Брой 147
МАРТ 2016

Списанието е специализирано
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Уважаеми колеги,
радваме се да ви посрещнем на мартенските страници на списание
„СТИНГ Фармацевтични продукти“. В този брой акцентът е не само върху
новите артикули и промоционалните активности на производителите,
но и върху мотивите, свързани с предстоящите нормативни промени в
сектора. Споделяме и вижданията си за това с какви фактори трябва
да се съобразим и съответно да променим в бъдеще. Знаем, че това
не е изненада за вас, защото изданието винаги е изразявало позиция по
отношение на въздействието на „реформите“ в бранша, върху качеството
на услугата в аптеките и върху резултатите на мениджмънта им.
Това е един непрекъснат процес, който за съжаление често рефлектира
върху крайните клиенти.

Изкуството на общуването лице в лице – това е нашето послание за март.
Насочването към комуникацията не за първи път е тема в списанието.
Предлагаме отново да обърнете внимание на комуникационните си умения
– вербални и невербални. Всяко общуване с пациенти лице в лице включва
смущаващо голям набор от поведения и информация. Като започнем от
въпросите на потребителите „Имате ли?“, „Каква е цената?“, „Кога ще
получите?“ и стигнем до невербалните сигнали. Примерите са без край.
Не бързайте да казвате, че имате голям опит по тези въпроси и че нямате
потребност от повече. Никога нищо не е в повече, когато става дума за
комуникацията лице в лице с хора, които имат здравословен проблем.
Неслучайно експертите считат, че това е най-сложната, но същевременно
и най-подценяваната форма на комуникация.
Приятно четене!
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а събора на съсловната организация, проведен на 27.02.
2016 г., 265 участници гласуваха
„против“, 10 „за“ и 15 „въздържал
се“, като така ръководството
на организацията не получи мандат да подпише документа за
нов договор с НЗОК.
Председателят на съюза д-р
Венцислав Грозев изрази очакване вече постигнатите споразумения с НЗОК да останат и без
договорът да е подписан, защото само броени дни преди това
Надзорният съвет на Касата и
управителният съвет на БЛС се
договориха за обемите и цените по НРД 2016 за медицински
дейности. НЗОК прие предложенията на БЛС и се съгласи на
компромисни варианти за обемите и цените в НРД за МД
2016, въпреки вече заложените
средства в Закона на бюджета
на НЗОК и очертаващия се недостиг в резерва на финансовата институция.
Общата стойност на обемите и цените по НРД възлиза на
2 042 784 416 лв. при заложени за
2016 г. 1 795 322 000 лв.
В първичната извънболнична
помощ (ПИМП) е прието предложението на БЛС да бъдат увеличени цените за профилактичните прегледи по програма „Детско здравеопазване“. За децата
до 1 година лекарите ще получават 10,40 лв.
За профилактични прегледи
на деца от 1 до 18 год. сумата е
9,40 лв., при досегашна от 8,00 лв.
Увеличава се цената на профилактичните прегледи за лица

Лекарският съюз
отказва да подпише

нов договор с НЗОК
над 18 години от 10 на 11 лв.
Увеличава се от 9,50 лв. на 10 лв.
сумата за дейност на лекарите по
диспансерно наблюдение на здравноосигурените лица с една диагноза.
Общата годишна стойност на
предложените обеми и цени за
ПИМП е 192 253 хил. лв.

(МДД) е прието предложението на
БЛС за увеличение на цената на „Химично изследване на урина с течни
реактиви“ (белтък, билирубин, уробилиноген), като от 0,80 лв. става
1,50 лв. Общата годишна стойност
на предложените обеми и цени за
МДД е 80 118 000 лв.

В областта на специализираната
извънболнична медицинска помощ
(СИМП) е прието предложението на
БЛС за увеличение на цените за първични и вторични посещения, като
те стават съответно 19,50 лв. и
9,80 лв. Увеличена е и цената от
9,50 лв. на 10,00 лв. за профилактични прегледи на лица до 18 години
от лекар специалист с придобита
специалност „Педиатрия“, както и
за специализиран преглед по диспансерно наблюдение на здравноосигурените лица с едно или повече заболявания (от 9,50 лв. на 10,50 лв.)

В областта на болничната медицинска помощ (БМП) е прието предложението на БЛС за случай по клинична пътека, отчетен като амбулаторна процедура „Предсрочно
изпълнение на дейностите по клинична пътека“ по приложение №11
на Наредба №11 от 2015 г., да се заплаща 60% от цената на пътеката.
Общата годишна стойност на
предложените обеми и цени за БМП
е 1 554 817 000 лв.

За новите дейности по Наредба
№11 от 2015 г. и клинични пътеки и
амбулаторни процедури (КП/АПр.),
Цената на специализиран преглед
по които дейността започва да се
ще бъде 6,00 лв. при досегашни 5,00 отчита през 2016 г., обемите и целв. Общата годишна стойност на
ните са предложени на база експредложените обеми и цени за
пертна оценка и предложение на
СИМП е 215 596 000 лв. В областта националните консултанти. Догона медико-диагностичната дейност ворените увеличения между НЗОК
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Акценти
и БЛС ще започнат да бъдат изплащани от 1 април, когато трябва да
влезе в сила НРД за МД 2016 г.

му на нормативен акт, със съответните рискове и възможни последствия“, се казва в изложението
на събора. Отказа да подпишат леНо въпреки тези условия делегати- карите мотивират с факта, че доте показаха явното несъгласие и не- сега няма приета и действаща
одобрение. Те изразиха негативен
като нормативен акт Национална
вот и към проекта на здравния миздравна карта, нито са приети донистър Петър Москов за национал- пълненията на Наредбата за осъна здравна карта. Определят го
ществяване правото на достъп до
като неадекватен, а идеята да се
медицинска помощ, докато голяма
влиза в болници и аптеки с пръстов част от медицинските стандарти
идентификатор е поредният адми- се обжалват в съда. Съдебно обжалнистративен абсурд. Според тях
вана е и Наредбата за проучване
липсата на приета и влязла в сила
удовлетвореността на пациентинормативна уредба прави договаря- те от медицинските дейности,
нето мнимо въпреки обещаните в
закупувани от НЗОК.
последния момент подобрения на
финансовите параметри.
„Ние, европейските лекари, работещи в България, сме крайно неудовлетворени и тревожни от кризата, в
която отчетливо навлиза българското здравеопазване и липсата на
каквито и да е индикации за възможността тя да бъде овладяна от ангажираните с това институции.
Нормативните неясноти в здравеопазването биха довели до порочност на НРД 2016 г. в качеството

МЗ отлага
ценовия коридор

то заболяване. Целта на тази мярка
според здравното ведомство беше
да се ограничи ваденето на пари от
страна на болните за лекарства,
при които има голям избор от търговски марки. Междувременно обаче
фармацевтичните компании заявиха, че с новите правила на плащане
ще трябва да изтеглят от реимбурсация над 600 продукта. Въпреки че
те имат аналог, който НЗОК покрива, се създаде предпоставка за промяна на установени терапии и за
напрежение сред обществото. Причината е, че ако един медикамент
спре да се реимбурсира от касата,
пациентът трябва да си го купува
сам, ако не иска да го замени с друг.

„Анализирането на въпроса показа
необходимост от по-плавно адаптиране към новите изисквания, за да
За втори път тази година се отла- не се допусне възникването на прога въвеждането на ценови коридор блеми, които да рефлектират неза лекарствата, които плаща НЗОК. благоприятно върху пациентите и
Новият срок ще бъде 1 септември. доставчиците на лекарствени продукти“. Според МЗ е необходимо „доОт 2016 г. касата трябваше да покрива само медикаментите, за кои- пълнително технологично време да
бъде приспособен аптечният софтто доплащането от пациентите
не е по-голямо от 60% от цената на уер и да бъдат предвидени контроли върху софтуера на НЗОК“.
най-евтиното лекарство за също-
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Наредба за право на
достъп до медицинска
помощ
Причините за разработване на такъв проект според МЗ са изменените ЗЗО и ЗЛЗ, както и Наредба
№11 от 2015 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК.
Предвижда се здравноосигурените
лица да разрешават регистриране
на ползваните от тях здравни услуги, гарантирани от НЗОК към конкретен изпълнител, а разрешаването на регистрация да се осъществява чрез електронна идентификация по смисъла на член от Регламент №940/2014 на Европейския
парламент. Тази мярка изиска промяна в начина на работа и в аптеките, които обслужват такива лица,
т.е. ще бъде необходимо да се осигурят устройства, които да дават
право пациентите да удостоверяват лично пред обществения фонд,
че здравната услуга им е била
предоставена.
Друга промяна, която касае аптеките, е, че лекарствата, покривани
100% от НЗОК, вече ще се изписват
на пациентите само по международно непатентно наименование.
Това означава, че лекарят или зъболекарят при предписване на лекарство ще трябва да изпише не търговското му наименование, а активното вещество в медикамента. Така пациентът сам ще преценява
дали да закупи от аптеката оригинален продукт със съответното
активно вещество, или генеричен
медикамент. По отношение на
частично платените от касата

лекарства пък пациентът трябва
да получи информация от лекаря дали има лекарства със същото международно непатентно наименование с по-ниска цена и да направи
информиран избор. В рецептата ще
бъде изписан медикамент по INN
или пък по търговско наименование
на по-ниска или най-ниската цена на
съответното лекарство в група.
В изготвеното постановление се
съобщава, че очакваният резултат
от въвеждането на предложените
промени в Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ е свързан с подобряване на достъпа на населението до
такава. Цитира се, че за прилагането му не се изискват финансови
средства, които са пряко или косвено в тежест на държавния бюджет,
бюджета на НЗОК и бюджетите на
изпълнителите на медицинска помощ. Прилагането му се урежда от
националното законодателство.

Нови изисквания
в извънболничната
помощ

промяна във възрастовите ограничения на Insulindetemir. Отпада необходимостта от прилагане на копие
от рецептурната книжка към документите, с които се предписва терапията, поради възможността за
обективизиране на информацията
за проведена терапия от информационната система на НЗОК.
В ПЛС е включен медикаментът
Метотрексат за парентерално приложение при лечение на псориазис,
серопозитивен ревматоиден артрит и юношески (ювенилен) артрит.
В изготвянето на новите изисквания са участвали консултантите на
НЗОК по ендокринология и болести
на обмяната, както и експерти от
институцията по кожни и венерически болести, ревматология и детска ревматология. Новите изисквания са в сила от 1 февруари 2016 г.

Икономическият
ръст се ускорява

Икономическият растеж на България продължава своя възход. През
четвъртото тримесечие на 2015 г.
икономиката расте с 0,8% на тримесечна и с 3,1% на сезонно изглаНЗОК утвърди нови изисквания за
дена годишна база. Това показват
инсулиново лечение на захарен диаекспресните оценки на Националния
бет тип 1 и тип 2 и лечение с меди- статистически институт (НСИ). С
камента „Метотрексат“. Те са наосновен принос са крайното потправени във връзка с актуализация- ребление и инвестициите на компата на Приложение 1 на Позитивния ниите, докато този на износа е полекарствен списък, съдържащ меди- слаб. Растежът през последното
каменти за домашно лечение. В спи- тримесечие на 2015 г. е по-бърз от
съка вече са включени новите лекар- този през третото, когато БВП се
ствени продукти с Международни
покачи с 0,7% тримесечна и с 2,9%
непатентни наименования Insulinна годишна база. Годишният приdegludec – за захарен диабет тип 1 раст е най-бързият от първите 3
и тип 2 и Empagliflozin-SGLT2 инхиби- месеца на 2011 г., а тримесечното
покачване – най-високото след
тори за диабет тип 2, както и
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отчетените 0,9% през първите 3
месеца на 2015 г. В номинално изражение през четвъртото тримесечие БВП достига 23,977 млрд. лв. от
22,56 млрд. лв., колкото беше през
същото тримесечие на 2014 г. През
периода реализираната добавена
стойност в икономиката е за 20,728
млрд. лв. Тя се покачва с 0,5% на тримесечна и 1,3% на годишна база.
През последната четвърт на 2015 г.
с най-голям принос за растежа са
крайното потребление и инвестициите на компаниите (т.нар. бруто
капиталообразуване), докато този
път износът играе по-малка роля.
Крайното потребление от 18,835
млрд. лв. се забързва до ръст от
2,5% на годишна база, въпреки че на
тримесечна основа повишението
му се забавя до 0,7%. За сравнение
– през третото тримесечие крайното потребление беше нагоре с
1% на тримесечна и годишна база.
Инвестициите на компаниите растат с 0,8 на сто на тримесечна и
с 1,4% на годишна база. Те забързват темпото, тъй като през предходното тримесечие имаше покачване от 0,6% на тримесечна база и
спад от 0,4% на годишна. През четвъртото тримесечие на 2015 г. т.
нар. бруто капиталообразуване в
основен капитал е 6,335 млрд. лв.
Износът на стоки и услуги е нагоре
само с 0,7% на годишна основа. Така
ръстът му се забавя за трето поредно тримесечие, след като юниавгуст експортът нарасна с 5,8%.
Прирастът на тримесечна база е
от 2,1% след спад от 1,9% през предходните три месеца. Импортът забавя годишния си растеж до 1,7%
от 3,3%, колкото бе през третото
тримесечие. На тримесечна база

има покачване от 2,3%. Външнотърговското салдо е отрицателно,
след като вносът за 14,271 млрд.
лв. надвишава износа, който е в
размер на 13,077 млрд. лв. Търговският дефицит е за 1,194 млрд. лв.

От САЩ в България
Трима български лекари, заминали за
САЩ в началото на 90-те години, се
връщат в България. Засега временно, но с тенденция за окончателно
завръщане. Тримата се запознават
по време на студентските си години у нас, след което пътищата им
се разделят. Д-р Иван Киров напуска
страната през 1992 г. В момента е
светило в областта на детската
хематология. За себе си разказва:
„Аз съм четвърто поколение лекар
в България. Моят баща, покойният
проф. Иван Киров се шегуваше, че
тъй като в нашето семейство няма хора с особени таланти и артистичност, ние ставаме лекари“.
Отбелязва, че за тези години е успял да се докосне до „най-изтъкнатите върховни институции в САЩ
в областта на медицината“. Споделя и впечатленията си за работата
там: „Независимо от моето потекло и 15-те години, прекарани в България, това беше ново за мен – уважението към пациента, респекта,
вниманието. Тези хора, които печелят много пари в Америка – наистина, лекарите са много добре заплатени – те знаят, че са там заради пациента, а не заради себе си, и
нямат самочувствието на богове,
когато преглеждат болния“.
Д-р Хеси Антов пък си спомня:
„Искахме да проверим на какво сме
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способни. Беше много безгрижен
живота ни, но много затворен и
много безперспективен. Ние не знаехме всъщност какво можем и какво не.“ Постепенно разбират на какво са способни: „Разбираш, когато
започваш да си търсиш работа, когато не знаеш език, когато започваш да се състезаваш с най-добрите и най-силните, когато, за да си
по-добър, трябва непрекъснато да
си по-иновативен и по-амбициозен,
и изведнъж някак си хоризонтът се
открива пред теб и разбираш, че
можеш и повече, и повече“, казва
д-р Антов.
„Първоначалният процес на доказване беше сложен и дълъг. Разбира
се, минава се през приравняване на
изпитите, взимат се бордове и
т.н.“, спомня си и д-р Симона Краев,
а д-р Антов я допълва: „Например, в
моя случай тези, които ме научиха
как да работя с компютър, защото
аз го гледах като пишеща машина,
ме издигнаха, и аз им станах началник – и все по-голям, и все по-голям.
И никой от тези хора не се обърна
нито веднъж да ми каже – Хеси,
помниш ли, когато ти помагахме да
щракаш по клавиатурата“. Д-р Краев днес е водещ специалист в превенцията на рака на млечната жлеза. Хеси Антов ръководи едно от
най-важните болнични отделения в
Южна Калифорния.

тръгнали“, казва д-р Краев. „Върнахме се – всъщност не окончателно и
завинаги – но се върнахме, защото
след толкова години работа в медицинския свят решихме, че имаме какво да споделим и да дадем. И не на
последно място, защото мисля, че
открихме ниша в България и доста
възможности“, допълва д-р Антов.
Основават заедно медицински център. Искат да покажат американския модел на лекуване. Твърдят, че
въпросът не е само в средствата,
а най-вече в отношението. „Според
мен проблемите в българската медицина до известна степен са в отношението към пациента“, посочва
д-р Краев, а д-р Киров отбелязва:
„Болният е този, заради който ние
сме там. И ако го няма пациентът
и ние не му предоставяме необходимото внимание, ние сме нищо.“ Обещават след време да се върнат.
Преди това ще вложат всичките си
усилия в България да има едно място, където пациентът да е център
на системата, а не нейна функция.
Надяват се да повлекат крак.

Нова обществена
поръчка за ваксини
Здравното ведомство обяви нова
обществена поръчка за ваксини. Тя
включва осем обособени позиции, като три от тях са свързани с ваксините, за които у нас през последните години има хроничен недостиг.

145 000 комплекта от четиривалентната ваксина за деца. В добавка обществената поръчка включва
15 000 комплекта противобясна ваксина, 1000 комплекта ваксина срещу
коремен тиф, доставка на човешки
специфичен имуноглобулин срещу
кримска хеморагична треска до 150
дози, противоантраксен и противоботулинов серум – до 100 дози от
всеки вид. Оферти могат да се
подават за една или повече позиции,
а крайният срок за изпълнение е 29ти март 2016 г.
Общата прогнозна стойност на
поръчката е в размер на около 28,7
млн. лв. без ДДС. След като неколкократно при обявяване на търговете за бебешките ваксини от задължителния имунизационен календар
не се яви нито една фирма, сега
здравният министър увери, че това ще се случи. „Имаме твърдата
увереност от страна на фирмите
производители, че те ще се явят
на тръжната процедура, за което
държавата е осигурила нужното
финансиране“, заяви министър
Москов.

Гнойния хидраденит
без покритие от НЗОК

Надзорният съвет на НЗОК е одобрил пълното или частично реимбурсиране на медикаментите за лечение в домашни условия на близо 380
И тримата лекари имат пълен гразаболявания. Това става ясно след
фик за месеци напред. Докато се иззаседанието на надзора, провело се
качвали там, на Запад, гледали и какМЗ иска до 121 000 комплекта пет- на 10 февруари. По време на заседаво се случва на Изток, в родината.
„С възрастта носталгията ни връвалентна ваксина (срещу дифтерия, нието надзорниците влизат в спор
ща назад“, обяснява д-р Киров. „В
тетанус, коклюш, полиомиелит и
дали в одобрения списък трябва да
един момент решихме, защо да вър- хемофилусинфлуенца тип Б), 214 500 присъства заболяването гноен
нем тези знания и умения, които
комплекта шествалентна (която
хидраденит. Представителят на
сме придобили, там, откъдето сме включва и хепатит Б), както и до
пациентските организации д-р Ста-
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нимир Хасърджиев е алармирал, че
то е пропуснато в документа.

съществуващите“. Пълният списък
на одобрените от Надзорния съвет
заболявания могат да се видят на
Управителят на НЗОК д-р Глинка Ко- интернет страницата на НЗОК.
митов отбелязва, че това заболява- Той влиза в сила от 1 април 2016 г.
не е голям проблем и задава въпроса
към експертите на касата на кои
критерии не отговаря то, за да не
попада в списъка. Директорът на
дирекция „Лекарствени продукти“
Йорданка Вълчева отговаря, че провеждането на домашно лечение на
заболяването не води до удължаване Лекарствата за сърдечноболните
на продължителността на живота пациенти да бъдат напълно безна пациентите, не подобрява качес- платни. Това предлага министър
твото на живота им, не намалява
Петър Москов, който подписа такоусложненията и др. Тя добавя, че ос- ва предложение до Съвета по цени
вен това заболяването не подлежи и реимбурсиране. „Цените на рефена диспансеризация и не попада
рентните медикаменти в основнисред първите шест причини за
те видове лекарства в кардиологисмъртност или хоспитализация.
ята трябва да се реимбурсират
100%. Това означава, че няма да се
Зам.-министърът на здравеопазвадоплаща и една стотинка за мединето д-р Ваньо Шарков задава въпкамент от тази група“, заяви той.
роса как досега заболяването е отговаряло на критериите, а внезапно
е престанало. Представителят на
работодателите д-р Евгени Тасовски пък отбелязва, че гнойният хидраденит не трябва да бъде разглеж- В УМБАЛ „Александровска“ е раздан по споменатите критерии, закрит Експертен център по наследщото е част от редките болести. ствени неврологични и метаболитни заболявания с ръководител проф.
От думите на председателя на над- Ивайло Търнев. През март в лечебзора Кирил Ананиев става ясно, че
ното заведение стартират експерима предложения за увеличаване на тни центрове за болестта на Фабзаболяванията в списъка с още 59.
ри с ръководител проф. Емил ПаскаТой обаче заявява, че най-вероятно лев и за имунодефицитни състоятова може да стане само за 33, кои- ния с ръководител проф. Елисавета
то са основно психични и поведенНаумова. В рамките на „Националчески разстройства. „Голяма част
ната програма за подобряване на
от тях са детски диагнози, особемайчиното и детското здраве 2014но психичните, те отговарят на
2020“ към Клиника по педиатрия на
изискванията, но на практика наша- УМБАЛ „Александровска“ функциота прогноза е, че се дефинират кон- нира Експертна комисия за комкретните МКБ кодове и че разходи- плексно медицинско наблюдение на
те за тях ще се прелеят в досега
деца с муковисцидоза. Предстои да

100% реимбурсиране
на лекарствата за
сърдечноболни?

