривяване 
на образите. Също така по-скъпите стъкла са по-плътни, 
по-малко податливи на надраскване и счупване“, не крие д-р 
Хайкин.

Формата на рамката, оказва се, също е важна. „По-големи и 
по-плътно прилепнали стъкла пазят от попадане на вредни-
те лъчи и отстрани, защитавайки и околоочната област. По-
ляризацията пък предпазва от заслепяване. Особено полез-
на е при шофиране и в планината, като се смята, че може да 
предотврати появата на главоболие, свързано със светли-
ната“, допълва още офталмологът от „Александровска“ д-р 
Васил Хайкин.

ИЗБИРАЙКИ 
СЛЪНЧЕВИ 

ОЧИЛА, 
ПЪРВОТО НЕЩО, 

ЗА КОЕТО
 МИСЛИМ, Е UV 

ЗАЩИТАТА. 
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БЕЗМИЛОСТНОТО СЛЪНЦЕ ПО-
РАЗЯВА НЕ САМО КОЖАТА, НО И
НАЙ-МИЛОТО НИ – ОЧИТЕ. КАК UV 
ЛЪЧЕНИЕТО УВРЕЖДА ЗРЕНИЕТО? 
КОИ ПАЦИЕНТИ СА НАЙ-УЯЗВИ-
МИ? КОЛКО ВАЖНИ СА КАЧЕСТВЕ-
НИТЕ СЛЪНЧЕВИ ОЧИЛА? И КАК ДА
НАПРАВИМ НАЙ-ДОБРИЯ ИЗБОР? 
ПОПИТАХМЕ ОФТАЛМОЛОГА Д-Р 
ВАСИЛ ХАЙКИН, КОЙТО Е ЧАСТ ОТ 
ЕКИПА НА КЛИНИКАТА ПО ОЧНИ
БОЛЕСТИ В СТОЛИЧНАТА УМБАЛ
„АЛЕКСАНДРОВСКА“. 

„Светлината е необходима за нашето зрение, но тя също 
така може да причини сериозна увреда на очите. Особено 

опасни са ултравиолетовите лъчи от тип UVA и UVB“, пре-
дупреждава д-р Васил Хайкин. „Излагането на UVB лъчи води 
до образуване на перде (катаракта). Помътняването на чо-
вешката леща по принцип е свързано с възрастта. Но пре-
комерното излагане на ултравиолетово лъчение увеличава 
риска за неговото развитие и появата му в по-ранна въз-
раст“, изтъква офталмологът.

АТАКУВАТ ОТ КЛЕПАЧА ДО МАКУЛАТА
„UV лъчението увеличава и риска от развитие на кожен рак в 
областта на очите, като най-често засегнати са долните 
клепачи, но горните, както и ъглите на очите, също не са 
застраховани. При хора, които прекарват голяма част от 
времето на открито, се увеличава честотата на „външно-
то перде“, т.нар. птеригиум – триъгълно дегенеративно 
разрастване на предпазния слой на окото (конюнктивата). 

ЗАЩИТАТА. 

UV ЛЪЧЕНИЕТО УВЕЛИЧАВА И РИСКА ОТ РАЗ-
ВИТИЕ НА КОЖЕН РАК В ОБЛАСТТА НА ОЧИТЕ, 

КАТО НАЙ-ЧЕСТО ЗАСЕГНАТИ СА ДОЛНИТЕ 
КЛЕПАЧИ, НО ГОРНИТЕ, КАКТО И ЪГЛИТЕ НА 

ОЧИТЕ, СЪЩО НЕ СА ЗАСТРАХОВАНИ.

То нараства постепенно в посока на роговицата и може да 
закрие напълно зрителната ос, причинявайки слепота. Въ-
преки че в голямата си част UV лъчите се филтрират от 
човешката леща и не достигат до ретината, тяхната роля 
се обсъжда и при развитието на макулната дегенерация”, не 
пропуска да отбележи специалистът от Клиниката по очни 
болести на УМБАЛ „Александровска“.

ФОТОКОНЮНКТИВИТ И ФОТОКЕРАТИТ
Фотоконюнктивитът и фотокератитът са най-бързо раз-
виващите се проблеми, провокирани от слънцето, като те 
могат да се проявят и през зимата, подчертава д-р Хай-
кин. При тези състояния UV лъчите увреждат съответно 
конюнктивата и роговицата. „Проявяват се с болка, зачер-
вяване, подуване, сълзене и чувство за чуждо тяло в очите, 
замъглено зрение. 

Обикновено симптомите отшумяват в рамките на 24 часа 
или до 3-4 дни в зависимост от засягането. Изисква се 
преглед от очен лекар“, обяснява офталмологът. За да се 
облекчи състоянието, се ограничава излагането на слънце, 
използва се слънцезащита, прилагат се студени компреси и 
болкоуспокояващи медикаменти, овлажняващи („изкуствени 
сълзи“) и противовъзпалителни капки и мехлеми по преценка 
на лекаря, разкрива д-р Хайкин. 

ХРОНИЧНО БОЛНИТЕ СА ОСОБЕНО УЯЗВИМИ
Пациентите с хронични очни заболявания също трябва да са 
особено внимателни през лятото. „На първо място хората 
с албинизъм. Това е рядко генетично заболяване, при което 
липсва образуване на пигмента меланин, защитаващ ни от UV 
лъчите. Уязвими са още пациентите, при които е отстра-
нена естествената леща и са оставени без изкуствена въ-
треочна леща, която да защитава ретината от вредното 
лъчение. Като цяло всички хора с хронични очни заболявания 
трябва да използват слънцезащита“, обобщава офталмоло-
гът от „Александровска“.

ЗЕЛЕНООКИТЕ ДА ВНИМАВАТ СЪС СЛЪНЦЕТО
Нащрек под силното слънце трябва да са и светлооките. 
„По-светлите очи имат по-малко пигмент (меланин) за защи-
та от увреждане от слънцето и ултравиолетовите лъчи в 
сравнение с по-тъмните. Хората със зелени, светлокафяви 
(лешникови) или сини очи са по-чувствителни към светлина и 
по-податливи на UV увреждане“, предупреждава д-р Хайкин.

КАК ДА ИЗБЕРЕМ КАЧЕСТВЕНИ ОЧИЛА?
Къде се крие „ключът“ към ефективната защита? Как да из-
бираме слънчеви очила? И доколко цената им е важен фактор 
за качество? „Избирайки слънчеви очила, първото нещо, за 
което мислим, е UV защитата. Тя трябва да бъде 99-100%. 
Няма значение колко е затъмнено едно стъкло, ако е от по-
ликарбонат или тривекс. И двете спират 100% от UV лъчи-
те, дори и стъклата да са прозрачни”, разкрива офталмо-
логът. И успокоява хора, които нямат големи финансови 
възможности: „Аз лично не съм попадал на евтини очила, кои-
то нямат UV защита”. Въпреки това трябва да сме наясно, 
че при липса на такава затъмненост на стъклото това води 

Текст: д-р ВАСИЛ ХАЙКИН, офталмолог 
в Клиниката по очни болести на 
УМБАЛ „Александровска“ в София
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UV лъчите са 
опасни и за очите
UV лъчите са 
опасни и за очите



Тя няма нужда от пред-
ставяне. Достатъчно е да 
е лято и да отидеш на на-
шето Черно море, или дори 

само да си го помислиш, и 
веднага в ума ти ще проз-
вучи нейният глас, който 

не можеш да сбъркаш с 
никой друг. Много сме 

щастливи, че през август 
тя е наш гост – певицата 

Тони Димитрова. 
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Автор: ОЛГА ГЕОРГИЕВА
Снимки: АЛЕКСАНДЪР НИШКОВ

Едва ли учителите ù по музика предполагат колко популярна и 
обичана ще стане, когато я изключват от училищния хор за-
ради „шумове в гласа“. Тони завършва гимназия в Бургас, там 
е родена, но заживява в любимия си град на морето чак след 
14-годишна възраст. Баща ù е военен и затова семейството 
се мести в различни градове. Майка й е детска учителка, има 
по-голям брат – Йордан, с когото ги свързва истинска обич и 
разбирателство. (Губи го на 7 ноември 2020 г., когато той си 
отива след тежко боледуване от COVID-19.) След гимназията 
Тони завършва курс по машинопис и започва да работи в общин-
ската администрация на града. В началото на 90-те, след 6 
години работа като машинописка, неочаквано пътят ù се про-
меня. Приятелка я завежда в самодейна група, харесват я много 
и започва да пее с тях по заведения. След дълги колебания през 
1995 г. Тони решава да се яви на конкурса, организиран от „Фа-
милия Тоника“ за попълване на група „Горещ пясък“. 
През януари 1996 г. е назначена за солистка на оркестъра, а 
през лятото печели трета награда за песента „Ах, морето“ 
на конкурса „Бургас и морето“. Тази песен става нейна визитна 
картичка, излиза и албум със същото име. Успехът на Тони вече 
е безспорен, през 1999 г. се издава албумът „Как си, Тони”. От 
него се раждат хитовете „Балкански синдром“, „За кой ли път“, 
„Старецът и морето“ и др. През 2000 г. Тони става майка на 
дъщеричка, Магдалена. Следват още песни, още албуми, още 
конкурси, турнета, награди… Незабравими са и нейните дуети: 
с Васил Найденов, Орлин Горанов, Гого Найденов, Веселин Ма-
ринов, Пламен Ставрев и други. Чета имената на песните ù и 
си давам сметка, че с всяко заглавие започвам да си танани-
кам песента, а всяка песен ми носи определен спомен... Сигурна 
съм, че и за много други хора е така! Затова си позволих за мои 
въпроси към Тони да използвам самите ù песни.

„Как си, Тони?“ (1999 г.)
Как съм? Всякак. През тези 22 години, откакто излезе тази пе-
сен, макар да не я пея отдавна, често ми задават този въпрос. 
Тези години преминаха с песен, стотици концерти. И в България, 
и извън нея, срещи с приказни хора, толкова много „Обичам те“ 
чух и усетих! И дадох от същото! Дъщеря ми и тя стана на 22 
години и е прекрасно момиче. Срещнах много обич, но преживях 
и опустошителни загуби, с които се опитвам да свикна, и пак 
пътувам, и пак пея.

„Още те обичам“ (2001 г.)
Още обичам да мечтая, още вярвам в доброто и хората. И въ-
преки всичко търся причини повече да обичам, отколкото да се 
киселея на живота!

„Малка водка с портокалов сок“ (2001 г.)
Обичам тази песен! Тогава, когато я написа авторът ù Стефан 
Маринов, пиех точно това. Но той вкара вътре и любовна дра-
ма, та стана тъжна песен, но пък много хора я заобичаха. Е, някои 
решиха, че това е моя лична драма, и са ме питали дали пея за 
себе си. Няма лошо, всяка песен е една малка роличка!

„За кой ли път“ (2002 г.)
За кой ли път тръгвам на път, на турне с любими български из-
пълнителки, за кой ли път ще е хубаво, искрено и човешко между 
нас и публиката, за кой ли път ще правя нови песни и за кой ли път 

ще повтарям, че съм луда по всичко и всички, които обичам!

„За тебе хората говорят" (2003 г.)
През всички тези години съм чувала много неща, доста лъжи и 
измислици, но и истини! Преживявах ги тежко, години наред, по-
сле спрях да си позволявам да страдам. Не си е заслужавало! И 
сега гледам със смях назад към тези небивалици. Но виж, за исти-
ната винаги съм имала уши, знаейки, че правя и грешки, че не съм 
права, приемам критики и се извинявам.

„Балкански синдром" (2003 г.)
Тъжно ми е и ме е яд, че думите на Маргарита Петкова (бел. ред. 
авторката на текста на песента) са актуални и днес! И ме е яд, 
и ме е срам, че се докарахме дотук, да сме примирени, когато 
виждаме и изпитваме неправди, престъпни деяния, повтаряйки 
мантрата, че от нас нищо не зависи. Че не гласуваме – пак пора-
ди тези причини, че си хвърляме боклуците навсякъде, че се гор-
деем, когато тарикатлъците минават безнаказано, че не спаз-
ваме правилата, което навсякъде по света няма как да се случи. 
Евтинията е на мода, чалгата е издигната в култ, е, това не е 
моето – нищо от гореизброеното! И няма начин да се примиря.

„Чаша кафе" (2003 г.)
Този свят наистина и едно пъстро кафене и е важно на твоята 
маса кой ще е до теб. Понякога и масата се сменя, и седящите 
около нея, защото желаещи да са на масата има много, но има 
случки тестове, и тогава разбираш, кой е до рамото ти и кой 
само на пълната маса!

„По пътя“ (2004 г.)
Някак случайно попаднах на този път и явно неслучайно го вър-
вя вече почти 25 гoдини. Моята немечтана приказка се сбъдна 
по-късно, но ми донесе радост, обич и преживях и преживявам 
красиви моменти. А те са безценни! Е, можеше да ми е по-лес-
но, но явно съм орисана да е по трудния начин! Без връзки, без 
нахалство и на всяка цена. Моето достойнство винаги е било 
на първо място и никога не съм подгъвала колене, за да се харе-
сам. Не се научих на тарикатлъци, пея – болна, здрава – на живо! 
Уважавам и благодаря на всички талантливи автори и никога не 
ги премълчавам, защото за мен те създадоха песни, които хо-
рата заобичаха. И мен заедно с тях. Пътят не е лесен и толкова 
лъскав, както изглежда. И съм платила и плащам цената за това. 
Добре, че случих на дете, което сега, от позицията на своите 
22 години, ме разбира и не ме обвинява за многото време, което 
не можах да ù посветя. По пътя срещнах и запазих много ценни 
хора, а те са сила и богатство. Изгубих някои от тях миналата 
година и никога няма да се отърся от тъгата, но съм благодар-
на, че бяха в живота ми! И сега пак вървя по пътя, повече порас-
нала, повече тъжна и надявам се по-мъдра! И пътят ме чака!

