
Франція - країна 
людей, закоханих в 

життя!



Франція стала першою країною в
світі, де супермаркетам заборонили
викидати або знищувати непродану їжу.
З лютого 2016 року магазини повинні
жертвувати надлишки в продовольчі
банки або благодійні організації.

У Франції 40 000 замків і
палаців, а Лувр - найбільший
палац в світі, а також
найпопулярніший серед ту-
ристів.

Французька гастрономія внесена
ЮНЕСКО до списку «нематеріальної
культурної спадщини людства».

Франція виробляє 1200 різних
сортів сиру обсягом майже 1 млрд тон
на рік. Французьке прислів'я говорить:
un fromage par jour de l'année - «на
кожен день року свій сир».

ФРАНЦІЯ - країна романтики, зізнань, круасанів, прогулянок до 
ранку .. і запаху свіжого капучино. На її території можна знайти 

все: розлогі Альпи, гарні пляжі Лазурного берега, знамениті 
Єлисейські поля, Ейфелеву вежу, Версаль і інші визначні 

пам'ятки.

Франція - найбільша країна Європейського союзу (643 801
км²). За формою вона нагадує L'Hexagone, що в перекладі
означає шестикутник.



Ввічливість - головна риса французів. На вас будуть косо 
дивитися, якщо ви запитаєте «Вибачте, а де тут вбиральня?» без 
«Доброго дня!» або якщо зверніться до когось за допомогою без 

елементарного «будь ласка».

У Франції з 1920 року багатодітним мамам з 
нагоди Дня матері вручають медалі за гарне 

виховання дітей.

На перонах всіх французьких
вокзалів заборонено цілуватися. Чому
ж? Машиністу доводилося довго
чекати, поки закохані націлуються
вдосталь, через що поїзд часто
затримувався.

Французи займають перше
місце за споживанням вина на душу
населення, а за кількістю вироб-
леного вина змагаються з Італією, яка
періодично вириває у Франції пальму
першості.

Всі знають, що французи
люблять хрусткий довгий і вузький
хліб - багет. Тільки уявіть, в Парижі
продається близько 500 тисяч багетів
кожен день!

Статуя Свободи була пода-
рована Францією Америці в
честь незалежності 28 жовтня
1886 року.



Круасан, без якого немож-
ливо уявити сніданок француза,
насправді зовсім не французька
страва. Круасани прийшли до
Франції з Австрії.

Парфумерна столиця світу знахо-
диться у французькому місті Грасс. Саме
там парфумери проходять навчання, і
саме там з'явилася знаменита Шанель №
5.

Смарагдовий берег, Рубіновий 
берег, Опаловий берег, берег 

Рожевого граніту, Срібний берег, 
берег Кохання, Лазурний берег.

Ейфелева вежа - найбільш
відвідувана пам'ятка в світі.
Всього з дня відкриття вона
встигла прийняти понад 250 млн
гостей. Це головний символ не
тільки Парижа, але і того, що
прийнято пов'язувати з цим
містом: кохання і романтики.

Французькі курорти відрізняються своїми
поетичними назвами, причому більшість носять
назви дорогоцінних каменів:



ЯКА ВОНА ФРАНЦУЗЬКА ФАРМАЦЕВТИКА

Французька фармацевтика бере свій
початок багато тисячоліть тому, а
основоположниками вважаються ченці, які
займалися лікуванням людей. Ще в XVI
столітті в Університеті Монпельє була
відкрита перша в Європі фармацевтична
кафедра, засновником якої став фармацевт і
власник аптеки професор Г. Ронделе. На
початку XVII століття університет почав
розвиватися - з'явилися кафедри хірургії та
фармації, фармакогнозії та фармацевтичної

хімії, а випускники цього університету отримували свідоцтва магістра
фармації. Сьогодні в країні функціонує понад 20 тисяч аптек. У
Франції немає аптечних мереж, всі аптеки приватні, а власники
зобов'язані особисто ними керувати і мати фармацевтичну освіту. В
аптеках переважна більшість лікарських засобів, навіть самі звичні й
прості, продаються за рецептами.

ЦІКАВІ ФАКТИ
• Середні витрати одного француза на лікарські препарати у

Франції становлять € 525 на рік
• Прострочені або непотрібні ліки пацієнти можуть віднести в

аптеку для безпечної утилізації - це завдання теж входить в
обов'язки фармацевтів.



Все завдяки тому, що товар купується прямо у виробників-
партнерів, що дозволяє тримати низькі ціни. Багато хто сюди
приходить щоб зустріти знаменитостей і моделей, які під час тижня
моди в перервах між показами приходять в City Pharma. У цій аптеці
навіть приймають рецепти, які виписані українськими лікарями,
однак попередньо їх потрібно перевести на французьку мову.

ДИВОВИЖНА АПТЕКА ПАРИЖА

ФРАНЦІЯ - дивовижна країна, яка приймає мільйони
туристів щорічно. Тут є що подивитися - від унікальних
природних багатств до неймовірних архітектурних пам'яток.
Однак, щоб ще краще пізнати цю шестигранну країну,
найкраще відвідати її і побачити все на власні очі!

За матеріалами: 
https://vokrugsveta.ua/vokrugsveta/15-interesnyh-faktov-o-frantsii-14-07-2016, https://elenaruvel.com/50-interesnyh-faktov-o-frantsii/, https://www.modern-pharmacy.com.ua/aptechnaya-deyatelnost-vo-frantsii, 

https://lekoboz.ru/svezhij-nomer/lekoboz-20-o-krasivykh-lozungakh-i-nekrasivykh-tsenakh-19-10-2017/meditsina-frantsii-vash-retsept-madam

У Парижі біля бульвару Сен-Жермен знаходиться найвідоміша
аптека міста, де навіть французи стоять в черзі, щоб відвідати її. City
Pharma була заснована більше 20 років тому і є найдешевшою
аптекою, і однією з найбільших у Франції, адже тільки одних кас в ній
налічується 12, які марковані табличками: «Avec Ordonnance» - «за
рецептом» або «Sans Ordonnance» - «без рецепта». Тут можна також
зустріти головні французькі марки косметики і парфумерії, ціни на які
в аптеці доступніше на 20%. У чому ж секрет?


