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Списанието е специализирано
за фармацевти. Разпространява
се безплатно с рекламна цел.
Редакцията не носи отговорност
за предоставените материали.
Препечатване на текстове,
илюстрации или обособени части
от списанието може да става
само след писменото
съгласие на издателя.

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!

Холистична маркетингова
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Осма маркетингова
конференция за фармацевти
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От 1 април 2016 г. започва новият договорен период на НЗОК
Институцията ще сключва индивидуални договори с изпълнителите на медицинска помощ, които отговарят на специалните
и общи условия, с които касата
гарантира комплексното, достъпно и качествено обслужване
на пациентите.
Касата ще приема заявления за
сключване на споразумения до
края на април (30-дневен срок от
публикуването в ДВ). При липса
на заявление, действащите договори се прекратяват. До 30 дни
от постъпването на заявлението касата трябва да сключи новото споразумение, ако заявителят изпълнява всички изисквания,
които гарантират качественото обслужване на пациентите.
На 31 март 2016 г., в извънреден
брой 25 на „Държавен вестник“
е обнародвано Решение №РДНС-04-24-1/29.03.2016 по чл. 54,
ал. 9 и чл. 59 а, ал. 6 от Закона
за здравното осигуряване, което ще залегне в условията, на
които трябва да отговарят
изпълнителите на медицинска
помощ, за да сключат договор
с касата. Допълнението се наложи след като БЛС не подписа
НРД за 2016 г., а приетите преди
това от Народното събрание
законови промени направиха нелегитимни част от текстовете
на Рамковия договор от 2015 г.
Според чл. 55 ал-2 от ЗЗО Надзорният съвет на НЗОК определя
условията, на които трябва да
отговарят изпълнителите на

Започна договорният

период на НЗОК
медицинска помощ, за да могат да
сключат договор с касата. НЗОК
категорично опровергава всички
внушения, че новите правила, по
които ще сключва договорите, ще
предизвикат проблеми и хаос.

шението на Надзорния съвет от 31
март определя цени на видовете
медицинска помощ по Наредба 2
и на практика от 1 април действа
само Наредба 2 и цените, определени в Решението на Надзорния съвет за съответните видове медиНай-отговорно уверяваме, че всички цинска помощ, определени в нея.
промени и нови условия са насочени
към чувствително увеличаване на
достъпа на пациентите и подобряване на качеството на цялата сис- На 4.04.2016 г. общопрактикуващите
тема на здравеопазването. Абсолекари прекратиха протестните
лютно неверни са твърденията, че си действия, макар че остават в
документите, които регламентипротестна готовност. Това гласи
рат договорните отношения между решението на организацията им,
касата и изпълнителите на медивзето на заседание във В. Търново.
цинска помощ са противоречиви и
допускат касата да избира цените, Семейните лекари заявиха, че подпо които да работи. Наредбите, за крепят „всяко разумно искане на
които говори държавният омбудсколегите от специализираната изман, са Наредба 40 от 2004 г. и Навънболнична и болнична помощ в
редба 2 от 2016 г.
защита на техните професионални
интереси за промени, които водят
Наредба 40 е в сила до 31 март. От до подобряване в системата на
1 април влиза в действие Наредба 2 здравеопазване“. От организация-та
и отменя Наредба 40. Няма приподекларираха още, че зад протеста
криване на действието на двете
им не стоят политически интеренаредби в нито един момент. Не съ- си, а единствено интересите на
ществува никакъв проблем и при це- тяхната професионална група и
ните на медицинската помощ. Репациентите, за които се грижат.

ОПЛ – протести
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Акценти
Лекарства по INN

Комисия по
прозрачност

Станислава Йорданова, д.ф. На мястото на Надежда Петкова като
представител на Министерството
Изискването за предписване на лекарства по международно непатен- Правителството одобри промени в на труда и социалната политика е
предложен Стоян Гайдажиев. На
тно наименование отпада от просъстава на Комисията по прозрачмястото на д-р Мария Попова-Кирамените в Наредбата за достъпа до ност по ЗЛПХМ. Съгласно правилмедицинска помощ. В първоначалния ника за условията и реда на работа джиева като представител на ИАЛ
е предложена д-р Любина Тодорова.
си вариант измененията гласяха, че на Комисията на всеки две години
напълно платените от НЗОК лекар- се изисква обновяване на 1/2 от със- На мястото на д-р Диана Чинарска
като представител на Българския
ства се предписват само по между- тава, като чрез жребий се опреденародно непатентно наименование, лят половината от членовете, чий- лекарски съюз, е определен адвокат
Цветозар Младенов. На мястото на
а за частично платените от касато мандат се прекратява.
д-р Николай Шарков като предстата медикаменти бе предоставен
вител на Българския зъболекарски
избор за изписване или по търговсИнституциите, чиито представисъюз е предложен д-р Борислав Мико наименование, или по INN.
тели са с прекратен мандат, излъланов – председател на Управителчиха своите нови кандидати, като
ния съвет на Българския зъболекарВ окончателния вариант на наредединствено Българската генеричски съюз. На мястото на Асен Георбата тези текстове отпадат. Ос- на асоциация и Асоциацията на натава обаче задължението на лекагиев като представител на органиучноизследователските фармацеврите и зъболекарите да информизациите за защита правата на
тични производители в България
рат пациента си дали предписаният излъчиха досегашния си общ предспациентите е определен адвокат
им медикамент се заплаща напълно тавител д-р Евгени Тасовски, който Пламен Таушанов.
или частично от касата, както и
има право на още един мандат.
дали има лекарствасъс същото международно непатентно наименоС оглед спазване на нормативните
вание с по-ниска цена, заплащано
изисквания и обезпечаване на рабонапълно или частично от НЗОК.
тата, на мястото на Свобода ХанИнформирането трябва да се отджиева и Виктория Георгиева като Разходите на здравната каса за
бележи в амбулаторния лист от
лекарства бележат грандиозен
представители на Министерствопрегледа и да се удостовери с
то на здравеопазването са опреде- ръст през последните години, като
подписа на пациента.
лени д-р Нели Таринска и маг. фарм. за 2015 г. сумата гони 900 млн. лева.

Разходите на НЗОК
за лекарства
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Това е годината, в която вследствие на предприети мерки темпът
на нарастването им бе донякъде
овладян, но тенденцията е красноречива. Платените от касата пари
за лекарствата за домашното лечение са се увеличили двойно за период от 5 години (2009-2014) и също
двойно при онкологичните медикаменти в болниците за период от 2
години (2012-2014 г. Почти всички
участници в тази пазар описват и
споделят наличието на определени
интереси и взаимовръзки в процеса
по изписването, отпускането и плащането на лекарствата, без обаче
да признават лична отговорност.
Това са практики като включване
на скъпи лекарства в позитивния
списък без да се гледа дали ефективността им отговаря на цената
и последващи неадекватни ограничения за предписването им. Срещу
всичко това много по-богати държави от нас отдавна прилагат различни мерки, за да защитят максимално интереса си. Ръстът на разходите има и своето логично обяснение и то е, че през последните
години в страната ни влязоха много
нови и скъпи терапии.
Увеличението на разходите за лекарствени продукти за домашно
лечение през 2015 г. спрямо 2014 г. е
над 48 млн. лв. Основна част от увеличението се дължи на иновативни
лекарствени продукти, които са
скъпа лекарствена терапия. Преглед на справките показва, че през
2014 г. НЗОК е заплатила 9 млн. лв.
за медикаменти, включени в позитивния списък за 2014 г., а през 2015
г. разходът за същите продукти е
нараснал до 28 млн. лева или повече
от три пъти. Тоест – броят на

болните, които ги ползват, се е утроил. Увеличението на средствата
е основно при лекарства, които
са сами в група и за които няма
генеричен еквивалент.
Данните на касата сочат, че найсериозно повишение има при медикаментите за множествена склероза, артрит, диабет. При множествената склероза увеличението
през 2015 г. спрямо 2014 г. е над 4.8
млн. лв., основно заради заплащаните нови лекарствени продукти. Разходите за артрит през 2015 г. са
69.7 млн. лв. срещу 57.6 млн. лв. през
2014 г., което е 21% ръст и за този
разход отиват над 11% от разходите за домашно лечение на касата.

продукти за домашно лечение на
редки заболявания надхвърлят 89
млн. лв., което представлява 14% от
общия разход на НЗОК за лекарства.
Нарастването през 2015 г. е с 16.7
млн. лв. или 23% ръст.

През 2015 г. първите 10 медикамента за онкологично лечение в болниците, за които НЗОК е заплатила
най-високи стойности, са погълнали
приблизително 50% от общия й бюджет по това перо. През миналата
година за тях касата е платила 118
млн. лева. Година по-рано разходът
за тях е бил с 10 млн. лева по-нисък
– 108 млн. лева. За сравнение, през
2013 г. касата е платила за онколекарства в болниците 162 млн. лева
или над 2 пъти по-малко. Според екОт 2012 г. разходите за тези просперти в бранша е възможно в нядукти са нараснали близо 6 пъти, ка- кои болници да има надписване на
то тогава са били едва 12 млн. лв.
медикаменти за онкоболни, част
Ръстът се дължи най-вече на лечеот които впоследствие стават
нието на все по-голям брой болни с обект на паралелен износ към
биологични продукти, чиято стойзападноевропейски държави.
ност през 2015 г. представлява
99.77% от общата стойност на ле- Безспорно, лечението с нови и скъкарствените продукти, прилагани
пи медикаменти е желателно, стиза лечение на артрит. Броят на бол- га да се изписват само на хора, коините, ползващи биологична терапия, то действително се нуждаят точсе е утроил. А средната стойност но от този вид терапия. Според
на лечение на един пациент с ревма- специалисти обаче това не се случтологично заболяване е по-висока,
ва, включително и заради финансови
отколкото стойността за лечение интереси. През 2015 г. НЗОК се опина един онкоболен пациент.
та да въведе по-строги критерии
кои хора имат право да използват
При диабета ръстът на разходите скъпата терапия с биологични пропрез 2015 г. е 6.2 млн. лв. Той е резул- дукти при артрит. Това естестветат от преминаването от терано доведе до съпротива от страна
пия с човешки инсулин на лечение с на пациентски организации, които
аналогови инсулини за болните от
обвиниха касата, че ограничава празахарен диабет, а при неинсулиновата им и им причинява страдания,
вото лечение се дължи на по-скъпа- заради което дори успяха да я осъта терапия с инхибитори на дипеп- дят, но междувременно успяха да
тидил пептидаза 4 (DPP-4). През
договорят нови, по-приемливи за
2015 г. разходите за лекарствени
тях правила. По време на свой
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протест през юли те дори се явиха
с ковчег пред централата на институцията и обявиха, че тя забива последен пирон в ковчега на болката
им. Това е ярък пример за възможността на пациентските организации да оказват натиск при вземането на едно или друго решение, което е нормално – това е тяхната
работа. Когато финансирането им
обаче зависи в голяма степен от
фармацевтичния бранш, колкото и
уговорки да се правят, че даренията са безусловни, вратата за съмнения чий интерес защитават – обществения или този на донорите
си, остава отворена.

