ИЗЛОЖЕНИЕ „МИСИЯ ЗДРАВЕ”
за здравето, красотата и активния
начин на живот

10-12 юни 2016 г.
пред Паметника на
Съветската армия
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ПРОГРАМА НА СЦЕНАТА
10 юни 2016 г. (петък)

11 юни 2016 г. (събота)

12 юни 2016 г. (неделя)

16:15 – 16:30 Спорт на открито с
Diva Sport
16:30 – 16: 50 Забавна
образователна
щафета, организирана
от ISO Plus (за деца)
17:00 – 17:10 Официално откриване
на изложението
17:10 – 17:20 Образователна лекция
на АГ Болница „Св.
Лазар“
17:20 – 17:50 Игра с публиката на
Куайсер Фарма
17:50 – 18:05 Здравословно готвене
със съдовете на
Tupperware
18:05 – 18:15 Образователна лекция
на АГ Болница „Св.
Лазар“
18:15 - 18:30 Танцово училище Diva
School
18:30 – 18:45 Образователна игра на
Алкон
18:45 – 19:00 Дегустация на
мед на щанда на
Биопрограма
19:00 – 19:15 Томбола на
Изложение „Мисия
Здраве“
19:15 – 19:30 Викторина с награди
от Phoenix pharma
19:30 – 19:40 Изпълнения на Йога
клуб „Скорпион“
19:40 – 19:50 Образователна
викторина на
Изложение „Мисия
Здраве“
19:55 – 20:00 Томбола на
Изложение „Мисия
Здраве“

10:15 – 10:30 Демонстрация на първа долекарска помощ от
представители на Младежкия червен кръст
10:30 – 10:55 Спорт на открито с Diva Sport
10:55 – 11:00 Томбола на Изложение „Мисия Здраве“
11:00 – 11:30 Представяне на изложителите – Част 1
11:30 – 11:45 „Остани здрав“ – образователна игра на Куайсер фарма
11:45 – 12:00 Викторина с награди от Phoenix pharma
12:00 – 12:30 Представяне на изложителите – Част 2
12:30 – 12:35 Томбола на Изложение „Мисия Здраве“ с участието на
Ники Кънчев
12:35 – 13:00 Представяне на изложителите – Част 3
13:00 – 13:15 Игра с публиката на Алкон
13:15 – 13:25 Образователна викторина на Изложение „Мисия Здраве“
13:25 – 13:40 Образователна лекция на АГ Болница „Св. Лазар“
13:40 – 13:55 Здравословно готвене със съдовете на Tupperware
13:55 – 14:10 „Микотерапията – най-добрата природна медицина“ –
образователна лекция на щанда на Dr.Biomaster
14:10 – 14:15 Томбола на Медицински комплекс „Д-р Щерев“
14:15 – 14:30 Дегустация на мед на щанда на Биопрограма
14:30 – 14:45 Здравословно готвене със съдовете на Zepter
14:45 – 15:05 Изпълнения на Вокална формация „Дъга“
15:05 – 15:35 Представяне на изложителите – Част 1
15:35 – 15:45 Подреди пъзела – занимателна игра на Едмарк
Интернешънъл
15:45 – 15:50 Томбола на Изложение „Мисия Здраве” с участието на
Ники Кънчев
15:50 – 16:30 Представяне на изложителите – Част 2
16:30 – 16:40 Образователна викторина на Изложение „Мисия Здраве” с
участието на Ники Кънчев
16:40 – 17:10 Представяне на изложителите – Част 3
17:10 – 17:15 Образователна викторина на Изложение „Мисия Здраве”
17:30 – 17:45 Образователна лекция във връзка с това колко са важни
съдовете, в които съхраняваме водата (на щанда на
Flashka)
18:00 – 18:05 Томбола на Изложение „Мисия Здраве“
18:05 – 18:30 Танцово училище Diva School
18:30 – 19:00 Забавна образователна щафета, организирана от ISO Plus
(за деца)
19:00 – 19:05 Образователна викторина на Изложение „Мисия Здраве”
19:05 – 19:15 Изпълнения на Йога клуб „Скорпион“
19:15 – 19:30 Томбола на Изложение „Мисия Здраве“