3 експертни центъра
за редки болести
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бъде създаден и специализиран
Център за лечение на деца от 0
до 18 години с муковисцидоза.

Заплащане за ново
лечение на Хепатит С
В Позитивния списък се включват
лекарства за лечение на хронична
HCV инфекция с директно действащи антивирусни средства при
болни над 18-год. възраст. Медикаментите се заплащат от 1-ви
март тази година.
Съгласно клиничните проучвания
и данни, процентът на излекувани
пациенти при този вид терапия се
повишава с близо 30% спрямо досега провежданата терапия. В общия
случай лечението е с продължителност 3 м., при 12 месеца при сега
съществуващите терапевтични
схеми. Пациентите се считат за
излекувани след приключване на курса на лечение, за разлика от досега,
когато се налага многократно повтаряне на лечебен курс. При осигуряването на новите терапии се
гарантира цялостно обхващане
на всички възможни терапевтични случаи.

Ръст на разходите
за лекарства
Ръстът на разходите за лекарства
в България от 2010 г. е постоянен
и е в рамките на около 7-8%. Очаква
се той да се запази такъв до 2020 г.
Това прогнозира на форума „Цената
на здравето: глобални тенденции,
новаторски решения, качествена
промяна“ представителят на IMS
Health д-р Кунчо Трифонов. „България

на скоростта на въвеждане на иновации и на търсене от пациентите
на достъп до тях и подготовката
за финансиране. Очевидно е, че новите скъпи терапии не могат да
бъдат платени с пари от джоба на
частен пазар“, коментира експерПо данни на IMS между 2011 г. и 2015 тът и отбеляза: „Няма как да имаме
г. нарастването на лекарствените удовлетвореност на пациентите и
разходи в света е 6,2%. За 2016-20 г. адресиране на техните реални лесе предвижда между 4 и 7% нараст- карствени нужди от терапия и
това да не е подплатено финансово.
ване на глобалния пазар и допълниТова отваря много голяма ножица
телни близо 350 млрд. долара, коимежду очакванията и нуждите от
то влизат в лекарствената консумация. През 2015 г. разходите у нас лечение и финансирането на тези
очаквания и нужди от лечение.
за лекарства са били 201$ на глава
Ясно е какво ще се случи занапред
от населението на годишна база.
и е необходимо финансиращите
Прогнозата за 2020 г. на IMS Health е институции и цялата медицинска
те да нараснат незначително – до общност да мисли в тази посока,
за да се избегне напрежение и ви225$. И тук страната ни не се разсоко ниво на неудовлетвореност.“
личава от другите държави в Източна Европа. За сравнение дава
По данни на IMS ръстът на разходиПолша, където структурата на
те за лекарства в развитите страпазара е сходна с тази в България.
ни се дължи на специализираните
Според него увеличението ще се
терапии. Специализираните терадължи основно на оригиналната
специализирана терапия, което от- пии в онкологията, автоимунните
ново не ни прави изключение от Ев- и т.н. дават стойността на пазара
и развитието му. Терапевтичните
ропа: в Германия, Англия, Франция,
Италия и Испания 81% от ръста на зони за растеж на специализирана
терапия, които се очакват са онкоразходите за медикаменти се дъллогията, автоимунните заболяважи на специализираните терапии.
ния, имуносупресантите, вирусните
хепатити, ХИВ терапията, имуноУ нас обемът на нови лекарства е
стимуланти, интерферони и т.н.
1,7%, което е приблизително два
пъти по-ниско, отколкото на уста- Т.е. те ще движат развитието и
новените пазари. „През 2020 г. очак- занапред“, коментира Кунчо Трифоваме да имаме увеличение и новите нов и допълни: „В България отново
лекарства да покрият 2% от пазара няма изключение. Това, което имав България.“ Това ще бъде предизви- ме у нас е копие – там, където има
кателство, тъй като „зад тях сто- иновация, има автоматична промяят съществени финансови ресурси, на на лекарствената парадигма и
които трябва да бъда прогнозирани нарастване на пазарите.“
от финансиращите институции. В
противен случай ще изпаднем в ситуация, в която има разминаване
не прави изключение. Нищо различно
не се случва у нас. Това нарастване
е неизбежно заради иновациите,
тяхната цена и промяната на терапевтичната парадигма в много лекарствени сектори“, отбеляза той.
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Спечели битката
с алергията!
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БЕЗ СЪНЛИВОСТ
Бързо облекчава
симптомите:
✔ Течащ, запушен нос
✔ Кихане
✔ Раздразнени и зачервени очи
✔ Сърбеж по кожата

Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 12 години. Съдържа цетиризинов дихидрохлорид.
Преди употреба прочетете листовката. A302/07.01.2016 г.
Ref.No: CONBG/REACT/1215/062

ИЯ

Масло от карите + Ниацинамид

Хидратиращо, успокояващо действие и защита
за цялото семейство, на достъпна цена.

Флакон с помпа 150 мл

ANTHELIOS

Първият* крем с висока
защита, който прикрива
недостатъците на
кожата, изглажда
неравностите
и изравнява тена.

*От La Roche-Posay
НЕ ЧАКАЙТЕ СЛЪНЦЕТО ДА УВЕЛИЧИ СИЛАТА СИ,
ЗА ДА ЗАЩИТИТЕ ВАШАТА КОЖА

Туба 40 мл
2 нюанса: розов и златист
БЕЗ ПАРФЮМ, БЕЗ ПАРАБЕНИ,
ВОДОУСТОЙЧИВ, НЕКОМЕДОНОГЕНЕН.

Уникална текстура, комбинираща висока защита и blur ефект!
ANTHELIOS ЗА ИЗРАВНЯВАНЕ НА ТЕНА съчетава в себе си
иновативната филтърна система на Лаборатории La RochePosay и сетивна текстура, перфектна за ежедневна употреба.
Още при първите слънчеви лъчи ANTHELIOS ЗА ИЗРАВНЯВАНЕ
НА ТЕНА защитава кожата от действието на UVA/UVB
лъчите, като изравнява тена и придава естествен вид.
ANTHELIOS ЗА ИЗРАВНЯВАНЕ НА ТЕНА е с иновативна мус
текстура, която незабавно попива в кожата, оптически
прикрива недостатъците, изглажда неравностите и придава
сияен и естествен вид на тена. Има кадифен завършек.

А 246/ 12.11.2015 г.

КХП август 2007г.

Без лекарско
предписание!

Дишай
с усмивка!
КСИЛОФАРМ 0,1%
КСИЛОФАРМ 0,05%
КАПКИ ЗА НОС ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ
XYLOMETAZOLINE HYDROCHLORIDE

ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
l Деца от 2 до 6 год. възраст – 0,05% разтвор; 1-2 капки във всяка ноздра 2-3 пъти дневно
l Деца от 6 до 12 год. възраст – 0,05% разтвор; 2-3 капки във всяка ноздра 2-3 пъти дневно
l Възрастни и деца над 12 год. възраст – 0,1% разтвор; 1-2 капки във всяка ноздра 2-3 пъти дневно
Лекарствени продукти без лекарско предписание.
Преди употреба прочетете листовката!
При нежелани лекарствени реакции моля, свържете се с нас на тел.: 02 8177413,
e-mail: safety@unipharm.bg или с Изпълнителната агенция по лекарствата www.bda.bg.

УНИФАРМ АД, София 1797, ул. “Тр. Станоев” № 3
тел.: 02/ 970 03 23, 02/ 970 03 28, факс: 02/ 971 26 83 e-mail: info@unipharm.bg

Прогони кашлицата с АЦЦ®!

Действа още на първия ден1
• втечнява бронхиалния секрет
и подпомага откашлянето
• подходящ при вирусни
и бактериални инфекции1
• с приятен вкус на череша
• подходящ за диабетици*
АЦЦ®: Съкратена информация за медицински специалисти
Състав и разновидности: АЦЦ Сироп 20 mg/ml перорален разтвор, съдържа ацетилцистеин.
Показания: За втечняване на секрета и улесняване на отхрачването в случаи на бронхит, дължащ се на настинка.
Дозировка: Възрастни и юноши над 14-годишна възраст: 10 ml перорален разтвор, 2-3 пъти дневно. Деца на възраст 6-14 години: 10 ml перорален разтвор два
пъти дневно. Деца на възраст от 2-5 години: 5 ml перорален разтвор 2-3 пъти дневно. Начин на употреба: след хранене, може да се приема със спринцовка или
мерителната чашка. Да не се приема повече от 4-5 дни без консултация с лекар.
Противопоказания: • свръхчувствителност към ацетилцистеин, метил парахидроксибензоат или някое от помощните вещества
aктивна пептична язва. Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: • употребата може да доведе до втечняване и увеличаване на на
бронхиалния секрет. При затруднено изкашляне и липса на достатъчно експекторация, да се предприемат подходящи мерки.• много рядко е съобщавано за
тежки кожни реакции (синдром на Стивънс-Джонсън и синдром на Лайел). При промени по кожата/лигавиците, да се потърси медицинска помощ, а приемът
да се преустанови. • необходимо е повишено внимание при бронхиална астма, анамнеза за язва и хистаминова непоносимост • 1 ml перорален разтвор
съдържа 41,02 mg натрий (да се има предвид при диета с контролиран прием на натрий). Взаимодействия:• комбинираното приложение с антитусива
може да предизвика опасна конгестия на секрет • пероралното приложение на антибиотици трябва да става отделно и с интервал от най-малко 2 часа
• докладвано е за усилване на съдоразширяващия ефект на нитроглицерин при едновременен прием Бременност и кърмене: Да се прилага само след внимателна
преценка на съотношението полза/риск. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Не са известни. Нежелани лекарствени реакции:
Нечести: реакции на свръхчувствителност, главоболие, температура, алергични реакции, шум в ушите, тахикардия, хипотония, стоматит, коремна болка,
диария, повръщане, гадене, уртикария, обрив, ангиоедем, сърбеж, екзантем. Редки: диспнея, бронхоспазъм, диспепсия. Много редки:анафилактичен шок,
анафилактични/анафилактоидни реакции, кръвоизлив. С неизвестна честота: подуване на лицето. При проучвания е установено понижаване на тромбоцитната
агрегация. Метил парахидроксибензоат може да предизвика реакции на свръхчувствителност, дори късни реакции.
Преди предписване, моля запознайте се с пълния текст на кратката характеристика на продукта (КХП), одобренa на 11.12.2015.
Лекарствен продукт без лекарско предписание.
Нежеланите лекарствени реакции трябва да бъдат съобщавани: директно към Изпълнителната Агенция по Лекарствата (www.bda.bg) или към ТП
Сандоз д.д. (pv.bulgaria@sandoz.com).
ТП Сандоз д. д., София 1766, Младост 4, Бизнес парк София, сгр. 7Б, ет.3,
тел. 02/ 970 47 47, факс 02/ 970 47 57 BG1602438720/18-FEB-2016_3
ґ Източник: Zaitseva O.V. RMJ, 2009-Vol.17, N18 - 1-6
* Не съдържа захар
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Utipro plus
Вашият плюс

При инфекции на пикочните пътища

Преди употреба прочети листовката.
Медицинско изделие. Направена е оценка по EU 9342.
Пълна информация се предоставя при поискване на адрес:
Представителство за България, 1164 София
тел: 02/866 33 58, 963 11 81, е-mail: ofﬁce@montavit.bg, www.montavit.bg
Състав: комбинация от Gelatine и Xyloglucan (хемицелулоза), Propolis, Hibiscus sabdariffa, силициев диоксид, магнезиев стеарат, зърнена скорбяла.
Област на приложение: Utipro® plus се употребява за лечение и профилактика на инфекции на пикочните пътища, които се предизвикват от патогени микрорганизми като E.coli и други Gr (-) бактерии. Комплексът Xyloglucan-Gelatine образува в червата биофилм на базата на протеин, който
покрива повърхността на чревната лигавица, предотвратява адхезията и растежа на уропатогенните E.coli бактерии (UPEC) в червата и така контактът на патогените с чревната мукоза е подтиснат. Този контакт е първата стъпка от тяхното разпространение и последващото им проникване в
уринарния тракт. Допълнително към това, проантоцианидините в Hibiscus намаляват адхезията на UPEC, Staph.aureus и Ps.аeruginosa към епитела
на пикочния мехур, a витамин С, съдържащ се също в Hibiscus подкиселява урината, като повишава образуването на азотен моноксид, който потиска
пролиферацията на бактериите. Propolis подсилва антиадхезивния ефект на проантоцианидините и има антибактериален, антиоксидантен и имуностимулиращ ефект. Дозировка: При появата на първите симптоми на инфекция на пикочните пътища, пациентите трябва да приемат по 2 капсули
дневно за 5 дни. За предотвратяване на повтарящи се инфекции, трябва да бъде приемана по 1 капсула дневно в продължение на 15 последователни дни месечно (ако е необходимо, Utipro® plus може да се приема на няколко цикъла). Упътване за приложение: Капсулите се приемат с вода. Rev:
02a01 dated 21.03.2014 Montavit Pharmaceutical Factory Ges.m.b.H. Salzbergstraße 96, 6067 Absam (Austria).
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ПРОИЗВОДИТЕЛ

ИЗОРЕКС сир.50мг/мл.240мл.
3+1 оп.
2 оп. АБО ФЛОРА KIDS сашети х10
=
13 бр. ПРЕЗЕРВ.SURE БАНАН х1 /жълта оп./
2 оп. АБО ФЛОРА KIDS сол.фл.х10
=
17 бр. ПРЕЗЕРВ.SURE БАНАН х1 /жълта оп./
3 оп. АБО ФАРМА-ЛЕНЕНО МАСЛО капс.1000мг.х60
=
1 оп. АБО ФАРМА-МАГНЕЗИЙ еф.тбл.150мг.х20
3 оп. АБО ФАРМА-МАГНЕФОРС тбл.250мг.х20
=
7 бр. ПРЕЗЕРВ.SURE БАНАН х1 /жълта оп./
3 оп. АБО ФАРМА-ОМЕГА-3+ВИТ.Е 1000мг.капс.х60 /от сьомга/
=
1 оп. АБО ФАРМА-МАГНЕЗИЙ еф.тбл.150мг.х20
3 оп. АБО ФАРМА-ОМЕГА-3+ВИТ.Е капс.500мг.х120 /от сьомга/
=
1 оп. АБО ФАРМА-МАГНЕЗИЙ еф.тбл.150мг.х20
3 оп. АБО ФАРМА-РИБЧО деца-Омега-3+вит.D3 капс.х100 /от сьомга/
=
1 оп. ТЕСТ ЗА БРЕМ. CLEAR TEST-лента
3 оп. АБО ФЛОРА капс.х15
=
15 бр. ПРЕЗЕРВ.SURE БАНАН х1 /жълта оп./
3 оп. АБОФЛЕКС сол.500мл.
=
2 оп. АБО ФАРМА-МАГНЕФОРС тбл.250мг.х20
5 оп. АБО ФАРМА-МАГНЕЗИЙ 250мг.+ВИТ-В комп.тбл.x30
=
1 оп. АБО ФАРМА-МАГНЕЗИЙ еф.тбл.150мг.х20
ЛЕВОФЛОКСАЦИН АКОРД тбл.500мг.х5
5+1 оп.
ЛЕВОФЛОКСАЦИН АКОРД тбл.500мг.х7
5+1 оп.
РАНИТИДИН АКОРД тбл.150мг.х30
1+1 оп.
РАНИТИДИН АКОРД тбл.150мг.х30
1+1 оп.
РАНИТИДИН АКОРД тбл.300мг.х30
1+1 оп.
РАНИТИДИН АКОРД тбл.300мг.х30
1+1 оп.
2 оп. ЕРОТОН тбл.100мг.x4
=
4 оп. ЕРОТОН тбл.100мг.x1
2 оп. ЕРОТОН тбл.50мг.x4
=
4 оп. ЕРОТОН тбл.50мг.x1
2 оп. ЛУКСТАНОР тбл.5/10мг.х30
=
1 оп. ЛУКСТАНОР тбл.10/10мг.х30
АЗАТРИЛ капс.250мг.х6
5+1 оп.
20+7 оп.
АЗАТРИЛ капс.250мг.х8
5+1 оп.
20+7 оп.
АЗАТРИЛ тбл.500мг.х3
5+1 оп.
20+7 оп.
АЦИЛЕСОЛ тбл.20мг.х14
4+1 оп.
ЕНЕТРА тбл.100мг.х10
4+1 оп.
10+3 оп.
30+12 оп.

ABC FARMACEUTICI
S.p.A.
ABO PHARMAGERMANY
ABO PHARMAGERMANY
ABO PHARMAGERMANY
ABO PHARMAGERMANY
ABO PHARMAGERMANY
ABO PHARMAGERMANY
ABO PHARMAGERMANY
ABO PHARMAGERMANY
ABO PHARMAGERMANY
ABO PHARMAGERMANY
ACCORD
HEALTHCARE Ltd.
ACCORD
HEALTHCARE Ltd.
ACCORD
HEALTHCARE Ltd.
ACCORD
HEALTHCARE Ltd.
ACCORD
HEALTHCARE Ltd.
ACCORD
HEALTHCARE Ltd.
ACTAVIS
ACTAVIS
ACTAVIS
ACTAVIS
ACTAVIS
ACTAVIS
ACTAVIS
ACTAVIS

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА
ЛЕВОКСА тбл.500мг.х7
5+1 оп.
20+6 оп.
ПАНРАЗОЛ тбл.40мг.х30
4+1 оп.
РИЗАТРИПТАН АКТАВИС тбл.10мг.х3
1+1 оп.
ТОПОГЕЛ гел 2.5% 40г.
1+1 оп.
УЛКОПРОЛ капс.20мг.х30
4+1 оп.
10+3 оп.
ФУНГОЛОН капс.150мг.х4
5+1 оп.
10+3 оп.
ЦИПРОФЛОКСАЦИН АКТАВИС тбл.500мг.х10
10+3 оп.
20 оп. АЦЕТИЗАЛ КАРДИО тбл.100мг.х30
=
1 оп. АЦЕТИЗАЛ КАРДИО тбл.100мг.х100
+
1 оп. АЦЕТИЗАЛ КАРДИО тбл.75мг.х100
БРОНХЕТАМИН сироп 7.5мг/5мл.200мл.
4+1 оп.
ВИТАМИН C тбл.100мг.х40 /ЦИТРОВИТ/ ACTAVIS
25+2 оп.
ВИТАМИН C тбл.100мг.х80 /ЦИТРОВИТ/ ACTAVIS
20+2 оп.
ВИТАМИН C тбл.500мг.х10 /ЦИТРОВИТ/ ACTAVIS
10+1 оп.
ГАСТРОЦИД ЕЗО тбл.20мг.х14
10+3 оп.
ГАСТРОЦИД ЕЗО тбл.20мг.х14
2 оп. - 10% доп. отстъпка
ГЕРИТАМИН капс.х20
10+1 оп.
ЕФИЗОЛ тбл.0.25/30мг.х20
15+2 оп.
ЕФИЗОЛ тбл.0.25/30мг.х40
10+2 оп.
ИБУДОЛОР ДУО гел 60г.
10+3 оп.
ЛАКТАКЕЪР BABY капки 7.5мл.
2 оп. - 10% доп. отстъпка
ЛАКТАКЕЪР DAILY капс.380мг.х30
2 оп. - 10% доп. отстъпка
ЛАКТАКЕЪР KIDS тбл.за дъвчене 600мг.х20
2 оп. - 10% доп. отстъпка
ЛАКТАКЕЪР STOP сашети 1000мг.х6
5+1 оп.
МАГНЕРИЧ тбл.500мг.х30
10+1 оп.
МУКОЛИЗИН сир.15мг/5мл.100мл.
3+1 оп.
МУКОЛИЗИН сир.30мг/5мл.100мл.
3+1 оп.
ПАРАЦЕТАМАКС KIDS сир.24мг/мл.100мл.
2 оп. - 10% доп. отстъпка
ПАРАЦЕТАМАКС KIDS сир.24мг/мл.100мл.
5+1 оп.
ПАРАЦЕТАМАКС ГРИП сашет 500/12.2мг.х12
5+1 оп.
10+3 оп.
ПАРАЦЕТАМАКС сашет 1000мг.х10
5+1 оп.
10+3 оп.
ПАРАЦЕТАМАКС сашет 500мг.х10
5+1 оп.