„Обещания“ (2007 г.)
Аз съм от породата, дето не само дава обещания, а и ги из-
пълнява! Обещанието за мен е въпрос на чест и достойнство 
и няма сила на света, която може да ме спре да ги изпълня! Е, 
много често се е случвало някой да ми обещае нещо и това да 
не се е случвало. Имам една кофти черта, ако ме излъжат, да-
вам толеранс до три пъти и си тръгвам! Защото един път може 
да е случайност, втори път – съвпадение, а трети път вече е 
тенденция.
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БУРГАС Е 
МОЯТА ДУША!
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ДА БЪДЕШ МАРКО ТОТЕВ НЕ Е НАЙ-ПРИ-
ЯТНОТО НЕЩО НА СВЕТА, ТЪЙ КАТО ТОВА

Е СТАНАЛО СИМВОЛ НА НЕСПОЛУКА И 
ЛОШ КЪСМЕТ. ЗАД ТОВА ИМЕ ОБАЧЕ СЕ

КРИЕ ИНТЕРЕСНАТА ЛИЧНОСТ НА ЧОВЕК, 
СПОСОБЕН ДА СЕ САМОИРОНИЗИРА И 
ШЕГУВА СЪС СЪДБАТА. НО НЕВИНАГИ 
УСПЯВАМЕ ДА СЕ СПРАВИМ С ШЕГА И 

СМЯХ, ОСОБЕНО КОГАТО СТАВА ДУМА ЗА
Т.НАР. ЗАУЧЕНА БЕЗПОМОЩНОСТ, КОЯТО

СЕ ПРОЯВЯВА КАТО ЛИПСА НА САМО-
ЧУВСТВИЕ, НИСКА МОТИВАЦИЯ, ЛИПСА

НА ПОСТОЯНСТВО, УБЕДЕНОСТ В НЕ-
СПОСОБНОСТТА НИ И В КРАЙНА СМЕТКА

ПРОВАЛ. ЗАПОЧВАМЕ ДА ВЯРВАМЕ, ЧЕ НЕ
СМЕ В СЪСТОЯНИЕ ДА КОНТРОЛИРАМЕ
ИЛИ ПРОМЕНИМ СИТУАЦИЯТА, ТАКА ЧЕ

НЕ СЕ И ОПИТВАМЕ –ДОРИ КОГАТО
ИМАМЕ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТОВА.

Когато се усещаме безпомощни, ние няма-
ме контрол над живота си, нашите дейст-
вия са безполезни. Нищо няма да се про-
мени! Заучената безпомощност се среща 
по-често при хора, които са преживели 
повтарящи се травматични събития, пре-
небрегване и малтретиране в детството 
или домашно насилие. Въпреки това винаги 
е възможно да се предприемат действия, 
просто трябва да сме отворени за въз-
можностите.

През 70-те години на миналия век амери-
канският психолог Мартин Селигман раз-
ширява концепцията за заучената безпо-
мощност от изследвания върху животни 
до хора с клинична депресия и създава те-
ория за заучената безпомощност. По-къс-
но Селигман разработва концепцията за 
научения оптимизъм: като си обясняват 
събитията по конструктивен начин и раз-
виват положителен вътрешен диалог, хо-
рата могат да се освободят от своя ци-
къл на безпомощност.
КАКВО Е ЗАУЧЕНА БЕЗПОМОЩНОСТ?
Заучена безпомощност е, когато човек не 
е в състояние да намери решения за труд-
ни ситуации – дори когато решението е 
достъпно, когато е склонен да се оплаква 
много, когато се чувства претоварен и 
неспособен да направи каквато и да е по-
ложителна промяна. Заучената безпомощ-
ност е състояние, което възниква, след 
като човек е преживял стресова ситуация 
многократно. Често заучената безпомощ-
ност започва в детството. Когато пола-
гащите грижи не реагират по подходящ 
начин на нуждата на детето от помощ, то 
научава, че не може да промени нищо. Ако 
това се случва редовно, състоянието на 

Текст: АНТОАНЕТА АТАНАСОВА, 
фамилен психотерапевт

„Идват старите приятели“ (2011 г.)
Майка ми (Бог да я прости) нямаше много приятелки и живееше 
доста затворено. Татко и той така. И все ми се чудеха и поглеж-
даха със съмнение на многото приятелства, които създавах през 
годините. Жалко, че майка не е тук, а татко е с деменция, бих ис-
кала да им кажа, че всички те (с две изключения) устояха на изпи-
танията и бяха до мен, когато бях потънала в мъка от загубата 
на брат ми. Тогава разбрах, че е имало смисъл да ги обичам и да им 
вярвам. И знам, че сега да звънна на всеки един от тях, те ще са до 
мен. Аз също – до тях. Да, изгубих четирима от най-обичните ми, 
много ми липсват, боли ме, но имам още хора до себе си – безценни 
и истински!

„Сто горещи дни" (2018 г.)
Който ме познава, знае, че не понасям горещината. И 100 горещи 
дни са ми ужас. Обичам студа, дъжда, бурите! Не се пека на слънце, 
хич не е моeто да правя тен! Както казвам, аз съм един стар Хо-
ливуд, когато всички жени са бели като мляко. Ако отида на плаж, 
стоя в морето, плацикам се и после веднага - под чадъра!

„Изгубена" (2019 г.)
Понякога наистина се изгубвам. Тъжно е да признавам, че някъде 
съм сбъркала, че съм позволила да се подведа от сърцето си. 
Много често съм казвала: „Това не е честно!“ И съм приемала, че 
моето честно нищо не значи за други хора! Всеки може 
да се заблуди, да се влюби, да ослепее и оглушее от 
любов, нo един ден всичко си идва на мястото. 
И си тръгвам, без да поглеждам назад! И никога 
не са връщам!

заучена безпомощност може да продъл-
жи и в зряла възраст. Прекомерното опе-
кунство също може да доведе до заучена 
безпомощност в зряла възраст. Децата, 
които стават прекалено зависими от ро-
дителите си, обикновено се страхуват, че 
ще се провалят без подкрепа. Често та-
кива деца са:
l с ниско самочувствие и ниска мотивация,
l имат ниски очаквания за успех,
l проявяват по-малко постоянство,
l не искат помощ,
l приписват неуспеха си на липсата на 
способности, а успеха - на фактори извън 
техния контрол като късмет например.
Необходимо е родителите да осигурят 
подкрепа, докато децата се научат да се 
ориентират в света сами. Въпреки че де-
цата може да имат и неуспехи, родителите 
могат да затвърдят стратегиите им, да 
им помогнат да учат и да засилят само-
чувствието си, докато растат.
Възможно е да сте се научили на безпомощ-
ност в някои области от живота си, но не и 
в други. Например, човек може да се справя 
добре на работа, но му е трудно да опре-
деля граници с родителите си.
КОГА ГОВОРИМ ЗА ЗАУЧЕНА БЕЗПОМОЩ-
НОСТ?
Вероятно става дума за това, ако имате:
НИСКО САМОЧУВСТВИЕ - при заучена без-
помощност хората се съмняват в способ-
ността си да изпълнят дори най-малката 
задача.
ФРУСТРАЦИЯ - лесно се претоварвате или 
смущавате, когато работите по проекти 
или общувате с хора.
ПАСИВНОСТ - нагласата „Такъв ми е къс-
метът“ премахва всяко желание за опит да 
промените нещата. Хората с тази перс-
пектива не полагат много усилия да се 
опитват да избегнат трудности или да 
подобрят шансовете си за успех.
ЛИПСА НА УСИЛИЯ - заучената безпомощ-
ност може да доведе до отлагане и из-

бягване на решения. Хората често не се 
опитват да завършат проекти или задачи, 
като предполагат, че нищо – или нищо до-
бро – няма да се случи.
ПРЕДАВАТЕ СЕ – дори когато започнат да 
работят върху нещо, тези хора се отказ-
ват относително бързо.
Заучената безпомощност може да повли-
яе на живота ви по всякакви начини и нито 
един от тях не е особено обнадеждаващ. 
Добрата новина е, че е възможно да се 
„отучи“ заучената безпомощност. Рабо-
тата с някой, който може да ви помогне да 
разпознаете тези модели, би била огромна 
стъпка напред в научаването на нещо ново.
КАК МОГА ДА СЕ НАУЧА ДА БЪДА
ПО-МАЛКО БЕЗПОМОЩЕН?
Хората могат да се противопоставят на 
заучената безпомощност, като практику-
ват независимост от най-ранна възраст 
и чрез култивиране на устойчивост, са-
мооценка и самосъчувствие. Участието в 
дейности, които възстановяват самокон-
трола, също може да бъде ценно.
МОЖЕ ЛИ ПСИХОТЕРАПИЯТА ДА ПОМОГНЕ?
Вашият мозък иска да се справи с провала, 
като се откаже. Терапията може да помог-
не да изследвате произхода на възприема-
ната безпомощност и да се научите да се 
справяте със свързаните поведения. Ра-
ботата с терапевт може да ви помогне 
да се отучите и да се „освободите“, може 
да ви помогне да промените стила си на 
мислене от песимизъм към оптимизъм и да 
се научите да преосмисляте ситуациите и 
резултатите в по-положителна светлина. 
И ако се страхувате, че ще бъде трудно и 
невъзможно за справяне, спомнете си ду-
мите на Руми: „Тръгнеш ли да вървиш, пъ-
тят се появява“. Просто започнете. В мо-
мента, в който направите първата крачка, 
пред вас ще се отвори възможността да 
се справите със заучената безпомощност 
и да промените живота си към добро.

„Любов в сегашно време" (2021 г.)
Тази песен се появи, когато не 
мислех, че изобщо повече щe пея. 
Бях изгубила най-прекрасното съ-

щество в живота си, батко. Всъщ-
ност малко преди това, но нямах 

време да се занимавам. Всичко беше 
пандемия. И минаха месеци, един ден я 

извадих от телефона и реших да продъл-
жа. Скоро ще направи милион гледания и аз съм 

толкова влюбена в нея, хората я пеят с мен и ста-
на вълшебство! Радост е за мен, че се намерихме с вели-

колепния поет Краси Трифонов, а Светльо Лобошки за пореден 
път доказа, че е чудо! 

„В сянката на твоята душа“ (2021 г.)
Първият ми рожден ден, без да чуя гласа на батко. И ми звънна 
Хайго Агасян. И ми подари тази песен по текст на Лора Кекев-
ска. „Сянката на твоята душа“. Нещо ме жегна и знаех, че това 
е песен за батко, който ще виждам само в съня си. Посветих я 
на него и всички, които загубихме в тази пандемия! Имах най-до-
брия човек за брат! И ако има нещо хубаво и добро в мен, то е 
благодарение на него. Няма ден, в който да не мисля за него, и 
още не вярвам, че ще го срещам само в съня си!

„Ах, морето“ (1997 г.)
Това е моят печат, моето второ фамилно име, моята първа 
песен за морето, на която дължа много, и на нейните автори 
Стефан Маринов и Иван Ненков! А морето – тo е срещу моята 
тераса, до мен и в сърцето ми, а Бургас е моята душа!

Заучена безпомощностЗаучена безпомощност
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ЗАСЯГАНЕТО НА ГРЪБНАЧНИТЕ 
КОРЕНЧЕТА МОЖЕ ДА ВОДИ ДО 

СЕТИВНИ ОПЛАКВАНИЯ – БОЛКИ ИЛИ 
НАМАЛЕНА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ, ИЛИ 

ДВИГАТЕЛНИ – НАМАЛЕНА МУСКУЛНА 
СИЛА НА ОПРЕДЕЛЕНИ МУСКУЛИ. 

в света на 
ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ

Текст: ОЛГА ГЕОРГИЕВА
Снимка: УМБАЛ „СОФИЯМЕД“
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Доц. Гергелчева е специалист по нервни болести, детска не-
врология и клинична електромиография. Магистър е по здра-
вен мениджмънт. Специфичните й интереси са в област-
та на съдовите заболявания и исхемичния мозъчен инсулт, 
наследствените и дегенеративни заболявания на централ-
ната и периферната нервна система, редките болести, не-
вромускулните заболявания и въвеждането на стандарти за 
грижи при тях в страната (www.nmd-bg.com). 

Дипломира се в МУ в София през 1994 г. От 1996 г. работи в 
Детска неврологична клиника, УСБАЛНП „Св. Наум“, от 2006 
г. – в Клиника по нервни болести, УМБАЛ „Александровска“, 
като лекар – главен асистент. От 2012 г. е началник на от-
деление и доцент към Катедра по неврология, МУ-София. 
От януари 2015 г. е завеждащ Клиниката по неврология, УМ-
БАЛ СОФИЯМЕД. От 2017 г. е доцент към Медицински факул-
тет на СУ „Св. Климент Охридски“. През 2001 г. специализи-
ра в Университетската болница в Хановер, Германия, а през 
2008-2009 г. е стипендиант на „Александър фон Хумболдт“ 
фондацията във Фридрих-Баур-Институт в Мюнхен, Гер-
мания. През 2004 г. печели наградата на името на проф. д-р 

Асен Хаджиолов „Млад учен на годината“ на Медицински фа-
култет, МУ-София. От 2005 г. е доктор по медицина. Автор 
и съавтор е на над 250 публикации в български и междуна-
родни реферирани списания по неврология и генетика с общ 
импакт-фактор до 2018 г. – 328,5. Участва в идентифицира-
нето на шест нови заболявания в сътрудничество с проф. 
Ивайло Търнев и колеги от България, Европа, Америка и Ав-
стралия. Доц. Гергелчева е член на български и международни 
дружества в областта на неврологията. Съавтор е в два 
учебника и една монография в областта на неврологията и 
неврогенетиката.