Конституционен съд
обяви за противоконституционна
разпоредбата на чл. 45, ал. 2 ЗЗО,
с която в изречение първо думата
„основен“ е заличена, а в изречение
второ се предвижда пакетът да е
основен и допълнителен и да се определя с наредба на министъра на
здравеопазването, която да се актуализира веднъж годишно в срок
до 31 октомври на съответната
година. В тази част на решението
особено мнение е изразил съдията
Филип Димитров. Същият текст в
момента е на обществено обсъждане за нова промяна. Съдът отхвърли искането за установяване на
противоконституционност на друга разпоредба на закона – тази, в
която се определя вноската на държавата за осигурените от нея
групи лица. Искането бе внесено в
Конституционния съд през юли 2015
г. от 61 народни представители.

Предстои нов дебат
„Решението на КС е единствено в

посока на това, че трябва да има
ясни критерии, които да позволят
разделянето на пакетите“, заяви
председателят на здравната комисия д-р Даниела Дариткова. Така тя
отговори на твърдението на заместника си в комисията д-р Емил
Райнов, че с приемането на Закона
за здравното осигуряване, в който
са въведени понятията „основен“ и
„допълнителен“ пакети, се подписва
„празен чек“ за министъра.
„Текстът, който години наред дава
право на министъра на здравеопазването да определя основен пакет,
е досега действащият текст, който след решението на КС става
отново валиден: „Медицинската помощ се определя като основен пакет, гарантиран от бюджета на
НЗОК. Основният пакет се определя с наредба на министъра на здравеопазването.“ И в сега действащия
текст нямаме критерии – министърът като отговорен за цялата система може да определя в този пакет всички видове заболявания, профилактика и т.н., които се полагат
на здравноосигурените граждани.
И това е било действащ текст в
рамките на 15-те години, в които е
функционирала НЗОК като основен
фонд. В рамките на този текст министърът всяка година в тази наредба описва заболяванията, без да
имаме ясно разписани критерии как
и какви трябва да бъдат те в закона. И на базата на това свое действие той определя какво получават
здравноосигурените граждани, като се спазва Закона за нормативните документи.
„Това е основополгащият закон и
всички ги интересува да видят как-

Акценти
во има вътре. Но, от друга страна,
не по-малко важното е това, че за
пръв път се разделят хората на
такива, които ще имат заболявания
по основния пакет и такива по допълнителния. Казано простичко, ние
с вас сме здравно осигурени и в момента, когато трябва да ползваме
здравните услуги вие тръгвате по
една пътека, аз оставам по другата. Това също е разделение, също е
противоконституционно. И в края
на краищата, решението, въпреки
33-те страници мотиви на КС, то е
кратко и ясно – тук са нарушени
устоите на правовата държава и е
нарушен член 52 от Конституцията, който дава право на здравно
осигуряване и достъп до здравна
помощ. Оттук нататък всякакъв
коментар за мотивите е излишен,
а в края на краищата някой трябва
да обясни, защо година и половина
баламосваше хората, че ще направи
нещо по-добро за здравната система, а реално нищо не направи“,
заяви обаче д-р Райнов.
„Министър Москов така или иначе
има своето право да напише тази
наредба и по досега действащия, и
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по текста, който беше отменен. Аз
смятам, че той искаше ясно да се
дефинират възможностите за отлагане на лечението на някои заболявания. И сега в направлението за
хоспитализация фигурира отметка
„планов“ или „спешен“ е приемът.
Предполага се, че разделянето на
пакети ще приоритизира заболяванията, които ще дадат възможност общите показатели на здравето на нацията в дългосрочен период да бъдат подобрени и да се въведе плановост в лечението, която да
бъде нормативно регламентирана“,
отвърна Даниела Дариткова.
„Системата се нуждае от реформиране. Трябва да се търсят решения, които са в интерес на българските граждани. Важно е сега, че в
момента е публикувана наредбата,
която ще помогне да се реши проблема и от 1 април това ще бъде
пакетът, по който ще се лекуват
българските граждани. Всички медицински специалисти, дружества
и изпълнители на медицинска помощ
трябва да се информират за съдържанието на наредбата. Сега е моментът, в периода на обществено
обсъждане, ако има забележки, те
да се напишат. Много полезно е да
се чуе мнението на всички заинтересовани. Предстои отново дебат
трябва ли в закона да се заложи
изискването да се разделят пакетите. Мненията своевременно трябва да бъдат изпратени до Министерството на здравеопазването“,
допълни Дариткова.
„Въведоха се миналата година фиксираните бюджети на болниците.
Болниците взеха да работят в бюджети и пациентите взеха да обикалят и да търсят болници, които

имат бюджети, за да се лекуват.
Същевременно се разкриха нови болници. Друг е въпросът дали те отговарят на тези критерии, много е
интересно да се види как се разпределяха средствата на новите болници? Какво се случи със задълженията на болниците? През 2009 г.
всички държавни болници имаха 39
млн. лв. задължения, а в момента
гонят 500 милиона. Някой зад многоговоренето извърши нищо правене“,
заяви д-р Емил Райнов.

Пръстов
идентификатор
„Контракс“ АД, която беше класирана на второ място за изработката
на системата за пръстов идентификатор, няма да обжалва резултата от обществената поръчка. Надзорният съвет на Касата няма възражения срещу фирмата, която е
избрана да изработи системата за
пръстовия идентификатор, след
като бяха изслушани мотивите за
избора на компанията. Консорциумът „Стемо Гама Консулт“ беше
класиран на първо място, въпреки
че предложи четири пъти по-висока
цена за новата система от „Контракс“. Победителят отговаря на
65% от предварително зададените
критерии.

услуги, които ще предоставяме за
в бъдеще на пациентите“, допълни
Маркова от пресцентъра на Касата. Идентификаторът трябва да
бъде въведен от 1 юни.
Пръстовият идентификатор официално влезе в „служебния рамков
договор“, изработен от касата и
одобрен от Надзорния й съвет. Като законово основание за включването му касата посочва чл. 63, ал.
1, т. 1 от ЗЗО, част от който гласи, че фондът изгражда информационна система с регистър на осигурените лица, включващ уникален
идентификационен номер (УИН).
Той ще е необходим при всяко ползване на медицинска помощ, с изключение на домашните посещения и
предоставянето на консултации от
разстояние. Регистрация трябва да
се извършва при постъпване и напускане на болница, при отпускане
на лекарства в болнична аптека,
при всяка медицинска услуга в извънболничната помощ. Ако пациентът
е докаран по спешност, УИН трябва
да се въведе в системата до момента на напускането му.

Ако пациентът е малолетен или
поставен под пълно запрещение, в
регистрационната система ще бъде вписан неговият уникален идентификатор – ЕГН, ЛНЧ или Специ„Това е съотношението между тех- ален номер от регистъра на НАП,
ническите и ценовите параметри, гласят още текстовете. За новородените пък до получаване на УИН
като е даден превес на техническите. Преценихме, че трябва да за- в регистрационната система тряложим на сигурността на фирмата. бва да се впише номерът на „История на заболяването“ или номерът
Освен това се дава възможност
софтуерът, който тя ще изработи, на амбулаторния лист на бебето.
да се надгражда. Ще го използваме За тези случаи декларация трябва
не само за т.нар. пръстови иденти- да се подпише от този, който може
фикатори, но и за други електронни да изразява информирано съгласие
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за осъществяване на медицински
дейности на пациента, като отчитането на тези декларации е по
реда на останалите – в РЗОК до
5-то число на следващия месец.
Ако пък по медицински или технически причини пациентът не може
да бъде регистриран с УИН, изпълнителят на медицинска помощ следва да го регистрира само с уникалния му идентификатор. Същото важи и в случаите, когато пациентът
самоволно напусне лечебното заведение или пък при летален изход.
В текстовете не фигурира регламент за регистриране чрез УИН в
аптеките. Във връзка с опасенията
на общопрактикуващите лекари, че
електронният идентификатор ще
затрудни тяхната работа, касата
информира, че регистрационната
система за здравноосигурителни
събития при изпълнителите на медицинска помощ чрез биометрични
идентификатори ще бъде въведен
след първото полугодие на 2016 г.
само в лечебните заведения за болнична медицинска помощ и не може
да има отношение към работата
на общопрактикуващите лекари.

ни грижи. Според документа на
страната са нужни 4886 общопрактикуващи лекари, над 11 000 лекари
в извънболничната медицинска помощ и 9119 лекари по дентална медицина. Нужните специалисти по
здравни грижи в извънболничната
помощ пък са 10 805.
Планираните в НЗК потребности
от лекари, лекари по дентална медицина и специалисти по здравни
грижи в извънболничната помощ
надвишават наличните човешки
ресурси по области и региони и са
ориентирани към осигуряване на условия за развитие на извънболничната помощ и разширяване на обхвата на предоставяните медицински услуги, включително и на здравни и интегрирани здравно-социални
услуги в общността.