ПРОИЗВОДИТЕЛ
ACTAVIS
ACTAVIS
ACTAVIS
ACTAVIS
ACTAVIS
ACTAVIS
ACTAVIS

ACTAVIS OTC

ACTAVIS OTC
ACTAVIS OTC
ACTAVIS OTC
ACTAVIS OTC
ACTAVIS OTC
ACTAVIS OTC
ACTAVIS OTC
ACTAVIS OTC
ACTAVIS OTC
ACTAVIS OTC
ACTAVIS OTC
ACTAVIS OTC
ACTAVIS OTC
ACTAVIS OTC
ACTAVIS OTC
ACTAVIS OTC
ACTAVIS OTC
ACTAVIS OTC
ACTAVIS OTC
ACTAVIS OTC
ACTAVIS OTC
ACTAVIS OTC
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ПАРАЦЕТАМАКС тбл.500мг.х20
10+1оп.
40+6 оп.
ПРОАЛГИН тбл.500мг.х10
10+1 оп.
ПРОАЛГИН тбл.500мг.х20
10+2 оп.
ТРОКСЕВАЗИН гел.2% 40г.
10+1 оп.
1 оп. СИСТЕЙН UD сол.0.7мл.х30
+
2 оп. СИСТЕЙН ULTRA сол.10мл.
+
1 оп. СИСТЕЙН BALANCE сол.10мл.
+
1 оп. СИСТЕЙН ГЕЛ сол.10мл.
+
1 оп. СИСТЕЙН HYDRATION сол.10мл.
+
1 оп. СИСТЕЙН КЪРПИ почистващи за очи х30
+
1 оп. ВИТАЛУКС ОМЕГА капс.х28 ALCON
=
1 оп. СИСТЕЙН ULTRA сол.10мл.
СИСТЕЙН UD сол.0.7мл.х30
СИСТЕЙН ULTRA сол.10мл.
СИСТЕЙН BALANCE сол.10мл.
СИСТЕЙН ГЕЛ сол.10мл.
СИСТЕЙН HYDRATION сол.10мл.
СИСТЕЙН КЪРПИ почистващи за очи х30
ВИТАЛУКС ОМЕГА капс.х28 ALCON
100+16 оп.(произволна комбинация)
200+40 оп.(произволна комбинация)
СПАСАТЕЛЬ VENOFORT гел ум. крака 50 г. /троксерутин, к. кестен/
СПАСАТЕЛЬ гел 50г./кол.сребро,хиал.к-на,ч.оман,декспантенол/
СПАСАТЕЛЬ ЗАГРЯВАЩ мас. кр. 30/50г. /чушки,никотинамид,розм./
СПАСАТЕЛЬ КАТРАНЕН балсам 45г.
СПАСАТЕЛЬ крем 50г. /кол. сребро, мл. липиди, цинков окис/
СПАСАТЕЛЬ ФОРТЕ балсам 30г.
СПАСАТЕЛЬ ХОНДРОИТИН 1000 балсам 50г.
2 бр. (произволна комбинация)
=
1 бр. балсам за устни от серията СПАСАТЕЛ (по избор)
ЕУБИОТИК капс.х20
2+1 оп.
ЕУБИОТИК капс.х20
2+1 оп.
ЕУБИОТИК сашети х10
1+1 оп.
ЕУБИОТИК сашети х10
1+1 оп.
БЕТАХИСТИН АУРОБИНДО тбл.16мг.х60
5+1 оп.
БЕТАХИСТИН АУРОБИНДО тбл.24мг.х60
5+1 оп.
3 оп.ТЕСТ ЛЕНТИ ЗА ГЛЮКОМЕР OMNITEST 3 х50
=
1 оп. ГЛЮКОМЕР OMNITEST 3 SET
ЛЕНЕНО МАСЛО капс.1000мг.х 45 /ФЛЕКС/
1+1 оп.
ЛЕНЕНО МАСЛО капс.1000мг.х 90 PRISTINE /ФЛЕКС/
1+1 оп.
АСПИРИН КОМПЛЕКС ХОТ ДРИНК сашети 500мг/30мг.х10
5+1 оп.
АСПИРИН тбл.500мг.х20 BAYER
7+1 оп.
КЛАРИТИН сир.120мл.
3+1 оп.
50+30 оп.

ПРОИЗВОДИТЕЛ
ACTAVIS OTC
ACTAVIS OTC
ACTAVIS OTC
ACTAVIS OTC

ALCON

ALCON

ALFA INTEL

ALVOGEN IP Co.S
ALVOGEN IP Co.S
ALVOGEN IP Co.S
ALVOGEN IP Co.S
AUROBINDO
PHARMA
AUROBINDO
PHARMA
B.BRAUN MELSUNGEN
BARLEANS ORGANIC OILS USA
BARLEANS ORGANIC OILS USA
BAYER OTC
BAYER OTC
BAYER OTC

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА
КЛАРИТИН тбл.10мг.х10
5+1 оп.
150+60 оп.
ПРИОРИН капс.х60
3+1 оп.
СУПРАДИН KIDS жел.мечета х30
4+1 оп.
50+25 оп.
НИВЕА-SOFT КРЕМ 50мл./кутия/ 89054
2 оп. - 10% доп. отстъпка
НИВЕА-КРЕМ 75мл. 80103
2 оп. - 10% доп. отстъпка
1 оп. НОАЛ ЯГОДА прах за нос 500мг.
=
1 оп. НОАЛ МЕНТА прах за нос 500мг.
ЕНТЕРОЛ капс.250мг.х20
10+1 оп.
20+4 оп.
ОТИПАКС сол.15мл.
5+1 оп.
СТИМОЛ еферв.сашети х18
СТИМОЛ сир.сашети х18
4 оп. (произволна комбинация)
=
1 оп. СТИМОЛ сир.сашети х18
БИОФАР-ВИТ.В-КОМПЛ.еф.тбл.х20
1+1 оп.
БИОФАР-ДЕТСКИ МУЛТИВИТАМИНИ еф.тбл.х20
1+1 оп.
БИОФАР-КАЛИУМ+MG еф.тбл.х20 /ПОТАСИУМ/
1+1 оп.
БИОФАР-КАЛЦИУМ+D3 еф.тбл.х20
1+1 оп.
БИОФАР-КАЛЦИУМ+MG еф.тбл.х20
1+1 оп.
БИОФАР-МУЛТИВИТАМИНИ 12 еф.тбл.х20
1+1 оп.
БИОФАР-ХРОМ еф.тбл.х20
1+1 оп.
БИОФАР-ЦИНК еф.тбл.х20
1+1 оп.
КЛИМАДИНОН тбл.2.8мг.х60
1+1 оп.
ТОНЗИПРЕТ тбл.х50
1+1 оп.
АРНИГЕЛ гел 7% 45г.
7+1 оп.
30+6 оп.
КАМИЛИЯ сол.1мл.х10
7+1 оп.
25+4 оп.
КИЕТЮД сир.200мл.
7+1 оп.
15+3 оп.
ФОРМОЛАЙН L112 тбл.х60
4+1 оп.
10+3 оп.
1 оп. ВИРАСУТ гел охлаждащ 50г.
=
2 оп. ЦЕУМЕД физиол.р-р 5мл.х6
1 оп. НОСКО BABY АСПИРАТОР ЗА НОС /за прахосмукачка/
=
2 оп. ЦЕУМЕД физиол.р-р 5мл.х6

ПРОИЗВОДИТЕЛ
BAYER OTC
BAYER OTC
BAYER OTC
BEIERSDORF
AG-HAMBURG
BEIERSDORF
AG-HAMBURG
BIOCODEX
BIOCODEX
BIOCODEX

BIOCODEX

BIOFAR
BIOFAR
BIOFAR
BIOFAR
BIOFAR
BIOFAR
BIOFAR
BIOFAR
BIONORICA
BIONORICA
BOIRON
BOIRON
BOIRON
CENTMEDICA Int.
GmbH
CEUMED
CEUMED
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1 оп. ХЕДРИН PROTECT&GO спрей 120мл.
+
1 оп. ХЕДРИН ликуид гел 100мл.
+
1 оп. ХЕДРИН TREAT&GO спрей 60мл.
=
1 оп. ХЕДРИН TREAT&GO лосион 50мл.
1 оп. ЦЕУМЕД BABY CAP гел 10мл.
=
1 оп. ЦЕУМЕД BABY крем 100г.
3 оп. МАКСИДЕРМА БАЛСАМ ЗА РЪЦЕ 56г.
=
1 оп. МАКСИДЕРМА БАЛСАМ ЗА ПЕТИ И СТЪПАЛА 56г.
ОКУВИТ ЛУТЕИН ФОРТЕ тбл.х30
5+1 оп.
20+7 оп.
ОКУВИТ ТОТАЛ тбл.х30 /1+1/ ПРОМО ПАКЕТ
5+1 оп.
20+7 оп.
2 оп. ГЛИМБАКС спрей 0.148% 15мл.
+
4 оп. ГЛИМБАКС сол.0.074% 200мл.
=
2 оп. ГЛИМБАКС сол.0.074% 200мл.
БИОНЕКТ 0.5% марл.тамп.с крем 10/10см.х10
3+1 оп.
БИОНЕКТ SILVER спрей 50мл.
5+1 оп.
ЕРДОМЕД сашети 225мг.х20
1+1 оп.
ПОЛИНЕЙЛ лак за нокти 80мг/мл. 3.3мл.
16+2 оп.
ТАНТУМ ВЕРДЕ сол.0.15% 240мл.
4+1 оп.
ТАНТУМ ПОРТОКАЛ и МЕД тбл.3мг.х40
4+1 оп.
ФЕМИНЕЛА ХЕРЕДИТУМ капс.х21
4+1 оп.
ФЛУИМУЦИЛ еф.тбл.600мг.х10
4+1 оп.
ФЛУИМУЦИЛ сашет 200мг.х20
4+1 оп.
ГОГОЛОКС спрей 5% 13мл.
1+2 оп.
1 оп. ГАСТРОТУС BABY сироп 200мл.
+
1 оп. ГАСТРОТУС сир.сашети 20мл.х25
+
1 оп. ГАСТРОТУС сироп 500мл.
=
18% доп. отстъпка
3 оп. ИМУНОТРОФИНА сироп 200мл.
=
1 оп. РИНОДЖЕРМИНА назал спрей 10мл.
ГРИП СТОП капки за нос 15мл.
5+1 оп.
ГРИП СТОП спрей за нос 20мл.
5+1 оп.
ИМУНОТРОФИНА КАШЛИЦА спрей 30мл.
5+1 оп.
КОЛИНОКС сол.20мл.
2+1 оп.
НЕОЕДЕМАЛТ маз п/в оток 100мл.
2+1 оп.
РИНОПАНТЕИНА спрей за нос 20мл.
4+1 оп.
САЛОФАЛК суп.1г.х10
1+1 оп.

ПРОИЗВОДИТЕЛ

CEUMED

CEUMED
CEUMED
CHAUVIN
ANKERPHARM
CHAUVIN
ANKERPHARM

CSC
PHARMACEUTICAL
CSC
PHARMACEUTICAL
CSC
PHARMACEUTICAL
CSC
PHARMACEUTICAL
CSC
PHARMACEUTICAL
CSC
PHARMACEUTICAL
CSC
PHARMACEUTICAL
CSC
PHARMACEUTICAL
CSC
PHARMACEUTICAL
CSC
PHARMACEUTICAL
CYATHUS-VIENNA

D.M.G.ITALIA

D.M.G.ITALIA
D.M.G.ITALIA
D.M.G.ITALIA
D.M.G.ITALIA
D.M.G.ITALIA
D.M.G.ITALIA
D.M.G.ITALIA
DR. FALK PHARMA

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА
ИСЛА КАСИС пастили x30
10+1 оп.
33+5 оп.
50+10 оп.
1000+270 оп.
ИСЛА МИНТ пастили x30
10+1 оп.
33+5 оп.
50+10 оп.
1000+270 оп.
ИСЛА МУС тбл.x30
10+1 оп.
33+5 оп.
50+10 оп.
1000+270 оп.
НИЗИТА спрей 20мл.
10+1 оп.
20+3 оп.
40+8 оп.
НИЗИТА унг.20г.
10+1 оп.
20+3 оп.
40+8 оп.
ПРОСПАН еф.тбл.65мг.х10
10+1 оп.
34+5 оп.
50+10 оп.
ПРОСПАН сир.7мг/мл.100мл.
20+2 оп.
50+8 оп.
300+60 оп.
ТРАХИЗАН тбл.х20
60+6 оп.
200+30 оп.
500+100 оп.
АЛФА БЕТИК МУЛТИВИТАМИНИ тбл.760мг.х30
5+1 оп.
БИОГАЙА PRODENTIS тбл.за смучене х10
3+1 оп.
БИОГАЙА PROTECTIS+ВИТ.D3 тбл.за дъвчене х10
5+1 оп.
БИОГАЙА сол.5мл.
10+1 оп.
ВИТАМИН C сироп 300мг/5мл.120мл.
+1 оп.
16+4 оп.
ПРОПОЛИС капс.500мг.х90
6+1 оп.
САМБУКУС NIGRA FOR KIDS сироп 120мл.
6+1 оп.
16+4 оп.
ГОДЖИ удълж.освоб.тбл.1000мг.х30
1+1 оп.
АКВАФРЕШ 3 FRESH паста тройна защита 50мл./синя/
АКВАФРЕШ 3 MILD паста тройна защита 50мл./зелена/
6 бр. ( произволна комбинация )
=
1 бр. АКВАФРЕШ 3 FRESH паста тройна защита 50мл./синя/
20 бр. ( произволна комбинация )
=
4бр. АКВАФРЕШ 3 FRESH паста тройна защита 50мл./синя/
ЛАКТАЦИД ANTIBACTERIALS интимни кърпички х15
2 оп. - 22% доп. отстъпка
ЛАКТАЦИД FRESH интимни кърпички х15
2 оп. - 22% доп. отстъпка
ЛАКТАЦИД SENSITIVE интимни кърпички х15
2 оп. - 22% доп. отстъпка

ПРОИЗВОДИТЕЛ

ENGELHARD

ENGELHARD

ENGELHARD

ENGELHARD

ENGELHARD

ENGELHARD

ENGELHARD

ENGELHARD
ENZYMATIC
THERAPY USA
EWOPHARMA
EWOPHARMA
EWOPHARMA
FACT PRODUCTS
FACT PRODUCTS
FACT PRODUCTS
GLOBAL HEALTH
Lab.USA

GSK

GSK
GSK
GSK
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ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА
ЛАКТАЦИД лосион интимен 200мл.
ЛАКТАЦИД FRESH гел интимен 200мл.
ЛАКТАЦИД SOOTHING лосион интимен 200мл.
ЛАКТАЦИД SENSITIVE лосион интимен 200мл.
6 бр. (произволна комбинация)
=
1 бр. ЛАКТАЦИД лосион интимен 200мл.
20 бр. (произволна комбинация)
=
4 бр. ЛАКТАЦИД лосион интимен 200мл.
ПАРОДОНТАКС КЛАСИК/БЕЗ ФЛУОРИД п.за зъби 75мл.
2 оп. - 17% доп. отстъпка
ПАРОДОНТАКС ФЛУОРИД п.зъби 75мл.
2 оп. - 17% доп. отстъпка
СЕНСОДИН MULTI CARE п.за зъби 75мл.
2 оп. - 17% доп. отстъпка
СЕНСОДИН ИЗБЕЛВАЩА п.за зъби 75мл.
2 оп. - 17% доп. отстъпка
СЕНСОДИН КЛАСИК п.за зъби 75мл.
2 оп. - 17% доп. отстъпка
СЕНСОДИН ФЛУОРИД п.за зъби 75мл.
2 оп. - 17% доп. отстъпка
ЧЕТКА ЗА ЗЪБИ СЕНСОДИН COMPLETE PROTECTION SOFT
2 оп. - 20% доп. отстъпка
ЧЕТКА ЗА ЗЪБИ СЕНСОДИН SOFT
2 оп. - 20% доп. отстъпка
КЛЕЧКИ ЗА УШИ CLEANIC кръгла оп.х100
1 оп. - 10% доп. отстъпка
КЛЕЧКИ ЗА УШИ CLEANIC плик х100
1 оп. - 10% доп. отстъпка
КЛЕЧКИ ЗА УШИ OLA правоъгълна к.х200
1 оп. - 10% доп. отстъпка
ТАМПОНИ ЗА ГРИМ CLEANIC х80
1 оп. - 10% доп. отстъпка
ДЕРМАПЛАСТ UNIVERSAL лепенка 19/72мм.х100
ДЕРМАПЛАСТ UNIVERSAL лепенка 25/72мм.х100
4 бр. ( произволна комбинация )
=
1 бр. ДЕРМАПЛАСТ UNIVERSAL лепенка 19/72мм.х100
ТИРИТАС лепенка 19/72мм.х250
3+1 оп.
ИДЕОС тбл.х30
5+1 оп.
СИМПАТИЛ тбл.х40
5+1 оп.
ФЛЕБОДИА тбл.600мг.х30
5+1 оп.
ФЛУДИТЕК ВЪЗРАСТНИ сир.5% 125 мл
5+1 оп.
ФЛУДИТЕК ДЕЦА сир.2% 125 мл
5+1 оп.
ПРЕСТО гел 25г.
1 оп. - 5% доп. отстъпка
4 оп. - 13% доп. отстъпка
100 оп. ВИТАРАЛ тбл.х30
+
20 оп. ВИТАРАЛ тбл.х60
=
60 оп. ВИТАРАЛ тбл.х30
40 оп. ВИТАРАЛ тбл.х30
+
10 оп. ВИТАРАЛ тбл.х60
=
20 оп. ВИТАРАЛ тбл.х30
5 оп. ВИТАРАЛ тбл.х30
+
1 оп. ВИТАРАЛ тбл.х60
=
2 оп. ВИТАРАЛ тбл.х30

ПРОИЗВОДИТЕЛ

GSK

GSK
GSK
GSK
GSK
GSK
GSK
GSK
GSK
HARPER HYGIENICS-WARSZAWA
HARPER HYGIENICS-WARSZAWA
HARPER HYGIENICS-WARSZAWA
HARPER HYGIENICS-WARSZAWA
HARTMANN

HARTMANN
INNOTECH
INNOTECH
INNOTECH
INNOTECH
INNOTECH
INNOVATION
LABORATORIES

JELFA

JELFA

JELFA

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА
3 оп. ТЕСТ ЛЕНТИ OneTOUCH SELECT STRIP х50
=
1 оп. ГЛЮКОМЕР OneTOUCH SELECT mini
Важи за своб.продажба
при поръчка по НЗОК
на 3 оп ТЕСТ ЛЕНТИ OneTOUCH SELECT STRIP х50
се получава
1 оп. ГЛЮКОМЕР OneTOUCH SELECT mini
KRKA - обща номенклатура
при покупка на пр. комб. за 200 лв. с ДДС - 1.50% доп.отстъпка
при покупка на пр. комб. за 350 лв. с ДДС - 2.50% доп.отстъпка
8 оп. ЛРП ANTHELIOS UNIFIANT SPF50 кр. лице, изр. тен 40 мл./златист/
+
8 оп. ЛРП ANTHELIOS UNIFIANT SPF50 крем лице,изр.тен 40 мл./розов/
=
5% отстъпка за пакета
ГЛИЦЕРИН МОНТАВИТ суп.1г.х10
3+1 оп.
ГЛИЦЕРИН МОНТАВИТ суп.3г.х10
3+1 оп.
АЛАЙВ тбл.1г.x30 /мултивитамини/
6+1 оп.
16+4 оп.
ДИВ ЯМ капс.425мг.х100 NATURES
6+1 оп.
ЗЕЛЕНО КАФЕ ЕКСТРАКТ капс.500мг.х60 NATURES
4+1 оп.
КОТЕШКИ НОКЪТ капс.485мг.х100 NATURES
6+1 оп.
ЛЕНЕНО МАСЛО капс.1300мг.х100 NATURES
4+1 оп.
МИКО ДИФЕНС капс.х60
5+1 оп.
НАТУРАЛАКС 3 капс.х100
7+1 оп.
НАТУРАЛАКС 3 капс.х20
7+1 оп.
ПРОСТКЕЪР капс.х90
5+1 оп.
САМБУКУС FOR KIDS сироп 120мл.
6+1 оп.
САМБУКУС сироп 120мл.
6+1 оп.
СПИРУЛИНА капс.380мг.х100 NATURES
5+1 оп.
ХИДРАПЛЕНИШ капс.х60 /млада кожа,здрави стави/
5+1 оп.
2 оп. НЮФЛЕКС ГЕЛ охлаждащ 120мл.
+
2 оп. НЮФЛЕКС ГЕЛ загряващ 120мл.
+
1 оп. НЮФЛЕКС ГЕЛ загряващо-релаксиращ 50/60мл.
=
1 оп. 1 оп. НЮФЛЕКС ГЕЛ загряващо-релаксиращ 50/60мл.
АЗАКС тбл.500мг.х3
7+1 оп.
АЗАКС тбл.500мг.х5
7+1 оп.
АКСЕФ тбл.500мг.х10
7+1 оп.
АКСЕФ тбл.500мг.х20
7+1 оп.
АЛОРА сир.100мл.
5+1 оп.
АЛОРА тбл.х20
7+1 оп.
АМБРЕКС ЗА ДЕЦА сир.15мг/5мл.100мл.
4+1 оп.