Доц. Гергелчева, как се насочихте към неврологията?
Баща ми е лекар, неврохирург. Отраснала съм с медицината 
от разкази вкъщи и посещения в Клиниката по неврохирургия 
на ВМА. Неврологията е най-близка специалност за консер-
вативно лечение на заболявания и на централната, и на пери-
ферната нервна система.

Какви могат да бъдат причините за нарушенията на пери-
ферната нервна система?
Най-честите заболявания на периферната нервна систе-

РАДИКУЛИТИТЕ – НАЙ-ЧЕСТИТЕ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ПЕРИФЕРНАТА 

НЕРВНА СИСТЕМА

ма са радикулитите/ радикулопатиите, т.е. притискане на 
гръбначни коренчета в областта на кръста или шията. Паци-
ентите се оплакват от остра болка с възможно ограничение 
на движенията (т.нар. сецване) най-често в областта на кръ-
ста и излъчваща се по крака задно-странично до пръстите 
на ходилото. От шията болката се излъчва надолу като лам-
паз по ръката до някои от пръстите. Възможно е да настъпи 
и рефлекторно изкривяване в съответната част на гръбна-
ка, което е анталгично, за облекчаване на болката. Най-често 
причина за радикулита е притискане от дискова протрузия 
или дискова херния – конституционално или по-често деге-
неративно променен диск при възрастни.

Колко тежко може да бъде засягането на периферните нерви 
и може ли да доведе до инвалидизация? 
Засягането на гръбначните коренчета може да води до се-
тивни оплаквания – болки или намалена чувствителност, или 
двигателни – намалена мускулна сила на определени мускули. 
В областта на кръста дисковите хернии могат да доведат 
до парализа на стъпалото за повдигане нагоре или надолу. В
някои случаи при по-срединни дискови хернии се притискат 
повече гръбначни коренчета с по-богата симптоматика, вкл. 
и тазово-резервоарни нарушения от типа на изпускане (ин-
континенция) на урината.

Какво е добре да знаят тези пациенти за начина си на живот 
през летния сезон, за да не се стига до обостряне на заболя-
ването? 
През летния сезон, както и през останалите сезони, обос-
трянето се свързва с фактори, независещи от пациента 
(конституционални) или такива, които могат да провокират 
пролабиране на дискова херния – напр. вдигане на тежко или 
травма на гръбнака.

Често ли при заболяване на гръбначния стълб се налага опера-
тивно лечение и какви могат да бъдат усложненията от него? 

Доц. д-р ВЕЛИНА ГЕРГЕЛЧЕВА, 
началник на Клиниката по неврология 
в УМБАЛ „Софиямед“

ЕДНИ ОТ ЧЕСТО СРЕЩАНИТЕ НЕВРОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СА НАРУШЕНИЯТА НА
ПЕРИФЕРНАТА НЕРВНА СИСТЕМА ВСЛЕДСТВИЕ ПРОМЕНИ В ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ. В 
ТОЗИ БРОЙ ПОКАНИХМЕ ДОЦ. Д-Р ВЕЛИНА ГЕРГЕЛЧЕВА ДА НИ РАЗКАЖЕ ПОВЕЧЕ ЗА
ПРИЧИНИТЕ, ОПЛАКВАНИЯТА И ЛЕЧЕНИЕТО ИМ.

Индикациите да насочваме за опера-
тивно лечение са ясно определени 
– наличие на отпадна симптоматика, 
напр. пареза на стъпалото или ръка-
та, или намалена чувствителност; 
тазово-резервоарни нарушения или 
неповлияваща се радикуларна болка 
при адекватно лечение за повече от 
един месец.

Колко дълго може да се отлага опера-
цията?
При наличие на пареза или пълна па-
рализа оперативното лечение е най-
добре да не се отлага за повече от 
2-3 седмици от настъпването ù. Кол-
кото по-рано се предприеме осво-
бождаване на коренчето и адекват-
но инервиране на мускула, толкова 
по-голям е шансът да се възстано-
вят функциите на мускула.

Какво е медикаментозното лечение?
В острия стадий на болковия синдром провеждаме лечение 
с нестероидни противовъзпалителни средства, витамини 
от група В, в някои случаи – кортикостероид. В хроничния 
стадий може да се изпише лечение за хронична невропатна 
болка или курс с нивалин. 

Кога е уместна физиотерапия и балнеолечение? 
Обикновено след преминаване на острата силна болка и 
задължително след проведено образно изследване на съ-
ответната част на гръбнака, за да е сигурно, че няма да се 
навреди. Изключително важно е да се обучи пациентът и за 
подходяща лечебна физкултура за гръбнак, която да продъл-
жи да провежда и в домашни условия, обикновено сутрин 
след събуждане. 



Продуктите, отбелязани като ОТС, са лекарствени продукти без лекарско предписание. Преди употреба прочетете листовката.

Оливокап
спрей за уши 15 ml

Натурален продукт без вода. 
За профилактика и почисване 
на ушна кал при деца и 
възрастни. Антибактиреални 
и противогъбични свойства, 
помага за предпазване от 
инфекции и задържане на вода 
в ухото.
За профилактика 1-2 впръсквания 
на ден. При проблеми с ушната 
кал 3-5 впръсквания на ден.
Клинично тестван продукт: 
УМБАЛ „Св. Георги“ гр. Пловдив

Визиозон
капсули х 30

l Подпомага зрението; 
l Съдейства за защитата на клетките на ретината;
l Забавя стареенето на очите; 
l Предпазва клетките от оксидативен стрес.
1 капсула дневно.

Пробиотични капсули за балансирана чревна 
микрофлора, съдържащи най-проучваната 
пробиотична 
култура Lactobacil-
lus rhamnosus GG. 
По една капсула 
на ден.

Хранителна добавка. 
Преди употреба 
прочетете упътването.

Вая Форте Пробиотик
капсули х 15

Специална формула със силен обезболяващ ефект.
l Главоболие;
l Мигрена;
l Зъбобол.
Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и юноши 
над 12 г. Преди употреба прочетете листовката. A0013/18.01.2022

Стегни се при нужда. 
Ре-Комфорт е подходящ при 
чести, течно-кашави изпражнения, 
като поддържа нормалната 
им консистенция. Приема се: 
през първия ден: две таблетки 
еднократно, през втория и третия 
ден - два пъти по една таблетка.
Хранителна добавка. Да не се използва като 
заместител на разнообразното хранене. 

Защитава вените, укрепва капилярите
За лечение при:
l Венозно-лимфна недостатъчност;
l Хемороидална криза;
l Чупливост на капилярите.
Венозна недостатъчност: 1 таблетка дневно сутрин 
преди закуска.
Хемороидална криза: 2-3 таблетки дневно по време на 
хранене.
Диокет е лекарствен продукт за възрастни без лекарско предписание. 
Съдържа диосмин. Преди употреба прочетете листовката. А0060/01.04.2022

Ацефеин   
таблетки х 10

Ре-комфорт   
таблетки за дъвчене х 6

Диокет
таблетки 600 mg x 30

Магнезий + Витамин В комплекс 
таблетки х 30

Нежна грижа за здрави пикочни пътища. 3 х 2 
таблетки дневно.

Цистирен
таблетки х 30

Магнезий с витамин В 
комплекс от Абофарма 
подпомага нормалното 
функциониране на 
метаболизма и нервната 
система - намалява 
стреса, умората и 
крампите. 1 таблетка на 
ден.

Да не се превишава 
препоръчителната доза. Да не 
се използва като заместител на 
разнообразното хранене.

ПРЕПОРЪКА НА СЕЗОНА

Двойна формула с тройно действие при 
разширени вени.
l Облекчава болката;
l Потиска възпалението;
l Укрепва венозните стени. 
Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и 
деца над 14 г. Съдържа индометацин и троксерутин. Преди употреба 
прочетете листовката. А0091/05.05.2022

Троксевазин Дуо  
гел 45 g

деца над 14 г. Съдържа индометацин и троксерутин. Преди употреба деца над 14 г. Съдържа индометацин и троксерутин. Преди употреба деца над 14 г. Съдържа индометацин и троксерутин. Преди употреба 
прочетете листовката. А0091/05.05.2022прочетете листовката. А0091/05.05.2022

Флора 10
капсули х 15

Flora 10  от Абофарма е 
мултищамов синбиотик 
с 10 млрд. полезни 
бактерии за поддържане 
на балансирана чревна 
флора по време и след 
прием на антибиотик. 1-2 
капсули на ден.

Хранителна добавка. Не е 
заместител на разнообразното и 
балансирано хранене.

1 капсула дневно.

култура Lactobacil-
lus rhamnosus GG. 

прочетете упътването.

За профилактика 1-2 впръсквания 
на ден. При проблеми с ушната 

OTC OTC

бактерии за поддържане 

прием на антибиотик. 1-2 

заместител на разнообразното и 

OTC
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Текст: Д-р ЙОРДАНКА КИРОВА-КАРЕВА, акушер-гинеколог 
в МЦ „Св. Николай Чудотворец“ и УМБАЛ Бургас

НЕКА СИ ПРИЗНАЕМ… НЕМАЛКО ОТ ДАМИТЕ ОТНАСЯТ У ДОМА
„СКЪП СПОМЕН“ ОТ ВАКАНЦИЯТА ПОД ФОРМАТА НА НЕПРИ-
ЯТНА „ЖЕНСКА ИНФЕКЦИЯ“. КЪДЕ СЕ КРИЯТ РИСКОВЕТЕ ПРЕЗ
ОТПУСКАТА? КАК ДА СЕ ГРИЖИМ ЗА ИНТИМНОТО СИ ЗДРАВЕ, 
КОГАТО РЕДУВАМЕ МОРЕТО С БАСЕЙНА И ХОТЕЛСКАТА ВАНА? 
И ЗАЩО Е ДОБРЕ СЛЕД ВАКАНЦИЯТА ДА СЕ ИЗСЛЕДВАМЕ? 
ОБЯСНЯВА Д-Р ЙОРДАНКА КИРОВА-КАРЕВА, СПЕЦИАЛИСТ 
АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ В МЦ „СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ“ И
УМБАЛ-БУРГАС.

Л ятото категорично е критичен сезон по отношение на 
вагиналните инфекции, признава д-р Йорданка Кирова. 
„Броят на жените с оплаквания след почивка се уве-

личава, като няма значение дали са били на море или планина. 
Дори рисковете при ходене на басейни или в хотелски вани 
са по-големи, отколкото на плажа. Причината е, че колкото 
и добре да е почистена една баня, може да не е достатъчно 
– или да не се ползват правилните дезинфектанти. Затова 
съветвам жените да не ползват ваните в хотелите, нито хи-
гиенните материали там. Нека си вземат душ и да разчитат 
на личните си средства – сапуни, шампоани, гъби“, съветва 
гинеколожката от УМБАЛ-Бургас. Защото опитът ù сочи, 
че извор на гъбични и бактериални инфекции много често са 
именно ваните в хотелите, които се ползват от буквално хи-
ляди хора.

ПРИ СЪРБЕЖ И БОЛКА – НА ГИНЕКОЛОГ
Най-разпространената инфекция през лятото е гъбичната 
– кандида, както и трихомони, обяснява д-р Кирова. Белег за 
такава са сърбежът и дискомфортът, които най-често се 
появяват в рамките на 7-10 дни след заразяването. Дори и 
да няма оплаквания обаче, АГ специалистката препоръчва на 
дамите да си направят микробиологично изследване след ва-
канцията – независимо дали са почивали на море или планина. 
„То се поема от здравната каса с направление от личен лекар“, 
уточнява д-р Кирова. И напомня, че при изявени симптоми –  
сърбеж, неприятни усещания в областта на влагалището, бо-
лезнен полов контакт, е задължително да посетят гинеколог.

ПРОМИВКИТЕ ПОМАГАТ
Не е тайна, че гъбичните инфекции „предпочитат“ топлото 
време. „През зимния период кандида е по-рядко срещана – 
освен в семейства, в които не се поддържа добра интимна 
хигиена. През лятото става запарване. Особено след мен-
струация се наблюдава едно кафеникаво цапане, което пред-
разполага към бактериална инфекция. И е хубаво, когато за-
почне, да се правят влагалищни промивки със смрадлика (те-
тра) или готови форми, които се продават в аптеката“, съ-
ветва д-р Кирова. „Противно на онези, които отричат из-
ползването на дамските душове, аз препоръчвам такива при 
установена кандида, при ешерихия коли – промивка и след 
това намазване с лекарството, препоръчано от лекаря. Дори 

профилактично ги препоръчвам –  след менструация, след по-
лов контакт, ако във влагалището е останала сперма, защото 
остатъците от нея също причиняват щипане, дискомфорт“, 
отбелязва гинеколожката от УМБАЛ-Бургас. 

БАСЕЙНЪТ Е ПО-КОВАРЕН ОТ МОРЕТО
Оправдан ли е страхът от мокрите бански, когато говорим 
за вагинални инфекции? „На плажа те не са рискови, защото 
е горещо и изсъхват бързо. Освен това водата в морето 
е по-солена и не позволява развитието на инфекции. Много 
по-рисков е басейнът – независимо дали е минерален, защото 
се ползва от много хора, а всеки от тях носи в себе си нещо и 
ние не знаем какво е то. Затова след къпане е добре бързо да 
си вземем душ“, подчертава АГ специалистката.

