
ИзложенИе „МИсИя здраве” 
за здравето и красотата в центъра на 
съвременния начин на живот

6-8 юни 2014 г.
пред Паметника на 
Съветската армия

Изложители: 
✚ Фармацевтични и козметични 

компании;
✚ Болници, клиники, здравни центрове;
✚ Производители и вносители на био 

храни, хранителни добавки, продукти и 
услуги, свързани със здравето

Работно време на изложението: 

6 и 7 юни  10:00 – 20:00

8 юни  10:00 – 17:00

По време на изложението:
✚ Безплатни прегледи, консултации, 

изследвания;

✚ Викторина и томбола с над 100 награди;
✚ Големи намаления и много подаръци

6 юни 2014 г. (петък)

11:00 – 11:30 – Официално откриване
11:30 – 12:00 – Магдалена Пашова, 

холистичен нутриционист, „Явлението 
“злояди деца” - практически съвети 
за родители” – образователна лекция

13:00 – 13:30 –„Профилактика 
и скрининг за функциите на 
щитовидната жлеза” – образователна 
лекция

16:00 – 17:00 - Безплатни занимания 
по Йога 

17:00 – 17:30 – Изпълнения на Вокална 
студия „Дъга”

18:00 – 18:30 – Игра с награди от 
Витамините Допелхерц 

18:30 - 19:00 – Проф. Мира 
Кожухарова, национален консултант 
по епидемиология, „Връзка между 
отказа от ваксинация и завръщането 
на опасните болести в България” - 
образователна лекция 

19:00 – 20:00 – Безплатни занимания 
по Капоейра

7 юни 2014 г. (събота)

10:30 – 11:00 – Д-р Рада Георгиева, 
Клиника „Да Винчи”, „Избелващи 
системи и поддържащо избелване на 
зъбите”- образователна лекция

11:00 – 11:40 –Представяне на 
участниците в изложението с Ники 
Кънчев – I част

11:40 – 12:00 –Викторина с награди с 
участието на Ники Кънчев– I част

12:00 – 12:20 -  „Остани здрав” – 
образователна игра на Витамините 
Допелхерц

12:20 – 13:00 – Представяне на 
участниците в изложението с Ники 
Кънчев – II част

13:00 – 13:20 - Д-р Мария Юнакова, 
акушер-гинеколог в Медицински 
комплекс “Д-р Щерев”, „Надлежно 
проследяване на бременността, 
раждане и съхраняване на стволови 
клетки” – образователна лекция

13:20 – 13:50 – Демонстрация на 
съдовете на Tupperware Bulgaria

13:50 – 14:10 -  Д-р Ясна Вейнович, 
бранд  директор Medical на „Цептер-
България“ ЕООД,  „Приложение на 
светлинната терапия Bioptron при 

 лечение на различни заболявания” - 
образователна лекция

14:10 – 14:30 – „Самотестуване 
при диабет. Нови възможности за 
пациентите”, образователна лекция

14:30 – 15:00 – Д-р Павлина Николова 
„Как да пазите краката си ако имате 
диабет” – образователна лекция 

15:00 – 15:40 – Представяне на 
участниците в изложението с Ники 
Кънчев – I част

15:40 – 16:00 – Викторина с награди с 
участието на Ники Кънчев – II част

16:00 – 16:40 – Представяне на 
участниците в изложението с Ники 
Кънчев – II част

16:40 – 17:00 – Викторина с награди с 
участието на Ники Кънчев – III част  

17:00 – 17:30 – Изпълнения на Diva 
Dance School

17:30 – 18:00 -  Магдалена Пашова, 
холистичен нутриционист , „Децата, 
храната и алергиите” – образователна 
лекция

18:30 – 19:30 – Безплатни занимания 
по Капоейра

 

ВХОД СВОБОДЕН!

ПРОГРАМА НА СЦЕНАТА

ТОМБОЛА С НАД 
60 НАГРАДИ

Име и Фамилия ……...…………………………………………..................................

Телефон …………………......…….......................................................................

Адрес …………….………………………………….…..…………........................………

E-mail ………………..........................................................................................

ТАЛОН зА учАСТИЕ в ТОМБОЛАТА

ТЕГЛЕНЕ НА 
ТОМБОЛАТА: 
НЕДЕЛЯ ОТ 13:00 ДО 
14:00 чАСА

Един ваучер за безплатен 
профилактичен преглед 
на щитовидната жлеза 
и млечната жлеза или 
простатата за откриване 
на общественозначимите 
заболявания с висок риск 
– в Медицински център 
Медичек

Два ваучера за 
безплатен детски 
профилактичен преглед 
на слуха и зрението – в 
Медицински център 
Медичек

Един ваучер за 
безплатно раждане 
в Медицински 
комплекс „Д-р Щерев” 
+ пробовземане и 
съхранение на стволови 
клетки в ТБ „Булген

Един ваучер за безплатна 
медицинска консултация 
с комплекс от лечебен 
масаж и определяне на 
индивидуален режим на 
хранене и двигателна 
активност от специалист 
в Медицински център 
Медичек