ПРОИЗВОДИТЕЛ
JOHNSON &
JOHNSON D.O.O

JOHNSON &
JOHNSON D.O.O
KRKA

LA ROCHE-POSAY

MONTAVIT
MONTAVIT
NATURE S WAY
PRODUCTS-USA
NATURE S WAY
PRODUCTS-USA
NATURE S WAY
PRODUCTS-USA
NATURE S WAY
PRODUCTS-USA
NATURE S WAY
PRODUCTS-USA
NATURE S WAY
PRODUCTS-USA
NATURE S WAY
PRODUCTS-USA
NATURE S WAY
PRODUCTS-USA
NATURE S WAY
PRODUCTS-USA
NATURE S WAY
PRODUCTS-USA
NATURE S WAY
PRODUCTS-USA
NATURE S WAY
PRODUCTS-USA
NATURE S WAY
PRODUCTS-USA

NEW
PHARMA-SWISS

NOBEL ILLAC
NOBEL ILLAC
NOBEL ILLAC
NOBEL ILLAC
NOBEL ILLAC
NOBEL ILLAC
NOBEL ILLAC

Промоции

26

март

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА
АМБРЕКС сир.30мг/5мл.150мл.
10+2 оп.
АНЗИБЕЛ КЛАСИК тбл.за смучене х20
10+2 оп.
АНЗИБЕЛ МЕД И ЛИМОН тбл.за смучене х20
10+2 оп.
АНЗИБЕЛ МЕНТОЛ тбл.за смучене х20
10+2 оп.
АТОРВИН тбл.40мг.х30
1+1 оп.
БИО БАЛАНС БЕЙБИ сашет х10 /6+м./
7+1 оп.
БИО БАЛАНС сашет х10
7+1 оп.
ДЕСИБЕЛ тбл.5мг.х20
7+1 оп.
ЕСОБЕЛ тбл.10мг.х28
7+1 оп.
ЕСОБЕЛ тбл.20мг.х28
7+1 оп.
КАНДИЗОЛ капс.150мг.х1
7+1 оп.
КАНДИЗОЛ капс.150мг.х3
5+1 оп.
КАНТАБ ПЛЮС тбл.16мг/12.5мг.х28
5+1 оп.
КАНТАБ ПЛЮС тбл.32мг/12.5мг.х28
5+1 оп.
КАНТАБ тбл. 8мг.х28
5+1 оп.
КАНТАБ тбл.16мг.х28
5+1 оп.
КАНТАБ тбл.32мг.х28
5+1 оп.
ЛАНСОПРОЛ капс.15мг.х28
7+1 оп.
ЛАНСОПРОЛ капс.30мг.х28
7+1 оп.
ЛЕФЛОКС тбл.500мг.х7
7+1 оп.
ПУЛСЕТ тбл.20мг.х14
7+1 оп.
ПУЛСЕТ тбл.40мг.х28
7+1 оп.
РЕ-КОМФОРТ тбл.за дъвчене х6
10+2 оп.
РЕСПИГАРД капс.х10
5+2 оп.
СЕФПОТЕК тбл.200мг.х10
6+2 оп.
СЕФПОТЕК тбл.200мг.х14
7+1 оп.
ТАЙЛОЛ сусп.120мг/5мл.100мл.
3+1 оп.
ТАЙЛОЛ ХОТ Д сашет х12
10+3 оп.
ТАЙЛОЛ ХОТ ЗА ДЕЦА сашети х12
10+3 оп.
ТАЙЛОЛ ХОТ сашет х12
50+10 оп.
ТАЙЛОЛ ХОТ сашет х6
10+2 оп.
ФУНГОСТАТИН гран. 100000 UI/мл. 50 мл.
5+1 оп.
ФУНГОФИН крем 1% 15г.
7+1 оп.

ПРОИЗВОДИТЕЛ
NOBEL ILLAC
NOBEL ILLAC
NOBEL ILLAC
NOBEL ILLAC
NOBEL ILLAC
NOBEL ILLAC
NOBEL ILLAC
NOBEL ILLAC
NOBEL ILLAC
NOBEL ILLAC
NOBEL ILLAC
NOBEL ILLAC
NOBEL ILLAC
NOBEL ILLAC
NOBEL ILLAC
NOBEL ILLAC
NOBEL ILLAC
NOBEL ILLAC
NOBEL ILLAC
NOBEL ILLAC
NOBEL ILLAC
NOBEL ILLAC
NOBEL ILLAC
NOBEL ILLAC
NOBEL ILLAC
NOBEL ILLAC
NOBEL ILLAC
NOBEL ILLAC
NOBEL ILLAC
NOBEL ILLAC
NOBEL ILLAC
NOBEL ILLAC
NOBEL ILLAC

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА
1 оп. ДЕРМАЛЕКС ATOPIC крем 30г.
=
2 оп. ДЕРМАЛЕКС CONTACT крем 30г.
1 оп. ДЕРМАЛЕКС BABY ATOPIC крем 30г.
=
2 оп. ДЕРМАЛЕКС CONTACT крем 30г.
1 оп. ДЕРМАЛЕКС PSORIASIS крем 60г.
=
2 оп. ДЕРМАЛЕКС CONTACT крем 30г.
1 оп. ДЕРМАЛЕКС ROSACEA крем 30г.
=
2 оп. ДЕРМАЛЕКС CONTACT крем 30г.
3 бр. ПАРАНИТ шампоан 200мл.+ГРЕБЕНЧЕ
+
2 бр. ПАРАНИТ TREATMENT спрей 100мл.+ГРЕБЕНЧЕ
+
2 бр. ПАРАНИТ PROTECTION спрей 100мл.
=
1 бр. ПАРАНИТ шампоан 200мл.+ГРЕБЕНЧЕ
3 оп. ВАРТНЕР БРАДАВИЦИ спрей 50мл.
+
4 оп. ВАРТНЕР БРАДАВИЦИ ГЕЛ писалка 1.5мл.
+
1 оп. ВАРТНЕР МАЗОЛИ ГЕЛ писалка 4мл.
+
1 оп. ВАРТНЕР ГЪБИЧКИ по кожата крем 30г.
+
16 оп. ВАРТНЕР ГЪБИЧКИ по ноктите лосион 4мл.
=
2 оп. ВАРТНЕР МАЗОЛИ ГЕЛ писалка 4мл.
+
2 оп. ВАРТНЕР ГЪБИЧКИ по кожата крем 30г.
+
9 оп. ВАРТНЕР ГЪБИЧКИ по ноктите лосион 4мл.
+
1 бр. ВАРТНЕР БРАДАВИЦИ РЕКЛАМЕН ДИСПЛЕЙ ГОЛЯМ
+
1 бр. ВАРТНЕР ГЪБИЧКИ РЕКЛАМЕН ДИСПЛЕЙ МАЛЪК
ВАРТНЕР БРАДАВИЦИ ГЕЛ писалка 1.5мл.
1 оп. - 10% доп. отстъпка
ВАРТНЕР БРАДАВИЦИ спрей 50мл.
1 оп. - 10% доп. отстъпка
ВАРТНЕР ГЪБИЧКИ по кожата крем 30г.
1 оп. - 10% доп. отстъпка
ВАРТНЕР ГЪБИЧКИ по ноктите лосион 4мл.
1 оп. - 10% доп. отстъпка
ВАРТНЕР МАЗОЛИ ГЕЛ писалка 4мл.
1 оп. - 10% доп. отстъпка
ДИМЕКСАНОЛ еф.тбл.х10
4+1 оп.
РЕДУФЛУКС сашети 500мг.10мл.х15
4+1 оп.
РЕДУФЛУКС тбл.250мг.х20
4+1 оп.
КОЛДРЕКС ДЖУНИЪР сашети х10
7+1 оп.
17+3 оп.
КОЛДРЕКС ЛИМОН сашети х10
7+1 оп.
17+3 оп.
КОЛДРЕКС МАКСГРИП ГОРСКИ ПЛОДОВЕ сашет х10
10+1 оп.
20+3 оп.
КОЛДРЕКС МАКСГРИП ЛИМОН сашет х 5
10+1 оп.
20+3 оп.

ПРОИЗВОДИТЕЛ
OMEGA PHARMA
OMEGA PHARMA
OMEGA PHARMA
OMEGA PHARMA

OMEGA PHARMA

OMEGA PHARMA

OMEGA PHARMA
OMEGA PHARMA
OMEGA PHARMA
OMEGA PHARMA
OMEGA PHARMA
OMEGA PHARMA
OMEGA PHARMA
OMEGA PHARMA
OMEGA-GSK
OMEGA-GSK
OMEGA-GSK
OMEGA-GSK
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КОЛДРЕКС МАКСГРИП ЛИМОН сашет х10
10+1 оп.
20+3 оп.
КОЛДРЕКС тбл.x12
10+1 оп.
20+3 оп.
КОЛДРЕКС тбл.x24
10+1 оп.
20+3 оп.
КСИЛОРИН спр.0.055% 18мл.
5+1 оп.
СОЛПАДЕИН капс.500/30/8мг.х12
7+1 оп.
СОЛПАДЕИН СОЛИБЪЛ еф.тбл.х12
10+1оп.
СОЛПАДЕИН СОЛИБЪЛ еф.тбл.х24
10+1 оп.
ФЕНИВИР крем 1% 2г.
7+1 оп.
АЛГОЗОН тбл.500мг.х20
10+2 оп.
30+10 оп.
1 оп. ЦИКАТРИ капс.х36
+
1 оп. ЦИКАТРИДИНА суп.х10
=
10% доп. отстъпка
ЦИКАТРИ капс.х36
2+1 оп.
ТЕНОРОС тбл.за смучене х15
1 оп. - 15% доп. отстъпка
РИБОМУНИЛ сашети х4
20+5 оп.
ЦИКЛО-3 ФОРТ капс.х30
4+1 оп.
2 оп. ФЛЕКС КОД сол.500мл.
=
2 оп. МАГНЕ МАРИН капс.350мг.х30 /МАГНЕЗИЙ НМ/ ХЕРБАМЕДИКА
4 оп. ФЛЕКС КОД PREMIUM сол.500мл.
=
2 оп. КОКСАМИН+ВИТАМИН К тбл.х60
ПРЕЗЕРВ.SURE БАНАН х1 /жълта оп./
10+2
ПРЕЗЕРВ.SURE ПЪПЕШ х1 /зел.оп./
10+2
ПРЕЗЕРВ.SURE ЯБЪЛКА х1 /жълто-прозр.оп./
10+2
ПРЕЗЕРВ.SURE ЯГОДА х1 /черв.оп./
10+2
КСИЛОМЕТАЗОЛИН 0.05% 10мл.
20 оп. - 5% доп. отстъпка
50 оп. - 10% доп. отстъпка
100 оп. - 20% доп. отстъпка
КСИЛОМЕТАЗОЛИН 0.1% 10мл.
20 оп. - 5% доп. отстъпка
50 оп. - 10% доп. отстъпка
100 оп. - 20% доп. отстъпка

ПРОИЗВОДИТЕЛ
OMEGA-GSK
OMEGA-GSK
OMEGA-GSK
OMEGA-GSK
OMEGA-GSK
OMEGA-GSK
OMEGA-GSK
OMEGA-GSK
OZONE-OTC

PG-NATURPHARMA

PG-NATURPHARMA
PHARMA SELECT
PIERRE FABRE
PIERRE FABRE
PLANTAPOL
PLANTAPOL
PLEASURE LATEX
PRODUCTS
PLEASURE LATEX
PRODUCTS
PLEASURE LATEX
PRODUCTS
PLEASURE LATEX
PRODUCTS
POLPHARMA

POLPHARMA

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА
ДОПЕЛХЕРЦ C+ЦИНК еф.тбл.х15
ДОПЕЛХЕРЦ АКТИВ ЕНЕРДЖИ СТАРТ сашети х20
ДОПЕЛХЕРЦ АКТИВ МАГНЕЗИЙ тбл.500мг.х30
ДОПЕЛХЕРЦ АКТИВ МАМА капс.х30
ДОПЕЛХЕРЦ АКТИВ МЕНО тбл.х30
ДОПЕЛХЕРЦ АНТАРКТИЧЕСКИ КРИЛ капс.х60
ДОПЕЛХЕРЦ ВИТАМИН C 600+D тбл.х40
ДОПЕЛХЕРЦ ВИТАМИН D тбл.400IE х45
ДОПЕЛХЕРЦ ВИТАМИНИ А-Я + ОМЕГА-3 капс.х30
ДОПЕЛХЕРЦ ВИТАМИНИ А-Я ДЕПО С ЛУТЕИН тбл.х30
ДОПЕЛХЕРЦ ВИТАМИНИ А-Я еф.тбл.х15
ДОПЕЛХЕРЦ ВИТАМИНИ ЗА ДИАБЕТИЦИ тбл.х30
ДОПЕЛХЕРЦ ВИТАМИНИ ЗА ОЧИ + ОМЕГА 3 капс.х30
ДОПЕЛХЕРЦ ВИТАМИНИ ЗА ОЧИ С ЛУТЕИН тбл.х30
ДОПЕЛХЕРЦ В-КОМПЛЕКС+ФОЛИЕВА К-НА тбл.х30
ДОПЕЛХЕРЦ ЕНЕРГОТОНИК сол.500мл.
ДОПЕЛХЕРЦ ЕНЕРГОТОНИК сол.500мл.+СТЪКЛЕНА ЧАША
ДОПЕЛХЕРЦ ЗА КОСА И НОКТИ капс.х30
ДОПЕЛХЕРЦ ЗА СТАВИ капс.х30
ДОПЕЛХЕРЦ ИМУНОАКТИВ ДЕПО тбл.х30 /C+ЦИНК+E/
ДОПЕЛХЕРЦ КАЛЦИЙ+D3 ОСТЕО еф.тбл.1000мг.х15
ДОПЕЛХЕРЦ КОЕНЗИМ Q10+ВИТАМИНИ 5-B,C,E капс.х30
ДОПЕЛХЕРЦ МАГНЕЗИЙ+C+E тбл.х30
ДОПЕЛХЕРЦ МАГНЕЗИЙ+КАЛЦИЙ+D3 тбл.х30
ДОПЕЛХЕРЦ ОМЕГА-3+ВИТАМИН Е капс.х60
ДОПЕЛХЕРЦ ОМЕГА-3+ГИНКО БИЛОБА капс.х60
ДОПЕЛХЕРЦ ОМЕГА-3+ФОЛИЕВА К-НА+В6+В12 капс.х60
ДОПЕЛХЕРЦ СЕЛЕН ДЕПО тбл.х40
ДОПЕЛХЕРЦ СПОКОЕН СЪН капс.х20
ДОПЕЛХЕРЦ УРИБАЛАНС капс.х30
ДОПЕЛХЕРЦ АКТИВ ИМУНО ЗА ДЕЦА капс.х30
ДОПЕЛХЕРЦ АКТИВ ХЕПАБАЛАНС капс.х30
11 оп. (произволна комбинация)
=
1 оп. ДОПЕЛХЕРЦ ВИТАМИНИ А-Я ДЕПО С ЛУТЕИН тбл.х30
60 оп. (произволна комбинация)
=
7 оп. ДОПЕЛХЕРЦ ВИТАМИНИ А-Я ДЕПО С ЛУТЕИН тбл.х30
ДОПЕЛХЕРЦ АНТАРКТИЧЕСКИ КРИЛ капс.х60
ДОПЕЛХЕРЦ КОЛАГЕН фл.дози х30
ДОПЕЛХЕРЦ ХИАЛУРОН капс.х30
6 оп. (произволна комбинация)
=
1 оп. ДОПЕЛХЕРЦ ХИАЛУРОН капс.х30
ПРОТЕФИКС еф.тбл.х32 /с акт.кислород/
ПРОТЕФИКС крем 40мл.-ФИКСИРАЩ
ПРОТЕФИКС крем алое вера 40мл.-ФИКСИРАЩ
ПРОТЕФИКС ПРОТЕКТ гел 10мл.
ПРОТЕФИКС ФИКСИРАЩИ ПОДЛОЖКИ ГОРНА ЧЕЛЮСТ x30
ПРОТЕФИКС ФИКСИРАЩИ ПОДЛОЖКИ ДОЛНА ЧЕЛЮСТ x30
ПРОТЕФИКС пудра 20г.-ФИКСИРАЩА
5 оп. (произволна комбинация)
=
1 оп. ПРОТЕФИКС крем 40мл.-ФИКСИРАЩ
12 оп. (произволна комбинация)
=
3 оп. ПРОТЕФИКС крем 40мл.-ФИКСИРАЩ
АФЛУБИН тбл.х12
4+1 оп.
АМБРО сол.3мг/мл.100мл.
3 оп. - 25% доп. отстъпка
АМБРО тбл.30мг.х20
2 оп. - 25% доп. отстъпка
АЦЦ 100 сашет 100мг.х20
2 оп. - 10% доп. отстъпка
АЦЦ CHILDREN сол.20мг/мл.100мл.
2 оп. - 15% доп. отстъпка