БЯЛОТО ТЕЧЕНИЕ НЕ Е БЕЗОБИДНО
Не всеки дискомфорт в интимната зона обаче е белег на гъ-
бична инфекция. „Кандидата се доказва само микробиологич-
но. Лекува се с различни медикаменти – кремчета, хапчета 
през устата. Много важно обаче е да се лекуват и двамата 
партньори – и жената, и мъжът“, категорична е д-р Кирова. 
Невинаги е достатъчно партньорът да „глътне“ антимико-
тичния препарат. „Нужно е мъжът добре да измие пениса си, 
като обели главичката и подсуши със специална за целта кър-
па, като след това се намаже с изписания крем“, обяснява д-р 

Кирова. И отбелязва, че поддържането на добра интимна хи-
гиена и от двамата партньори е задача не само през отпус-
ката. „Нужно е да сме отговорни към себе си. Много често в 
практиката си срещам хора, които с години влачат едно бяло 
течение и считат, че е нормално. Не, не е нормално! Минават 
2-3 лечения, докато премахнем това, което е открито, неза-
висимо дали е гъбично или бактериално“, споделя горчивия си 
опит гинеколожката.

САПУНЪТ НЕ Е „ВРАГ“
На финала д-р Кирова дава и ценни препоръки за превенция 
на вагиналните инфекции – не само през отпуската. „Трябва 
да се избягва запарването, да се носи бельо от естестве-
ни материи, дамите да са с повишено внимание към басейни и 
вани, а епилация да се прави само при специалисти в провере-
ни салони, които спазват високо ниво на хигиена, почистват 
си апаратурата, дезинфекцират след всеки клиент“, изрежда 
„златните правила“ гинеколожката.

„Важно е да се поддържа добра хигиена вкъщи – ежедневно 
измиване на влагалището с топла вода и щадящо миещо сред-
ство. Мит е, че не е нужно да се използва сапун. Това са стари 
разбирания от едно време. Има прекрасни „меки“ сапуни, ин-
тимни гелове – с ниска киселинност, без много химикали. Не 
може без сапун!“, категорична е д-р Йорданка Кирова.  

SOS в сезона на 
„женските инфекции“
SOS в сезона на 
„женските инфекции“



Текст: ЕЛЕНА ТЕРЗИЕВА, 
експерт по балансирано хранене от CSNN 

Нашето здраве зависи и от нашето разбиране и познаване как 
функционира тялото ни. От това дали ще създадем условия на 
всичките ни органи и системи да работят правилно. Чували 
сме, а и често сме прилагали, различни методи за детоксика-
ция. Кога успешно, кога не толкова. Рядко обаче се споменава 
една много важна система за прочистването на тялото и това 
е лимфната система.
КОЛКО ДОБРЕ ПОЗНАВАМЕ ЛИМФНАТА СИ СИСТЕМА?
Можете ли да се сетите за конкретен орган, който е част от 
лимфната система? Най-вероятно - не. Защото тя се състои 
от съдове и възли. И ако кръвоносната система се състои от 
съдове с обща дължина около 100 000 км, то лимфната система 
има два пъти повече.
Съдовете на лимфната система обаче са невидими за окото. 
Това е и причината да се получават отоци при операции защото 
хирурзите не зашиват съдовете на лимфната система. В наше-
то тяло всички органи са снабдени със съответните лимфни 
възли, като единственият орган, който не разполага с такива, 
е плацентата. Затова при бременност се натоварва лимфата 

и също се получават отоци. Ето ви и една съществена причи-
на да се направи прочистване на лимфата при подготовката за 
бременност. 
КАКВО ВСЪЩНОСТ ПРАВИ ЛИМФНАТА СИСТЕМА?
Това е нашата основна дренажна система. Ние нямаме кръво-
носни съдове до всяка клетка на нашето тяло, които да ù дос-
тавя храна. Затова това го прави междуклетъчната течност, 
а клетките се хранят оттам, но също така и отделят отпад-
ните продукти отново в междуклетъчната течност. Това е 
техният ресторант, но и тяхната тоалетна. Оттам лимфата 
поема отпадните вещества и ги отнася към белия дроб, бъбре-
ците и черния дроб, за да се изхвърлят. Представете си от-
къде ще се хранят нашите клетки, ако не е прочистена лимфна-
та система?! Разбира се, от своята тоалетна.
Рядко лимфната течност съществува в чист вид поради тази 
причина. Виждали сте я чиста може би само когато се охлузите. 
Тези малки воднисти капчици, които избиват на повърхността, 
са лимфа.
Лимфната система представлява и естествена бариера за 

патогенните организми. Лимфните възли, разположени по лига-
виците, улавят тези организми, унищожават ги и ги извеждат 
към влагалището, червата или потните жлези, за да бъдат из-
хвърлени. Затова наличието на слуз е индикатор за натрупване 
в лимфната система на бактериални трупове, които трябва да 
бъдат изхвърлени.
Когато имаме хрема, кашлица или отделяме повече от нормал-
ното слуз от влагалището, не трябва да потискаме симптоми-
те, а да помогнем на лимфната система да се изчисти.
Слюнката също е мощен участник в работата на лимфната сис-
тема. По време на заболяване се отделя повече слюнка (около 
0,5 л), с която се изхвърлят бацилите.
Как да разберем дали е замърсена лимфната ни система?
ЕТО СИМПТОМИТЕ: 
- Обложен език.
- Наличие на слуз (хрема, кашлица, бяло течение и др.).
- Изпотяване на челото – говори за задръстени бъбреци.
- Нощно изпотяване.
- Синузит.
- Алергии.
- Наличие на целулит.
Ако имате някой от тези симптоми, препоръчително е да на-
правите изчистване на лимфната си система. Дори и да нямате, 
профилактичното изчистване няма да ви е излишно.
КАК ДА ПРОЧИСТИМ ЛИМФНАТА СИ СИСТЕМА?
Както и за всичко друго няма вълшебно хапче. Нашето здраве е 
въпрос на ежедневна грижа. Ето и няколко стъпки за поддържа-
не здравето на лимфната система:
ПИЕНЕ НА ВОДА – минимум 30-40 мл на килограм телесно те-
гло чиста вода за деня. Най-добре е да бъде структурирана, с 
ниска минерализация и обогатена с минерали в биологично усво-
има форма, което може да стане например с български зеолит.
Лимфата е течност и ако междуклетъчната течност в нашето 
тяло е средно 60 литра, то лимфата е около 2,5 л. Представете 
си как може това количество, което е около 24 пъти по-мал-
ко, да прочисти течността в цялото тяло. Трябва много, много 
вода!
Изключително важно условие за поддържане на здрава лимфна 
система е раздвижването ù, което трябва да става само от 
долу нагоре! Лимфната система си няма орган, който да я из-
помпва, както сърдечносъдовата си има сърце, което посто-
янно работи. За движението на лимфата трябва да се погрижим 
ние, раздвижвайки се на всеки 40 мин.
Природосъобразен живот – слънчеви бани, плуване, воден ма-
саж, разходки в планината. Всичко това спомага раздвижването 
на лимфата.
САУНА – сигурно сте забелязали какво количество течности 
се изхвърлят от организма по време на сауна. Особено важно е 
вземането на душ със студена вода през почивките. Това спо-
мага процеса на изчистване, а и ще се почувствате много ос-
вежени.
МАСАЖ – най-вече лимфен дренаж. Специалистите са обучени 
как точно се прави той – от долу нагоре.
БАЛАНСИРАНО ХРАНЕНЕ - пълноценно и разнообразно, богато 
на антиоксиданти, спомагащи изчистването на организма от 
свободните радикали.
ВИТ. С И Е – основни антиоксиданти.
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Лимфната система

ПОВЕЧЕТО ХОРА ВЯРВАТ, ЧЕ ЗДРАВЕТО
НИ ЗАВИСИ ОТ ХРАНАТА, КОЯТО ПРИЕ-
МАМЕ, ОТ НАЧИНА НИ НА ЖИВОТ, ОТ НА-
ВИЦИТЕ И ОТ НАЧИНА НА МИСЛЕНЕ. ТОВА
Е ТАКА, НО И НЕ Е ТАКА.

ОРГАНИЧЕН ГЕРМАНИЙ – гъби шийтаке, чесън, броколи, целина, 
алое, хлорела, женшен, ечемик и кресон.
ВИТ. К – предпазва от рак на лимфата. Съдържа се в броколито, 
копривата, бананите, кайсиите и водораслите.
ЕДНА ИЗПИТАНА ПРОГРАМА С ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ
Може да няма едно вълшебно хапче, но пък някои биодобавки мо-
гат да допринесат за подобряване работата на лимфната сис-
тема и нейното изчистване.
СЛАДЪК КОРЕН - раздвижва течностите в организма, има про-
тивовъзпалително, имуностимулиращо, тонизиращо и спаз-
молитично действие. При язва – успокоява стомаха, намалява 
киселините и жлъчния сок. Има диуретичен ефект и спомага ра-
ботата на бъбреците.
КЕЛП - келпът е сорбент, благодарение на което прочиства 
червата, изчиства холестерола, излишната слуз и тежките ме-
тали. Има антирадиационно действие. Освен това е богат и на 
хранителни вещества за клетката – йод, витамини, минерали, 
аминокиселини, полизахариди, целулоза, усвоими почти напълно.
ЛЮЦЕРНА - жлъчегонно действие, спомага прочистването, 
разграждането на мазнините и работата на черния дроб. 
ЛЕЦИТИН – укрепва черния дроб и разтваря част от мастно-
разтворимите токсини.
С тази програма имам личен опит. Когато за първи път я про-
ведох, неочаквано започна бучене в дясното ми ухо. Помислих, 
че съм прекалила в говоренето по телефона. Започнах да слагам 
слушалката от другата страна, но бученето си остана в съ-
щото ухо. Тогава се сетих, че още от детството имах подут 
лимфен възел точно зад дясното ухо. Проверих го и забелязах, 
че е напълно еднакъв с този отляво. След 2-3 седмици буче-
нето изчезна, а лимфният възел и до ден днешен не се е подул 
повече. По това аз забелязах, че нещо наистина се случва в моя 
организъм.
И все пак храните и добавките имат своята магическа и лечебна 
сила само и единствено при едно условие: ако ние водим един 
отговорен, съзнателен и хармоничен начин на живот, познаваме 
как функционира нашето тяло и даваме възможност на всички 
процеси да протичат правилно. И понеже не се раждаме с „ин-
струкция за употреба“ на нашето физическо тяло, ние цял жи-
вот го опознаваме.
Продължавайте да опознавате себе си, да бъдете търсещи, 
любознателни и съзнателни, приятели!

В НАШЕТО ТЯЛО 
ВСИЧКИ ОРГАНИ СА 

СНАБДЕНИ СЪС 
СЪОТВЕТНИТЕ ЛИМФНИ 

ВЪЗЛИ, КАТО 
ЕДИНСТВЕНИЯТ ОРГАН, 
КОЙТО НЕ РАЗПОЛАГА 

С ТАКИВА, 
Е ПЛАЦЕНТАТА.
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„По света живеят над 2 милиона българи и ние вярваме, че 
всички искат България да просперира. За съжаление проспе-
ритет не е думата, която описва състоянието на народа 
ни. Затова ние, от „Ангели за България“, вярваме, че можем 
с общи усилия да помогнем. Вярваме, че всеки от нас може 
да отдели символична сума от 2-5-10 евро на месец, която 
не би се отразила на качеството му на живот, но обединени 
хиляди българи всеки месец ще правим чудеса за народа си.“

„Ангели за България“, 
Благотворителната организация на българите в чужбина

И деята витае във въздуха от дълго време, но кризата 
е искрата, която кара Стела Иванова от Видин да ос-
нове организацията „Ангели за България“. Стела живее 

със семейството си от осем години в Обединеното крал-
ство. За кратко време тя успява да намери съмишленици 
и помощници, хора с големи сърца, които да я последват в 
каузата. Създават уебсайт и постепенно започват да съ-
бират на едно място българите по света, които искат да 
помагат на нуждаещи се сънародници в България: възрастни 
и/или самотни хора, деца/възрастни в неравностойно по-
ложение, болни, многодетни и/или бедни семейства, други 
хора в нужда. 

КАУЗИ ЗА ЗДРАВНА ПОДКРЕПА
Голяма част от каузите са свързани с помощ на хора в теж-
ко здравословно и финансово състояние, с проблемите на 
здравната ни система. Реализирани са каузи като: медицин-
ски прегледи за хора от различни български села, лишени от 

Автор: ОЛГА ГЕОРГИЕВА
Снимки: АНГЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ

достъп до здравна помощ, осигуряване на пакети с лекар-
ства за домакинства в различни градове, осигуряване на 
храна за лежащо болни възрастни, на проходилки и колички, 
за деца с детска церебрална парализа, помощ при изваж-
дане на ТЕЛК решения и закупуване на помощни средства, 
осигуряване на уреди за рехабилитация на възрастни хора 
с увреждания, на средства за лечение на деца в чужбина и 
др. „Ангели за България“ подкрепи кампанията за събиране 
на средства на сдружение „Аварийно спасяване Пловдив“ 
за закупуване на първата високопроходима линейка в Бъл-
гария (повече информация за тази инициатива можете да 
прочетете в сп. „BETTY Моята аптека“ от януари 2022 г.). 
Дългосрочна инициатива на организацията е обзавеждане 
на детски кътове в педиатрични отделения в държавните 
болници на територията на страната. 

КАК РАБОТИ ОРГАНИЗАЦИЯТА?
„Ангели за България“ следват 4 основни принципа. На първо 
място предлагат възможност дарителите да вземат де-
мократични решения чрез гласуване за каузите, които ще се 
подпомагат. Вторo, за да осигурят постоянна тенденция 
в даряването, даренията се правят като ежемесечни ав-
томатични плащания (Direct debit), но предлагат и възмож-
ности за еднократни дарения. Трето, за да има максимална 
прозрачност на даренията, правят изчерпателни отчети за 
кампаниите, навременни и добре обосновани с документи. 
Работят с доброволчески организации, които не усвояват 
част от даренията, и предоставят снимков материал и 
отчетни документи от акциите. И четвърто, даренията 
им достигат директно до нуждаещите се в България. Ор-
ганизаторите извършват своята дейност абсолютно до-
броволно и покриват с лични средства някои от текущите 
нужди. 