Национална
здравна карта

Нужният брой легла за активно лечение е 35 855, а в момента те са
38 284. Броят на леглата за дългосрочна грижа, физиотерапия, рехабилитация и психиатрични легла,
определен като потребност, е 16
802. За дългосрочни грижи, продължително лечение и палиативни грижи са планирани 6588, което надвишава значително наличните. Целта
е да се осигурят условия за развитие, включително чрез преструктуриране на активни болнични легла.

Недостиг от над 470 общопрактикуващи лекари и излишък от над
2400 болнични легла за активно лечение (предимно хирургични и терапевтични) е установила приетата
от правителството Национална
здравна карта. Картата е отчела
недостиг на педиатрични легла, както и на легла за дългосрочни грижи,
продължително лечение и палиатив-

Като елемент на НЗК е разработена карта на системата за спешна
медицинска помощ, съдържаща броя
и местоположението на структурите на спешна медицинска помощ.
Картата на спешната медицинска
помощ определя и потребност от
създаване на 17 т.нар. „изнесени
екипи“ в районите със затруднен
достъп на населението.

Акценти
Бъдещето в
здравеопазването
е на технологиите
Около това становище се обединиха участниците в конференцията
„Мегатендеции в здравеопазването“, която се състоя на 18.03.2016 г.
Като най-бързо развиващи се области в медицината те определиха онкологията, хематологията и генетичните изследвания, както и подобряването качеството на живот
на все по-застаряващото население
в световен мащаб.
„Една от най-силните тенденции е
развитието на мобилните технологии и приложения, които се използват в здравеопазването. През 2013
г. пазарът е около 2 млрд. $, а през
2018 г. се очаква да достигне 20-25
млрд. $. Цялата информация, събрана чрез мобилните приложения, може да бъде използвана за превенция
и съответно правилно лечение.
Това е отлична възможност за взаимодействие между лекарите и пациентите, за клиничните изпитания
на фармацевтичните компании“,
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заяви Светлин Кръстев, мениджър
в „Прайс Уотърхаус Купърс“. Той допълни, че са две основните причини
услугите в сферата на здравеопазването да стават все по-търсени.
Едната е в застаряващото население, а втората – че все повече се
върви от лечение към превенция.
Тенденциите при технологиите са
развиването на приложенията за
мобилни устройства, които дават
информация за пулс, кръвно налягане, кръвна захар и които ще могат
да се следят дистанционно.
„Към това са насочени всички високотехнологични компании, производители на мобилни приложения“, заяви Елица Панайотова, директор на
„София тех парк“. Голяма част от
технологиите са предназначени не
само за превенция, но и за дистанционно наблюдение, което може да
доведе до истинска революция в
здравеопазването. „Това е един от
начините за по-доброто качество
на живот на възрастните хора с
проблеми. Вместо да бъдат хоспитализирани, могат да продължат да
обитават дома си, оборудван с камери и сензори. Лекуващият лекар
ще получава актуална информация
за състоянието им. Това е икономия на медицински работници и в
същото време подобряване качеството на живот на пациентите.“
Друга тенденция при биотехнологиите е ранното тестване на съединения, които биха могли да лекуват определени заболявания. Информационните технологии проиграват с математически модели възможните съединения, които могат
да паснат на определен проблем.
След това, тези съединения, които
са сведени например до 10, вече

могат да тръгнат по съответните решение за откриване на Факултет
клинични изпитания и да се развият по фармация като основно звено в
като лекарствени средства.
структурата на Медицинския университет – Плевен. Предвижда се в
Изпълнителният директор и ръконего да се обучават магистри по
водител на анализи от следващо по- фармация, като определеният капаколение в Новартис, САЩ – Милинд цитет е 300 студенти.
Кемколкър в дистанционна презентация представи ползата от рабо- Откриването на факултета е по
тата с данни. Той определи анализи- предложение на ръководството на
те на огромно количество данни,
висшето училище и въз основа на
събирани от потребителите, посполучена положителна оценка от
редством новите технологии, като Националната агенция за оценяване
основа за намирането на решения
и акредитация. Изградена е нова
за огромно количество заболявания материално-техническа база за
и управление на здравето.
Факултета по фармация.

Обща платформа за
търгове на лекарства

Средствата за нея са осигурени
чрез инвестиционната програма
„Растеж и устойчиво развитие на
регионите”. Осигурен е и достаОт 21 март започна да функционира тъчен брой хабилитирани и нехабиЕдинната национална платформа за литирани преподаватели с необхотърговия с лекарствени продукти
димата квалификация и професиоза нуждите на лечебните заведения нална подготовка, които могат да
в България. Системата значително участват в обучението на студенще намали разходите на болниците ти по новата специалност.
за лекарства. Те няма сами да договарят цени за малки количества ле- Откриването на факултета е в
карства, а ще изпращат нуждите
съответствие с националните и
си към националната платформа.
регионалните стратегически заСистемата ще обединява всички
дачи за развитието на здравеопазполучени заявки за всеки отделен
ването и фармацевтичните грижи.
медикамент и ще търгува общите По този начин ще се задоволят и
количества. Така поради окрупняпотребностите от кадри по спеване на обемите ще се постигне и циалността „Фармация“ в областизначително по-ниска цена. В тази
те от Северозападна и Централна
система ще имат възможност да
Северна България, необходими за
участват всички лечебни заведения фармацевтичната промишленост
и регистрираните доставчици.
в района.

Факултет по фармация
в МУ-Плевен
Министерският съвет предлага
на Народното събрание да приеме
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Министерство
на здравеопазването
Решение № РД-НС-04-24-1 от 29 март 2016 г. по чл. 54, ал.
9 и чл. 59 а, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване на
Надзорния съвет на НЗОК
решение, наричано за краткост
„Решението“, са:
1. обемите, цените и методиките за остойностяване и закупуване на видовете медицинска помощ по чл. 45 ЗЗО; условията и редът за контрол по изпълнението
на договорите и санкции при неиза 29 март 2016 г. в гр. София на пълнение на договорите, за които
основание чл. 54, ал. 9 и чл. 59 а, в ЗЗО се предвижда, че са част от
ал. 6 от Закона за здравното осигу- съдържанието на НРД и които не се
ряване (ЗЗО) във връзка с неприесъдържат в НРД за медицинските
мане на Национален рамков договор дейности за 2015 г., във връзка с
за медицинските дейности за 2016 промяна в действащото относимо
г. при условията и в сроковете, оп- законодателство – ЗИДЗЗО (обн.,
ределени в ЗЗО, и настъпили проме- ДВ, бр. 107 от 24.12.2014 г., в сила
ни в действащото законодателсот 1.01.2015 г.; изм. и доп., бр. 48 от
тво, налагащи изменение и допъл27.06.2015 г.; изм. и доп., бр. 72 от
18.09.2015 г.; изм. и доп., бр. 98 от
нение на съдържащите се в Нацио15.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г.);
налния рамков договор за медицинЗакона за бюджета на Националските дейности за 2015 г. (НРД за
медицинските дейности за 2015 г.) ната здравноосигурителна каса
за 2016 г. (ЗБНЗОК за 2016 г.) (обн.,
изисквания по чл. 55, ал. 2 ЗЗО, НадДВ, бр. 98 от 15.12.2015 г., в сила от
зорният съвет (НС) на Националната здравноосигурителна каса
1.01.2016 г.); Закона за изменение и
(НЗОК) определя следните условия, допълнение на Закона за лечебните
на които трябва да отговарят иззаведения (ЗИДЗЛЗ) (ДВ, бр. 72 от
пълнителите на медицинска помощ, 18.09.2015 г.);
реда за сключване на договори с тях
и други условия по чл. 55, ал. 2, т. 2,
Министерство на
3, 3 а, 4, 5, 6, 6 а, 6 б и 7 ЗЗО:
здравеопазването

Н

Общи условия
Глава първа
ПРЕДМЕТ НА РЕШЕНИЕТО
Чл. 1. (1) Предмет на настоящото

НАРЕДБА № 2 от 25 март 2016 г.
за определяне на основния пакет
от здравни дейности, гарантиран
от бюджета на Националната
здравноосигурителна каса.

Акценти
Чл. 1. Основният пакет медицинска
помощ, гарантиран от бюджета на
Националната здравноосигурителна
каса, съдържа здравни дейности,
услуги и стоки, определени по вид
и обхват, по отделни медицински
специалности, по заболявания или
групи заболявания, съгласно приложения No 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 и 12.
Общо клиничните пътеки са 266
на брой, като е въведена и клинична пътека „Наблюдение до 48 часа
в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура“.

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

От любов към здравето

Хомеопатични монопрепарати на Немски хомеопатичен съюз

за първи път в България
Ние сме посветени на традицията и
отдадени на прогреса

Хомеопатичните лекарства в
D-потенции

Повече от 50 години Немският хомеопатичен съюз (DHU)
е един от водещите световни производители в областта на природните лекарства, каквито са хомеопатичните
медикаменти и Шуслеровите соли.
Философията на DHU интегрира вековния опит от употребата на натурални съставки и хомеопатични медикаменти с последните научни и клинични достижения на
съвременната медицина. Немският хомеопатичен съюз създаде стандарт за безопасна, щадяща и ефективна грижа
за здравето. Високото качество и широката продуктова
гама допринасят за големия успех на продуктите на DHU,
както в Германия, така и в над 40 страни по света.

Потенцирането е последователното извършване на разреждане и динамизиране на хомеопатичното лекарство.
При разреждането на една част от изходното вещество с
девет части разтворител, се получават т. нар. D-потенции (децимално разреждане). При С-потенциите например
една част от изходното вещество се разрежда с деветдесет и девет части разтворител. Има и други видове
потенции, но в практиката се използват предимно гореописаните.
Хомеопатичните монопрепарати на DHU в D-потенции се
използват често в Германия и редица други страни, като
достъпни и практични за употреба от широк кръг пациенти, тъй като бързо повлияват основните симптоми и
първопричината на заболяването. Колкото едно лекарство
е повече разредено и динамизирано (например в потенция
D 1000), толкова по-силно е хомеопатичното действие, но
изборът на подобен медикамент изисква терапевтичен
опит.
Ниските и средни потенции (D6, D10, D12, D30) се препоръчват за първа реакция при остри състояния. Подходящи
са за настинки, грип и грипоподобни вирусни инфекции, възпаления на сливиците, алергии, травми, за възстановяване
след боледуване и др.
При първи прояви на симптоми на остро заболяване можете да се доверите на съвета и на фармацевт, но при
по-продължителни оплаквания, и/или хронични страдания,
е необходима консултация с лекар-специалист.