ПРОИЗВОДИТЕЛ

QUEISSER PHARMA

QUEISSER PHARMA

QUEISSER PHARMA

RICHARD BITTNER
SANDOZ OTC
SANDOZ OTC
SANDOZ OTC
SANDOZ OTC

Промоции

28

март

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА
АЦЦ SINUS наз.спрей 3% 20мл.
2 оп. - 10% доп. отстъпка
АЦЦ еферв.тбл.600мг.х10
3 оп. - 15% доп. отстъпка
АЦЦ сироп 20мг/мл.200мл.
3 оп. - 15% доп. отстъпка
ВОМАКУР суп.40мг.х10
2 оп. - 15% доп. отстъпка
ДЕГАН тбл.10мг.х30
5 оп. - 8% доп. отстъпка
ДИКЛАК гел 1% 50г.
2 оп. - 15% доп. отстъпка
ДИКЛАК гел 5% 100г.
3 оп. - 15% доп. отстъпка
ДИКЛАК гел 5% 50г.
4 оп. - 8% доп. отстъпка
ЕКЗИЛОР ПИСАЛКА за нокти 400дози
2 оп. - 20% доп. отстъпка
ЕКЗОДЕРИЛ кр.1% 15г.
3 оп. - 10% доп. отстъпка
ЕКЗОДЕРИЛ сол.1% 10мл.
5 оп. - 10% доп. отстъпка
ЕКЗОДЕРИЛ сол.1% 20мл.
3 оп. - 15% доп. отстъпка
ЛИНЕКС BABY сашети х10
3 оп. - 15% доп. отстъпка
ЛИНЕКС BABY сашети х20
2 оп. - 15% доп. отстъпка
ЛИНЕКС ИМУНО капс.х20
2 оп. - 25% доп. отстъпка
ЛИНЕКС ФОРТЕ капс.х14
5 оп. - 10% доп. отстъпка
ЛОПЕДИУМ капс.2мг.х10
5 оп. - 15% доп. отстъпка
ЛОРАНО тбл.10мг.х14
3 оп. - 25% доп. отстъпка
ЛОРАНО тбл.10мг.х7
5 оп. - 25% доп. отстъпка
ПРОБИТОР НОРМАЦИД капс.20мг.х14
3 оп. - 20% доп. отстъпка
ХЕКСАЛГИН орал сол.500мг/мл.20мл.
5 оп. - 10% доп. отстъпка
АМОКСИКЛАВ сусп.125мг/31.25мг/5мл.100мл.
3 оп - 8% доп. отстъпка
АМОКСИКЛАВ сусп.400мг/57мг/5мл.140мл.
3 оп - 8% доп. отстъпка
АМОКСИКЛАВ тбл.250мг/125мг.х15
2 оп - 8% доп. отстъпка
АМОКСИКЛАВ тбл.500мг/125мг.х16
5 оп - 10% доп. отстъпка
АМОКСИКЛАВ тбл.875мг/125мг.х20
7 оп - 10% доп. отстъпка
15 оп. - 15% доп. отстъпка
АМОКСИКЛАВ ФОРТЕ сусп.250мг/62.5мг/5мл.100мл.
3 оп - 8% доп. отстъпка
БИЗОХЕКСАЛ тбл.5мг.х30
6 оп. - 6% доп. отстъпка
10оп. - 10% доп. отстъпка
КАНДЕКАРД H тбл.16/12.5мг.х28
3 оп. - 10% доп. отстъпка
КАНДЕКАРД тбл.16мг.х28
3 оп. - 10% доп. отстъпка
КСИМЕБАК тбл.100мг.х20
3 оп - 10% доп. отстъпка
КСИМЕБАК тбл.200мг.х14
2 оп - 5% доп. отстъпка
5 оп. - 10% доп. отстъпка

ПРОИЗВОДИТЕЛ
SANDOZ OTC
SANDOZ OTC
SANDOZ OTC
SANDOZ OTC
SANDOZ OTC
SANDOZ OTC
SANDOZ OTC
SANDOZ OTC
SANDOZ OTC
SANDOZ OTC
SANDOZ OTC
SANDOZ OTC
SANDOZ OTC
SANDOZ OTC
SANDOZ OTC
SANDOZ OTC
SANDOZ OTC
SANDOZ OTC
SANDOZ OTC
SANDOZ OTC
SANDOZ OTC
SANDOZ Rx
SANDOZ Rx
SANDOZ Rx
SANDOZ Rx
SANDOZ Rx
SANDOZ Rx
SANDOZ Rx
SANDOZ Rx
SANDOZ Rx
SANDOZ Rx
SANDOZ Rx

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА
КСОРИМАКС тбл.250мг.х10
2 оп - 8% доп. отстъпка
КСОРИМАКС тбл.500мг.х10
2 оп - 5% доп. отстъпка
5 оп. - 10% доп. отстъпка
ЛЕКОКЛАР XL тбл.500мг.х14
2 оп - 5% доп. отстъпка
4 оп. - 10% доп. отстъпка
ЛЕКОКЛАР тбл.500мг.х14
2 оп - 5% доп. отстъпка
4 оп. - 10% доп. отстъпка
ОСПАМОКС QUICKTAB дисп.тбл.1000мг.х14
8 оп - 5% доп. отстъпка
15 оп. - 10% доп. отстъпка
ОСПАМОКС тбл.500мг.х24
4 оп - 5% доп. отстъпка
9 оп. - 10% доп. отстъпка
ОСПЕКСИН тбл.1000мг.х24
4 оп - 5% доп. отстъпка
8 оп. - 10% доп. отстъпка
ПРОБИТОР капс.20мг.х30
8 оп - 5% доп. отстъпка
15 оп. - 10% доп. отстъпка
РАМИХЕКСАЛ тбл.5мг.х30
5 оп. - 6% доп. отстъпка
8 оп. - 10% доп. отстъпка
СОТАХЕКСАЛ тбл.80мг.х20
10 оп. - 6% доп. отстъпка
20 оп. - 10% доп. отстъпка
СУЗАСТОР тбл.10мг.х30
4 оп. - 6% доп. отстъпка
6 оп. - 10% доп. отстъпка
СУЗАСТОР тбл.20мг.х30
3 оп. - 6% доп. отстъпка
ФЕЛОХЕКСАЛ тбл.5мг.х30
5 оп. - 6% доп. отстъпка
10 оп. - 10% доп. отстъпка
ФЛЕКСИД тбл.500мг.х7
2 оп - 5% доп. отстъпка
5 оп. - 10% доп. отстъпка
ЦИМОЦИНОКС тбл.400мг.х7
2 оп - 10% доп. отстъпка
1 оп. ФЛОРАЖИН-за вагинална промивка 140мл.х5
=
1 оп. ФЛОРАЖИН-за вагинална промивка душ+вътр.канюла 140мл.
КСИЗАЛ сол.5мг/мл.20мл.
20+2 оп.
КСИЗАЛ тбл.5мг.х20
20+2 оп.
КСИЗАЛ тбл.5мг.х7
20+2 оп.
ДИОКЕТ тбл.600мг.х30
10+1 оп.
ЕФЕРАЛГАН +C еф.тбл.330мг.x20
4+1 оп.
ЕФЕРАЛГАН еф.тбл.500мг.х16
4+1 оп.
ЕФЕРАЛГАН суп.150мг.х10
1 оп. - 10% доп. отстъпка
ЕФЕРАЛГАН суп.300мг.x10
1 оп. - 10% доп. отстъпка
ЕФЕРАЛГАН суп.80мг.x10
1 оп. - 10 % доп. отстъпка
УПСАВИТ-ВИТ.С еф.тбл.1г.х10
5+1 оп.
20+5 оп.

ПРОИЗВОДИТЕЛ
SANDOZ Rx
SANDOZ Rx
SANDOZ Rx
SANDOZ Rx
SANDOZ Rx
SANDOZ Rx
SANDOZ Rx
SANDOZ Rx
SANDOZ Rx
SANDOZ Rx
SANDOZ Rx
SANDOZ Rx
SANDOZ Rx
SANDOZ Rx
SANDOZ Rx
SO.SE.PHARM
UCB FARCHIM
UCB FARCHIM
UCB FARCHIM
UCB PHARMA
UPSA
UPSA
UPSA
UPSA
UPSA
UPSA
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ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА
УПСАРИН +C еф.тбл.330мг.х20
10+1 оп.
100+25 оп.
ФЕРВЕКС ЗА ВЪЗР. сашет х8
10+1 оп.
50+15 оп.
ФЕРВЕКС ЗА ВЪЗР.МАЛИНА сашет х8
10+1 оп.
50+15 оп.
ВИТАМИН B-компл.+C тбл.х30 WALMARK
2+1 оп.
ГЛЮКОЗАМИН ФОРТЕ тбл.х30 WALMARK
3+1 оп.
ДАКОЛЕН тбл.х40 WALMARK
4+1 оп.
ЕХИНАЧИ тбл.30мг.х30
5+1 оп.
ОМЕГА 3 капс.1000мг.х30 WALMARK
3+1 оп.
СПЕКТРУМ ИМУНАКТИВ тбл.x30
4+1 оп.
УРИНАЛ БАЛАНС капс.х20
3+1 оп.
ФОЛИЕВА К-НА тбл.0.4мг.х60 WALMARK
1+1 оп.
АЗИТРОКС сусп.200мг/5мл.15мл.
4+2 оп.
АЛФАЛИПОИК тбл.600мг.x30
МЕЛАТОНИН МАКС тбл.3мг.х30 АДИФАРМ
МЕЛАТОНИН тбл.1мг.х60
10 оп.(произволна комбинация)
=
1 оп. АЛФАЛИПОИК тбл.600мг.x30
15 оп.(произволна комбинация)
=
2 оп. АЛФАЛИПОИК тбл.600мг.x30
20 оп.(произволна комбинация)
=
3 оп. АЛФАЛИПОИК тбл.600мг.x30
ДИКЛОНЕВРОВИТ капс.х30
4+1 оп.
ЛЕВОФЛОКСАЦИН АДИФАРМ тбл.500мг.х7
5+1 оп.
12+3 оп.
20+6 оп.
МУКОСОФТ сашет 600мг.х10
5+1 оп.
12+3 оп.
20+6 оп.
ПАРАЦЕТАМОЛ АДИФАРМ тбл.500мг.х20
10+1 оп.
20+3 оп.
ФРЕШАЛГИН тбл.500мг.х20
7+1 оп.
15+3 оп.
20+5 оп.
ЕКСТРАКТ АЛОЕ амп.1мл.х10 /за пиене/
3 оп. - 10% доп. отстъпка
АЛТОРИЯ капс.450мг.х30
5+1 оп.
БАРСА капс.460мг.х30
5+1 оп.
ЛАКСИЛИН капс.400мг.х15
5+1 оп.
ЛАКСИЛИН сироп 100мл.
5+1 оп.
БРОНХОТОН сироп 125г.
4+1 оп.

ПРОИЗВОДИТЕЛ
UPSA
UPSA
UPSA
WALMARK
WALMARK
WALMARK
WALMARK
WALMARK
WALMARK
WALMARK
WALMARK
ZENTIVA

АДИФАРМ ЕООД

АДИФАРМ ЕООД
АДИФАРМ ЕООД

АДИФАРМ ЕООД

АДИФАРМ ЕООД

АДИФАРМ ЕООД
БИОФАРМ АОГРУЗИЯ
ВЕЛЕВИ-ФАРМА
ВЕЛЕВИ-ФАРМА
ВЕЛЕВИ-ФАРМА
ВЕЛЕВИ-ФАРМА
ВЕТПРОМ

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА
ВАЗЕЛИН 40мл. ВЕТПРОМ
5+1 оп.
ВАЗЕЛИН МЕДЕН 40мл.
5+1 оп.
ВИТАМИН C амп.100мг/мл.2мл.х10 /за пиене/КУТИЯ ВЕТПРОМ
5+1 оп.
ВИТАМИН C амп.100мг/мл.5мл.х10 /за пиене/КУТИЯ ВЕТПРОМ
5+1 оп.
ВИТАМИН C ВЕТПРОМ aмп.100мг/мл.5мл.х10 КУТИЯ
10+1 оп.
ВИТАМИН C ВЕТПРОМ амп.100мг/мл.2мл.х10 КУТИЯ
10+1 оп.
ВИШНЕВСКИ унг.135г.ВЕТПРОМ
7+1 оп.
ВИШНЕВСКИ унг.75г. ВЕТПРОМ
7+1 оп.
ДИКЛОФЕНАК ВЕТПРОМ гел 1% 50г.
5+1 оп.
КЕТОПРОФЕН ВЕТПРОМ гел 2.5% 50г.
7+1 оп.
ТРОКСЕРУТИН ВЕТПРОМ гел 2% 40г.
5+1 оп.
ЛУТЕИН КОМПЛЕКС ПЛЮС капс.х30+ПОДАРЪК
5+1 оп.
ПРОСТАТИЗАЛ ПЛЮС тбл.х60 ВИТА ХЕРБ
4+1 оп.
ВИТА ГОЛД КАФЕ С МАЛИНОВИ КЕТОНИ сашети х10
3+1 оп.
1 оп. ЛАКС-S тбл.х350 КУТИЯ
=
1 оп. ЕХИНАЦЕЯ тбл.х30 ЕВЕЛИН
5 оп. ВАЛЕРИАНА тбл.х100 ЕВЕЛИН
=
1 оп. ДИАБЕТИЦИ ЧАЙ филтър х20 ЕВЕЛИН
РЕЛОКС тбл.х30
1+1 оп.
СЕДАНАКС тбл.х30
2+1 оп.
АНГЕТОП тбл.500мг.х20
3+1 оп.
ВАЛСОЛ ПЛЮС тбл.160/25мг.х28
1+1 оп.
ЕНПРИЛ тбл.20мг.х20
1+1 оп.
ЛИПОНОРМ гран.50г.
3+1 оп.
МУЛТИКАПС капс.х60
2+1 оп.
ПАРАЦЕТАМОЛ ИНБИОТЕХ тбл.500мг.х20
10+2 оп.
20+6 оп.
40+14 оп.
ФЛЕКСОБИОН сашет х20
1+1 оп.
1 оп. СОЯВИТАЛ капс.х30
+
1 оп. СОЯВИТАЛ ПЛЮС капс.х60
=
1 оп. СОЯВИТАЛ капс.х30
1 оп. ХОНДРОСУЛФ капс.300мг.х120 /ХОНДРОИТИН/ ИНОВА
+
1 оп. МОБИЛФЛЕКС капс.375мг.х120
=
1 оп. НЮФЛЕКС ГЕЛ загряващ 120мл.

ПРОИЗВОДИТЕЛ
ВЕТПРОМ
ВЕТПРОМ
ВЕТПРОМ
ВЕТПРОМ
ВЕТПРОМ
ВЕТПРОМ
ВЕТПРОМ
ВЕТПРОМ
ВЕТПРОМ
ВЕТПРОМ
ВЕТПРОМ
ВИТА ХЕРБ
ВИТА ХЕРБ
ГАМА СЕЛЕКТ
ЕВЕЛИН 29
ЕВЕЛИН 29
ЕВЕЛИН 29
ЕВЕЛИН 29
ИНБИОТЕХ
ИНБИОТЕХ
ИНБИОТЕХ
ИНБИОТЕХ
ИНБИОТЕХ
ИНБИОТЕХ
ИНБИОТЕХ

ИНОВА ООД

ИНОВА ООД

Промоции

30

март

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА
1 оп ЦИТОПЛАСТ CLASSIC 19/72мм.х20
+
1 оп. ЦИТОПЛАСТ CLASSIC 19/38мм.х20
+
1 оп. ЦИТОПЛАСТ CLASSIC 100см/6см.
+
1 оп. ЦИТОПЛАСТ CLASSIC 100см/4см.
+
1 оп. ЦИТОПЛАСТ KIDS MIX 3 размера х10
+
1 оп. ЦИТОПЛАСТ AQUA MIX 2 размера х16
+
1 оп. ЦИТОПЛАСТ AQUA 26/65мм.х20
+
1 оп. ЦИТОПЛАСТ UNIVERSAL 100см/6см.
+
1 оп. ЦИТОПЛАСТ UNIVERSAL MIX 4 размера х16
+
1 оп. ЦИТОПЛАСТ UNIVERSAL MIX 2 размера х16
+
1 оп. ЦИТОПЛАСТ UNIVERSAL 19/72мм.х20
+
1 оп. ЦИТОПЛАСТ ELASTIC MIX 3 размера х6
+
1 оп. ХЕМОПЛАСТ КОМБ. 2 разм.х15 /кръвоспиращ
=
1 оп. ЦИТОПЛАСТ CLASSIC 19/72мм.х20
+
1 оп. ЦИТОПЛАСТ CLASSIC 19/38мм.х20
+
1 оп. ЦИТОПЛАСТ CLASSIC 100см/6см.
1 оп. САНПЛАСТ CLASSIC 5см/5м.
+
1 оп. САНПЛАСТ CLASSIC 2.5см/5м.
+
1 оп. САНПЛАСТ CLASSIC 1.25см/5м.
+
1 оп. САНПЛАСТ SILK 5см/5м.
+
1 оп. САНПЛАСТ SILK 2.5см/5м.
+
1 оп. САНПЛАСТ FILM 5см/5м.
+
1 оп. САНПЛАСТ CITOFIX 10см/5м.
+
1 оп. САНПЛАСТ CITOFIX 5см/5м.
+
1 оп. САНПЛАСТ DELICATE 2.5см/5м.
+
1 оп. САНПЛАСТ DELICATE 1.25см/5м.
=
4 оп. САНПЛАСТ CLASSIC 2.5см/5м.
2 оп. МЕДИЛАКТА ПРОБИОТИК капс.х10
+
2 оп. МЕДИЛАКТА FORTE ПРОБИОТИК капс.х10
+
2 оп. МЕДИЛАКТА KIDS ПРОБИОТИК сашети х10
=
1 оп. МЕДИЛАКТА ПРОБИОТИК капс.х10
ВИТАМИН C ACTIV тбл.300мг.х20 /удължено освобождаване/
2+1 оп.
ВИТАМИН C МЕДИКА тбл.100мг.х40
10+2 оп.
ИМОМЕД тбл.2мг.х10
6+2 оп.
КЛЕЧКИ ЗА УШИ МЕДИКА кутия х100
6+1 оп.
КЛЕЧКИ ЗА УШИ МЕДИКА кутия х200
6+1 оп.

ПРОИЗВОДИТЕЛ

МЕДИКА АД

МЕДИКА АД

МЕДИКА АД

МЕДИКА АД
МЕДИКА АД
МЕДИКА АД
МЕДИКА АД
МЕДИКА АД

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА
КЛЕЧКИ ЗА УШИ МЕДИКА кутия х300
6+1 оп.
КЛЕЧКИ ЗА УШИ С ОГРАН.БЕБЕШКИ х60 МЕДИКА
6+1 оп.
КОМПР.МАРЛ.СТЕРИЛНИ 10/10см.8д.х3
15+4 оп.
30+10 оп.
КОМПР.МАРЛ.СТЕРИЛНИ 10/10см.8д.х5
15+4 оп.
30+10 оп.
КОМПР.МАРЛ.СТЕРИЛНИ 5/5см.8д.х3
15+4 оп.
30+10 оп.
КОМПР.МАРЛ.СТЕРИЛНИ 5/5см.8д.х5
15+4 оп.
30+10 оп.
КОМПР.МАРЛ.СТЕРИЛНИ 7.5/7.5см.8д.х3
15+4 оп.
30+10 оп.
КОМПР.МАРЛ.СТЕРИЛНИ 7.5/7.5см.8д.х5
15+4 оп.
30+10 оп.
МЕЛАТОНИН МЕДИКА тбл.за смучене 1мг.х60
3+1 оп.
ПАМУК МЕДИЦИНСКИ 100г.
6+1 оп.
30+6 оп.
ПАМУК МЕДИЦИНСКИ 50г.
6+1 оп.
30+6 оп.
ПАМУК МЕДИЦИНСКИ 80г.
6+1 оп.
30+6 оп.
САНПЛАСТ CITOFIX 10см/10м.
3+1 оп.
СТЕРИМЕД AQUA FIX 10см/15см.х5
1 бр. - 15% доп. отстъпка
СТЕРИМЕД AQUA FIX 10см/20см.х5
1 бр. - 15% доп. отстъпка
СТЕРИМЕД AQUA FIX 10см/25см.х5
1 бр. - 15% доп. отстъпка
СТЕРИМЕД AQUA FIX 10см/30см.х5
1 бр. - 15% доп. отстъпка
СТЕРИМЕД AQUA FIX 5см/7см.х5
1 бр. - 15% доп. отстъпка
СТЕРИМЕД FIX 10см/15см.х10
1 бр. - 15% доп. отстъпка
СТЕРИМЕД FIX 10см/20см.х10
1 бр. - 15% доп. отстъпка
СТЕРИМЕД FIX 10см/25см.х10
1 бр. - 15% доп. отстъпка
СТЕРИМЕД FIX 10см/30см.х10
1 бр. - 15% доп. отстъпка
СТЕРИМЕД FIX 5см/7см.х10
1 бр. - 15% доп. отстъпка
ТАМПОНИ ЗА ГРИМ х120+10 МЕДИКА
6+1 оп.
ТАМПОНИ ЗА ГРИМ х70 МЕДИКА
6+1 оп.
ЦИТОПЛАСТ CLASSIC 30/72мм.х200
3+1 оп.
ЦИТОПЛАСТ UNIVERSAL 19/72мм.х300 КУТИЯ
3+1 оп.
ЦИТОПЛАСТ UNIVERSAL 38/72мм.х200 КУТИЯ
3+1 оп.
2 оп. ПРИМ ОЙЛ капс.500мг.х100 РАМКОФАРМ
=
1 оп. РОЗКАЛИПТ капс.х50 РАМКОФАРМ