„ДРУГАТА ВОЙНА“
През април 2022 г. „Ангели за България“ публикува новина 
в сайта си и разпространява информация за филма на 
Николай Василев „Другата война“. Филм, който засяга 
много въпроси и казва горчиви и неудобни истини, кои-
то изискват незабавни решения. Филм за войната с жи-
вота, нищетата и апатията, която водят нашите баби 
и дядовци. Филм, който потапя в безнадеждността на 
хората, а от друга страна, показва битката с безхабе-
рието и корупцията. „Гледахме го няколко пъти и както 
вече написахме, ако думите са били недостатъчни, то 
кадрите са безпощадни! Вижте какво правим всички ние 
заедно и колко наложително е то!“, пише в сайта Мар-
тина Бонева. „Молим се да го е видял този, който има 
властта да промени това, и нека се погрижи за хората. 
Помолете се и вие! Молим ви да споделите! Нека този 
филм предизвика обществена реакция и извади картите 
на масата такива, каквито са! Нека ни помогне в борба-
та ни за справедливост и достъпност до обществено 
здравеопазване за всички!“

НАГРАДИ
За своята дейност „Ангели за България“ получава награ-
да в конкурса „Дете на годината“ в категория „Помощ 
от чужбина за децата на България“ през юли 2021 г. През 
септември Българското национално радио номинира 
организацията в националната кампания „Будител на го-
дината 2021“ и тя влиза в топ 10 измежду 130 личности 
и организации. През януари 2022 г. „Ангели за България“ е 
отличена с престижната награда на вестник „24 часа“ 
„Достойните българи“. 

КАК МОЖЕМ ДА ПОМОГНЕМ?
Всеки желаещ може да се включи в инициативите с 
идеи, предложения за нови каузи, работа или по начин, 
по който може да допринесе най-добре. Можете да 
станете доброволец, да дарите, докато пазарува-
те онлайн, ако имате магазин – да поставите кутия за 
благотворителност и плакат, да се присъедините във 
Facebook групата и да поканите приятели да подкре-
пяте Facebook кампаниите, да създадете Facebook 
кампания за рождения си ден в полза на „Ангелите за 
България“.
От юли 2022 г. уникално по рода си приложение ABG 
Bulgarian community е в магазините на Apple и Google. То 
е създадено по проект на „Ангели за България“ и е раз-
работено от Appolica, за да свърже по ефективен на-
чин българите по света и да им помогне не само да се 
включват в каузите за подкрепа на нуждаещи се в Бъл-
гария, но и за да осъществяват помежду си контакти, 
да разменят услуги и бизнес предложения, да увеличат 
клиентите си или да намерят нужната услуга.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:
WWW.ANGELSFORBULGARIA.COM
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ЗА НИКОГО НЕ Е ТАЙНА, ЧЕ МНОГО ХОРА В БЪЛГАРИЯ ЖИВЕЯТ НА РЪБА НА ОЦЕЛЯВАНЕТО, ЧЕ МНОГО СЕ-
МЕЙСТВА СЕ СПРАВЯТ ЕДИНСТВЕНО БЛАГОДАРЕНИЕ НА ПОДКРЕПАТА НА ТЕХНИ БЛИЗКИ В ЧУЖБИНА. НО
ИМА И ТАКИВА БЪЛГАРИ ПО СВЕТА, КОИТО ВСЕКИ МЕСЕЦ ОТДЕЛЯТ ОТ СВОИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ, ЗА ДА
ПОМАГАТ НА НАПЪЛНО НЕПОЗНАТИ СЪНАРОДНИЦИ У НАС. ТАКИВА СА АНГЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ. 

АНГЕЛИ 
ЗА БЪЛГАРИЯ
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Текст: ЕЛЕНА ТЕРЗИЕВА, експерт по балансирано хранене от CSNN 

Зеленчуци за дълголетие
Лятото е сезон, в който изобилстват плодовете 
и зеленчуците. Родината ни е богата на вкусни и 
питателни местни зеленчуци, които присъстват 
на нашата трапеза по традиция.
КАК ХРАНЕНЕТО ВЛИЯЕ ВЪРХУ ДЪЛГОЛЕТИЕТО?
Въпреки че има много фактори, като семейна ис-
тория, начин на живот и възраст, които могат да 
повлияят на продължителността на живота, не 
липсват изследвания, които да подкрепят изклю-
чително силната връзка между храната ни и дълго-
летието. Всеизвестен факт е, че: „Ние сме това, 
с което се храним“. За да живеем дълго и здраво-
словно, е желателно да консумираме храни, богати 
на нутриенти. Те осигуряват енергия, намаляват 
риска от заболявания и поддържат телата ни силни. 
ХРАНЕНЕ ЗА ДЪЛГОЛЕТИЕ С ОГРАНИЧЕН БЮДЖЕТ
За да разсеем слуховете, здравословното хране-
не с ограничен бюджет е възможно. Всъщност е 
по-лесно, отколкото подозираме. Не всяка здра-
вословна храна е с висока цена. От друга страна, 
не всички нездравословни храни са евтини. И тук 
дойдохме до сезонните зеленчуци. Казано по друг 
начин – можем да консумираме храни за дълголе-
тие с ограничен бюджет. Всъщност най-добрите 
от най-добрите храни за дълголетие не са скъпи 
адаптогени, прахчета и т.н. Те са цели, цветни хра-
ни – спанак, зеле, листа от цвекло, горски плодове, 
бобови и др. 
ДИЕТАТА НА „СИНЯТА ЗОНА“
За да разбием още повече мита, че здравослов-
ното хранене е скъпо, нека поговорим за „сините 
зони“. Една експедиция на National Geographic за 
разкриване на тайните на дълголетието се пре-
върна в откритие за това къде хората често жи-
веят над 100 години. Някои от градовете в „синя-
та зона“ са Гърция, Окинава, Япония и полуостров 
Никоя в Коста Рика. Те може да не са най-богати-
те в света (според БВП), но имат много прилики. 
Включително по това с какво се храни местното 
население. Тези хора консумират минимално ко-
личество животински протеини, пълнозърнести 
храни, пресни зеленчуци, плодове, зехтин, семена 
и ядки. С други думи икономична и не скъпа храна.
ДЪЛГОЛЕТИЕТО И ХРАНАТА
Консумацията на повече плодове, зеленчуци, пълно-
зърнести храни, бобови растения, ядки и семена, 
както и добри количества омега-3 (от риба, ядки, 
семена или водорасли), заедно с минимизиране на 
рафинираните въглехидрати не само ще подобри 
шансовете ви да живеете по-здравословно, но 
вероятно ще добави още години към живота ви. 
Нека обърнем по-специално внимание на зеленчу-
ците, както предлага летният сезон. 
КРЪСТОЦВЕТНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ
Кръстоцветните зеленчуци имат уникалната спо-
собност да променят човешките хормони, да ак-
тивират естествената система за детоксикация 
на тялото и да инхибират растежа на раковите 
клетки. Всъщност е установено, че кръстоцвет-
ният фитохимикал сулфорафан предпазва стените 
на кръвоносните съдове от възпалителни проце-
си, които могат да доведат до сърдечни заболя-
вания. Кръстоцветните зеленчуци са много богати 
на хранителни вещества. Консумирайте ги сурови 
и варени всеки ден - броколи, карфиол, брюкселско 
зеле, китайско зеле, бяло и лилаво зеле и т.н. 
ЗЕЛЕНОЛИСТНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ
Листните зелени зеленчуци – маруля, рукола, спа-
нак, а също и копър, магданоз, джоджен, босилек, 
мента и др. – се свързват с намален риск от ин-
фаркт, инсулт, диабет и няколко вида рак. Те са 

богати на основния витамин B – фолат, както и 
лутеин и зеаксантин, каротеноиди, които пред-
пазват очите от увреждане от светлината. За да 
увеличите максимално ползите за здравето си от 
листните зеленчуци, ги комбинирайте с източник 
на здравословни мазнини (екстра върджин зехтин, 
авокадо, ядки, семена и др.). Консумирайте поне 1 
чаша листни зеленчуци на ден.
КУРКУМА
Доказано е, че тази златна подправка осигурява 
безброй ползи за здравето, включително предо-
твратява сърдечносъдови заболявания, алцхаймер 
и рак, а също предпазва от депресия и артрит. 
Куркуминът – активната съставка в куркумата – е 
това, което придава на тази суперподправка ней-
ните свойства за борба с възпалението. Добаве-
те куркума към всичко – от яйца и печени зеленчуци 
до супи и смутита. Стремете се към повече от 1 
чаена лъжичка на ден.
СЛАДКИ КАРТОФИ
Жителите на Окинава, част от „сините зони“, са 
известни с това, че живеят дълъг и здравословен 
живот. Една от тайните за тяхното дълголетие 
са сладките картофи (батати). Те са заредени с 
витамин А, калий и фибри. Жителите на Окинава 
консумират по-малко ориз и повече сладки кар-
тофи от типичните японци и се смята, че тази 
ключова разлика в храненето им играе роля в това, 
че жителите на Окинава надживяват останалите 
японци. Стремете се да консумирате 1,5-2,5 чаши 
сладки картофи на седмица. Нашенските моркови 
не отстъпват по свойства и наличие на бета-ка-
ротин, като имате предвид, че техните листа 
също могат да се консумират. Те съдържат некол-
кократно повече бета-каротин, отколкото сами-
те моркови. 
ГЪБИ
Гъбите имат широк спектър от полезни свойства. 
Проучвания върху различни видове гъби са открили 
противовъзпалителни ефекти, повишена актив-
ност на имунните клетки, предотвратяване на 
увреждане на ДНК, забавяне на растежа на ракови-
те клетки и инхибиране на ангиогенезата. Те също 
така са чудесен източник на хранителни веще-
ства, особено витамин D, отбелязвайки здраво-
словна доза от ползи против стареене. Стреме-
те се към 1,5 до 2,5 чаши гъби на седмица.
ЛУК
Лукът, чесънът, дивият лук и празът не само при-
дават аромат на нашите ястия. Тези цъфтящи 
растения (алиуми) съдържат съединение, което 
подпомага процеса на детоксикация на тялото. 
Стремете се към една скилидка чесън (или повече 
от 1/4 чаша други алиуми) на ден.
ДОМАТИ
В доматите може да се намери изобилие от полезни 
за здравето хранителни вещества – ликопен, вита-
мини С и Е, бета-каротин и флаванол антиоксидан-
ти и др. Ликопенът предпазва от рак на проста-
тата, увреждане на кожата от ултравиолетовите 
лъчи и сърдечносъдови заболявания. Той е по-усво-
им, когато доматите са сготвени – една чаша до-
матен сос има 10 пъти повече ликопен от една чаша 
сурови домати. Също така имайте предвид, че ка-
ротеноидите като ликопен се усвояват най-добре, 
когато са придружени от здравословни мазнини. 
Не забравяйте и най-важния източник на енергия, 
младост и красота – водата. През летния сезон гу-
бим повече течности заради изпотяването, затова 
изпивайте не по-малко от 40 мл вода на килограм 
телесно тегло за деня. 

ВЪРШЕЦ 
зеленият 
СПА оазис на 
Северозапада

Текст: ЛОРА СИМЕОНОВА

БЪЛГАРСКИЯТ БАДЕН-БАДЕН. ТАКА ОТПРЕДИ ВЕК Е ИЗВЕСТЕН ВЪРШЕЦ 
– ЛЮБИМИЯТ СПА КУРОРТ НА БЪЛГАРСКАТА АРИСТОКРАЦИЯ И БОХЕ-
МА В ЦАРСКИ ВРЕМЕНА. СГУШЕНО В „ПРЕГРЪДКАТА“ НА СЕВЕРНИТЕ
СКЛОНОВЕ НА СТАРА ПЛАНИНА, САМО НА 90 КМ ОТ СОФИЯ, ГРАДЧЕТО
МОЖЕ И ДА Е ПОЗАГУБИЛО НЯКОГАШНИЯ СИ БЛЯСЪК. НО МАГИЯТА МУ
НЕ УВЯХВА БЛАГОДАРЕНИЕ НА ЛЕКОВИТИТЕ МИНЕРАЛНИ ВОДИ, МЕКИЯ 
КЛИМАТ И НЕВЕРОЯТНАТА ПРИРОДА. 
   