Качеството е наша първостепенна
грижа
Продуктовата гама на хомеопатичните лекарства на DHU
е изключително разнообразна. В аптечната мрежа вече могат да се намерят и хомеопатичните монопрепарати на
DHU. Те се предлагат в различни D-потенции (D6, D10, D12,
D30, D1000) под формата на глобули (гранули), произведени
и импрегнирани с хомеопатичното вещество по точно определена технология.

www.dhu-globuli.bg
facebook.com/dhuglobulibg

Промоции
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ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА
2 оп. АБО ФАРМА-КСАНАДРЕН сол.300мл.
=
1 оп. АБО ФАРМА-МАГНЕЗИЙ еф.тбл.150мг.х20
2 оп. АБОКОЛИКЕН сол.14мл.
=
1 оп. АБО ФАРМА-МАГНЕЗИЙ еф.тбл.150мг.х20
3 оп. АБО ФАРМА-АБОФОЛИК МЕТА тбл.х30
=
8 оп. ПРЕЗЕРВ.SURE PLANE естеств.цвят х1 /синя оп./
3 оп. АБО ФАРМА-ВИТАМИНИ И МИНЕРАЛИ A-Z тбл.х30
=
10 бр. ПРЕЗЕРВ.SURE PLANE естеств.цвят х1 /синя оп./
3 оп. АБО ФАРМА-ЦИНК-БИОТИН капс.х30
=
8 бр. ПРЕЗЕРВ.SURE PLANE естеств.цвят х1 /синя оп./
6 оп. ЛИХЕНСЕД ГЪРЛО спрей 30мл.
=
1 оп. АБО ФАРМА-ВИТАМИН С ФОРТЕ еф.тбл.1000мг.х20
6 оп. ЛИХЕНСЕД ГЪРЛО тбл.за смучене х16
=
1 оп. АБО ФАРМА-ВИТАМИН С ФОРТЕ еф.тбл.1000мг.х20
6 оп. ЛИХЕНСЕД КАШЛИЦА сироп 100мл.
=
1 оп. АБО ФАРМА-ВИТАМИН С ФОРТЕ еф.тбл.1000мг.х20
6 оп. ЛИХЕНСЕД НОС спрей 15мл.
=
1 оп. АБО ФАРМА-ВИТАМИН С ФОРТЕ еф.тбл.1000мг.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.300мг.х30
1+1 оп.
1 оп. ЕРОТОН тбл.100мг.x4
=
3 оп. ЕРОТОН тбл.50мг.x1
1 оп. ЕРОТОН тбл.50мг.x4
=
2 оп. ЕРОТОН тбл.50мг.x1
2 оп. ЕРОТОН тбл.100мг.x4
=
2 оп. ЕРОТОН тбл.50мг.x4
2 оп. ЛУКСТАНОР тбл.5/10мг.х30
=
1 оп. ЛУКСТАНОР тбл.10/10мг.х30
АЛМАГЕЛ А сусп.170мл.
4+1 оп.
АРИТАВИ капс.60мг.х28
1+1 оп.
ДЕКС-ТОБРИН колир 5мл.
2+1 оп.
ЕНЕТРА тбл.100мг.х10
4+1 оп.
10+3 оп.
30+12 оп.
КАНДЕСАРТАН тбл. 8мг.х30
3+1 оп.
КАНДЕСАРТАН тбл.16мг.х30
3+1 оп.
КАНДЕСАРТАН тбл.32мг.х30
3+1 оп.
ПАНРАЗОЛ тбл.20мг.х30
5+1 оп.
10+3 оп.
РИЗАТРИПТАН АКТАВИС тбл.10мг.х3
1+1 оп.

ПРОИЗВОДИТЕЛ
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.
ACTAVIS
ACTAVIS
ACTAVIS
ACTAVIS
ACTAVIS
ACTAVIS
ACTAVIS
ACTAVIS
ACTAVIS
ACTAVIS
ACTAVIS
ACTAVIS
ACTAVIS

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА
ТИНТАРОС тбл.10мг.х28
3+1 оп.
ТИНТАРОС тбл.20мг.х28
3+1 оп.
ТОПОГЕЛ гел 2.5% 40г.
1+1 оп.
УЛКОПРОЛ капс.20мг.х30
5+1 оп.
10+3 оп.
ФУНГОЛОН капс.150мг.х4
5+1 оп.
10+3 оп.
ЦИПРОФЛОКСАЦИН АКТАВИС тбл.500мг.х10
5+1 оп.
10+3 оп.
20 оп. АЦЕТИЗАЛ КАРДИО тбл.100мг.х30
=
1 оп. АЦЕТИЗАЛ КАРДИО тбл.100мг.х100
+
1 оп. АЦЕТИЗАЛ КАРДИО тбл.75мг.х100
АПИТОНИН АКТАВИТ капс.60мг.х20
10+1 оп.
БИЗАЛАКС ф.тбл.5мг.х30
10+1 оп.
БРОНХЕТАМИН сироп 7.5мг/5мл.200мл.
5+1 оп.
ВИТАМИН C тбл.100мг.х40 /ЦИТРОВИТ/ ACTAVIS
15+1 оп.
ВИТАМИН C тбл.100мг.х80 /ЦИТРОВИТ/ ACTAVIS
12+1 оп.
ВИТАМИН C тбл.500мг.х10 /ЦИТРОВИТ/ ACTAVIS
10+1 оп.
ИБУДОЛОР ДУО гел 60г.
5+1 оп.
10+3 оп.
ИБУДОЛОР тбл.400мг.х10
5+1 оп.
ИНДОВАЗИН гел 45г.
10+1 оп.
ЛАКТАКЕЪР BABY капки 7.5мл.
2 оп. - 10% доп. отстъпка
ЛАКТАКЕЪР DAILY капс.380мг.х30
10+3 оп.
ЛАКТАКЕЪР DAILY капс.380мг.х30
2 оп. - 10% доп. отстъпка
ЛАКТАКЕЪР PLUS капс.230мг.х15
5+1 оп.
ЛАКТАКЕЪР STOP сашети 1000мг.х6
5+1 оп.
10+3 оп.
МУКОЛИЗИН сир.15мг/5мл.100мл.
2 оп. - 10% доп. отстъпка
МУКОЛИЗИН сир.30мг/5мл.100мл.
2 оп. - 10% доп. отстъпка
НЕВРОБЕКС тбл. х30
20+2 оп.
НЕВРОБЕКС тбл.х150
10+1 оп.
ПАРАЦЕТАМАКС KIDS сир.24мг/мл.100мл.
2 оп. - 10% доп. отстъпка
ПАРАЦЕТАМАКС ГРИП сашет 500/12.2мг.х12
5+1 оп.
ПАРАЦЕТАМАКС сашет 1000мг.х10
5+1 оп.
ПАРАЦЕТАМАКС сашет 500мг.х10
5+1 оп.
ПАРАЦЕТАМАКС тбл.500мг.х20
10+1 оп.

ПРОИЗВОДИТЕЛ
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
ACTAVIS OTC
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ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА
РУТАСКОРБИН тбл.х50
10+1 оп.
ФЕЛОРАН АКТАВИС гел 5% 60г.
3 оп. - 10% доп. отстъпка
ФЛИНИЗ сол.0.5мг/мл.120мл.
4+1 оп.
ФЛИНИЗ тбл.5мг.х10
5+2 оп.
ЦЕТИРИНАКС тбл.10мг.х20
5+1 оп.
СПАСАТЕЛЬ VENOFORT гел уморени крака 50г
СПАСАТЕЛЬ гел 50г./кол.сребро,хиал.к-на,ч.оман,декспантенол/
СПАСАТЕЛЬ ЗАГРЯВАЩ масажен крем 30/50г.
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 сашети х10
1+1 оп.
МАСАЖЕН ГЕЛ С ЧЕРЕН ОМАН 250мл. ASAM
3 оп. - 5% доп. отстъпка
6 оп. - 10% доп. отстъпка
12 оп. - 15% доп. отстъпка
БЕТАХИСТИН АУРОБИНДО тбл.16мг.х60
5+1 оп.
БЕТАХИСТИН АУРОБИНДО тбл.24мг.х60
5+1 оп.
4 оп. Д-Р НИЙМ КОМПЛЕКС капс.500мг.х60 /кожа/
=
1 оп. ЛАКСАФИТ капс.450мг.х60
ДИАБЕТКЕЪР капс.500мг.х60
2+3 оп.
Д-Р НИЙМ КОМПЛЕКС капс.500мг.х60 /кожа/
8+1 оп.
ЛАКСАФИТ капс.450мг.х60
3+1 оп.
8+3 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+ВИТ.С еф.тбл.400мг/240мг.х20 BAYER
6+1 оп.
2000+700 оп.
БЕПАНТЕН унг.5% 30г.
10+1оп.
КАНЕСПОР кр.1% 15г.
5+1 оп.
СКИНОРЕН кр. 30г.
5+1 оп.
НИВЕА-CARE КРЕМ ПОДХРАНВАЩ 100мл. 80129
2 оп. - 10% доп. отстъпка
НИВЕА-CARE КРЕМ ПОДХРАНВАЩ 200мл. 80131
2 оп. - 10% доп. отстъпка
НИВЕА-SOFT КРЕМ 200мл./кутия/ 89050
2 оп. - 10% доп. отстъпка
НИВЕА-ИНТИМЕН DOUBLE EFFECT ЛОСИОН 250мл. 80703
2 оп. - 15% доп. отстъпка
НИВЕА-ИНТИМЕН SENSITIVE ЛОСИОН 250мл. 81051
2 оп. - 15% доп. отстъпка