ПРОИЗВОДИТЕЛ
МЕДИКА АД
МЕДИКА АД
МЕДИКА АД
МЕДИКА АД
МЕДИКА АД
МЕДИКА АД
МЕДИКА АД
МЕДИКА АД
МЕДИКА АД
МЕДИКА АД
МЕДИКА АД
МЕДИКА АД
МЕДИКА АД
МЕДИКА АД
МЕДИКА АД
МЕДИКА АД
МЕДИКА АД
МЕДИКА АД
МЕДИКА АД
МЕДИКА АД
МЕДИКА АД
МЕДИКА АД
МЕДИКА АД
МЕДИКА АД
МЕДИКА АД
МЕДИКА АД
МЕДИКА АД
МЕДИКА АД
РАМКОФАРМ
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ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА
2 оп. ЧЕРВЕНА БОРОВИНКА+ капс.х50 РАМКОФАРМ
=
1 оп. РОЗКАЛИПТ капс.х50 РАМКОФАРМ
АРТИШОК+ капс.х50 РАМКОФАРМ
3 оп. - 12% доп. отстъпка
АЦИ ДЕ тбл.х20
3+1 оп.
БИРЕНА МАЯ тбл.х125 /БИРЕЛА/
5+1 оп.
БОРОВИНКА+ капс.х30 РАМКОФАРМ
4+1 оп.
ГЕРИВИТАЛ капс.х30
4+1 оп.
ГИНКО БИЛОБА+ капс.40мг.х50 РАМКОФАРМ
4+1 оп.
ГОДЖИ БЕРИ капс.х110 РАМКОФАРМ
5+1 оп.
ЗЕЛЕНО КАФЕ капс.х110 РАМКОФАРМ
4+1 оп.
КРАТАЛИН капс.х50
4+1 оп.
ЛАКСЕНА капс.х20
8+1 оп.
ЛЕВЗЕЯ тбл.х30 РАМКОФАРМ
5+1 оп.
ЛУТЕИН капс.х30 РАМКОФАРМ
1+1 оп.
НЕВЕН+М капс.х50 РАМКОФАРМ
4+1 оп.
РОЗКАЛИПТ капс.х50 РАМКОФАРМ
6+1 оп.
СПИРУЛИНА тбл.300мг.х240 РАМКОФАРМ
4+1 оп.
150 оп. АНАЛГИН тбл.500мг.х20
=
14 оп. АНАЛГИН тбл.500мг.х20
+
1 оп. СИАФЕН сусп.100мг/5мл.120мл.
АЛЕРГОЗАН кр.1% 18г.
10+1 оп.
АЛЕРГОЗАН тбл.25мг.х20
30+3 оп.
АЛЕРГОЗАН унг.1% 18г.
10+1 оп.
АМБИКСОЛ сир.15мг/5мл 100мл.
20+2 оп.
АНАЛГИН ХИН тбл.250мг.х10
10+2 оп.
БРОНХОЛИТИН сир.125г.
10+1 оп.
ВИТАМИН B-компл.тбл.х20
10+1 оп.
ВИТАМИН C амп.100мг/мл.2мл.х10 /за пиене/КУТИЯ СОФАРМА
10+1 оп.
ВИТАМИН C амп.100мг/мл.5мл.х10 /за пиене/КУТИЯ СОФАРМА
10+1 оп.
ДЕФЛАМОЛ унг.18г.
20+2 оп.
ДИМЕКС сир.125мл.
20+2 оп.
ПАРАЦЕТАМОЛ сир.125мл.
4+2 оп.
ПАРАЦЕТАМОЛ СОФАРМА тбл.500мг.х20
40+4 оп.
РИНОЛЕКС унг.18г.
20+2 оп.
САРИФЕЗОН тбл.250/150/50мг.х20
5+5 оп.

ПРОИЗВОДИТЕЛ
РАМКОФАРМ
РАМКОФАРМ
РАМКОФАРМ
РАМКОФАРМ
РАМКОФАРМ
РАМКОФАРМ
РАМКОФАРМ
РАМКОФАРМ
РАМКОФАРМ
РАМКОФАРМ
РАМКОФАРМ
РАМКОФАРМ
РАМКОФАРМ
РАМКОФАРМ
РАМКОФАРМ
РАМКОФАРМ

СОФАРМА-OTC

СОФАРМА-OTC
СОФАРМА-OTC
СОФАРМА-OTC
СОФАРМА-OTC
СОФАРМА-OTC
СОФАРМА-OTC
СОФАРМА-OTC
СОФАРМА-OTC
СОФАРМА-OTC
СОФАРМА-OTC
СОФАРМА-OTC
СОФАРМА-OTC
СОФАРМА-OTC
СОФАРМА-OTC
СОФАРМА-OTC

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА
СИАФЕН сусп.100мг/5мл.120мл.
10+1 оп.
ТАБЕКС тбл.1.5мг.х100
10+1 оп.
ТЕМПАЛГИН тбл.х20
10+1 оп.
ТРИБЕСТАН тбл.250мг.х60
5+1 оп.
ВЕНОЛГОН капс.х30 911
1 оп. - 20% доп. отстъпка
ВЕНОЛГОН масло 150мл. 911
1 оп. - 20% доп. отстъпка
ЖИВОКОСТ И САБЕЛЬНИК гел-балсам 85мл. 911
1 оп. - 20% доп. отстъпка
КОНСКИ КЕСТЕН И ТРОКСЕРУТИН гел-балсам 85мл. 911
1 оп. - 20% доп. отстъпка
ОКОПНИК масло 150мл. 911
1 оп. - 20% доп. отстъпка
РЕВМАЛГОН масло 150мл. 911
1 оп. - 20% доп. отстъпка
ТВИНС ТЕК - обща номенклатура
3 бр. (произволна комбинация)
=
1 бр. хондроитин и сабельник гел - балсам 85 мл. 911
2 оп. ЛИКУИД FOR FIT сол.250мл.
=
1 оп. МАГНЕ МАРИН капс.350мг.х30 /МАГНЕЗИЙ НМ/ ХЕРБАМЕДИКА
АКТИ К2 тбл.х50
3+1 оп.
КОКСАМИН+ВИТАМИН К тбл.х60
4+1 оп.
3 оп. КЛЕЕВА ТИНКТУРА 30% 25мл. ХИГИТЕСТ
=
1 оп. ПРОП.С НЕВЕН спрей за гърло 50мл.
или
1 оп. ПРОПОЛИСОВ спрей за гърло 50мл./ по избор /
АЦЕСАЛ ПРОТЕКТ тбл.100мг.х40
4+1 оп.
АЦЕЦИС АКУТ сашет 600мг.х10
5+1 оп.
20+5 оп.
АЦЕЦИС сашет 200мг.х20
5+1 оп.
20+5 оп.
ВИВАСИТЕ капс.х30
5+1 оп.
ДИАЛГИН сол.500мг/мл.20мл.
5+1 оп.
20+5 оп.
ДИО-РЕНАЛ ДЕТОКС капс.547мг.х30
5+1 оп.
ДИО-РЕНАЛ капс.500мг.х30
5+1 оп.
ИБУРАПИД тбл.400мг.х10
5+1 оп.
ПРОСТАМАТ ПРОТЕКТ капс.350мг.х30
5+1 оп.
ПРОСТАМАТ ПРОТЕКТ ТРИО капс.х30
5+1 оп.
РЕСТАРТА капс.330мг.х30
5+1 оп.
ФЛУДРЕКС ДЖУНИЪР сашети 300/5/20мг.х12
4+1 оп.
ФЛУДРЕКС ХОТ ДРИНК сашети 750/10/60мг.х12
7+1 оп.
20+4 оп.
ФОРЦА М капс.594мг.х10
5+1 оп.

ПРОИЗВОДИТЕЛ
СОФАРМА-OTC
СОФАРМА-OTC
СОФАРМА-OTC
СОФАРМА-OTC
ТВИНС ТЭКРОССИЯ
ТВИНС ТЭКРОССИЯ
ТВИНС ТЭКРОССИЯ
ТВИНС ТЭКРОССИЯ
ТВИНС ТЭКРОССИЯ
ТВИНС ТЭКРОССИЯ
ТВИНС ТЭКРОССИЯ
ХЕРБА МЕДИКА
ХЕРБА МЕДИКА
ХЕРБА МЕДИКА
ХИГИТЕСТ 2000
ООД
ХИМАКС ФАРМА
ЕООД
ХИМАКС ФАРМА
ЕООД
ХИМАКС ФАРМА
ЕООД
ХИМАКС ФАРМА
ЕООД
ХИМАКС ФАРМА
ЕООД
ХИМАКС ФАРМА
ЕООД
ХИМАКС ФАРМА
ЕООД
ХИМАКС ФАРМА
ЕООД
ХИМАКС ФАРМА
ЕООД
ХИМАКС ФАРМА
ЕООД
ХИМАКС ФАРМА
ЕООД
ХИМАКС ФАРМА
ЕООД
ХИМАКС ФАРМА
ЕООД
ХИМАКС ФАРМА
ЕООД
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2015 година мина под знака
на множество промени
в законовата уредба.
В началото на 2016 г.
предложенията валят
всеки ден, а очакваните
реформи отново остават
без разбиране и подкрепа от
медицинските специалисти и
мениджърите в сектора.
Да започнем с изискването
за най-ниска цена на ниво
производител. В края на
миналата година се прибави
текст, според който
здравната каса не заплаща
лекарство, което няма
аналог, ако за него не бъде
предоставена допълнителна
ценова отстъпка. В резултат
на това оригиналните
фармацевтични компании
върнаха на здравната каса
общо 45 млн. лв.
Друга промяна е преоценката
на всеки три години на
лекарствата, които се
покриват със средства
от обществени фондове,
както и въвеждането на
ценови коридорза частично
покритите от касата
медикаменти, над който
пациентите не могат да
доплащат повече. След
проведени разговори и
консултации мярката за
ценовият коридор беше
отменена до септември.

Очаквания и прогнози
за промени
З

адаваме си логичния въпрос това ли са очакваните реформи?
Защо няма яснота и предвидени
гратисни периоди при въвеждането
на нови правила в законодателната
уредба? Какво се очаква от един
мениджър в стремежа му да осигури наличности и да няма липси на
пазара и стресирани болни хора.

подобряване на достъпа е трудно
приложима. Става въпрос за мярката всички здравноосигурени граждани, които посещават лекар, лаборатория, болница или аптека да
оставят отпечатък при всяко
посещение.

Според него въвеждането й е и инструмент, с който ще се спре изЯсно и разбираемо е желанието на точването на здравната каса. Първластите за максимално въвеждане воначално тази идея трябваше да
на мерки за контрол върху разходи- заработи от януари, но в момента
те и за това да бъдем с най-ниски
срокът е юли. Проектозаконът за
цени на лекарствата в ЕС. Но кой
електронната идентификация е
е виновен за ограничения финансов на второ четене в парламента, но
ресурс, с който разполагаме, за ви- явно държавните институции ще
соката заболевоемост и за липсата продължат да генерират с парите
на контрол в системата?
на данъкоплатците допълнителни
собствени проекти.
Последните промени в законодателството се фокусират основно върху Факт е, че здравната каса приклютова как да бъде контролиран бючи обществената поръчка за софтджетният растеж и не се обръща
уера за пръстов идентификатор и
достатъчно внимание на това как четци. Нейната стойност е над 500
да се увеличи достъпът на пациен- хил. лв., като това е официализирано
ти до медицински дейности и как
единствено на базата на заповед на
системата лекар-аптека се адати- управителя на касата. Интереснора към промените. Една от послед- то при предложените две оферти
ните идеи на здравния министър за е, че формират 35% от оценката.
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в законовата
уредба
„Консорциум СТЕМО – Гама Консулт“
е фирмата, спечелила обществената поръчка за създаване на софтуера за пръстов идентификатор.
Компанията е класирана на първо
място със 75,608 точки. Решението
за това НЗОК е взела на 25-ти февруари. Другата фирма участник в
търга – „Контракс“ АД – е класирана
на второ място с 69,783 точки.
Ценовата оферта на спечелилата
фирма за внедряване на системата
възлиза на 398 000 лв. без ДДС, а
предложената цена за четците на
биометрични данни е 239 лв. без
ДДС. Загубилата „Контракс“ АД
предлагаше цена от 88 000 лв. без
ДДС за внедряване на системата за
пръстов идентификатор и 190 лв.
без ДДС – за четец.

да си ги купуват сами. Това са медицинските специалисти в аптеките,
лабораториите и в болничните отделения. Важно е да се знае и че към
момента самият пръстов отпечатък все още не фигурира в нито
един нормативен документ, а е
част от проекти за уредба, която
дори не е на ниво закон.

Под лупа
Заедно с това получихме и високо
ниво на паралелен износ, който се
движи изцяло от цената. Колкото
по-голям е натискът върху цените,
толкова по-голям е стимулът за
паралелна търговия, която официално достига 7% от пазара, а заедно
с необхванатите напълно нива са
над 10%“, смятат от IMS Health.

Кой расте и каква е класацията
Но да се върнем към натиска на
цените. Какви са добрите практики по производител за изминалата
година?
в държавите от ЕС?
Те предполагат прилагането на
един от двата механизма – или
оценка на здравните технологии,
или външно рефериране, а не и на
двата заедно, тъй като това представлява допълнителен риск в осигуряване на достъпа до нови терапии за пациентите, т.е. отново
достъпът до медицински дейности
е ограничен. Ограничение е и съществуващото вече правило нови
терапии да бъдат включвани за
заплащане веднъж годишно.

Решението може да се обжалва
пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от датата на обявяването му. Офертите обаче са само за 2000 четeца, а
работещите лекари в България са
около 30 000. Разбира се останалите „Искахме най-ниските цени на лекаручастници в този процес ще трябва ствата в Европа – получихме ги.

За поредна година в топ 5 на найголемите фармацевтични компании
няма нов производител, като само
някои от компаниите разменят
местата си по пазарен дял. През
2015 г. само няколко лекарствени
групи са в основата на увеличените
продажби на лекарства. „Ръст има
само в няколко класа оригинални
лекарства – антинеопластичните,
биологичните и новите антидиабетни средства – въобще в групите, в които има иновации. Генеричният пазар расте в стандартните
групи, предимно в кардиологията”,
коментира д-р Кунчо Трифонов,
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като общият брой на новите случаи
се увеличава и вече е около 40 хил.
годишно, а освен това добре лекуваните пациенти имат висока преживяемост и при тях ракът се
превръща в хронично заболяване.
И така, лидер е швейцарският концерн Novartis, чиито резултати се
консолидират с тези на генеричната му дивизия Sandoz. Втори по пазарен дял е английско-американският концерн GlaxoSmithKline. Размествания има в третата позиция по
продадени лекарства в стойност –
швейцарската компания Roche заема място в триото, а Actavis, която
през миналата година беше купена
от израелската генерична компания
Teva, слиза на четвърто място.
Николаос Ксидиас е новият регионален мениджър на GlaxoSmithKline
за България и той определя изминалата година като предизвикателна
за сектора във всяко отношение.
Транзакцията с Novartis не се е отразила върху резултатите на компанията. През 2015 г. GSK е пуснала
на пазара няколко нови лекарствени
продукта в респираторната област
и за лечение на ХИВ/СПИН.
Третата по пазарен дял компания
Roche e фокусирана в терапията за
онкологични и онкохематологични

заболявания. Нейните медикаменти
се използват предимно за химиотерапия в клиниките и това обяснява
лидерското й място на болничния
пазар. 2015 година беше истинско
предизвикателство за Actavis България. Компанията майка придоби
американската Allergan, а след сделката новото дружество запази
името Allergan.
Няколко месеца след това израелската компания Teva купи бизнеса
с генерични лекарства на групата
за 40.5 млрд. долара. В тази сфера
попада бизнесът в България, където компанията е собственик на
заводите на Actavis в Дупница и в
Троян и на търговско представителство. Пети традиционно е
френският концерн Sanofi. През
2015 г. те пуснаха на българския
пазар нови продукти за лечение на
диабет, хипертония, дислипидемия,
онкология и множествена склероза.
Изводът от промените
към месец март
Паралелната търговия расте. Има
спиране на вноса и производството
на множество лекарства. Наблюдава се липса на дългосрочност в
търговията на едро с лекарства
и натиск върху цените.

Всичко това провокира сериозни
проблеми на ниво производител,
дистрибутор и на ниво аптеки. Те
се декапитализират и не искат да
работят със здравната каса, защото възвращаемост няма. Освен това остава нерешен въпросът със
100% платените лекарства. Там
продължава да липсва надценка, а
таксата за обработка на рецепта
остава два лева.
Как да има наличност и как
ще се подобри достъпът?
Тези факти са признаци, че пазарът
не е в перфектно здраве. Основният проблем във фармацевтичния
сектор остават ниските бюджети
на здравните институции, нерационалното управление и непрекъснатите промени в нормативната база.
Очакванията ни са за повече осъзнати действия като част от единна стратегия за реформи в здравеопазването, така че да се осигури
необходимото спокойствие в системата и най вече – спокойствието на болните.

Тонзилотрен
Трайно решение при
БОЛНО ГЪРЛО и ВЪЗПАЛЕНИ СЛИВИЦИ


СПИРА болката



УСПОКОЯВА възпалението



УСКОРЯВА възстановяването



ПРЕДПАЗВА от усложнения

dhu-bg.com
Хомеопатичен лекарствен продукт без рецепта за възрастни и деца над 1 г.
Преди употреба прочетете упътването. А 20/05.03.2015
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ТРОЙНА КОМБИНАЦИЯ
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Сега с подобрена формула
с добавен Витамин D
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Ж ДАВАНЕ

- при намалено излагане на слънце
- при недостиг на витамин D
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Хранителна добавка. Да не се използва като заместител на разнообразното хранене. CHBA/CHCET/0011/15

Продукт с тройно действие

Дейвид Лебовиц –
консултант по
пазарни стратегии за
JP Morgan Funds.
„Имате доста вял
глобален растеж.
Инфлация всъщност
няма. Имате обаче
голяма несигурност“,
посочва той.

О

сем години след финансовата
криза светът започва да осъзнава нещо неприятно – световната
икономика все още страда от сериозни слабости, а бърза помощ може
би няма да дойде.

ща на лихвите пък отчасти са резултат от либерална парична политика на централните банки, които
направиха всичко по силите си, за
да стимулират растежа през годините след кризата.

Сриващи се цени на акциите, инфлация в застой и странното явление
отрицателни лихви се съчетаха с
низходящата тенденция на нововъзникващите пазари, за да разбудят
опасения, че икономиката е преследвана от беди, с които централните банки – спасителите през периода на кризата – може би трудно
ще се справят.

Безработицата е ниска в няколко
големи икономики – 4.9% в САЩ и
4.5% в Германия. Международният
валутен фонд прогнозира, че растежът ще се ускори от 3.1% за 2015 г.
до 3.4% през текущата. Този темп
обаче остава много под растежа
от 5.1%, отчетен през 2007 г. преди
избухването на кризата. Започваме
да осъзнаваме, че растежът
може да продължи да бъде слаб, а
сътресенията напоследък може би
все пак са нещо повече от обикновена пазарна нестабилност.

Междувременно търговските банки отново са източник на тревоги,
особено в Европа. Банките бяха в
епицентъра на кризата от 20072009 година, която започна заради
прекомерно кредитиране за собственици на жилища с неустойчиви
заеми в САЩ и след това се разпространи в целия свят. Част от суматохата, наблюдавана напоследък,
може би е свръх реакция на нервни
инвеститори. Минималните равни-

В Япония лихвата по 10-годишните
държавни облигации за кратко мина
в отрицателната на територия,
което означава, че държателите на
облигации са готови да плащат на
правителството за привилегията
да бъдат негови кредитори, при
това за години.
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Опасни
симптоми пред

световната
икономика

www.bia-bg.com

В САЩ дългосрочните пазарни лихви
отново се понижават, въпреки че
Управлението за федерален резерв
(УФР) започна да ги тласка нагоре.
Множество държавни облигации,
емитирани от европейски страни,
се търгуват при лихви, които са негативни или близо до нулата. Това
е тревожно, защото толкова ниски
и дори негативни лихви изобщо не
са нещо обикновено. От една страна те сочат, че инвеститорите,
влагащи парите си в облигации, не
очакват икономическият растеж
да е достатъчен, за да решат централните банки да повишат водещите си лихви.

RBC Global Asset Management. „Прогнозите за растежа бяха понижени,
рисковете се засилиха“, допълва
той. Това са някои от рисковете,
които пазарите осъзнаха.

Брой 147, март 2016
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преди, че вижда „повече рискове,
отколкото възможности“ на фона
на сдържания световен растеж.