Медека. Под това име Вършец се появява за първи път във византий-
ските хроники още през VI в.н.е. Не е изненадващо, че градът се „ражда“ 
край минералния извор и заслужено носи името „лечебен“. Водата, която 
блика от него, е с уникален състав – не е варовита, а температурата ù 
е като телесната. Ето защо преди повече от век Вършец се превръща 
в първия български балнеокурорт, рожба на труда, ентусиазма и талан-
та на завършилия в Австрия балнеолог д-р Дамян Илиев. Старата баня в 
града, наподобяваща бляскавия Баден-Баден, е построена още през 1910 
г. Новата, която е действаща и днес и на 1 юни 2022 г. отвори врати 
след 2-годишна пауза в пандемията, пък краси града от 1930 г. А заради 
впечатляващата ù архитектура и интериор, и досега я оприличават на 
дворец.
БАНИТЕ ПОМАГАТ СЛЕД ИНСУЛТ И ИНФАРКТ
„Дворецът“ на Вършец днес се стопанисва от Специализираната 
болница за рехабилитация „Св. Мина“ във Вършец. В новата баня се пред-
лага водолечение, има две крила с басейни и 10 кабинкови вани. Водата 
с температура 36,4 градуса е лековита при пациенти със следните за-
болявания:
Заболявания на централната нервна система: неврози, неврастении, 
слединсултни състояния, мозъчно-съдова болест, детска церебрална 
парализа /ДЦП , отоневрологични заболявания.
Сърдечносъдови заболявания: хипертонична болест (I и II стадий, исхе-
мична болест на сърцето, слединфарктни състояния – стабилизирани и 
неусложнени форми).
Заболявания на периферната нервна система: радикулити, плексити, не-
врити, полиневрити и др.
Заболявания на опорно-двигателния апарат: състояния след фрактури, 
луксации, дисторзии, контузии, разкъсване на ставни връзки.
Професионални заболявания: полиневропатии, вибрационна болест, ин-
токсикации.
Заболявания на обмяната на веществата: диабет, затлъстяване. 
Заболявания на кожата: трофични язви, невродермит, хронични екземи.
СПА ВАКАНЦИЯ ЗА ВСЕКИ ДЖОБ
Вършец може да се похвали и с няколко хотела с модерни СПА центрове 
и големи басейни. Хубавото е, че достъпът до релакс зоната и водните 
им атракции е отворен дори за хората, които не могат да си позволят 
нощувка в тях. Така – на цени между 10 и 20 лв. за възрастен и символична 

сума за децата – избралите по-бюджетна почивка в някоя от много-
бройните къщи за гости могат да се насладят на СПА изживяванията. 
Алтернатива на градските басейни са и комплексът „Минкови бани“ и 
общинският минерален плаж в съседното село Спанчевци, които са „по 
джоба“ на всеки.
ЗЕЛЕНОТО „СЪРЦЕ“ НА ГРАДА
Не само водата, но и росата във Вършец е лековита, напомнят мест-
ните. Причината градският парк – сбъднатата мечта на д-р Илиев, 
приютил вековни дървета като секвоя, лирово дърво, кедър, гинко би-
лоба, магнолия, райска ябълка, може да си съперничи единствено с Бори-
совата градина в София. Боровата гора се слива с известната Слънче-
ва градина, която се вие около баните и най-старото БГ казино, в което 
някога е хвърлял зарове принц Кирил. Името ù идва от проектираните 
под формата на лъчи алеи, изградени от специален камък, който блести 
под слънцето. Чарът на Вършец допълва и „Булевардът с чинарите“. 
Разходката под сянката на вековните дървета позволява на туристите 
да разгледат и пищните вили на някогашната аристокрация, накацали от 
двете страни на двукилометровия „зелен булевард“.  
СЛЪНЧЕВИ БАНИ НА ИВАНЧОВА ПОЛЯНА
Алеите на градския парк водят до още едно „бижу“ на Вършец – Иван-
човата поляна, ширнала се на най-високото му място, само на 10 минути 
от центъра. С годините тя се превръща в част от т.нар. Пътека на 
здравето. Местните вярват, че сутрешната роса там лекува, стига 
човек да се измие с нея преди изгрев. Затова и в курорта си имат мак-
сима – когато се ходи във Вършец, се става рано за разходка до Иван-
чова поляна. Днес тя е чудесно място за пикник и слънчеви бани на чист 
въздух – със своите дървени беседки и шезлонги.
От парка започва и друга популярна екопътека – до Водопада. 30-ми-
нутната разходка през буковите и иглолистните гори си заслужава, за 
да се насладиш на прохладата, която носи каскадата на р. Орлощица. За 
по-опитните планинари добър избор е пътеката към Тодорини кукли, но 
за покоряването на върха се изисква цял ден. 
БЕЗПЛАТНА РАЗХОДКА С ВАРАН И КИНО ПОД ЗВЕЗДИТЕ
От тази пролет Вършец предлага и „пътешествие във времето“, ис-
тинско приключение за малките туристи. Единственият по рода си Па-
леопарк на Балканите се простира на 1 хектар от градския парк. Входът 
е безплатен, а посетителите се връщат 2,5 млн. години назад, разхож-
дайки се сред диви коне, съблезъби котки, носорози, хиени, лешояди и 
варани, кръстосвали тези земи в праисторията. 
През август Вършец предлага и безплатни забавления всеки ден – 
постановки, концерти и лятно кино в амфитеатъра, както и куп спорт-
ни състезания за децата и дори кулинарен фестивал. Пълната програ-
ма на тазгодишния „Празник на курорта, минералната вода и Балкана“ е 
достъпна на сайта на общината на адрес: https://www.varshets.bg/index.
php?option=news&range=news&id=1538. 
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Това лято бележи завръщането на бадемовата форма на 
ноктите, за която са характерни плавно извитите, обли 
форми на нокътната плочка. Тя издължава оптически пръ-
стите, като по този начин те изглеждат по-слаби и изящни.
От неонови до сладки бонбонени нюанси – това е сезонът, 
в който да подчертаете своята ярка индивидуалност.

РАЗТОПЕНА ЛАВА
Изберете любимите си неонови нюанси и смело развихрете 
въображението си. Реките, наподобяващи разтопена лава, 
които смело се спускат по нокътните ви плочки, определе-
но ще привлекат любопитните погледи.
ВДЪХНОВЕНИЕ ОТ ДЕТСТВОТО
Носталгията по безгрижното детство ни отвежда към 
спомените за пастелните розови, лилави и ментови бон-
бони. Нима има по-сладка тенденция от тази?
ФРЕНСКИ, НО ЦВЕТНИ
Класическият френски маникюр никога не излиза от мода, 
но това лято се завръща с пъстроцветни импровизации – 
различни цветове на всеки нокът, а също и украси с перли 
и кристали.
ЯРЪК НЕОН
Неоновите цветове са подходящи за всички дами, които 
обичат ярките и закачливи нюанси.
ЛЕСЕН ПОДХОД
Неутралните, семпли и естествени тонове винаги са били 
отличен избор за топлите летни дни. 
50 НЮАНСА СИНЬО
Идеалното решение за перфектен морски маникюр. По-
топете се във всички нюанси на синьото – от най-свет-
лите, наподобяващи красиво лятно небе, до дълбините на 
най-наситеното тъмносиньо. Декорирайте с изящни мор-
ски звезди, мидички или снежнобели перли – за още повече 
свежо морско настроение.

Текст: БОРЯНА ДИМИТРОВА

Летните билки в домашната козметика
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ОТ ДРЕВНИ ВРЕМЕНА БИЛКИТЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ, КАКТО ЗА ЛЕ-
ЧЕНИЕ НА РАЗЛИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ТАКА И С КОЗМЕТИЧНА
ЦЕЛ. ЛЕТНИТЕ И ТОПЛИ МЕСЕЦИ СА ПОДХОДЯЩИ ЗА СЪБИ-
РАНЕТО НА НАЙ-РАЗЛИЧНИ БИЛКИ, ЦВЕТЯ И ТРЕВИ, КОИТО
МОЖЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА ДОМАШНА КО-
ЗМЕТИКА ПРЕЗ ЦЯЛАТА ГОДИНА.

КОПРИВА
Богата е на витамини, минерали, органични киселини и други 
полезни вещества с освежаващи и подхранващи свойства 
за косата и кожата. Листата се берат по време на цъфтеж в 
периода май-октомври. Сушат се на сянка. Листата на коп-
ривата съдържат провитамин А, витамини В2, С, К, соли на 
желязото, калция, калия и сярата; органични киселини и про-
теини.

ПОДХРАНЕНА И БЛЕСТЯЩА КОСА
Пригответе запарка от 5 с. л. листа от коприва и литър 
вода, която престоява за час. Прибавете към нея 2 с.л. ябъл-
ков оцет и използвайте за изплакване на косата след всяко 
измиване с шампоан. Може да я прилагате върху лицето след 
почистване за регулиране на себума в кожата и за успокоя-
ване на раздразненията.

От юни до август се берат листенца от бреза (маслото 
от бреза омекотява кожата и намалява бръчките; прите-
жава антисептични свойства), жълт кантарион и млади бо-
рови шишарки, които се влагат в най-различни козметични 
рецепти. А през цялото лято може да събирате листа от 
живовляк (ефективен е срещу всякакви кожни проблеми – 
акне, гнойни пъпки, екзема, псориазис, алергичен сърбеж, 
рани, изгаряния), глухарче (против пигментни петна, лунички 
и черни точки), цветове от лайка (съдържа антиоксиданти 
и предотвратява преждевременното стареене на кожата, 
спомага в борбата срещу хиперпигментациите и акнето) и 
метличина.

При зачервени и подути очи е препоръчително изплакването 

с лосион, приготвен от метличина. Една шепа цветове се 
прибавят към чаша дестилирана вода. Цветовете се зали-
ват с вряла вода, кипват се за още две минути, а водата 
се оставя да изстине. С прецедената течност се напояват 
памучни тампони, които се налагат като компреси върху 
клепачите за 15 минути. Лосионът е подходящ и за успокоя-
ване на кожата на лицето.

В домашната козметика се използват още ароматните гор-
ски теменужки (съдържат естествени фитоестрогени, 
успокояват кожата и подпомагат еластичността й), цве-
товете на лавандулата (предотвратява появата на бръч-
ки и акне, подхранва косата и предотвратява косопада) и 
градинския жасмин (успокоява, овлажнява и озарява кожата).

КОИ СА НАЙ-ГОРЕЩИТЕ МОДЕ-
ЛИ ПРИ МАНИКЮРА В РАЗГАРА
НА ЛЯТОТО И ПОДХОДЯЩО ЛИ
Е ДА ЕКСПЕРИМЕНТИРАМЕ С
ПО-ДРЪЗКА ВИЗИЯ ЗА ПЛАЖА?

Тенденции в летния маникюр Тенденции в летния маникюр 

}}СЪБРАНИТЕ РАСТЕНИЯ СЕ СУШАТ

И СЪХРАНЯВАТ В ПАМУЧНИ

ТОРБИЧКИ ДО ЗИМАТА.
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5. РЕЧНИ НАТРУПВАНИЯ  6. ОБЩЕЖИТИЕ ЗА УЧАЩИ СЕ  
7. СОБСТВЕНИК

ВСЯКА СЛЕДВАЩА ДУМА СЕ
ПОЛУЧАВА ОТ ПРЕДХОДНАТА, 

КАТО СЕ ПРИБАВЯ ПО ЕДНА
БУКВА. ПРИ НЕОБХОДИМОСТ

БУКВИТЕ СЕ РАЗМЕСТВАТ.

забавно
с BETTY

ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ НЯКОЛКО ГОДИНИ ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 
НАКАРА ВСЕ ПОВЕЧЕ ХОРА ДА СЕ ОРИЕНТИРАТ КЪМ СЕЛСКИЯ ТУ-
РИЗЪМ. ПОЧИВКАТА НА СЕЛО СЕ ПРЕВЪРНА В ЕДНА ОТ НАЙ-ТЪР-
СЕНИТЕ АЛТЕРНАТИВИ ЗА ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ, А ИНТЕРЕСЪТ КЪМ 
СЕЛСКИТЕ ИМОТИ НАРАСНА ЗНАЧИТЕЛНО.

Но какво е къщата на село без красиво подреден и функционален 
двор? Неопитните градинари често се затрудняват в подред-
бата и декорацията на своя двор. Преди да изберете растени-
ята, които да засадите в него, е важно да се запознаете с усло-
вията на терена – състав на почвата и климатични особености 
на региона.
ПЛАН ЗА ОФОРМЛЕНИЕ НА ДВОРА
При съставянето на план за разпределение на двора е препо-
ръчително да се започне от проектирането на пътеките (из-
граждат се от различни материали – камъни, фин чакъл, бетонни 
плочи), благодарение на които ще достигате бързо и лесно до 
всяка зона от него. Много важно е да се обърне внимание и на ин-

Текст: БОРЯНА ДИМИТРОВА

Уютен двор и красива 
цветна градина

дивидуалните нужди при усвояването на свободното дворно 
място, за да бъде подредена максимално функционално зоната 
за релакс, барбекюто, беседката, люлките и ефектният воден 
кът (езерце или фонтанче).
ЖИВ ПЛЕТ
Грижливо поддържаният свеж жив плет създава оригинален и 
изискан облик на всеки двор.
ЗОНА ЗА ПОЧИВКА
Леки и удобни, ратановите столове и комфортните люлки са 
сред предпочитаните градински мебели за почивка под дебе-
лата сянка на верандата, перголата или дървената беседка на 
двора. Декоративните възглавнички, ефирните завеси, килим-
чета и одеяла придават допълнителен уют на градинския кът 
за релакс.
ДЕКОРАЦИЯ 
Зелените и цъфтящите растения са сред предпочитаните за 
оформянето на красивия и уютен двор и за обличането на бе-
седката в него. Те може да бъдат засадени или отглеждани в 
кашпи, саксии и кошници.
Соларните градински лампи в разнообразни форми и цветове 
придават романтика и магическо очарование на двора в топ-
лите летни вечери. 

}}ПРАвИЛНАтА ПоддРЪжкА

ИГРАЕ кЛючовА РоЛЯ ЗА

офоРмЯНЕто НА Посто-

ЯННо кРАсИвА И уютНА
ГРАдИНА.