Два ваучера за 
безплатен пакет 
„Проследяване на 
бременност”– оптимален 
в Медицински комплекс 
„Д-р Щерев”

НАД 60 

НАГРАДИ



8 юни 2014 г. (неделя)

10:00 – 10:30 – Викторина с награди с 
участието на Ники Кънчев 

10:30 – 11:00 – Представяне на 
участниците в изложението с Ники 
Кънчев – I част

11:00 – 11:30 – Изпълнения на Diva 
Dance School

11:30 – 12:00 – „Профилактичните 
изследвания – ключът към вашето 
здраве” – образователна лекция

12:00 – 12:30 – Представяне на 
участниците в изложението с Ники 
Кънчев – II част

12:30 – 13:00 – “Остани здрав”, 
образователна игра на Витамините 
Допелхерц 

13:00 – 14:00 – Теглене на наградите 
от томболата на Изложение „Мисия 
Здраве”

14:00 – 15:00 – Безплатни занимания по 
Капоейра

 
Открита тренировка по таекуондо 

петък, събота и неделя – 
от 10:00 -19:00

Обучение на подскачащи кокили 
петък и събота – 11:00 до 17:00

ПРЕГЛЕДИ/ ИзСЛЕДвАНИЯ/ КОНСуЛТАЦИИ
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ 
Безплатни консултации със 
специалист-гастроентеролог 
от 7-те водещи клиники по 
гастроентерология в София 
Шатра 8 – Българско дружество 
по гастроентерология с 
финансовата подкрепа на Abbott 
Петък  16:00 – 19:30 
Събота  10:00 - 13:30; 16:00 – 19:30 
Неделя 10:00 – 13:30

КРЪВНА ЗАХАР И ДИАБЕТ 
Безплатно измерване на кръвна 
захар 
Шатра 10 - Медицински комплекс  
„Д-р Щерев”, съвместно с 
Лаборатории Cibalab 
Петък и събота  10:00 – 15:00 
Неделя 10:00 – 15:00 
Безплатно измерване на кръвна 
захар 
Шатра 12, щанд 12.6 - РСР ЕООД 
Петък и събота  10:00 – 20:00 
Неделя – 10:00 – 17:00 
Раздаване на 100 бр. пакети с 
безплатни глюкомери (апарат, 
убождащо устройство, стартов кит 
ланцети и тест-ленти, несесер) + 
талон за отстъпка за изследване 
на Гликиран хемоглобин (HbA1c) в 
лаборатория Cibalab 
Шатра 14.2 – Хроно ООД 
Петък, събота и неделя   
10:00 – 13:00

ЕНДОКРИНОЛОГИЯ 
Безплатни консултации с д-р 
Марияна Йончева, специалист-
ендокринолог във ВМА 
Шатра 14.2 - Хроно ООД 
Петък  16:00 - 18:00 
Събота 14:00 – 18:00 
 Получаване на ваучери с 66% 
намаление за ехография на 
щитовидна жлеза + изследване 
на хормони на щитовидната жлеза 
FT4 и TSH (цена 19.50 лв. вместо 
57.90 лв.) 
Шатра 10 – Медицински комплекс 
„Д-р Щерев”, съвместно с 
Лаборатории Cibalab 
Петък, събота, неделя  10:00 – 20:00 
Безплатна консултация с Д-р 
Кирилина Атанасова, специалист 
–ендокринолог, Клиника 
по Енкокринология УМБАЛ 
„Александровска” за наличие на 
диабетна невропатия 
Шатра 6, щанд 6.3 – Вьорваг Фарма 
Събота  10:00 до 20:00  
Интерактивно самоизследване на 
наличие на диабетна невропатия 
(изследване на сетивността на 
долните крайници) 
Шатра 6, щанд 6.3 – Вьорваг Фарма 
Петък, събота и неделя  10:00 – 20:00

АКУШЕРСТВО/ГИНЕКОЛОГИЯ/
РАЖДАНЕ 
Получаване на ваучери със 70% 
намаление за профилактичен 
Пакет „Скрининг-стандарт” + 
изследване за HPV. Включва 
гинекологичен преглед, 
цитонамазка, консултация  (цена 
29.50 лв. вместо 99.00 лв.) 
Петък, събота, неделя 10:00 – 20:00
Получаване на талони с 15% 
отстъпка за съхранение на 
стволови клетки
петък и събота 10:00 – 20:00
неделя 10:00 – 17:00
Шатра 10 – Медицински 
комплекс „Д-р Щерев”
 
Получаване на безплатни талони 
за гинекологичен преглед 
Шатра 6, щанд 6.2 – СОБАЛ 
„Пентаграм” 
Петък, събота, неделя 10:00 – 20:00