Нововъзникващи пазари
Парите се оттеглят от т. нар. нововъзникващи пазари като БразиКитай
Рязкото забавяне на Китай заплаш- лия, Русия, Република Южна Африка
ва да премахне един от стълбовете и Турция. През 2015 година инвестина световния икономически растеж. торите изтеглиха 735 млрд. долара
Намаляващото търсене на суровини от такива страни. Това бе първата
нанася удар на производителите на година на нетно изтичане на капитал от 1988 година, според Инстипетрол и метали в други страни.
тута за международни финанси. НоИзносителката на енергийни сурововъзникващите пазари пък вече не
вини Русия, например, изпадна в реса толкова нововъзникващи – те
цесия, а валутата й се срина.
осигуряват 70% от очаквания
Германският автомобилостроител световен растеж.
Тази тенденция е придружена и от
Daimler постигна рекордна операсилни спадове на световния фондов тивна печалба от 13.8 млрд. евро
Централните банки начело с УФР
пазар. Индексът Standard and Poor's миналата година, подпомогнат от
отговориха на световната рецесия
500 миналата година загуби 10%,
с понижаване на водещи лихви и пескока с 41% на продажбите на лукяпонският Nikkei 225 се сви с 16%,
чатане на пари. Това насърчи инвессозните му автомобили Mercedesкомпозитният индекс на фондовата Benz в Китай. Акциите на компанититорите, търсейки по-високи пеборса в Шанхай загуби 22%, а герята обаче поевтиняха, веднага след чалби, да влагат парите си в новоманският DAX – над 14%.
възникващите пазари. Сега УФР
като тя предпазливо прогнозира
само леко увеличаване на печалбата се опитва да повиши водещите си
„Светът изглежда по-зле, отколколихви и тези парични потоци ще попрез 2016 година и „по-умерен“ расто преди шест месеца“, отбелязва теж в Китай. Главният й изпълнитекат обратно, отслабвайки фиЕрик Ласел, главен икономист на
телен директор Дитер Цече преду- нансовите пазари и валутите на
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страните с нововъзникващи пазари. Изплащането на дълговете става по-трудно. Управляващият директор на МВФ Кристин Лагард предупреди за ефекти на „рециркулация“
(на капиталовите потоци - бел.
прев.) от нововъзникващите към
по-напредналите икономики.

Това е една от причините, поради
които УФР може би всъщност ще
се въздържи скоро отново да повиши лихвите си.

правителствата, акционерите
и кредиторите.

Свършиха ли мунициите?
С водещи лихви, които в някои слуБанките
чаи са под нулата, за централните
Банковите акции се сринаха в Евро- банки е много по-трудно при нужда
па и в САЩ. В САЩ ниските цени на да предложат повече стимули.
петрола вероятно означават, че
Ниските лихви и стимулите под
Стивън Луис, главен икономист на
компаниите, участващи в скъпия до- формата на изкупуване на облигации
ADM Investor Services International,
бив на петрол и газ няма да могат
(с използване на близо 3.6 трилиона
твърди, че УФР би трябвало да про- да изплащат кредитите, взети за
новоотпечатани долара в случая
дължи да повишава лихвите до попробиване на кладенци, които вече на УФР), тласнаха нагоре акциите
нормално ниво. „Освен ако не възна- не са печеливши. В Европа банкови- в световен мащаб.
меряваме да парализираме още
те акции потънаха, разтърсени от
паричната политика в развитите
спасяването на четири италиански Инфлацията обаче остана в застой.
икономики, то е неизбежно средскредитни институции и страховеВ САЩ потребителските цени се
твата, които отидоха в нововъзте около „лошите“ кредити на стой- понижиха с 0.1% през декември. Евникващите пазари, да се върнат
ност 1.2 трилиона евро (1.35 триропейската инфлация е едва 0.4%
обратно“, казва той.
лиона долара), натрупани в 19-те
годишно въпреки мащабните стистрани от евро-зоната.
мули на Европейската централна
САЩ
банка. Така че пазарите може би
САЩ, другата колона на световния Джон Крайън, един от главните из- осъзнават, че това е низходяща
растеж освен Китай, също проявява пълнителни директори на Deutsche тенденция, при която централните
признаци на слабост, нищо че те
Bank, трябваше да вземе необичай- банки не могат да се притекат на
може би все още не са на рецесия.
ното решение – публично да увери, помощ, както правеха по-рано.
Американският растеж обаче е
че финансовото положение на банслаб – 0.7% на годишна основа през
ката е „здраво като камък“. Това
четвъртото тримесечие, а простана, след като инвеститорите
мишленото производство се срина. разбиха акциите й. РазпространеВъпреки че безработицата се пони- нието на отрицателните лихви можи, заплатите не се възстановиха
же да намали рентабилността на
бързо, а компаниите изглежда са
банките, тъй като източва разлиобъркани от глобалната неустойката между лихвите, при които банчивост. Поскъпващият долар като
ките вземат и отпускат кредити.
странична последица от увеличаБолнавите банки могат да откаването на водещата лихва на УФР
жат кредити на компаниите и да
може да засегне износителите.
стоварят огромни разходи на
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т 1 април се очаква да
влезе в сила Националната
здравна карта. Документът
предвижда орязване на легла в
болници в София и страната.
Тъй като държавата е в позицията да бъде едновременно
най-големият собственик на
болници, да определя здравната
карта и да доминира в управлението на здравната каса, от
волята на правителството в
крайна сметка ще зависи дали
частните клиники ще продължат да се развиват успешно
чрез редовните осигуровки на
българите. Къде ще се лекуваме е основният въпрос? Друго
неизвестно е кои частни болници и как ще продължат да
работят с НЗОК.
В момента японската „Токуда
болница София“ е най-голямата
като приходи частна болница с
постъпления от почти 100 млн.
лв. и четвърта по плащания от
здравната каса, а българската
група „Сити клиник“ има консолидирани постъпления от около
40 млн. лв. Само преди година
беше шеста сред частните
болници със своите клиники и е
на 23-о място по плащания от
здравната каса.
По неофициална информация
от началото на годината в
„Токуда“ тече дю дилиджънс.
Представителят на японския
собственик на болницата –
Артър Стърн – няколко пъти
гостува в София и е обявил, че
води преговори за продажба на
лечебното заведение.

П

рез миналата година Стърн
опита да продаде другата инвестиция на групата – мажоритарния дял в Токудабанк – но БНБ не
разреши сделката. Българската
болница е единственото чуждестранно лечебно заведение на японската верига в Европа, но вероятно
след заболяването на основателя
й д-р Торао Токуда наследниците му
са решили да излязат от инвестицията в България.
Предполага се, че преговори се водят с малайзийско-японската група
IHH Healthcare. Става дума за покупката на 100% от „Токуда болница София“, както и мажоритарен дял във
веригата „Сити клиник“. Сигурност
за мегасделката няма, тъй като в
момента текат преговори. Ако обаче планът се изпълни, в страната
ще се появи новият голям в сектора, който ще е с 50% повече приходи от сега най-голямата болница –
пловдивската „Свети Георги“.
Кой е IHH Healthcare? Това е инвестиционен холдинг, в който най-голям акционер е малайзийският държавен фонд Khazanah Nasional,

следван от японската Mitsui и американската Citigroup. Дружеството
е публично и се търгува на борсите
в Малайзия и Сингапур. Групата има
25 хил. служители, оперира 41 болници в 10 страни, естествено в Малайзия и Сингапур, Китай, Бруней,
Виетнам, Индия и др. Истанбулската Acibadem Holdings е отговорна
за услугите за района на Централна
и Източна Европа, Близкия изток и
Северна Африка. Групата е основана през 1991 г. IHH е най-големият
оператор на болници в Югоизточна
Азия с 2.24 млрд. долара приходи
през 2014 г. В Турция в структурата
има 18 болници и 13 центъра по
различни специалности. Холдингът
притежава и болница в Македония.
Причините турското подразделение на холдинга да се ориентира
към България са много. От една
страна, представителството на
клиниката е вероятно първото на
турска болница в България чрез усилията на д-р Гюрай Ходжев, който
дълги години е практикувал в Турция
и е успял да убеди собствениците,
че трябва да предложат услугите
си и на български граждани. До мо-
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Какви промени
се очакват

в болничния сектор?
мента турска болница не е откривала филиал в България, нито е купувала лечебни заведения. „Аджъбадем“ например имаше договор за
съвместна работа с „Токуда“ преди
повече от шест години и част от
пациентите, които не можеха да
получат лечение в България, можеха
да отидат в Истанбул. Възможно е
това да е очакваната европейска
експанзия на холдинга. Като цяло до
момента той е известен със спонсорството си на спортни отбори,
включително и български, заради
специализацията на една от големите си болници в спортната
медицина и в лекуването на много
световни спортни звезди.
Съществува хипотеза, че инвестицията, която правителството на
България направи през миналата
година в киберножове, лъчетерапевтична апаратура и модерни апарати за изследвания и операции на
рак, е възможната причина турската верига да реши да последва
пациентите си. По най-груби изчисления в Турция се лекуват около
5000 българи годишно, които плащат около 100 млн. лв.

Освен това едва ли българските
клиники толкова бързо ще успеят
да се справят с новата апаратура,
тъй като специалистите дори не
в радиохирургията, а само в химиотерапията са изключително дефицитни. Ако сделката стане, не е
невъзможно познатата турска
стратегия да бъде приложена и в
купените български заведения и това да даде и тук тласък за превръщането на страната в дестинация
за медицински туризъм. Заложби
за това вече има и се използват в
някои специалности.
Със сигурност обаче, ако сделката
за покупката на двете клиники стане, това ще бъде най-мащабната в
здравния сектор. Японската болница, която стъпи на пазара преди
повече от девет години, беше първата, единствената и най-голямата
чуждестранна инвестиция в болничния сектор след промените и бързо
набра скорост. Така най-голямата
частна болница всъщност е само
един обект, докато конкурентите
й са вериги от болници, собственост на българи. Най-голямата от
тях – „Софиямед“ – има медицински

заведения в Пловдив, Бургас, Пазарджик, Пещера и Велинград.
„Сити клиник“ има две болници в София, една в Бургас, а във Варна притежава медицински център. Евентуалното излизане на най-големия
и единствен чужд инвеститор и
замяната му с друг, придобил още
активи в сектора, ще е събитие за
лечебните заведения, още повече
че на никого не е известна стратегията, която „Аджъбадем“ биха приложили в България. Част от сегашния екип на „Сити клиник“ при основаването й напусна точно „Токуда
болница“, дали екипите на две от
най-големите столични клиники ще
се съберат, кой ще управлява предишните си колеги и дали някой ще
напусне е в центъра на обсъжданията в сектора.
На този етап собственикът на
МБАЛ „Токуда болница София“ не е
склонен да обсъжда бъдещите си
стратегии. Според лекари от клиниката при преговорите се цели да
се запази болницата в сегашния й
вид, а новият собственик да продължи да инвестира и да я развива.

Петър Ганев,
Институт за пазарна
икономика

Как да
сравняваме
В

почти всяка дискусия за бедността в страната се появява
аргументът, че ниските доходи у
нас са причинени от неправилното
разпределение на доходите в обществото. Обикновено аргументът посочва, че БВП на човек в
страната е около 45% от средното
за ЕС (за 2014 г. е 47%), докато заплатите са под 20% от средното в
ЕС. Взимайки повод от тези две
числа, всеки би си направил извода,
че заплатите у нас са изкуствено
занижени (и то поне двойно) и това
обяснява голяма част от немотията в страната. С други думи, трябва някак да преосмислим разпределението на БВП и така ще си решим голяма част от проблемите.

Дял на компонент „компенсация
на наетите лица“ в БВП, Евростат

Проблемите с така изложената
аргументация са няколко. Най-големият е, че за пореден път в обществото се използват несравними данни. В едните – тези за БВП –
се вземат под внимание ценовите
разлики в рамките на ЕС (т.е. те са
в така наречения паритет на покупателната способност), докато
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трудовите доходи и
БВП в различните страни
в другите – за заплатите – тези
ценови разлики се пропускат. Този
пропуск означава, че данните за
БВП в България се умножават по
множител (грубо казано по две),
който отразява по-високите цени
в ЕС, за да станат годни за международно сравнение, докато другите
данни не се умножават по нищо.
Този пропуск обяснява огромната
част от иначе шокиращото разминаване в данните.
На следващо място е важно да
посочим, че няма някакво правило,
което да казва, че данните за заплатите и БВП на човек трябва
абсолютно да съвпадат в международно сравнение – икономиките са
различни, коефициентите на заетост са различни, отработените
човекочасове са различни, производителността на труда е също различна. Ако искаме да търсим сравнимост и някаква правда или неправда в нивото на заплащане
спрямо икономиката, то вместо
да сравняваме данните от националните сметки с данните от

статистиката на заетостта и
разходите за труд, можем просто
да погледнем в самите компоненти
на БВП по т. нар. метод на доходите. Взимаме компенсацията на
наетите лица (без вноските на
работодателите за осигуровки)
– в Евростат това е компонент
„wagesand salaries“ – и го отнасяме
спрямо БВП на всяка страна. Така
няма никакво значение дали ще гледаме в левове, евро или по сравними цени, тъй като просто засичаме
отношението на единия компонент
спрямо БВП за всяка страна.
Последната година, за която може
да бъде направено това, е 2014
г. – за 2015 г. още няма официални
данни. През 2014 г. компонентът
„компенсация на наетите лица“ е
бил 38% от БВП средно за ЕС – 28.
За България този дял е 35%. През
последните години този процент е
стабилен за ЕС – винаги в рамките
на 37-39%. В България се наблюдава
постепенно подобрение от 27%
през 2006 г. до 35% през 2014 г. Посериозната промяна е отчетена

Анализ
в периода 2008-2010 г., тоест след
намалението на подоходния данък
и осигуровките, както и след излизането от кризата през 20132015 г. Ако през 2006 г. е имало
някакъв аргумент в полза на това,
че „разпределението“ на БВП не
отговаря на европейският модел,
то днес това е почти преодоляно.
Проблемът с твърдението от
началото на статията обаче
не е просто в данните. Този аргумент изхожда от разбирането,
че БВП е някаква собственост на
експертите и политиците и те
следва да решат как да го разпръснат из обществото. Ако разглеждаме икономиката като наука,
която изучава човешките действия, то тази насока на размисъл е
безсмислена. Нещо повече, тя е и
вредна, защото постоянно набива
в съзнанието на обществото, че
бедността не е резултат от пречките пред създаването на богатство у нас, а следствие от някаква
грешка в разпределението на
доходите.

Taraxacum officinale
Разпространено е из цялата
страна по песъчливите места,
из ливади и пасища, край пътища и зелени площи. Казват, че
колкото повече имена има една
билка, толкова по-ценна е тя.
Това с пълна сила се отнася
за глухарчето, известно още
като жълтурче, жълта млечка,
радика, бърдоква, конско цвете.
Причината глухарчето да носи
това име се крие във факта,
че попадналият в ухото негов
плод, наречен хвърчилка, причинява временно оглушаване.
Като лекарствено средство
глухарчето е известно от
древността. Било е наричано
„балсам на слънчевите лъчи“.
Растението е медоносно и отделя секрет, с който е било
лекувано възпаление на окото.
Оттам идва и част от латинското му наименование
„Taraxacum“ (от гръцки –
възпаление на окото).
Глухарчето е многогодишно
тревисто растение, високо до
30 см, чиято надземна част се
състои от розетка от листа и
цилиндрично, кухо стъбло с
цветна кошничка на върха. При
лошо време и нощем кошничките се затварят. Плодът е елипсовиден, на върха с хвърчилка
от дълги бели власинки. Растението развива късо коренище,
което преминава в дебел месест корен, дълъг до 20 см. Цъфти от ранна пролет до есента.
В медицината се използват
основно корените, които
съдържат инулин, белтъчни

Глухарче
вещества и целулоза. Листата и
цветовете му съдържат каротин,
витамин С, Р и В2. Съдържа и големи количества Р, Ca и Fe. В някои
страни се отглежда като културно
растение, за съжаление у нас се
смята за плевел.
Използват се корените (Radix Таrахае), събрани през есента, когато
листната розетка започва да увяхва. Те съдържат горчивите вещества с гликозиден характер – тараксацин и тараксацерин, които са с
неизучен химичен състав; около 40%
инулин, като през пролетта са само
2%, слузни вещества, каучук, органични киселини, смолисти вещества, тритерпенови съединения от
в-амиринов и лунеолов тип, в-ситостерол и стигмастерол и около
18% захари.
Приложение – горчивите вещества
в глухарчето обуславят благоприятното действие при стомашночревни и жлъчни заболявания; бъбречно-каменна болест; висок холестерол; алергии; запек; атеросклероза; артрит и ревматизъм; подагра;
кашлица; болести на далака; газове;

кръвохрачене; анемия; пролетна
умора; невроза и безсъние; брадавици, акне, екзема и други кожни
проблеми; състояния на авитаминози и диабет, воднянка и хемороиди,
жълтеница; засилване на апетита,
като слабително, глистогонно и
диуретично средство. Изследвания
сочат, че корените на растението
убиват ракови клетки.
Пресните листа и сокът от растението също са лечебни. Отдавна е
известна славата на глухарчето като противоглистно средство. Когато се използва за лечение, горчивината от листата му не бива да се
премахва. Тя се причинява от вещества, на които се дължи част
от целебното му влияние.
В ранна пролет пресните листа
се използват за приготвяне на богата на витамини салата – идеално
средство срещу пролетната умора,
а от корените се прави заместител на кафето. Листата могат да
бъдат задушени, както се задушава
спанак. Нарязани на ситно те са чудесна добавка към пюрета и супи.
Горчивият вкус може да се премах-
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Балсамът на
слънчевите лъчи
не по няколко начина:
1. Накисване на листата в подсолена вода за 20-30 мин.
2. Варене около 3-5 мин.
3. Поставяне на листата на тъмно или на земята под камък за 1 час.

Полезно

пъти на ден в доза по 80 мл 15 мин.
преди хранене и 30 мин. след него.

Консумира се по 3-4 супени лъжици
на ден.

Задържане на течности в организма
и възпаление на бъбреците – 1 супена лъжица сухи листа от глухарче
се заливат с 1 чаена чаша вряла
вода. Оставят се да престоят 10
мин. и се прецеждат. Пие се по 1
чаша сутрин и вечер.

За стимулиране дейността на стомаха 1 суп. лъжица корени се заливат с 200 мл вряла вода. След изстиване течността са прецежда и се
приема в доза 4 пъти на ден по 1
суп. лъжица.

РЕЦЕПТИ
Безапетитие: смесват се
равни части пелин, бял равнец и корени от глухарче. 1 суп. лъжица се
запарва в чаша вода. Пие се по 1 суп. При изтощение – корени се смилат
лъжица 3 пъти дневно, 15 мин. преди и смесват с конфитюр. В продълхранене.
жение на 10 дни от сместа се взема
по 1 суп. лъжица на ден.
При чернодробни заболявания: 2 суп.
лъжици листа се добавят към 500
Пречистване на кръвта и при бъбмл вода и се варят 10 мин. Получеречни заболявания: 8 шепи цветове
ната отвара се прецежда и приема на глухарче се слагат в тенджера с
по 100 мл преди всяко хранене.
вода и бавно се загряват до кипване. След това се варят 30 мин.
При диабет – 50 г листа от мента,
Оставят се да киснат 1 нощ. Полу50 г корени от глухарче, 150 г бобчената течност се прецежда и
чета от зелен фасул, 150 г стръкове отново се слага на котлона, приот жаблек, 150 г листа от черна
бавят се 2 кг. нерафинирана захар.
боровинка. Всички билки се смесват Сместа не трябва да завира, а на
и от тях се вземат 2 супени лъжици слаб огън бавно се бърка с дървена
и се заливат с 600 мл вряща вода.
лъжица, докато се постигне консисТака врат още три минути, след
тенция на пресен мед. Към нея се
което се оставят да престоят 20
добавя нарязан лимон, който след
минути. Полученият извлек се пие 6 няколко часа се отстранява.

Някои от външните приложения на
билката са: уморени очи – измийте
ги с чай от билката; възпалени очи
– промивка с отвара от глухарче;
лапи при ревматизъм и кожни лезии,
както и при лунички; гаргара – при
болно гърло; млечен сок от билката
е приложим при брадавици и екзема.
Билката се включва и в диети за
отслабване. Много популярна в
Америка е комбинацията от чай
от глухарче и половин грейпфрут,
консумирани преди хранене.
ВНИМАНИЕ! Консумирано в умерени
количества, глухарчето няма вредни ефекти върху организма. Когато
се приема в прекомерни количества, е възможна появата на алергична реакция или повишаване киселинността на стомаха.