АЙТОС
Авицена 1 ул. Цар Освободител 
1
Аквамарин ул. Цар 
Освободител 9
Красимира Владева ул. 
Славянска 9 
Нота бене ул. Гарова 3 МЦ I
Нота Бене 2 ул. Хаджи Димитър 
20 
АКСАКОВО
Равиа ул. Петрова нива
АСЕНОВГРАД
Аптека Плюс Билла ул. Васил 
Левски 16 
Аптека Плюс Долни Воден  
ул. Демокрация 1 
Аптека Плюс Център ул. 
Николай Хайтов 3
Маринова ул. Цар Иван 
Асен II 112 
Фармавижън ул. Захари 
Стоянов 2 
Фарманова кв. Долни Воден, 
ул. Демокрация
БАЛЧИК
Балик Плюс ж.к. Балик, ул. Ж. 
Бончев 18 
Тилия ул. Черно море 33, вх. Г
БАНСКО
Конкраз ул. Патриарх 
Евтимий 2 
Надежда ул. Цар Симеон 73А
БЕЛЕНЕ
Хера ул. Никола Алексиев 3 
БЕЛОГРАДЧИК
Скалите бул. Съединение 9
БЕЛОЗЕМ 
Калина ул. Яворов 23
БЛАГОЕВГРАД
Кю Енд Би Фарма ул. Васил 
Левски 32 
Кю Енд Би Фарма 2 ул. Иван 
Михайлов 58 Г
Кю Енд Би Фарма 3 кв. 
Струмско, ул. Огражден 7
Кю Енд Би 4 ж.к. Еленово-1, 
ул. Г. Андрейчин 6
Нота Бене 22 ул. Васил 
Априлов 21
Сигма ул. Даме Груев 1
БОБОВ ДОЛ 
Вива ул. Димитър Благоев 10
БОЙЧИНОВЦИ
Адонис ул. Зора 1
БОТЕВГРАД
Аптека 1 ул. България 7
БРЕГОВО
Брегово площад Централен 1 
БРУСАРЦИ
Брусарци ул. 23 септември 33
БУРГАС
Аква 3 Меден Рудник, бл. 333
Аква-Р ул. Кирил и Методий 62
Афиа ул. Брацигово
Афиа Била ул. Гочо Иванов 30
Афиа Ботева ул. Христо Ботев 
70
Афиа Гладстон ул. Гладстон 61
Афиа Зорница ж.к. Зорница, 
бл. 62
Афиа Изгрев ж.к. Изгрев, бл.110
Афиа Кирил И Методий ул. 
Кирил и Методий 24
Афиа Парк Велека ж.к. Изгрев, 
бл. 158
Афиа Славейков ж.к. Славейков, 
бл. 90
Витажен кв. Ветрен, 
ул. Ал. Стамболийски 42

Даниста ж.к. Изгрев, с/у бл.15
Ирис ул. Калоян 17
Лавър 1 ж.к. Меден рудник, 
бл. 117
Лавър 2 ж.к. Меден рудник, 
бл. 187, вх. 1, партер
Линк ул. Оборище 94
Радикс к-с Зорница, бл.49 
Нота Бене 17 ул. Славейков, бл. 
205 партер 
Нота Бене 6 ж.к. Меден Рудник, 
бл.548 
Нота Бене Възраждане ул. 
Калоян 24
БЯЛА
Медика ул. В. Левски 22
БЯЛА СЛАТИНА
Галена 5 ул. Христо Ботев 6
ВАРНА
Бриз Младост, ж.к. Младост 2, 
ул. Хан Севар 5
Бриз Чайка ж.к. Чайка 5, търг. 
улица
Бриз Хр.Попович ул. Христо 
Попович 3
Валенс 1 кв. Виница, ул. Черно 
море 2
Валенс 2 ул. Карамфил 40
Валенс 3 жк. Младост МП 
Панелчето
Вита Л ул. Братя 
Миладинови 152 
Европа ж.к. Вл. Варненчик, 
к/ц Бурлекс
Европа ул. Брегалница 1 
Европа Аспарухово ул. Народни 
будители 2
Елица ул. Илинден, к-кс 
Павилиона 2
Елица Кайсиева Градина кв. 
Вл. Варненчик, II МР, ТК 3 Елица 
Владиславово Битов комбинат 
Елица Кракра ул. Кракра 30
Йорданова ул. Подвис 28 
Лилия ул. Доктор Анастасия 
Желязкова 12 
Мегафарм Боровец ВН М-СТ-
Манолова 3 ул. Цар Асен 54
Манолова 4 ул. В. Петлешев 18
Манолова 5 жк. Бъзраждане, ул. 
Майка Тереза
Манолова 6 ул. Царевец 38, вх. А
Манолова 7 Долни Чифлик, ул. 
Плевен 2
Манолова склад ул. Цоньо 
Тодоров 11
Боровец ул. 137-1
Нова 1 ул. Блян 2
Нова 2 ул. Гео Милев 
Прайм 1 ул. Евлоги Георгиев 18
Поли-Валенс бул. Вл. 
Варненчик 7
Поли 1 кв. Чайка, блок 27
Поли 2 ул. Отец Паисий 4
Поли 3 бул. Варненчик 155
Равиа Възраждане ул. А. 
Феликсова 1А
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Асклепий Бузлуджа ул. Емилиян 
Станев 9
Асклепий В.Търново ул. Велики 
Преслав 4
Асклепий Денси ул. Оборище 18
Асклепий Картала ул. Стоян 
Михайлов 7
Асклепий Майка-България ул. В. 
Левски 5
Асклепий Център 
ул. В. Левски 14
Атанасова бул. България 29 
Салвия ул. В. Левски 29
ВЕЛИНГРАД
Здраве ул. Винчо Горанов 6 
Надежда бул. Съединение 99

ВИДИН
1-Алмус ул. Д. Маринов 2
Биляна ул. Хан Аспарух 8
Биомед ул. Търговска, 
магазин Видин
Бонония ул. Широка, ТЦ 6
Вида бул. Панония 21
Експерт ул. Цар Симеон 
Велики 9
Здравец ул. Цар Симеон 
Велики 119 
Медикал К ул. Христо Ботев 
144, ет. 1, ап. 3
Рени ж.к. Стефан Стамболов, 
бл. 3, вх. А, ап. 1
Светлана ул. Княз Ал. 
Батенберг 6 
Тонус ул. Цар Симеон 
Велики 107 
Хигия ул. Витоша 2 
Централ ул. Градинска 22
ВРАЦА
Ди-Фарма 1 ул. Кръстьо 
Българията 4
Ди Фарма 2 Ал.Стамболийски 1
Ремедиа ул. Илия Кръстеняков 
1 (в Билла) 
Фармест ул. Хр. Ботев 52 
Червения Площад ул. Никола 
Симов Куруто 8 
ВЪЛЧЕДРЪМ
Вълчедръм ул. България 5
Медикъл бул. България 15
ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
Билка ул. Трети март 10
ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Глория ул. Отец Пайсии 11
3 Грация Глория ул. Отец 
Пайсии 72
Салвия 2 ул. П. Цвикев 1
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Марияна Балтаджиева 1 ул. 
Генерал Ковачев 33
ГЪЛЪБОВО
ИМ Фарма ул. Република, бл. 10
Митков Квартала ул. Христо 
Ботев 13
ДЕБЕЛЕЦ
Алфа ул. Патриарх 
Василий 52
Топфарма ул. Христо 
Смирненски 2
ДИМИТРОВГРАД
Алфа ул. Димитър Благоев 17
Ритон бул. Димитър Благоев 7
ДИМОВО
Бързица ул. Георги Димитров 6
ДОБРИЧ
Грижа 1 ж.к. Русия, 1 УПИ-III, 
кв. 509
Грижа 2 ул. Христо Ботев 83
Мартинов 2 ул. Панайот Хитов 
34
Равия пл. Свобода 2
Славена ул. Д. Ковачев 17-В-2 
Ханеман Динамис ул. Трети 
март 4, вх. А
Хера Добрич ул. Орфей 18
ДОСПАТ 
Елит ул. Тракия 6Г
ДРАГОМАН
Фекона ул. Христо Ботев 19
ДУЛОВО
Елисфарм ул. Стефан Караджа 5
ДУПНИЦА
Адонис ж.к. Бистрица, бл.58
Вива ул. Цар Самуил 8
Вива-ВБ ул. Св. Георги 17
Вива ДКЦ пл. Свобода 1 
Вива-Спартак ул. Орлинска 
48 А

Любка Георгиева 11 ул. Г.С. 
Раковски 1
Хелиос ул. Христо Ботев 11  
Хелиос 2 пл. Свобода 1
ЕЛХОВО
Анна Кирезиева ул. Ал. 
Стамболийски 145
ЕТРОПОЛЕ
Деси Етрофарм кв. 90, 
бл. 1, вх. А
КАВАРНА
Равиа ул. България 30 
Теодора Плюс ул. Д. Дончев 8
КАЗАНЛЪК
Апостолов 1 Изток ж.к. Изток, 
бл. 1
Апостолов 2 Пазара ул. Отец П. 
Хилендарски 33
Апостолов 3 ул. 23-ти Пехотен 
Шипченски полк 7
Апостолов 4 ул. Ген. 
Столетов 2
Арника ул. Розова долина 2
Пролет ж.к. Изток, 
ул. П. Ганин 31 
Фарма 1 ул. Ген. Скобелев 17 
Фарма 1 Център ул. Отец П. 
Хилендарски 2Б 
Фармавист ж.к. Изток, бл.76 
Хигия ул. Отец Пайсии 33
КАМЕНО
Афиа Камено ул. Освобождение 
78
Беладона ул. Георги 
Димитров 1
КАРНОБАТ
Афиа ул. България 4
ТСМ 1 ул. Георги Димитров 27
ТСМ 2 ул. Георги Димитров 45
КАСПИЧАН
Ирис ул. Мадарски конник 71 
КИТЕН
Визафарм ул. Урдовиза 32
КОЗЛОДУЙ
Блян ул. Св. св. Кирил и 
Методий 2
КОЙНАРЕ
Койнаре ул. Милчо Симеонов 66
КОСТЕНЕЦ
Александър ул. Боровец 6А
Ей Джи ИИ ул. Цариградско 
шосе 50
КОСТИНБРОД
Нота Бене 21-Раковски ул. 
Г.С.Раковски 11 
Нота Бене 10-Костинброд Тц 
Резонанс, Търг. Зала 4
КРЕСНА
Вирена Фарма ул. Струма 4
КУБРАТ
Генезис ул. Княз Борис I 12
КУКЛЕН
ул. Славянска 7 
КУЛА
Здраве ул. Въздраждане 60
КЪРДЖАЛИ
Народна Аптека 1 ул. Отец 
Паисий 1
Народна Аптека 2 бул. Христо 
Ботев 3
Народна Аптека 6 бул. България 
85
Народна Аптека 7 
бул. Тракия 23
Народна аптека 9 ул. Сан 
Стефано 1 
Народна аптека Кирково ул. 
Димитър Благоев 24А
Роси Фарма кв. Възрожденци, 

ул. Р. Жинзифов 2
Фармабене бул. България 56 
Фармабене 2 ул. 
Републиканска 50
КЮСТЕНДИЛ
Артемида ул. Цар 
Освободител 31
Ден и Нощ ул. Яворов 6 
Жени ул. Л. Каравелов 5 
Захариева ул. Демокрация 61
ЛОМ
Апекс 2 ул. Петър Берковски 3
Артанес ул. Дунавска 29
Св. Георги Победоносец ул. 
Славянска 66
Тодор Велев ул. Славянска 24
ЛЯСКОВЕЦ 
Дани Лясковец-Глория ул. 
Васил Левски 1
МАДАН
Фарманова ул. Перелик 59
МЕЗДРА
Фармед ул. Христо Ботев 59
МИНЕРАЛНИ БАНИ
Ванчева 3 Здравна служба
МОМЧИЛГРАД
5 ул. Гюмюрджинска 5 
МОНТАНА
Диана ж.к. Младост 2, 
срещу бл.14
Ирка Монтана ул. Аспарух 34 
НЕСЕБЪР 
Аква ул. Отец Паисий 13А
НОВА ЗАГОРА
Загоре ж.к. Загоре, бл. 1 
Кавръкова ул. Васил Левски 26
Юфарма ул. Петко Енев 57
НОВИ ИСКЪР
Нота Бене 11 ул. Искърско 
дефиле 275
Кумарица ул. Хаджи 
Димитър 26
НОВИ ПАЗАР 
Дрогерия Ирис село 
Белоградец, пл. Раковски 4
Ирис пл. Раковски 4 
Пулс ул. Георги Бенковски 2А
ОБРОЧИЩЕ
Здравец ул. Тимок 4
ОМУРТАГ
Стилфарма ул. Цар 
Освободител 4 
Стилфарма 2 ул. Цар 
Освободител 4
ПАВЕЛ БАНЯ
Фарма 1 ул. Ген. Столетов 14
ПАВЛИКЕНИ
Павликени Медиана ул. Цар 
Иван Асен II 15 
ПАЗАРДЖИК
Стадиона бул. Георги 
Бенковски 127
ПАНАГЮРИЩЕ
Надежда ул. Георги Бенковски 30
ПЕРНИК
Любка Георгиева 2 ул. Юрий 
Гагарин 38Д 
Любка Георгиева 3 кв. Димова 
Махала 8032 
Любка Георгиева 5 ул. Благой 
Гебрев 26 
Любка Георгиева 6 ул. Юрий 
Гагарин, УПИ 5-58, кв. Изток
ПЕРУЩИЦА
Вселена ул. Иван Вазов 75
Св. Петка ул. Борис I 1Б
ПЕТРИЧ
Виолета Груева ул. Н. 

