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 Програма на медицински акции, прегледи и консултации 

1-ви юни / петък 

Национална пациентска организация 

• Безплатни очни прегледи за общо очно здраве и макулна дегенерация – шатра 2 

• Кръводарителска акция (12:00 – 16:00) – щанд 18.6 

• Скринингова акция за хепатит С - щанд 18.6 

Щанд 3.1 – NutriGen 
Индивидуални консултации с лекари генетици 

Шатра 5 - МБАЛ - Национална кардиологична болница - ЕАД 
Консултации по сърдечно-съдови проблеми и при нужда електрокардиограма (ЕКГ), безплатно 
мерене на кръвно налягане и оценка на риска от предсърдно мъждене и други рискови 
фактори. 
Щанд 6.6 – Virbac 
Безплатни консултации относно здравето на Вашия домашен любимец 
Между 17-19:00ч. - Безплатен отоскопски преглед на Вашия домашен любимец 

Щанд 8.6 – Викинг Медикал България ООД 
Безплатно измерване на кръвна захар 

Щанд 8.9 – CancerCare  
Консултации в помощ на онкоболните и техните близки 

Щанд 9.5 – BioVita 

• Тест за определяне на риска от развитие на диабет 

• Консултация с д-р С. Попова -обща медицина 

Щанд 9.8 – Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“ 
Безплатни консултации за пациенти, които се интересуват от възможностите за диагностика и 
лечение в чужбина 

Втори юни / събота 

Национална пациентска организация 

• Безплатни очни прегледи за общо очно здраве и макулна дегенерация – шатра 2 

• Кръводарителска акция (11:00 – 16:00) - щанд 18.6 

• 10:00 – 16:00 - Скринингова акция за измерване на кръвна захар, холестерол и на кръвното 
налягане - щанд 18.6 

• 12:00-18:00 ч измерване на нивото на кислород в артериалната кръв с пулсоксиметър 
- щанд 18.6 

Щанд 3.1 – NutriGen 
Индивидуални консултации с лекари генетици 

Шатра 5 - МБАЛ - Национална кардиологична болница - ЕАД 
Консултации по сърдечно-съдови проблеми и при нужда електрокардиограма (ЕКГ), безплатно 
мерене на кръвно налягане и оценка на риска от предсърдно мъждене и други рискови 
фактори. 
Щанд 6.6 – Virbac 

• Безплатни консултации относно здравето на Вашия домашен любимец 
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• Между 11– 13:00ч. и между 17-19:00ч. - Безплатен отоскопски преглед на Вашия домашен 
любимец 

Щанд 8.6 – Викинг Медикал България ООД 
Безплатно измерване на кръвна захар 

Щанд 8.9 – CancerCare  
Консултации в помощ на онкоболните и техните близки 
 

Щанд 9.5 – BioVita 

• Тест за определяне на риска от развитие на диабет 

• Консултация с д-р С. Попова -обща медицина 

Щанд 9.8 – Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“ 
Безплатни консултации за пациенти, които се интересуват от възможностите за диагностика и 
лечение в чужбина 

3.06 (неделя) 

Национална пациентска организация 

• Безплатни очни прегледи за общо очно здраве и макулна дегенерация – шатра 2 

• 10:00-16:00 ч - скринингова акция за заболявания на щитовидната жлеза - ехографски 
преглед и консултация със специалист ендокринолог - щанд 18.6 

Щанд 3.1 – NutriGen 
Индивидуални консултации с лекари генетици 

Шатра 5 - МБАЛ - Национална кардиологична болница - ЕАД 
Консултации по сърдечно-съдови проблеми и при нужда електрокардиограма (ЕКГ), безплатно 
мерене на кръвно налягане и оценка на риска от предсърдно мъждене и други рискови 
фактори. 
Щанд 6.6 – Virbac 

• Безплатни консултации относно здравето на Вашия домашен любимец 

• Между 11– 13:00ч. - Безплатен отоскопски преглед на Вашия домашен любимец 

Щанд 8.6 – Викинг Медикал България ООД 
Безплатно измерване на кръвна захар 

Щанд 8.9 – CancerCare  
Консултации в помощ на онкоболните и техните близки 

Щанд 9.5 – BioVita 

• Тест за определяне на риска от развитие на диабет 

• Консултация с д-р С. Попова -обща медицина 

Щанд 9.8 – Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“ 
Безплатни консултации за пациенти, които се интересуват от възможностите за диагностика и 
лечение в чужбина 

№ 
шатра/ 
щанд 

Какво още се случва по щандовете? 

4.2 
ТУКСИДО България ЕООД  

• Безплатни професионални снимки като спасители на плажа /коматексови фигури/ 

• Разглеждане и снимки с най-новия Ducati мотор, Scrambler 1100 Sport 
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• Рисуване с тебешир 

6.3  

ZEPTER 

• Демонстрация на съдовете за готвене на Zepter 

• Демонстрация за установяване на качеството на питейната вода с помощта на 
електролиза и TDS – метър 

• Лечебни терапии с уред за светлинна терапия Bioptron 

6.4 Flaška 
Дегустация на структурирана вода 

6.5 Dr. Biomaster 
Образователна лекция на тема „Микотерапията – най-добрата природна медицина“ 

6.6 
Virbac 

• Участие в on-line играта на Virbac “HPM” 

• Томбола с награди. Теглене на 3.06 в 14:00ч. 

7.1  
Food folie 

• Дегустация на айвар, маслини и зехтини  

• Отстъпки на всички артикули по време на Мисия здраве 

8.8 Върв Тийс 
Дегустация на чайове от джинджифил Verve  

9.1 Биониа 
Дегустации на натурални и био храни и хранителни добавки 

9.4 Активен и здрав - Чай 
Дегустация на билков чай 

9.9 ApricoPro 
Томболата на щанда  

9.10 
„Сладки хапки” и LimezZzki 
Дегустация на сладки и солети и периодични демонстрации с ръкавица против 
порязване 

12 
Куайсер Фарма  
Дегустация на разтворимите форми на Допелхерц; 
На 3.06, от 15-15:30ч, желание в балон 

13.1 VALNUTS 
Дегустация на продукти и томбола с награди   

14.2 Phytopharma 
Колело на късмета с награди 

15.7 COFIG 
Дегустация на смокиново кафе 

 
 
 
  

  