10:15 – 10:30 Изпълнения на Клуб по спортни танци
„Средец“
10:30 – 10:45 Образователна игра на Алкон
10:45 – 10:55 Спорт на открито с Diva Sport
10:55 – 11:00 Томбола на Изложение „Мисия
Здраве“ с участието на Ники Кънчев
11:00 – 11:30 Представяне на изложителите – Част 1
11:30 – 11:40 Образователна викторина на
Изложение „Мисия Здраве” с
участието на Ники Кънчев
11:40 – 11:55 Спорт на открито с Diva Sport
11:55 – 12:25 Представяне на изложителите – Част 2
12:30 – 12:50 Забавна образователна щафета,
организирана от ISO Plus (за деца)
12:50 – 13:05 Танцово училище Diva School
12:55 – 13:05 Съвместна томбола на Изложение
„Мисия Здраве“ и ОфертоМЕД
13:05 – 13:35 Представяне на изложителите – Част 3
13:35 – 13:50 Дегустация на мед на щанда на
Биопрограма
13:50 – 14:00 Съвместна томбола на Изложение
„Мисия Здраве“ и ОфертоМЕД
14:00 – 14:15 Здравословно готвене със съдовете на
Tupperware
14:15 – 14:30 Викторина с награди от Phoenix pharma
14:30 – 14:40 Томбола на Медицински комплекс
„Д-р Щерев“
14:40 – 14:50 Изпълнения на Йога клуб „Скорпион“
14:50 – 15:20 Игра с публиката на Куайсер Фарма
15:20 – 15:35 Образователна лекция на АГ Болница
„Св. Лазар“
15:35 – 15:40 Образователна викторина на
Изложение „Мисия Здраве”
15:40 – 15:50 Изпълнения на Клуб по спортни танци
„Гардения“
15:50
Томбола на Изложение „Мисия
Здраве“

Безплатни тренировки
по айкидо, организирани
от Клуб Aikido Shinchoku
Dojo (на татамито срещу
шатра 1)
11 юни 2016 г. (Събота)
10:00 - 10:30ч.
демонстративна тренировка
по Айкидо (с участници на
клуба)
10:45 - 11:15ч.
открита тренировка по Айкидо
за деца 4-6 години
11:30 - 12:00ч.
открита тренировка по Айкидо
за деца над 7 години.

Безплатни общо
развиващи тренировки
(ОРТ), организирани от
Клуб Aikido Shinchoku Dojo
12 юни 2016 г. (неделя)
10:00 - 10:30ч.
демонстративна
ОбщоРазвиваща тренировка
(с участници на клуба)
10:45 - 11:15ч.
открита тренировка по
Айкидо за деца 4-6 години
11:30 - 12:00ч.
открита тренировка по
Айкидо за деца над 7 години.

НАГРАДИ

Медицински комплекс Д-р Щерев
2 (два) безплатни ваучера за пакет за цялостна
гинекологична профилактика „Профилактика за
нея – оптимален”
2 (два) безплатни ваучера за първи
триместър скрининг тест (11-13 г.с.) високоспециализирано изследване при
сертифициран специалист по фетална медицина
2 (два) безплатни ваучера за
фетална морфология (19-23 г.с.) високоспециализирано изследване при
сертифициран специалист по фетална медицина
2 (два) безплатни ваучера за късна фетална
морфология с доплерово изследване (30-32
г.с.) - високоспециализирано изследване при
сертифициран специалист по фетална медицина
НАГРАДИ

Vision
5 бр. ваучери за безплатно изследване на работата
на 17 органи и системи в човешкото тяло + оценка
на нивото на стрес, умора и раздразнение
НАГРАДИ

Flaska
1бр. бутилка „FLASKA“ модел „Органик“ на
стойност 53.00лв.

ПРЕГЛЕДИ/ ИЗСЛЕДВАНИЯ/ КОНСУЛТАЦИИ
Щанд 1.2
СБАЛ „СВЕТИ ЛАЗАР“
- Консултации по документи за ин витро методики с
д-р Валентин Лачев- специалист АГ, ендокринолог,
завеждащ сектор АРТ СБАЛ „Свети Лазар“.
10 юни (петък) - 18:00 - 19:00
- Консултации по документи с акушерката Емилия
Казълова за видовете естествено раждане и
немедикаментозно обезболяване на раждането.
11 юни (събота)
- Консултация с д-р Лидия Гърчева, хематолог,
завеждащ банка за стволови клетки „Свети Лазар“
за ползите от извличане, обработка и съхранение на
стволови клетки и тъкан от пъпна връв.
12 юни (неделя)
Щанд 3
НАЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЧНА БОЛНИЦА
- Безплатно мерене на кръвно налягане и оценка на
риска от предсърдно мъждене и други рискови
фактори, свързани с начина на живот
- Консултации по сърдечно-съдови проблеми
10 юни (петък) 14:00 – 19:00
11 юни (събота) 10:00 – 19:00
12 юни (неделя) 10:00 – 14:00
Щанд 4.2
ORAL B / BLEND-A-MED
- Безплатни консултации със специалисти за дентално
здраве и хигиена на устата
- Тест на четки за зъби и пасти за зъби
През цялото време на изложението