ПРОИЗВОДИТЕЛ
ACTAVIS OTC
ACTAVIS OTC
ACTAVIS OTC
ACTAVIS OTC
ACTAVIS OTC

ALFA INTEL

ALVOGEN IP Co.S
ALVOGEN IP Co.S
ASAM-GERMANY
AUROBINDO
PHARMA
AUROBINDO
PHARMA
AYURSIDDHA Inc.
AYURSIDDHA Inc.
AYURSIDDHA Inc.
AYURSIDDHA Inc.
B. BRAUN
MELSUNGEN
BARLEANS
ORGANIC OILS USA
BARLEANS
ORGANIC OILS USA
BAYER OTC
BAYER OTC
BAYER OTC
BAYER OTC
BEIERSDORF AG
HAMBURG
BEIERSDORF AG
HAMBURG
BEIERSDORF AG
HAMBURG
BEIERSDORF AG
HAMBURG
BEIERSDORF AG
HAMBURG

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА
НИВЕА-ИНТИМЕН ЛОСИОН 250мл. 80813
2 оп. - 15% доп. отстъпка
НИВЕА-ИНТИМНИ SENSITIVE КЪРПИЧКИ х20 80705
2 оп. - 15% доп. отстъпка
НИВЕА-ИНТИМНИ КЪРПИЧКИ х20 80783
2оп. - 15% доп. отстъпка
ВИТЕЛА ICTAMO КРЕМ 30г.
2+1 оп.
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-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.
ДУЛКОЛАКС ПИКО сол.7.5мг.15мл.
10+1 оп.
МУКОСОЛВАН ЗА ДЕЦА сир.15мг/5мл.100мл.
8+1 оп.
МУКОСОЛВАН пастили 15мг.х20
8+1 оп.
МУКОСОЛВАН тбл.30мг.х20
10+1 оп.
ГАСТРОЦИНЕЗИН тбл.x60
7+1 оп.
18+3 оп.
КОКУЛИН тбл.x30
8+1 оп.
30+5 оп.
1 оп. ВИРАСУТ гел охлаждащ 50г.
=
2 оп. ЦЕУМЕД физиол.р-р 5мл.х6
1 оп. НОСКО BABY АСПИРАТОР ЗА НОС /за прахосмукачка/
=
1 оп. ЦЕУМЕД физиол.р-р 5мл.х6
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.
3 оп. МАКСИДЕРМА БАЛСАМ ЗА РЪЦЕ 56г.
=
1 оп. МАКСИДЕРМА БАЛСАМ ЗА ПЕТИ И СТЪПАЛА 56г.
ИНФАКОЛ сол.40мг/мл.50мл.
10+1 оп.
СУДОКРЕМ за проблемна кожа 125г.
10+1 оп.
СУДОКРЕМ за проблемна кожа 400г.
2 оп. - 10% доп. отстъпка
СУДОКРЕМ за проблемна кожа 60г.
10+1 оп.
ОКУВИТ ЛУТЕИН ФОРТЕ тбл.х30
5+1 оп.
20+7 оп.

ПРОИЗВОДИТЕЛ
BEIERSDORF AG
HAMBURG
BEIERSDORF AG
HAMBURG
BEIERSDORF AG
HAMBURG
BENEMEDO
SWITZERLAND
BIOFAR
BIOFAR
BIOFAR
BIOFAR
BIOFAR
BIOFAR
BIOFAR
BIONORICA
BIONORICA
BOEHRINGER
INGELHEIM CHC
BOEHRINGER
INGELHEIM CHC
BOEHRINGER
INGELHEIM CHC
BOEHRINGER
INGELHEIM CHC
BOIRON
BOIRON
CEUMED
CEUMED

CEUMED

CEUMED
CEUMED-ACTAVIS
CEUMED-ACTAVIS
CEUMED-ACTAVIS
CEUMED-ACTAVIS
CHAUVIN
ANKERPHARM
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ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА
ОКУВИТ ТОТАЛ тбл.х30 /1+1/ ПРОМО ПАКЕТ
5+1 оп.
20+7 оп.
ПАНТЕНОЛ спрей 4.63% 130мл.
10+2 оп.
50+15 оп.
10 оп. МОНУРАЛ сашет 3г.х1
+
4 оп. ФЕМИНЕЛА УРОФОРТЕ сироп 120мл.
=
3 оп. ФЕМИНЕЛА УРОФОРТЕ сироп 120мл.
3 оп. ТАНТУМ ВЕРДЕ ЛИМОН тбл.3мг.х20
+
3 оп. ТАНТУМ ВЕРДЕ МЕНТА тбл.3мг.х20
+
3 оп. ТАНТУМ ВЕРДЕ ЕВКАЛИПТ тбл.3мг.х20
+
3 оп. ТАНТУМ ПОРТОКАЛ и МЕД тбл.3мг.х20
=
1 оп. ТАНТУМ ВЕРДЕ МЕНТА тбл.3мг.х20
6оп. ТРОСИКАМ дисп.тбл.15мг.х20
+
3 оп. ТРОСИКАМ дисп.тбл.7.5мг.х20
=
1 оп. ТРОСИКАМ дисп.тбл.7.5мг.х20
АУЛИН тбл.100мг.х9
14+1 оп.
30+3 оп.
ГЛИМБАКС спрей 0.148% 15мл.
2+1 оп.
ЕРДОМЕД сашети 225мг.х20
1+1 оп.
3+6 оп.
ПОЛИНЕЙЛ лак за нокти 80мг/мл. 3.3мл.
10+1 оп.
РОЗАЛГИН EASY сол.0.1% 140мл.х5 КУТИЯ
6+1 оп.
РОЗАЛГИН сашет 500мг.х10
6+1 оп.
ТАНТУМ ВЕРДЕ ЛИМОН тбл.3мг.х20
7+1 оп.
ТАНТУМ ВЕРДЕ МЕНТА тбл.3мг.х20
7+1 оп.
ТАНТУМ ВЕРДЕ спрей 0.15% 30мл.
10+1 оп.
ТАНТУМ ВЕРДЕ ФОРТЕ спрей 0.3% 15мл.
10+1 оп.
ТАНТУМ ПОРТОКАЛ и МЕД тбл.3мг.х20
7+1 оп.
ФЕМИНЕЛА УРОФОРТЕ сироп 120мл.
5+1 оп.
ФЕМИНЕЛА УРОФОРТЕ тбл.х30
6+1 оп.
ФЛЕКСОДОН С тбл.х30
7+1 оп.
ГОГОЛОКС спрей 5% 13мл.
1+2 оп.
ОРАЛПРОТЕКТ КЛАСИК 300мл./зелен/
ОРАЛПРОТЕКТ ФОРТЕ 300мл./син/
ОРАЛПРОТЕКТ ПУШАЧИ 300мл./жълт/
3 бр. ( произволна комбинация )
=
1 бр. ОРАЛПРОТЕКТ ДЖАЗИ 300мл./червен/
САЛОФАЛК суп.1г.х10
1+1 оп.

ПРОИЗВОДИТЕЛ
CHAUVIN
ANKERPHARM
CHAUVIN
ANKERPHARM

CSC
PHARMACEUTICAL

CSC
PHARMACEUTICAL

CSC
PHARMACEUTICAL

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

DENTA MED

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.
2+1 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.
2 оп. АЛФА БЕТИК АЛФА ЛИПОЕВА КИСЕЛИНА капс.200мг.х60
+
2 оп. АЛФА БЕТИК КАНЕЛА ПЛЮС И БИОТИН капс.х90
+
1 оп. АЛФА БЕТИК МУЛТИВИТАМИНИ тбл.760мг.х30
=
1 оп. АЛФА БЕТИК МУЛТИВИТАМИНИ тбл.760мг.х30
АЛФА БЕТИК КАНЕЛА ПЛЮС И БИОТИН капс.х90
5+1 оп.
АЛФА БЕТИК МУЛТИВИТАМИНИ тбл.760мг.х30
5+1 оп.
АЛЛЕРДЕП спрей за нос 30мл.
1 оп. - 10% доп. отстъпка
АНСИОДЕП капс.х30
1 оп. - 10% доп. отстъпка
БЕТУЛДЕП фл.10мл.х20
1 оп. - 10% доп. отстъпка
ГАЗДЕП капс.500мг.х30
1 оп. - 10% доп. отстъпка
ГЛЮКО 100 ФОРТЕ капс.900мг.х30
1 оп. - 10% доп. отстъпка
ИНФЛУПРОП спрей за нос 30мл.
1 оп. - 10% доп. отстъпка
КАНДИДЕП капс.340мг.х40
1 оп. - 10% доп. отстъпка
УНКАДЕП сироп 150мл.
1 оп. - 10% доп. отстъпка
БИОГАЙА PRODENTIS тбл.за смучене х10
3+1 оп.
БИОГАЙА PROTECTIS ЯГОДА тбл.за дъвчене х10
10+1 оп.
БИОГАЙА PROTECTIS+ВИТ.D3 тбл.за дъвчене х10
5+1 оп.