ВРЕМЕ Е ЗА
ТРАЙНО ОТСЛАБВАНЕ
Намалява усвояването на мазнини, холестерол
и триглицериди, приемани с храната
Лидер на немския пазар от 13 години
„Продукт за отслабване на годината“
за 2013 г. в Германия

www.formoline.bg
ИЗБЕРЕТЕ СПЕЦИАЛНИТЕ ПАКЕТИ
ЗА ЗАРЕЖДАНЕ
ПАКЕТ
4 ОПАК. FORMOLINE
+ 1 ОПАК. Н.Р.

ПАКЕТ
10 ОПАК. FORMOLINE
+ 3 ОПАК. Н.Р.

Висок профил на безопасност
Без холестерол, глутен и усвояеми
въглехидрати

+ ПОДАРЪК
ДНЕВНИК ЗА
ОТСЛАБВАНЕ

Излишните килограми се трупат, когато приемаме повече
калории, отколкото можем да изгорим. Наблюдаваме го в
най-голяма степен при хората, чието меню изобилства от
висококалорични, богати на мазнини храни, като например
сирена, тлъсто месо и сладкиши.

За здравословно отслабване без драстични диети
С formoline L112 не трябва да ограничавате
съдържанието на мазнини в храната толкова
драстично, както се препоръчва при повечето диети.

За поддръжка на теглото
Медицинското изделие за отслабване formoline L112 идва на
Когато успешно сте постигнали желаното тегло,
помощ за такива случаи, без да се налага да ограничавате
formoline L112 ще ви помогне лесно да запазите
драстично храненето си. Тайната на неговото действие се
извоюваните резултати в дългосрочен план.
съдържа в активната съставка – полиглюкозамин L112, която
има много висок потенциал на свързване на мазнини. След
прием тя образува гелообразна матрица, която се свързва с
За помощ, когато се изкушите
голяма част от мазнините, приети от храната и директно се
Празниците често са изпълнени с изкушения, дори за
изхвърля от организма по естествен път. Като допълнителен
онези, които по принцип се хранят здравословно и са
ефект се наблюдава усещане за ситост и затихване чувството на
физически активни. formoline L112 може да се приема с
непреодолим глад. Чрез многобройни дългогодишни клинични
богатите на мазнини празнични ястия, за да се избегне
проучвания са доказани свойствата и механизмът на действие
типичното напълняване с няколко килограма.
на продукта – поради това formoline L112 е сертифициран за
цяла Европа като медицинско изделие с профил на безопасност
от клас III.
Ето какво споделя за добавката 26-годишната Евгения Лазарова от София, която отслабна с 5 кг благодарение на Формолайн L112.
„Като банков служител заради работата в офис винаги съм се опитвала да спортувам по два-три пъти седмично. В момента съм в отпуск по
майчинство, за да се грижа за моето малко момиченце. По време на бременността спрях да ходя на фитнес. Ограничавах храненето, не съм се
отпускала, но качих 24 килограма. Родих със секцио и не можех веднага да съм активна, защото възстановителният период продължи по-дълго.
Започнах с упражненията 7 месеца след раждането. Приблизително тогава разбрах за Формолайн L112, взимах по 2 хапчета по два пъти на ден.
Започнах да отслабвам още след първия месец. Обичам да хапвам сладкиши и не съм се лишавала. Продължих да пия добавката около 4 месеца,
като през това време увеличих приема на вода по 2,5 л на ден. За този период успях да сваля 5 кг, които задържах. Чувствам се много добре с
новите си килограми, даже успях да си вляза в любимите си стари дънки. “

-25%

STOP

С П Р Е Т Е С А М О
Д А Ч Е Т К А Т Е

START

ЗАПОЧНЕТЕ ДА
В Ъ З С ТА Н О В Я В АТ Е

ЗА ЗДРАВА УСТА

ПАСТА ЗА ЗЪБИ COLGATE® TOTAL VISIBLE ACTION

ПАСТА ЗА ЗЪБИ COLGATE® TOTAL DAILY REPAIR™
ПОМАГА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА РАННОТО
УВРЕЖДАНЕ НА ЗЪБИТЕ И ВЕНЦИТE

ЧЕТКИ С
АКТИВЕН ВЪГЛЕН
COLGATE®

-25%

Colgate® 360º
Black

ултра тънки влакна с
активен въглен за
по-дълбоко почистване

Colgate®
Slim Soft Charcoal

интердентално ултра
деликатно почистване,
влакна с активен въглен

Имунитетът е съвкупност
от клетъчни елементи и
хуморални фактори, които
защитават организма от
вещества, носители на
генетично чужда информация.
Под влияние на цигарения дим
се намалява мукоцилиарната
активност. Увеличава се
броят на чашковидните
спрямо ресничестите клетки.
Наблюдава се феномен на
рязко намаляване до пълна
парализа на ресничките.
Рискът при пушачите от
хронични респираторни
инфекции се увеличава
и може да еволюира до
хронични бронхити и
хронични обструктивни
белодробни болести (ХОББ).
ХОББ е често срещана
предотвратима и лечима
болест, характеризираща
се с постоянно ограничение
на въздушния поток, което
обикновено е прогресивно
и свързано с усилен
възпалителен отговор в
дихателните пътища и белия
дроб спрямо вредни частици
или газове.
Пасивните пушачи също
са предразположени към
респираторни инфекции.

Имунохелт
Форте

И

тук идва мястото на Имунохелт Форте, който да подсили
имунната система и да подпомогне организма в борбата с белодробните заболявания. Нека разгледаме
всяка една от съставките в сиропа
и да обясним как те действат.
Лактоферинът в Имунохелт Форте
е един от основните серумни транспортни протеини. Среща се основно в носната и трахеалната секреция, както и в гастринтестиналните, гениталните и очните секрети, съдържащи голям брой антимикробни пептиди с противъзпалително и антимикробно действие.
Лактоферинът има бактериостатично действие. Той свързва желязото, необходимо за растежа на
бактериалната клетка. Притежава
бактерицидно действие, свързано с
N-терминалния пептиден фрагмент,
който може да се отдели чрез протеолиза и се нарича лактоферицин.
Той от своя страна упражнява действието си върху патогенни бактерии в гастроинтестиналния тракт.
Лактоферинът има и антибактери-

ална активност, свързана с протеолизата и антивирусно действие, което се изразява в инхибиране навлизането на вирусите в клетката.
Трябва да се спомене и още едно
негово действие – това е антигъбично действие, изразяващо се в
абсорбция на лактоферин върху клетъчната повърхност на кандида.
Черен бъз
Растнието има мощно антиоксидантно действие. Познато е от
времето на Хипократ и Плиний. Покъсно Петър Димков я нарича „найсилната българска билка“. Той споделя, че лястовиците, преди да
отлетят на юг, няколко дни наред
лакомо кълват зърната на бъза и
се зареждат със сили да прелетят
огромното разстояние.
Черният бъз е с широк профилактичен и терапевтичен ефект поради богатството на състава си –
етерично масло, съставено предимно от терпени, флавоноиди
(рутин, хиперозид, изокверцитрин)
и полифенолни киселини (кафена,
хлорогенова и ферулова), както и
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в профилактиката на
белодробните заболявания
д-р София Ангелова д.м. – пулмолог

гликозидни вещества (самбунигрин)
с потогонно действие, холин, провитамин А, витамин С, смоли, танини, органични киселини, захари, слузни и дъбилни вещества. Има силен
антиоксидантен, имуностимулиращ, антибиотичен и противовирусен ефект. Укрепва съдовата стена, действа спазмолитично, аналгетично, диуретично и потогонно.
Успешно се използва за профилактика и лечение на заболявания като
катари на горните дихателни пътища, пневмонии, бронхити и др.
Инозитол
Принадлежи към семейството на
витамините от група B, често рецензиран като витамин B8. Известен със своя детоксикиращ ефект.
Допринася за поддържането на нормална концентрация на холестерол
и триглицериди в организма. Спомага трансфера на хранителните вещества през клетъчната мембрана,
както и способства за разграждането на мазнините. Трябва да се има
предвид, че прекомерната употреба на алкохол и кафе пречат на усвояването на инозитола в организма.

БЕТА 1,3/1,6-D-глюкани
Бета глюканите са вид водноразтворими фибри. Те са влакна, свързани в състава на жлъчните киселини. Те допринасят за поддържането на нормална концентрация на
холестерол в кръвта.
Цинк
Цинкът е минерал, който играе
важна роля при метаболизма. Допринася за нормалното състояние на
косата, кожата, ноктите, зрението, имунната система. Освен това
той допринася и за защита на клетките от оксидативен стрес и за
нормалния синтез на ДНК. Цинкът
е решаващ за баланса на имунната
система. Той усилва действието
на човешкия цитокин интерфероналфа–протеин, който потиска
вирусното размножаване.

Актуално
Това са диетите с високо съдържание на захар и въглехидрати, големите количества фитинова киселина със зърнените и бобови храни или
редовният прием на нестероидни
противовъзпалителни средства.
Ацерола
Ацеролата е тропически плод,
който расте на ниски дървета
(2-3 метра). Наричан е още барбадоско или западно индийско грозде.
Родината на ацеролата е Южно
Мексико, Централна и Южна Америка. Ацеролата е плод с висока
концентрация на естествен витамин С, което го прави лесно
усвояем за човешкия организъм.

Ацеролата е богата също на протеини, липиди, въглехидрати, калций, фосфор, желязо, рибофлавин,
тиамин и фибри. Витамин С доприЦинкът е съставна част в специнася за нормалната функция на имунфични ензими в тялото, включител- ната система, за защитата на
но и в ензима супероксид дисмутаза, клетките от оксидативен стрес,
който е силен вътреклетъчен анти- за образуването на колаген и нороксидант. Добре е да се има предмалното състояние на хрущяла.
вид, че някои фактори потискат
Съдейства за доброто функциониусвояването на цинк.
ране на нервната система.

Зeлено кафе Polyherb
Витамин С
ампули
разтвор за пиене
200 mg/2 ml x
10 ампули/кутия

Произведено в САЩ.

СИРОП
ЗА ДЕЦА

Самбукус Нигра
с черен бъз, ехинацея,
прополис и коластра
120 ml

500 mg, 60 капсули

Съдържа стандартизиран екстракт
(BioActive) от висококачествени
култивирани плодове от черен бъз.
Допринася за нормалната функция
на дихателната и имунната системи. Благоприятства повишаването
на защитните сили на организма.

Съдържа зелено кафе (зърна) екстракт от Coffea
arabica, стандартизиран до 50% (250 mg) хлорогенни
киселини. Съдържанието на кофеин в 1 капсула (10
mg) е по-малко от количеството кофеин в 1/4 чаша
кафе. Допринася за загуба на теглото и намаляване на
телесните мазнини.
Произведено от BioHealth GmbH Germany.

Произведено от Natural Factors, Канада.

Vitamin K2

Тук започ ва
перфекТноТо
здраве

100 mcg, 60 V капсули

Алфа-липоева
киселина (r-форма)

Съдържа Витамин К2 (като Менахинон-7), получен от традиционната японска храна натто-ферментирали соеви зърна. Препоръчва
се при проблеми с костите и
ставите, намаляване на костната плътност и здравина, повишен риск от фрактури, и др.

100 mg, 30 V капсули

Селен

Остеомуув

Източник само на R-изометрична, изцяло природна форма на
алфа-липоева киселина. Оздравява
целия организъм, като осигурява
енергия и забавя процесите на
стареене.

100 mcg, 90 таблетки

супер грижа за ставите

Селенът е жизнено важен микроелемент, притежаващ силно
антиоксидантно действие.
Допринася за предотвратяването на оксидативния стрес и
подпомага правилната функция на
щитовидната жлеза, повлиявайки
благоприятно нейния метаболизъм. Само 1 таблетка на ден!

1431 mg, 120 каплети
Съдържа клинични дози глюкозамин сулфат, МСМ, хондроитин
сулфат, комплекс InflamRelief (формула от седем плодови концентрата със синергично действие
за по-силен антиоксидантен
ефект), босвелия, куркума, колаген
тип II, хиалуронова киселина,
манган, бор.

Вносител: Гео Нутришън EООД, София, ул. „Бурел” 56, тел.: 02 953 05 83, 032 64 16 16,

www.geonutrition.eu, www.revita.bg

Любимата марка на здравите хора!

ORGANIC
СИРОП

Зелено кафе

Спирулина

500 mg/ 60 V-капсули
Съдържа зелено кафе (зърна) екстракт от Coffea
arabica, стандартизиран
до 50% (250 mg) хлорогенни киселини. Съдържанието на кофеин (10 mg)
в 1 капсула е по-малко от
количеството кофеин в
1/4 чаша кафе. Допринася
за загуба на теглото и
намаляване на телесните
мазнини.

(микроводорасли)
380 mg, 100 капсули
Съдържа: спирулина (синьо-зелени водорасли). За
намаляване на наднорменото тегло, за профилактика при анемии.

Див Ям/
Диоскорея (корен)

Самбукус за деца

425 mg, 100 капсули
Съдържа див ям (корен).
За здрава ендокринна
система. Прилага се като
естествен и пълноценен
хормонален регулатор.

Съдържа: Черен бъз
organic (BioActive) - стандартизиран екстракт
от висококачествени
плодове. Допринася за
нормалната функция на
дихателната и имунната
системи. Благоприятства повишаването
на защитните сили на
организма. За деца от 1
до 12 години.

Сироп 120 ml

ЗА ХОРА
С ДИАБЕТ

Хидраплениш

Котешки нокът
(кора)
485 mg, 100 капсули

Biocell Collagen II
500 mg, 30/60 V-капсули
Съдържание в 2 капсули:
Хидролизиран колаген
тип II 600 mg, хондроитин сулфат 200 mg,
хиалуронова киселина
100 mg. За овлажняване и
подмладяване на кожата.
Изглажда преждевременните бръчки и смазва
ставите.

Съдържа 0,3% алкалоиди от кора на котешки
нокът. Допринася за
нормалното функциониране на стомашно-чревния
тракт, дихателните
пътища, ставите, пикочо-половата и имунната
системи.

Хуск

(люспи)

525 mg, 100/180 капсули
Съдържа: Люспи от теснолист живовляк. Използва се при лениви черва,
гастрит, колит, запек.

МУЛТИВИТАМИНИ
АЛФАБЕТИК
760 mg, 30 таблетки
alpha betic мултивитамини с удължено енергизиращо действие осигуряват
оптимални хранителни
вещества за хора с
диабет и в преддиабетно състояние. Само 1
таблетка на ден!

Вносител: Ревита EООД, София, ул. „Бурел” 56,
тел.: 02 953 05 83, 032 64 16 16, www.revita.bg

ПРОМОЦИЯ
за краен клиент

Специално направен пакет, включващ 2 оп.
ДиабетоСтронг + ПОДАРЪК - 1 оп. МагнеСтронг 30 табл.

ПОДАРЪК
Ïðîìîöèÿòà å â ñèëà îò 01.01. äî 01.03.2016
èëè äî èç÷åðïâàíè íà ïðîìîöèîíàëíèòå êîëè÷åñòâà.

Ïðîìî ïàêåòà å ïîäêðåïåí ñ òåëåâèçèîííà ðåêëàìà

Òúðñåòå ïðè äèñòðèáóòîðèòå íà åäðî!
Çà èíôîðìàöèÿ: Õåðáà Âîí ÎÎÄ,www.herbavon.com
òåë.: 02/836 01 72, e-mail:herbavon@gmail.com
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 Oстри и хронични
дихателни инфекции
 Бактериално носителство
 Профилактика

www.victoriabeauty.eu

веридия

съвети и рецепти на д-р Пашкулев

МАГНЕЗИЙ ЗА БАНИ

НЕВРОБАЛАНС

Представлява интрадермален магнезий плюс калий и сяра, както и по малко от микроелементите цинк, литий и стронций.
Минералите способстват за клетъчното здраве на кожата и
подлежащите й тъкани, мускули, стави и нерви. Подобряват
устойчивостта към физикалните и химични фактори на околната среда, стресовете и възрастовите промени. При интрадермалното усвояване се избягват евентуални реакции от
храносмилателните и отделителни органи и предозирането;
кожата и тъканите получават по-директно въздействие.

При съвременния начин на живот поводите за нарушаване
на психичния баланс са все по-чести. С оглед на това ние
разработихме оригинална концентрирана хранителна добавка с оптимално съотношение на ефект към цена. Това е
прахообразен микс, всяка чаена лъжичка от който се равнява
на много таблетки. Съдържа високосинергичен комплекс
от минерали, аминокиселини и витамини. За успокояване на
ЦНС при тревожност, напрегнатост и безсъние, както и
стабилизиране на сърдечносъдовата система.

Магнезият съдейства за обменния баланс и здравето на кожата, костите, мускулите и жлезите с външна и вътрешна
секреция. Успокоява нервната система, отпуска спазмите,
подобрява сърдечната дейност и помага за разтварянето на
калциевите депозити. Подпомага детоксикацията.
Цинкът е важен обменен и детоксичен фактор и съдейства
за добро подхранване, овлажняване и еластичност на кожата,
ноктите и косата.
Калият е важен за мускулатурата и кръвоносните съдове.
Той елиминира застоя на течности и компенсира ефекта на
често превишавания като прием натрий.
Сярата участва в ред ензимни системи и в изграждането на
тъканите, вкл. кожата, ноктите и косата. Действа антитоксично и противопаразитно.
Литият има стабилизиращо въздействие върху ЦНС, а съвременни проучвания сочат и други плюсове на ниските (нелекарствени) концентрации: за мембранния клетъчен транспорт,
имунитета, кръвотворенето и даже дълголетието.
Естественият (нерадиоактивен) стронций се среща
рядко в някои минерални води и точно те са ефективни за
подобряване състоянието на костите; има нови данни и за
участието му в ензимни системи, поддържащи паметта.

L-Теанин: производно на глутамина; преминава през кръвномозъчната бариера, за да окаже релаксиращо действие. Получен от зелен чай, но без кофеин. Подобрява паметта и
имунните функции.
L-Триптофан: незаменима аминокиселина, предшественик на
серотонина. Нивото му спада след стрес особено при жените
и възрастните хора. За разлика от лекарствата, които
водят до привикване и странични ефекти, триптофанът
съчетава резултатност и добър профил на безопасност.
L-Таурин: аминокиселинно производно, трудно за синтез в
организма. Суплементира се при възрастни, вегетарианци,
спортисти и реконвалесцентни.
Магнезий: основен и все по-често дефицитен минерал,
който участва в стотици ензимни системи. Успокоява
ЦНС, подобрява кардиоваскуларните функции, както и
реологичните свойства на самата кръв.
Калий: регулира нервномускулните импулси. Облекчава
болките и намалява натоварването на сърцето особено
при застой на течности.
Витамин В3: важен за нервните клетки; засилва кръвооросяването. Използваната форма никотинамид позволява включване на ефективни дози, без страничния флъш ефект на
никотиновата киселина.
Витамин В6: ускорител на биохимичните превръщания,
особено при синтеза на невротрансмитери.

„Магнезий за бани“ е с растителен глицерин и лимонена
киселина, които омекотяват и подобряват усвояването
на съставките му от кожата. Не съдържа продукти
от животински произход, спирт
или добавени консерванти!

Магнезий за бани
- за дълготрайна
жизненост и
пълноценно
възстановяване!
ПРОИЗВОДИТЕЛ:
„Веридия 21“ EООД,
тел. 02/ 97 111 79

„Невробаланс” е формулиран без прибавки, освен лимонена
киселина. Тя подобрява бионаличността на минералите
и според нови данни снижава болковия усет. Добре
разтворим във вода, с висока усвояемост.

Невробаланс концентрирана доза
спокойствие!

0887 24 48 24; veridia21@
gmail.com, www.veridia.eu

Множество патологични
състояния...

...Едно решение!!

magnerot®
МАГНЕЗИЕВ ОРОТАТ ДИХИДРАТ

500 мг таблетки

По лекарско предписание!
КХП, одобрена на 25.09.2007, към разр. II-1886/10.04.2008,
рег.№ 20020502.

Wörwag Pharma GmbH & Co.KG
1700 София, ул. “Проф. Рашо Рашев” 4, бл. 14А, ет.1;
тел.: 02/ 462 71 58, 862 28 11; факс: 02/962 25 10
www.woerwagpharma.bg