ВАШАТА АПТЕКА BETTY Е:

Парапанов 16
Джи Фарм ул. Яне 
Сандански 37
Емилия Митрева 
ул. Рокфелер 11
Красимира Петрова ул. Цар 
Симеон 19
Мария Китанова ул. Кап. 
Никола Парапанов
ПЕЩЕРА
Анна ул. Дойранска епопея 3
ПЛЕВЕН
Галена 2 ул. Сан Стефано 1
Галена 3 ул. Владимир Бурмов 2
Здраве пл. Свобода 3
Флора ул. Цар Борис III 12 
Чангалов ж.к. Сторгозия, бл.80
ПЛОВДИВ
Авеню 2 ул. Отец Паисий 24
Авеню 3 бул. Шести септем-
ври 3
Авеню 4 бул. Васил Априлов 15
Авеню 5 ул. Сливница 8
Авеню 6 бул. Пещерско 
шосе 80 
Авицена кв. Прослав, ул. Елин 
Пелин 66
Аптека Плюс Лайф Марица бул. 
Марица 25
Аптека Плюс Лайф Тракия ж.к. 
Тракия, бл.45, вх. Б
Арт Фарма ул. Солунска 6 
Арт Фарма 1 ул. Димитър 
Талев 64
Аскол В ул. Равнища 2 
Вега бул. Съединение, търг. 
к-кс Братя Мирчеви 
Гален-Вълканова ул. Зорница 7
Здраве ул. Коматевско 
шосе 282 А
Калина ж.к. Тракия А-10
Куртово Конаре с. Куртово 
конаре, ул. Седма 1
Св. Анна ул. Понеделник пазар 3
Свети Георги ул. Училищна 48
Сигма Пловдив бул. Васил 
Априлов 102
Телесфор-Т ул. Пантелей Генов 3 
Тримонциум ул. Димитър 
Цончев 1 
Фармавижън Мария Луиза бул. 
Мария Луиза 43
Фармавижън Олимпия ул. Г. 
Данчов 18
Фармавижън Прослав кв. 
Прослав, ул. Елин Пелин 58
Фармавижън Понеделник 
Пазара ул. Заря 11
Фармаполис Аптека 7 Н.рег ул. 
Архимандрит Евлоги 1
Флос ул. Димитър Талев 2 Б
36,6 Билла Кършиака ул. 
В. Левски 107
36,6 Тунела бул. Цар Борис III 
Обединител 62
Хапчето бул. Никола Вапцаров 
91 А
ПОМОРИЕ
Вероника ул. Княз Борис I 116 Б 
Тилия 1 ул. Граф Игнатиев 8 А
Тилия 2 ул. Княз Борис I 47 
Тилия 3 до ДКЦ 
Тилия 4 Търговски център 
"Свети Георги"
ПРИМОРСКО
Ина ул. Трети март 36
ПРОВАДИЯ
Йорданова ул. Георги 
Димитров 1 
Равиа ул. Димитър 
Грънчаров 12
ПЪРВОМАЙ
Елена Йорданова ул. Орфей 2

РАДНЕВО
Елвира С-ДКЦ ул. Георги 
Димитров 43
РАЗГРАД
Генезис бул. България 34
РАДОМИР 
Любка Георгиева 9 ул. 
Батенберг 13
РУДОЗЕМ
Фарманова ул. Кап. Петко 
Войвода 1
РУСЕ
Астра Авицена ул. 
Александровска 106
Астра Адонис ул. Цар 
Освободител 108
Астра Гален ул. Шипка 3
Астра Детелина 
ул. Борисова 70
Астра Медея ул. 
Александровска 10
Астра Сана кв. Чародейка, 
ул. Т. Икономов
Астра Салвия ул. Плиска 55, 
бл. Червен 
Астра Троя ж.к. Дружба 2, 
ул. Тинтява 2
Астра Хера ул. Александровска 
134
Оптима 10 ж.к. Дружба 3, бл.10
САМОКОВ
Зора бул. Искър 69 
САНДАНСКИ
Виста Фарм ул. Македония 21
САПАРЕВА БАНЯ 
Вива ул. Германея 1
СВИЩОВ
Галеника ул. 3-ти март 39
Здраве Свищов ул. Цар 
Освободител 2
СВОГЕ
Виктория ул. Цар Симеон 18
СЕПТЕМВРИ
Първа Частна аптека бул. 
България 11 
СИЛИСТРА
Ахилея, с. Айдемир ул. 
Боровинка 1
Еврика Силистра ул. Симеон 
Велики 21Б
Олимп ул. Добрич 138 
Хестия ул. Дръстър 25
СИМЕОНОВГРАД 
Митков Нова Р ул. Търговска 16
СИМИТЛИ
Анифарма ул. Зеленка 19 
Конкраз ул. Георги Димитров 
44, вх. А
СЛАВЯНОВО
Рецитекс ул. Александър 
Стамболийски 2 
СЛИВЕН
Ванина ул. Георги Икономов 60
Маргарита Фарма 
ж.к. Българка бл. 79
Медея ул. Хаджи Димитър 39А
Централ ул. Хаджи 
Димитър 16
СМОЛЯН
Евридика бул. България 63
Илчевска ул. Тракия 78 
Фарманова 2 ул. Хан 
Аспарух 2 
СОФИЯ
АБС+ ж.к. Борово, бл. 214А
7/18 ул. Президент Линкълн, 
бл. 18
Авицена-Раданова, ул. 
Константин Иречек 2 

Албор бул. Мария Луиза 24, 
Централни Хали
Амара 1 ул. Цар Асен 79
Амара 2 - Любляна ж.к. Овча 
купел, ул. Любляна 38
Амара 3 - Гевгелийски кв. 
Гевгелийски, ул. Мачуково
Амара 4 - Красна Поляна ул. 
Суходолска 3, Т-Маркет
Амара 5 ж.к. Младост 2, бл.206-
209, Т-маркет
Амара 6 ул. Тракия 2 - Фреш 
маркет
Ами Фарм Клисура 20, 23 ДКЦ
Аптека 7/24-Сердика ул. 
Гюешево 73
Аптека 7/24 бул. Президент 
Линкълн 114
Арония бул. Пенчо Славейков 6
Беллис ул. Миле 
Попйорданов 51
Биола бул. Сливница, сп. 
Оряхово, Търг. ц-р Илинден 
Боби 2001 бул. Христо 
Ботев 40
Богея 1, ул. Търговска 17
Богея 3 ул. Христо Силянов 37
Богея 5 ул. Димитър Моллов 3
Валета бул. Самоковско 
шосе 38 
Валета Фарм ул. Шипка 43 
Верде ж.к. Младост 1, 
бул. Йерусалим, бл.12 А
Верита ул. Пиротска 126-130
Верте ж.к. Надежда, ул. Бели 
Дунав, бл. 530
Вива Люлин ж.к. Люлин 4, 
бл. 447, вх. Г
Галантус-Кв. Младост бул. 
Цариградско шосе 113
Галантус-Кв. Редута ул. 
Гълъбец 22
Горна Баня кв. Горна баня, 
ул. Урал 1
Грета Зафирова кв. Горубляне, 
ул. Самоковско шосе 58 
Грета Зафирова 2 ж.к. Хр. 
Смирненски, ул. Слатинска, 
бл. 35, вх. В
Дейзи ж.к. Дружба, 
ул. Д. Списаревски, бл. 129, маг. 3 
Дейзи ж.к. Дружба, бл. 17 
Дейзи 2 кв. Левски В бл.10
Делтафарм ж.к. Люлин, бл.645
Дени - Младост ж.к. Младост 
2, ул. Св. Киприян, бл. 280
Дени - Редута кв. Редута, ул. 
Велчо Атанасов 53
Дисг фарма ул. Трети март 48А
Дисг фарм 2 ж.к. Надежда, ул. 
Христо Силянов 77, ДКЦ8
Дървеница ул. Пловдивско 
поле 15
Елифармаси
ул. Червена роза 50 
Ем енд ди фар ул. Бачо Киро 4
Зариа ул.Никола Габровски 39А
Здравец бул. Ал. 
Стамболийски 89
Илана ж.к. Младост 1, 
бл.550, вх.2
Йоан ж.к. Овча Купел 1, 
бл.602, вх.Б
Кеймарт бул. Джавахарлал Неру, 
бл.752
Коал Младост 1А, м/у бл.94 и 98
Конкраз бул. Мадрид 26 
Лекарна ул. Хубча 7
Лили-Мадрид бул. Мадрид 9
Любка Георгиева 1 ж.к. 
Стрелбище, ул. Деде Агач 11А
Любка Георгиева 4 ж.к. Люлин 2, 
Супермаркет, маг. 5
Любка Георгиева 7 ж.к. Люлин 9, 
ул. Иван Бойчев 20
Любка Георгиева 8 ул. 

Възкресение 53
Любка Георгиева 10 ул. Луи 
Пастьор бл.162 вх А1
Любка Георгиева 12 ул. 
Хайдушка поляна 3, бл. 80В
Люлин ул. Търново, бл. 981 
Македония бул. Македония 40 
Нора Цариградски комплекс, 
ж.к. Дружба 2, бл. 286, вх. Г, 
магазин 1.5 
Нота Бене 1-жк. Дружба бул. 
Проф. Цветан Лазаров 124А
Нота Бене 2-Младост ж.к. 
Младост 4, бл. 469 А
Нота Бене 3-с. Бистрица 
ул. Шоплук 1
Нота Бене 4-Симеоново 
бул. Симеоновско шосе 213
Нота Бене 5-Казичене ул. Цар 
Борис III 38 
Нота Бене 8-Дондуков бул. 
Княз Ал. Дондуков 91-93
Нота Бене 9-Бенковски 
ул. Лазар Михайлов 70
Нота Бене 12-Дианабад 
ул. Н. Габровски 16
Нота Бене 13-Иван Асен 
ул. Цар Иван Асен II 16
Нота Бене 15-Люлин 
бул. П. Владигеров 44
Нота Бене 16-Банишора 
бул. Н. Столетов 70
Нота Бене 18-Списаревски 
Дружба 1, бл.115, вх. А
Нота Бене 20-Луи Пастьор 
Люлин 9, бл.103, вх. Г
Омниа кв. Лозенец, ул. Горски 
пътник 55
Омниа-Нео Клиник ул. Петко Ю. 
Тодоров 20
Орфей ул. Оборище 72 
Ремедиа бул. Васил Левски 
100 B
Рин Фарм ул. Цар Симеон 243 
Румифарм бул. Скобелев 4 
Св. Мина бул. Ломско шосе 148
Св. Мина 1 ж.к. Сухата река, 
ул. Тодорини кукли 47
Св. Мина 2 бул. Христо 
Ботев 157
Св. Никола ул. Цар Симеон 106
Сиана ул. Тодор Каблешков 33
Сигма ул. Стоян Тошев 15-17, 
ДКЦ 20
Сигма 24 ДКЦ ул. Ген Н. Жеков 3, 
ж.к. Свобода
Славчев ж.к. Разсадника, 
бл. 65, вх. Г
Стела бул. Бъкстон 96 
Тамара Маринова ж.к. Лагера,
ул. Мъглен 2 
Таня кв. Св. Троица, бл. 310, вх. А
Токуда бул. Никола Вапцаров 
51 Б 
Фарма Плюс-Х.Димитър 
ул. Скайлер 41
Фарма Плюс-Руски Паметник 
бул. Тотлебен 2
Феникс Фарма ул. Панчо 
Владигеров 28
Хелиос ул. Костенски водопад, 
бл.242, А
Хера 1 кв. Суха Река - Запад, 
бл. 225
Хера 2 жк. Х. Димитър, 
ул. Макгахан 51
Хера 3 кв.Дружба 2, 
ул. Делийска воденица 25
Хера 4 жк. кв. Младост, 
ул. Йерусалим, бл. 39А
СТАМБОЛИЙСКИ
Мариета ул. Цар Симеон 20
Фармавижън ул. Дунав 43
СТАРА ЗАГОРА
Дива Фарм ул. Хан Тервел 48Б

Марви бул. Цар Симеон 
Велики 28
Марви 2 ул. Патриарх 
Евтимий 116
Марви 3 бул. Патриарх 
Евтимий 73
Марви 4 ул. Камчия 3
Маринела бул. Цар Симеон 
Велики 155 Б
Павлова бул. Св. Патриарх 
Евтимий 165
СУНГУРЛАРЕ
ТСМ 3 ул. Атанас Манчев 2 
С. ВЕНЕЦ
Аспида ул. Кирил и Методий 17
С. МАЛО КОНАРЕ
Таня ул. Славчо Георгиев 48А
Милена УПИ IV, КВ. 1
С. НОВО СЕЛО
Дрогерия Ново село ул. Илия 
Попов 29
Фармавижън ул. Първа 21 
С. ПЪРВЕНЕЦ
Йорданови Фарма ул. 
Съединение 54
С. ТОПОЛОВО
Тополово ул. Калоян 64
С. ТРЪСТЕНИК
Капитолия пл. България 1
С. ЧЕПИНЦИ
Валентина пл. Овчаров 1
ТЕРВЕЛ
Елифарма ул. Хан Аспарух 28
Мартинов ул. Цар Калоян 6 
ТУТРАКАН
Аква ул. Ангел Кънчев 2
Херба ул. Трансмариска 42 
ТЪРГОВИЩЕ
Адонис кв. 8 Запад 1, 
бул. Сюрен 6
Виталис ул. Тр. Китанчев 41
ХАРМАНЛИ
Катя Стоянова ул. Ал. 
Стамболийски 3
Кафарма бул. България 40
Кафарма 2 ул. Васил Левски 66
ХАСКОВО
Ванчева бул. България 77
ЦАРЕВО
Арника ул. Хан Аспарух 50
ЧЕЛОПЕЧЕНЕ
Сики - Силвия Кирилова
ул. Ангел Маджаров 21
ШАБЛА
Росфарм ул. Петко 
Българанов 4
ШУМЕН
Аспида 1 ул. Софийско шосе 5А
Аспида 2 ул. Ген. Скобелев 7
Герови 2 ул. Васил Априлов 67 
Герови 3 бул. Велики 
Преслав 44
Невен кв. Тракия, ул. Тракия 22
Прайм 3 ул. Цар 
Освободител 101
С. Хитрино ул. Македония 3
ЯМБОЛ
Адонис ж.к. Бенковски, бл. 12
Афиа ул. Търговска 31
Диана ул. Милин камък 36
Здраве ул. Джон Атанасов 9
Здраве + ул. Цар Самуил 18-20
Здравец ул. Граф Игнатиев 247



50 твърди капсули

ЕФЕКТИВНО РЕШЕНИЕ
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