Щанд 5.3
АЛКОН БЪЛГАРИЯ ЕООД
Тестване на зрението
През цялото време на изложението

Щанд 2.1
“СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НАЦИОНАЛЕН КОПМПЛЕКС” - ЕАД
Безплатни консултации по документи и насочване,
според заболяването за рехабилитационно лечение
към подходящи, болници за рехабилитация.
През цялото време на изложението

Щанд 4.4
СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА БОЛНИЦА ПЕНТАГРАМ
- Консултации за проблеми със зрението;
- Ваучери с отстъпка за прегледи и операции на
катаракта;
- Ваучери с отстъпка за рефрактивна хирургия;
- Ваучери с отстъпка за диагностика на фетална
морфология при бременни жени
През цялото време на изложението

Щанд 4.7
ЦЕПТЕР-БЪЛГАРИЯ ЕООД
Лечебни терапии с уреда за светлинна терапия Bioptron.
За целта ще бъде разположен удобен козметичен стол
и уреди Bioptron със стойки, позволяващи удобното
позициониране на уреда при терапии.
През цялото време на изложението

Щанд 14.7
Биовита - натурални продукти за клетъчно
здраве
Консултации с магистър фармацевт или лекар по
здравословни проблеми и приложението на препаратите
на Биовита
През цялото време на изложението

Щанд 7.7
НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ
- Ден посветен на проблемите с диабета.
Националната асоциация на децата и младите хора
с диабет ще проведе консултации за балансиран
начин на живот за деца, младежи и хора с диабет.
На тях родителите и засегнатите от заболяването ще
имат възможност да получат съвети за диетичния
режим, както и за други аспекти – здравни и
социални, от живота с болестта. 10 юни (петък)
12:00 - 18:00
- Акция по кръводаряване
10 юни (петък) 12:00 – 16:00
- Ден посветен на превенцията на
сърдечносъдовите заболявания. Представител
на НПО ще мери пулса с пулсоксиметър на всеки
желаещ. Това ще даде информация за сърдечния
му ритъм и за наситеността на кислород в кръвта
му. Посетителите на щанда ще бъдат консултирани
за рисковете от развитие на сърдечносъдови
заболявания и от възникването на предсърдно
мъждене.
11 юни (събота) 12:00 -18:00
- Акция по кръводаряване
11 юни (събота) 11:00 – 16:00
- Безплатна и анонимна скринингова акция
за вирусни хепатити В и С. Изследването се
извършва с капка кръв от пръста, а резултатите
се получават на място от представители на НСБХ
„Хепасист” след 5 до 10 минути. За извършването
на изследването няма ограничения за консумация
на храна и напитки. При положителен и/или
съмнителен резултат, изследваният ще бъде
консултиран на място, ще му бъдат предоставени
печатни материали за заболяването и ще бъде
насочен към по-задълбочени прегледи.
12 юни (неделя) – целия ден
- На щанда на НПО през трите дни на изложението
ще има и стенд на Национална кампания
„Ваксинко“. Доброволци ще раздават
информационни материали за ваксините и
значимостта на ваксинопрофилактиката при деца и
възрастни.
През цялото време на изложението

Томбола на Ofertomed, партньор на Мисия Здраве
Безплатни ваучери за:
1. Изследвания от СМДЛ Кандиларов:
- TSH
- CA 19-9
- TSH + FT4
- HCV - Хепатит С + HbsAg - Хепатит В
- HelicobacterPyloriIgA + HelicobacterPyloriIgG
- ПКК + CREJ + UREA + CHOL + TRIGL + GLUC + UA
- ПКК + GLUC + ASAT + ALAT + GGT + CHOL
- ПКК + GLUC + CHOL + TRIGL + LDL + HDL
2. Изследвания от Медицински лаборатории САНА:
- Пакет “Полово предавани болести”
- Пакет от 5 хормонални изследвания за жени
3. Изследвания от Лаборатория д-р Ноневи
- 10 бр. Пакет кръвни изследвания: ПКК, кръвна
захар, холестерол, триглицериди
4. Прегледи от болница по репродуктивна медицина
“София”:
- АГ преглед + Колпоскопия + Ехография на малък
таз
- Мамологичен преглед + ехография на млечни
жлези
5. Прегледи от МБАЛ Доверие;
- 5 бр. Ехографии на органи по избор
6. Прегледи от Медицински център FiHealth
- Профилактичен дерматологичен преглед за
меланома на кожата

НАГРАДИ

AXXON BULGARIA Ltd.
1 комплект изотонични и витаминови
продукти OSHEE;
1 комплект аксесоари и шейкъри Smart
Shake SLIM и Smart Shake ORIGINAL
2 комплекта хранителни добавки Power
of Nature
1 бутилка течен колаген за пиене
Collagen Pro - Active