ПРОИЗВОДИТЕЛ

ENGELHARD

ENGELHARD

ENGELHARD

ENGELHARD
ENGELHARD

ENGELHARD

ENGELHARD

ENGELHARD

ENZYMATIC
THERAPY USA

ENZYMATIC
THERAPY USA
ENZYMATIC
THERAPY USA
ERBOZETA S.p.A.
ERBOZETA S.p.A.
ERBOZETA S.p.A.
ERBOZETA S.p.A.
ERBOZETA S.p.A.
ERBOZETA S.p.A.
ERBOZETA S.p.A.
ERBOZETA S.p.A.
EWOPHARMA
EWOPHARMA
EWOPHARMA
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ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА
БИОГАЙА сол.5мл.
10+1 оп.
ОСТЕОМУУВ капс.1431мг.х120 /ДЖОЙНТ КЕЪР/
5+1 оп.
ПРОПОЛИС капс.500мг.х90
5+1 оп.
ГОДЖИ удълж.освоб.тбл.1000мг.х30
1+1 оп.
АЛОЕ ВЕРА гел 946мл. GNC
4+1 оп.
АЛОЕ ВЕРА сок 946мл. GNC
4+1 оп.
ГАРЦИНИЯ КАМБОДЖИА капс.500мг.х90 GNC
5+1 оп.
КОТЕШКИ НОКЪТ капс.500мг.х90 GNC
3+1 оп.
МАГНЕЗИЙ тбл.250мг.х90 GNC
5+1 оп.
МЕЛАТОНИН тбл.3мг.х60 GNC
5+1 оп.
СЕЛЕН тбл.100мкг.х100 GNC
5+1 оп.
АКВАФРЕШ 3 MILD паста тройна защита 125мл./зелена/
АКВАФРЕШ 3 FRESH паста тройна защита 125мл./синя/
6 бр. ( произволна комбинация )
=
1бр. АКВАФРЕШ 3 FRESH паста тройна защита 125мл./синя/
АКВАФРЕШ 3 MILD паста тройна защита 125мл./зелена/
АКВАФРЕШ 3 FRESH паста тройна защита 125мл./синя/
20 бр. ( произволна комбинация )
=
4бр. АКВАФРЕШ 3 FRESH паста тройна защита 125мл./синя/
АКВАФРЕШ COMPLETE CARE EXTRA FRESH паста 100мл.
2 оп. - 15% доп. отстъпка
АКВАФРЕШ COMPLETE CARE WHITENING паста избел.100мл.
2 оп. - 15% доп. отстъпка
АКВАФРЕШ COMPLETE CARE паста 100мл.
2 оп. - 15% доп. отстъпка
АКВАФРЕШ WHITENING+COMPLETE CARE паста избел.125мл.
1 оп. - 25% доп. отстъпка
ЛАКТАЦИД гел-емулс.ежедн.400мл.ИКОНОМИЧНА ОП.
2 оп. - 30% доп. отстъпка
ПАНТЕНОЛ ФОРТЕ 10% охлаждащ спрей 150мл.
5+1 оп.
20+5 оп.
60+20 оп.
ПАРОДОНТАКС ВОДА ЗА УСТА 500мл.
2 оп. - 30% доп. отстъпка
ПАРОДОНТАКС ФЛУОРИД п.зъби 75мл.
6+1 оп.
СЕНСОДИН COMPLETE PROTECTION EXTRA FRESH п.за зъби 75мл.
2 оп. - 17% доп. отстъпка
СЕНСОДИН COMPLETE PROTECTION п.за зъби 75мл.
2 оп. - 17% доп. отстъпка
СЕНСОДИН REPAIR&PROTECT WHITENING п.за зъби 75мл.
2 оп. - 17% доп. отстъпка
СЕНСОДИН REPAIR&PROTECT п.за зъби 75мл.
2 оп. - 17% доп. отстъпка
СЕНСОДИН ВОДА ЗА УСТА COOL MINT 500мл.
2 оп. - 35% доп. отстъпка
ЧЕТКА ЗА ЗЪБИ АКВАФРЕШ CLEAN CONTROL MEDIUM
1 оп. - 30% доп. отстъпка
ЧЕТКА за зъби АКВАФРЕШ CLEAN FLEX MEDIUM DUO /подв.рамо/
2 оп. - 20% доп. отстъпка

ПРОИЗВОДИТЕЛ
EWOPHARMA
FACT PRODUCTS
FACT PRODUCTS
GLOBAL HEALTH
Lab.USA
GNC-GENERAL
NUTRITION-USA
GNC-GENERAL
NUTRITION-USA
GNC-GENERAL
NUTRITION-USA
GNC-GENERAL
NUTRITION-USA
GNC-GENERAL
NUTRITION-USA
GNC-GENERAL
NUTRITION-USA
GNC-GENERAL
NUTRITION-USA

GSK

GSK
GSK
GSK
GSK
GSK
GSK
GSK
GSK
GSK
GSK
GSK
GSK
GSK
GSK
GSK

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА
ЧЕТКА ЗА ЗЪБИ АКВАФРЕШ EVERYDAY CLEAN MEDIUM
2 оп. - 20% доп. отстъпка
ЧЕТКА ЗА ЗЪБИ АКВАФРЕШ HD WHITE MEDIUM
1 оп. - 25% доп. отстъпка
ПАНАДОЛ БЕБЕ сусп.120мг/5мл.100мл.
10+1 оп.
ПАНАДОЛ ЕКСТРА ОПТИЗОРБ тбл.500/65мг.х12
2+1 оп.
5+5 оп.
ПАНАДОЛ ОПТИЗОРБ тбл.500мг.х24
11+1 оп.
22+3 оп.
ЦЕТЕБЕ капс.500мг.х30
ЦЕТЕБЕ капс.500мг.х60
ЦЕТЕБЕ+ЦИНК+ВИТ.D ТРОЙНА ЗАЩИТА капс.х60
7 оп. (произволна комбинация)
=
1 оп. ЦЕТЕБЕ капс.500мг.х30
10 оп. ДЕРМАПЛАСТ UNIVERSAL лепенка 2разм.х20
+
10 оп. ДЕРМАПЛАСТ UNIVERSAL лепенка 5разм.х40
+
10 оп. ДЕРМАПЛАСТ CLASSIC текст.лепенка 6/10см.х10
+
5 оп. ДЕРМАПЛАСТ ELASTIC лепенка 2разм.х20
+
5 оп. ДЕРМАПЛАСТ KIDS лепенка 2разм.х20
+
5 оп. ДЕРМАПЛАСТ PROTECT лепенка 19/72мм.х20
+
5 оп. ДЕРМАПЛАСТ PROTECT лепенка 6/10см.х10
+
5 оп. ДЕРМАПЛАСТ SENSITIVE лепенка 19/72мм.х20
+
5 оп. ДЕРМАПЛАСТ AQUA филм-лепенка 3разм.х20
= 12% доп. отстъпка
БИНТ Peha-Crepp E еласт.фиксиращ 10см/4м.x20 КУТИЯ
1 оп. - 15% доп. отстъпка
СТЕРИЛУКС КОМПР.МАРЛЕНИ 10/10см.8д.х100
6+1 оп.
СТЕРИЛУКС КОМПР.МАРЛЕНИ 5/5см.8д.х100
6+1 оп.
СТЕРИЛУКС КОМПР.МАРЛЕНИ 7.5/7.5см.8д.х100
6+1 оп.
АМИГОС В17 капс.100мг.х100
4+1 оп.
ИМУННА ФОРМУЛА капс.х30 DR.GREEN
3+1 оп.
ИМУННА ФОРМУЛА сол.50мл. HEALTH AID
3+1 оп.
КОЛАГЕН АКТИВ капс.х30 DR.GREEN
3+1 оп.
НОВА ДЕТОКС ПЛАСТИРИ ЗА ХОДИЛА х10 HEALTH AID
3+1 оп.
НОНИ капс.500мг.х60 DR.GREEN
4+1 оп.
ОМЕГА 3-6-9 капс.x30 DR.GREEN
3+1 оп.
10+4 оп.
20+10 оп.
РЕДУКАЛ SLIM капс.x30 DR.GREEN
3+1 оп.
ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА капс.50мг.х30 DR.GREEN
3+1 оп.

ПРОИЗВОДИТЕЛ
GSK
GSK
GSK-CONSUMER
HEALTHCARE
GSK-CONSUMER
HEALTHCARE
GSK-CONSUMER
HEALTHCARE

GSK-CONSUMER
HEALTHCARE

HARTMANN

HARTMANN
HARTMANN
HARTMANN
HARTMANN
HEALTH AID
HEALTH AID
HEALTH AID
HEALTH AID
HEALTH AID
HEALTH AID
HEALTH AID
HEALTH AID
HEALTH AID
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ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА
БИОЛЕКТРА ИМУНДИРЕКТ сашети х20 HERMES
БИОЛЕКТРА магнезий 300 капс.х20
БИОЛЕКТРА магнезий ФОРТЕ ЛИМОН еф.тбл.243мг.х20 HERMES
БИОЛЕКТРА магнезий ФОРТЕ ПОРТОКАЛ еф.тбл.243мг.х20 HERMES
БИОЛЕКТРА магнезий ФОРТИСИМУМ еферв.тбл.365мг.х20
При покупка на прозволна комбинация за110 лв. с ДДС
=
1 оп. БИОЛЕКТРА магнезий ФОРТЕ ПОРТОКАЛ еф.тбл.243мг.х20
При покупка на прозволна комбинация за 275 лв. с ДДС
=
3 оп. БИОЛЕКТРА магнезий ФОРТЕ ЛИМОН еф.тбл.243мг.х20
+
2 оп. БИОЛЕКТРА магнезий ФОРТЕ ПОРТОКАЛ еф.тбл.243мг.х20
ПРЕСТО гел 25г.
2 оп. - 10% доп. отстъпка
ПРЕСТО гел 25г.
5+1 оп.
СМЕКТА сашет х30 КУТИЯ
5+1 оп.
СМЕКТА сашет х60 КУТИЯ
5+1 оп.
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
ЛОРИНДЕН A унг.15г.
5+1 оп.
ЛОРИНДЕН C унг.15г.
5+1 оп.
ЛОРИНДЕН N кр.15г.
5+1 оп.
ФЛУЦИНАР N унг.15г.
5+1 оп.
ФЛУЦИНАР гел 15г.
5+1 оп.
ФЛУЦИНАР унг.15г.
5+1 оп.
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
ДЖОНСЪН-BABY ШАМПОАН 300мл.
1 оп. - 10% доп. отстъпка
ДЖОНСЪН-BABY ШАМПОАН ЗА ЛЕСНО РАЗРЕСВАНЕ 300мл.
1 оп. - 10% доп. отстъпка
ДЖОНСЪН-BABY ШАМПОАН С ЛАВАНДУЛА 300мл.
1 оп. - 10% доп. отстъпка
ДЖОНСЪН-BABY ШАМПОАН С ЛАЙКА 300мл.
1 оп. - 10% доп. отстъпка