КАРДИОЛОГИЯ 
Безплатни кардиологични 
прегледи за възрастни 
Шатра 5 - Национална 
кардиологична болница 
Петък, събота 16:00 – 18:00 
неделя 10:00 – 12:00 
Безплатни кардиологични 
прегледи за деца 
Шатра 5 - Национална 
кардиологична болница 
Събота 10:00 – 12:00 
Безплатни кардиологични 
прегледи за възрастни и деца 
Шатра 7 – УСБАЛССЗ „Света 
Екатерина” 
Петък, събота и неделя  10:00 – 16:00 
Получаване на ваучери за 
безплатни кардиологични 
прегледи 
Шатра 6, щанд 6.2 – СОБАЛ 
„Пентаграм” 
Петък, събота и неделя  10:00 – 20:00
Безплатни консултации с Д-р 
Гашарова, специалист-кардиолог
Шатра 15 – Куайсер Фарма
Събота 10:00 - 13:00

ДЕРМАТОЛОГИЯ 
Безплатна диагностика на кожата, 
медицински грим и консултация 
със специалист 
Шатра 11 - Avène 
Петък, събота 10:00 – 20:00   
неделя 10:00 – 17:00 
Безплатна консултация с дермо-
експерт 
Шатра 3 – BIODERMA България 
Петък, събота 10:00 – 20:00  
неделя 10:00 – 17:00

ОРТОПЕДИЯ/ФИЗИОТЕРАПИЯ 
Безплатни прегледи  на свода на 
ходилото от лекар-ортопед 
Шатра 9, щанд 9.1 – ВИП Плюс 
Медикотехническа Лаборатория 
Петък, събота  10:00 – 20:00  
неделя 10:00 – 17:00 
Безплатни масажи с масажното 
оборудване “Нуга Бест” 
(продължителност 15 мин), 
рефлексо- терапия на стъпалата с 
уреда “Второ сърце”, терапия с уреда 
“Доктор на ставите” 
Шатра 9, щанд 9.7 – Nuga Best 
България 
Петък, събота  10:00 – 20:00  
неделя 10:00 – 17:00

ПЕДИАТРИЯ 
Безплатни консултации за 
физическото развитие на децата 
(включително измерване на ръст 
и тегло) 
Шатра 6, щанд 6.4. - МБАЛ „Вита”  
Петък, събота  10:00 – 20:00  
неделя 10:00 – 17:00

ЗАСТРАХОВАНЕ 
Безплатни консултации и 
предоставяне на финанасови 
решения в областта на 
здравното застраховане, 
животозастраховане и 
инвестициите 
Шатра 12, щанд 12.7 – ЗАД „Алианц 
България Живот” 
Петък, събота  10:00 – 20:00 
неделя 10:00 – 17:00

АКЦИЯ ПО 
КРЪВОДАРЯВАНЕ – 
съвместна инициатива на 
НПО, Национален център 

по трансфузионна хематология и 
Български Алианс за кръводаряване 
Шатра 9, щанд 9.8 - НПО 
Петък  12:00 - 18:00

СТОМАТОЛОГИЯ 
Безплатни консултации със 
стоматолог  за орална хигиена, 
избелване на зъби, избелващи 
системи, домашно избелване и 
поддържащо избелване 
Шатра 6, щанд 6.7 – Дентално депо 
„Патриция” 
Петък, събота  10:00 – 18:00  
неделя 10:00 – 17:00

ОФТАЛМОЛОГИЯ 
Безплатни очни прегледи 
Шатра 9, щанд 9.8 – НПО, съвместно 
с очна клиника „Вижън” 
Неделя  11:00 – 16:00 
Получаване на талони за 
безплатни очни прегледи 
Шатра 6, щанд 6.2 – СОБАЛ 
„Пентаграм” 
Петък, събота  10:00 – 20:00  
неделя 10:00 – 17:00

ОЗДРАВИТЕЛНИ ПРОГРАМИ/
КОНТРОЛ НА ТЕГЛОТО  
Съставяне на безплатна 
оздравителна програма с билкови 
продукти 
Шатра 12, щанд 12.9 – Ей енд Ди 
Фарма България 
Петък, събота  11:00 – 19:00  
неделя 11:00 – 17:00 
Измерване на индекса на 
телесната маса 
Шатра 9, щанд 9.6 – Акционерно 
дружество ХелтНет Финанс 
Петък и събота  10:00 – 20:00 
неделя  10:00 – 17:00

УНГ 
Безплатни прегледи на ушен 
канал от специалист Уши, нос, 
гърло с безжичен видео – отоскоп 
Delfino, осигуряващ максимален 
комфорт по време на прегледа 
Шатра 9, щанд 9.6 – Акционерно 
дружество ХелтНет Финанс 
Петък  15:00 – 19:00

КОНСУЛТАЦИИ СЪС 
СПЕЦИАЛИСТИ ОТ НЗОК за 
правата ни като пациенти 
Шатра 2 – НЗОК 
Петък  13:30 -17:30 
Събота  10:00 – 14:00 
Неделя  13:30 – 17:00

БЕЗПЛАТНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА 
ХЕПАТИТ 
Шатра 9, щанд 9.8 – НПО, съвместно 
с НСБХ „Хепасист” 
Събота 11:00 – 18:00

вход за
МЕТРО
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