КАКВО ИНТЕРЕСНО СЕ
СЛУЧВА ПО НАШИТЕ ШАТРИ

Щанд 8
МЕДИЦИНСКИ КОМПЛЕКС “Д-р Щерев”
1. Безплатни прегледи и тестове:
- Безплатно изследване за глюкоза (кръвна захар). Ще се
извършва безплатно в трите дни на изложението в сутрешните
часове.
През цялото време на изложението
- Безплатен преглед/тест за остеопороза. Извършване на
остеоденситометрия чрез мобилен остеоденситометър.
Изследването е подходящо за жени над 50-годишна възраст.
Резултатите ще бъдат консултирани на място от специалист
ендокринолог.
11 юни (събота) 10:00 – 14:00
12 юни (неделя) 10:00 – 14:00
- Безплатна консултация със специалист ендокринолог,
включително за болести на обмяната. Безплатни консултации от
д-р Веселина Яначкова, ендокринолог.
11 юни (събота) 10:00 – 14:00
12 юни (неделя) 10:00 – 14:00

4.2 ORAL B / BLEND-A-MED
Консултация със специалисти за правилно
поддържане на устната хигиена.
4.6 УНИЛИВЪР БЪЛГАРИЯ
Демонстрация за приготвяне на маргарин в домашни
условия.
4.7 ЦЕПТЕР-БЪЛГАРИЯ ЕООД
Лечебни терапии с уреда за светлинна терапия
Bioptron.
6.1 АРОНИАДА - АГРО ЕООД
Дегустация на био сок от арония.
7.6 EAU THERMALE AVENE
По време на изложението при нас ще бъдат
провеждани консултации за състояние на кожа и
скалпи ще бъдат правени препоръки за продукти
от нашата гама. Освен това ще бъде афиширана
актуалната ни промоция за Пиер Фабр -20% по повод
20 годишнината на Компанията на Българския пазар.

2. Ваучери за намаление за здравни услуги.
Ваучерите ще се получават на щанда на Медицински комплекс
„Д-р Щерев”, а ще се активират и заплащат на място в болницата
след предварително запазен час за преглед:
- 100 бр. преференциални ваучера с 70% намаление за
профилактичен Пакет „Скрининг-стандарт” + изследване за HPV
– цена 29.50 лв. вместо 99.00 лв. (ваучер 1)
- 100 бр. преференциални ваучера 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.
(ваучер 2)
- 50 бр. преференциални ваучера с 50% намаления за пакет
за комплексна мамологична профилактика за жени под
35 годишна възраст – ехомамография с еластография при
специалист по образна диагностика + преглед и консултация
при мамолог-хирург – цена 45.00 лв. вместо 90 лв. (ваучер 3);
- 50 бр. преференциални ваучера с 50% намаления за пакет
за комплексна мамологична профилактика за жени над
35 годишна възраст – рентгенова мамография+преглед и
консултация при мамолог-хирург – цена 46.00 лв. вместо 92 лв.
(ваучер 4)
- 50 бр. преференциални ваучера с 50% намаление за
физиотерапевтична процедура „Специализиран масаж за
бременни” – цена 17.90 лв. вместо 35.00 лв.
(ваучер 5);
- 20 бр. ваучери за преференциална отстъпка за пробовземане и
съхраняване на стволови клетки (ваучер 6)
През цялото време на изложението
НАГРАДИ

VitaPectin
4 бр. Здравни пакета от ВитаПектин,
всеки пакет включва 3 броя
кутии Ябълков пектин.

10.1 ЕДМАРК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ
дегустация на продукти, както и томбола - всеки,
който щанда ще може да попълни формуляр за
участие в томболата ( име, фамилия, телефон, мейл).
В неделя, малко преди края на изложението ще се
изтеглят печелившите.
11.1 БИОПРОГРАМА ЕАД
Дегустация на пчелен мед.
13.2 ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ ЕАД
Дегустации на най - новата пробиотична напитка
YoGuard от специалната серия proway на Ел Би
Булгарикум.
16 TUPPERWARE
„Елате да опитате Таратор, за който няма нужда да
режете, да рендосвате, а само да се усмихвате!“
18.1 VitaPectin
Безплатна консултация за здравословно хранене.
НАГРАДИ

СБАЛ „Св. Лазар“
3 бр.подаръчни комплекта,
по един за всеки ден.

НАГРАДИ

ЦЕПТЕР-БЪЛГАРИЯ ЕООД
2 бр. съдове за здравословно
готвене на Цептер