ПРОИЗВОДИТЕЛ

HERMES
ARZNEIMITTEL
GmbH

INNOVATION
LABORATORIES
INNOVATION
LABORATORIES
IPSEN
IPSEN

JELFA

JELFA

JELFA

JELFA
JELFA
JELFA
JELFA
JELFA
JELFA
JOHNSON &
JOHNSON D.O.O

JOHNSON &
JOHNSON D.O.O
JOHNSONS BABY
JOHNSONS BABY
JOHNSONS BABY
JOHNSONS BABY

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА
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
БРОНХОСТОП пастили х20
10+1 оп.
БРОНХОСТОП СИНЕ сол.120мл.
10+1 оп.
БРОНХОСТОП сироп 150мл.
10+1 оп.
БРОНХОСТОП спрей 15мл.
7 + 1 оп.
ЛЕАТОН ЗА ДЕЦА сироп 500мл.+ПОДАРЪК
7+1 оп.
ЛЕАТОН МУЛТИТОНИК сироп 500мл.
7+1 оп.
СЕДОРЕЛАКС тбл.х30
7+1 оп.
ТАВИПЕК капс.х30
10+1 оп.
20+3 оп.
50+10 оп.
ТУСАВИТ сир.125г.
10+1 оп.
20+3 оп.
50+10 оп.
1 оп. БРУФЕН сашети 200мг.х20
=
1 оп. ДИСНЕМАР ЗА ВЪЗРАСТНИ доз.спр.25мл.250дози/зелена оп./
2 оп. ХИДРАСЕК ЗА КЪРМАЧЕТА сашет 10мг.х16
+
5 оп. ХИДРАСЕК ЗА ДЕЦА сашет 30мг.х16
+
4 оп. ХИДРАСЕК капс.100мг.х10
=
1 оп. ХИДРАСЕК ЗА ДЕЦА сашет 30мг.х16
30 оп. ХИДРАСЕК ЗА КЪРМАЧЕТА сашет 10мг.х16
+
60 оп. ХИДРАСЕК ЗА ДЕЦА сашет 30мг.х16
+
50 оп. ХИДРАСЕК капс.100мг.х10
=
25 оп. ХИДРАСЕК ЗА ДЕЦА сашет 30мг.х16
60 оп. ХИДРАСЕК ЗА КЪРМАЧЕТА сашет 10мг.х16
+
120 оп. ХИДРАСЕК ЗА ДЕЦА сашет 30мг.х16
+
100 оп. ХИДРАСЕК капс.100мг.х10
=
60 оп. ХИДРАСЕК ЗА ДЕЦА сашет 30мг.х16
АЛАЙВ тбл.1г.x30 /мултивитамини/
6+1 оп.
16+4 оп.
АЛОЕ ВЕРА сок от цели листа 1000мл. NATURES
3+1 оп.
ДИВ ЯМ капс.425мг.х100 NATURES
5+1 оп.
ЗЕЛЕНО КАФЕ ЕКСТРАКТ капс.500мг.х60 NATURES
5+1 оп.
ЗЕЛЕНО КАФЕ капс.500мг.х60 NATURES
5+1 оп.
КОТЕШКИ НОКЪТ капс.485мг.х100 NATURES
6+1 оп.
НАТУРАЛАКС 3 капс.х100
7+1 оп.
НАТУРАЛАКС 3 капс.х20
7+1 оп.

ПРОИЗВОДИТЕЛ
KRKA
KWIZDA-WIEN
KWIZDA-WIEN
KWIZDA-WIEN
KWIZDA-WIEN
KWIZDA-WIEN
KWIZDA-WIEN
KWIZDA-WIEN
MONTAVIT

MONTAVIT

MYLAN

MYLAN

MYLAN

MYLAN

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
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ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА
ПРОСТКЕЪР капс.х90
5+1 оп.
САМБУКУС FOR KIDS сироп 120мл.
5+1 оп.
САМБУКУС сироп 120мл.
5+1 оп.
ХИДРАПЛЕНИШ капс.х60 /млада кожа,здрави стави/
5+1 оп.
5 оп. ДЕСИБЕЛ тбл.5мг.х20
=
5 оп. ДЕСИБЕЛ сироп 2.5мг/5мл.150мл.
АЛОРА сир.100мл.
5+1 оп.
АЛОРА тбл.х20
7+1 оп.
АМБРЕКС ЗА ДЕЦА сир.15мг/5мл.100мл.
4+1 оп.
АМБРЕКС сир.30мг/5мл.150мл.
5+1 оп.
АНЗИБЕЛ КЛАСИК тбл.за смучене х20
5+1 оп.
АНЗИБЕЛ МЕД И ЛИМОН тбл.за смучене х20
5+1 оп.
АНЗИБЕЛ МЕНТОЛ тбл.за смучене х20
5+1 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.
ЕТОДИН ФОРТ тбл.400мг.х14
10+2 оп.
КАНДИЗОЛ капс.150мг.х1
7+1 оп.
КАНДИЗОЛ капс.150мг.х3
5+1 оп.
КО-ИРБЕСАН тбл.150/12.5мг.х28
5+1 оп.
КО-ИРБЕСАН тбл.300/12.5мг.х28
5+1 оп.
ЛАНСОПРОЛ капс.15мг.х28
7+1 оп.
ЛАНСОПРОЛ капс.30мг.х14
7+1 оп.
ЛАНСОПРОЛ капс.30мг.х28
7+1 оп.
МЕЛБЕК амп.15мг/1.5мл.х5
7+1 оп.
МЕЛБЕК тбл.7.5мг.х30
7+1 оп.
МЕЛБЕК ФОРТЕ тбл.15мг.х10
7+1 оп.
МЕЛБЕК ФОРТЕ тбл.15мг.х30
7+1 оп.
ОМЕПРАЗИД капс.20мг.х14
10+2 оп.
ПУЛСЕТ тбл.20мг.х14
7+1 оп.
ПУЛСЕТ тбл.40мг.х28
7+1 оп.
ТАЙЛОЛ сусп.120мг/5мл.100мл.
3+1 оп.

ПРОИЗВОДИТЕЛ
NATURE S WAY
PRODUCTS-USA
NATURE S WAY
PRODUCTS-USA
NATURE S WAY
PRODUCTS-USA
NATURE S WAY
PRODUCTS-USA
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
ТАЙЛОЛ ХОТ Д сашет х12
5+1 оп.
ТАЙЛОЛ ХОТ ЗА ДЕЦА сашети х12
5+1 оп.
ТАЙЛОЛ ХОТ сашет х12
25+5 оп.
ТАЙЛОЛ ХОТ сашет х6
5+1 оп.
ФУНГОСТАТИН гран.100000UI/мл.50мл.
5+1 оп.
ФУНГОФИН крем 1% 15г.
7+1 оп.
ФУНГОФИН тбл.250мг.х14
5+1 оп.
2 оп. ХЕМОКЛИН гел 45мл.
=
1 оп. ЛАКСАФИТ капс.450мг.х60
ХЕМОКЛИН гел 45мл.
4+1 оп.
ТЕРАФЛУ ПРОСТУДА И ГРИП сашети х10
10+1 оп.
ВАРТНЕР БРАДАВИЦИ спрей 50мл.
7+1 оп.
ВАРТНЕР ГЪБИЧКИ по кожата крем 30г.
1+1 оп.
ВАРТНЕР ГЪБИЧКИ по ноктите лосион 4мл.
7+1 оп.
ВАРТНЕР МАЗОЛИ ГЕЛ писалка 4мл.
1+1 оп.
ДЕРМАЛЕКС ATOPIC крем 30г.
2 оп. - 10% доп. отстъпка
ДЕРМАЛЕКС BABY ATOPIC крем 30г.
2 оп. - 10% доп. отстъпка
ДЕРМАЛЕКС CONTACT крем 30г.
2 оп. - 10% доп. отстъпка
ДЕРМАЛЕКС PSORIASIS крем 60г.
2 оп. - 10% доп. отстъпка
ДЕРМАЛЕКС ROSACEA крем 30г.
2 оп. - 10% доп. отстъпка
ДИМЕКСАНОЛ еф.тбл.х10
4+1 оп.
ПАРАНИТ PROTECTION спрей 100мл.
2 оп. - 10% доп. отстъпка
ПАРАНИТ TREATMENT спрей 100мл.+ГРЕБЕНЧЕ
2 оп. - 10% доп. отстъпка
ПАРАНИТ шампоан 200мл.+ГРЕБЕНЧЕ
2 оп. - 10% доп. отстъпка
РЕДУФЛУКС сашети 500мг.10мл.х15
4+1 оп.
РЕДУФЛУКС тбл.250мг.х20
4+1 оп.
КОЛДРЕКС ДЖУНИЪР сашети х10
14+2 оп.
КОЛДРЕКС ЛИМОН сашети х10
14+2 оп.
КОЛДРЕКС МАКСГРИП ГОРСКИ ПЛОДОВЕ сашет х10
14+2 оп.
КОЛДРЕКС МАКСГРИП ЛИМОН сашет х 5
14+2 оп.
КОЛДРЕКС МАКСГРИП ЛИМОН сашет х10
14+2 оп.
КОЛДРЕКС тбл.x12
14+2 оп.
КОЛДРЕКС тбл.x24
14+2 оп.

ПРОИЗВОДИТЕЛ
NOBEL ILLAC
NOBEL ILLAC
NOBEL ILLAC
NOBEL ILLAC
NOBEL ILLAC
NOBEL ILLAC
NOBEL ILLAC
NOVACLIN B.V.AMSTERDAM
NOVACLIN B.V.AMSTERDAM
NOVARTIS-OTC
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 PHARMA
OMEGA-GSK
OMEGA-GSK
OMEGA-GSK
OMEGA-GSK
OMEGA-GSK
OMEGA-GSK
OMEGA-GSK

Промоции
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ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА
КСИЛОРИН спр.0.055% 18мл.
8+2 оп.
СОЛПАДЕИН капс.500/30/8мг.х12
7+1 оп.
СОЛПАДЕИН СОЛИБЪЛ еф.тбл.х12
10+1 оп.
СОЛПАДЕИН СОЛИБЪЛ еф.тбл.х24
10+1 оп.
ФЕНИВИР крем 1% 2г.
14+2 оп.
1 оп. ЦИКАТРИ капс.х36
+
1 оп. ЦИКАТРИДИНА суп.х10
=
10% доп. отстъпка
3 оп. ФЕМОВИТА капс.х30 NATURPHARMA
+
3 оп. ФЕМОВИТА ЛИФТ капс.х30 NATURPHARMA
=
10% доп. отстъпка
ЦИКАТРИ капс.х36
2+1 оп.
САМБУКОЛ IMMUNO FORTE пастили х20
4+1 оп.
САМБУКОЛ IMMUNO FORTE сироп 120мл.
4+1 оп.
САМБУКОЛ IMMUNO KIDS сироп 120мл.
4+1 оп.
САМБУКОЛ KIDS дъвчащи др.х60
4+1 оп.
25 оп. ДИКЛОФЕНАК ДУО капс.75мг.х30
=
5 оп. ДИКЛОФЕНАК ДУО капс.75мг.х30
+
2 оп. ДИКЛО РАПИД капс.75мг.х50
50 оп. ДИКЛОФЕНАК ДУО капс.75мг.х30
=
10 оп. ДИКЛОФЕНАК ДУО капс.75мг.х30
+
5 оп. ДИКЛО РАПИД капс.75мг.х50
ГАРГАНТА спрей 1.5мг/мл.30мл.
2+1 оп.
ГАРГАНТА тбл.за смучене 3мг.х20
2+1 оп.
ДИКЛО РАПИД капс.75мг.х50
5+1 оп.
ДИКЛОПРАМ капс.75/20мг.х30
5+1 оп.
ИМУНИТИ 3 ДНИ сашети х3
2+1 оп.
ПРОТЕКСИН БАЛАНС капс.х60
4+1 оп.
ПРОТЕКСИН РЕСТОРЕ 0-6год. сашети 1г.х16
4+1 оп.
АФЛУБИН тбл.х12
5+5 оп.
АЦЦ 100 сашет 100мг.х20
2 оп. - 15% доп. отстъпка
АЦЦ 200 сашет 200мг.х20
3 оп. - 15% доп. отстъпка
АЦЦ CHILDREN сол.20мг/мл.100мл.
4 оп. - 15% доп. отстъпка
АЦЦ SINUS наз.спрей 3% 20мл.
3 оп. - 15% доп. отстъпка
АЦЦ АКУТ 600 сашет 600мг.х10
4 оп. - 15% доп. отстъпка

ПРОИЗВОДИТЕЛ
OMEGA-GSK
OMEGA-GSK
OMEGA-GSK
OMEGA-GSK
OMEGA-GSK

PG-NATURPHARMA

PG-NATURPHARMA

PG-NATURPHARMA
PHARMA CARE
PHARMA CARE
PHARMA CARE
PHARMA CARE

PHARMASWISSVALEANT

PHARMASWISSVALEANT
PHARMASWISSVALEANT
PHARMASWISSVALEANT
PHARMASWISSVALEANT
PHARMASWISSVALEANT
PHARMASWISSVALEANT
PROBIOTICS
INTERN.Lim.
PROBIOTICS
INTERN.Lim.
RICHARD BITTNER
SANDOZ OTC
SANDOZ OTC
SANDOZ OTC
SANDOZ OTC
SANDOZ OTC

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА
АЦЦ еферв.тбл.600мг.х10
3 оп. - 15% 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
2 оп. - 15% доп. отстъпка
ЛИНЕКС BABY сашети х20
2 оп. - 15% доп. отстъпка
ЛИНЕКС ГАСТРО капс.х16
3 оп. - 15% доп. отстъпка
ЛИНЕКС ИМУНО капс.х20
2 оп. - 25% доп. отстъпка
ЛИНЕКС ФОРТЕ капс.х14
3 оп. - 10% доп. отстъпка
ЛОПЕДИУМ капс.2мг.х10
5 оп. - 15% доп. отстъпка
ЛОРАНО тбл.10мг.х14
2 оп. - 20% доп. отстъпка
ЛОРАНО тбл.10мг.х7
3 оп. - 20% доп. отстъпка
ПРОБИТОР НОРМАЦИД капс.20мг.х14
3 оп. - 20% доп. отстъпка
ХЕКСАЛГИН орал сол.500мг/мл.20мл
3 оп. - 10% доп. отстъпка
3 оп. ПРОБИТОР капс.20мг.х30
+
3 оп. ЙОВЕСТО тбл.5мг.х10
+
3 оп. ДЕКСКЕТОПРОФЕН тбл.25мг.х20
=
10% доп. отстъпка
6 оп. ПРОБИТОР капс.20мг.х30
+
6 оп. ЙОВЕСТО тбл.5мг.х10
+
6 оп. ДЕКСКЕТОПРОФЕН тбл.25мг.х20
=
15% доп. отстъпка
НО-ШПА КОМФОРТ филм.тбл.40мг.х24
25+2 оп.
НО-ШПА тбл.40мг.х24
25+2 оп.
РЕВИСТИМ тбл.5мг.х20
3+1 оп.
РЕВИСТИМ тбл.5мг.х7
3+1 оп.
ЗИРТЕК сол.1% 20мл.
20+2 оп.
ЗИРТЕК тбл.10мг.x20
20+2 оп.
ЗИРТЕК тбл.10мг.х10
20+2 оп.
ОКУХИЛ С колир 1.2мг/мл.10мл.
4+1 оп.

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 Rx

SANDOZ Rx

SANOFI-AVENTIS
SANOFI-AVENTIS
TEVA Group 1 2015
TEVA Group 1 2015
UCB FARCHIM
UCB FARCHIM
UCB FARCHIM
UNIMED PHARMA
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ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА
ПРО-ВИЗИО ФОРТЕ тбл.х30
4+1 оп.
СЕНСИВИТ колир 1000IU/мл.10мл.
4+1 оп.
4 оп. ПРЕГНАКЕР ORIGINAL тбл.х30
=
1 оп. ПРЕГНАКЕР сироп 200мл.
4 оп. ПРЕГНАКЕР ПЛЮС тбл.х28+капс.х28
=
1 оп. ПРЕГНАКЕР сироп 200мл.
ДЖОЙНТЕЙС КОЛАГЕН тбл.х30
4+1 оп.
МЕНОПЕЙС НОЩ тбл.х30
4+1 оп.
МЕНОПЕЙС ОРИГИНАЛ тбл.х30
4+1 оп.
УЕЛКИД ЗА ДЕЦА И БЕБЕТА сироп 150мл.
4+1 оп.
УЕЛМЕН ЗАЧЕВАНЕ тбл.x30
4+1 оп.
ФЕРОГЛОБИН В12 капс.х30
4+1 оп.
ФЕРОГЛОБИН В12 сироп 200мл.
4+1 оп.
ФОЛИЕВА КИСЕЛИНА+ВИТ.В12 тбл.х60 VITABIOTICS
4+1 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.
ЛИДЕРИН тбл.х6
4+1 оп.
ПРОЕНЗИ ТЕРМОТЕРАПИЯ пластир х2
6+1 оп.
УРИНАЛ БАЛАНС капс.х20
3+1 оп.
ФОЛИЕВА К-НА тбл.0.4мг.х60 WALMARK
1+1 оп.
АЛГОКСИБ капс.200мг.х30
4+1 оп.
ЗЕНАРО сироп 0.5мг/мл.200мл.
5+1 оп.
15+5 оп.
ЗЕНАРО тбл.5мг.х28
10+2 оп.
20+6 оп.
30+10 оп.
50+30 оп.
ЗЕНАРО тбл.5мг.х7
10+2 оп.
20+6 оп.
30+10 оп.
50+30 оп.
ЗОДАК тбл.10мг.х10
20+2 оп.
МИКОМАКС капс.150мг.х1
10+1 оп.
15+2 оп.
20+4 оп.
ТАКСИЕР тбл.100мг.х4
2+2 оп.
ХЕЛИДЕС капс.20мг.х14
4+2 оп.

ПРОИЗВОДИТЕЛ
UNIMED PHARMA
UNIMED PHARMA
VITABIOTICS
VITABIOTICS
VITABIOTICS
VITABIOTICS
VITABIOTICS
VITABIOTICS
VITABIOTICS
VITABIOTICS
VITABIOTICS
VITABIOTICS
WALMARK
WALMARK
WALMARK
WALMARK
WALMARK
WALMARK
WALMARK
ZENTIVA
ZENTIVA

ZENTIVA

ZENTIVA

ZENTIVA
ZENTIVA
ZENTIVA
ZENTIVA

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА
ХЕЛИЦИД капс.20мг.х14
6+1 оп.
10+2 оп.
20+5 оп.
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.
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.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.
ЛУТЕИН КОМПЛЕКС ПЛЮС капс.х30
5+1 оп.
ПРОСТАТИЗАЛ ПЛЮС тбл.х60 ВИТА ХЕРБ
4+1 оп.
1 оп. ВИСИЛАЙФ HEALTH капс.500мг.х30 + ВИСИЛАЙФ OMEGA
капс.500мг.х30
=
1 оп. ВИСИЛАЙФ OMEGA капс.500мг.х30
ВИТАСЛИМ LIGHT капс.500мг.х30
5+1 оп.
ВИТАСЛИМ LINE капс.515мг.х30
5+1 оп.
ВИТА ГОЛД КАФЕ С МАЛИНОВИ КЕТОНИ сашети х10
3+1 оп.
5 оп. ВАЛЕРИАНА тбл.х100 ЕВЕЛИН
=
1 оп. ЧАЙ ЗА ДИАБЕТИЦИ+КАНЕЛА филтър х20
НЕВРОТОН тбл.х50 КУТИЯ
1+1 оп.
РЕЛОКС тбл.х30
1+1 оп.
СЕДАНАКС тбл.х30
2+1 оп.
1 оп. БОНАРТОС тбл.1178мг.х30
=
1 оп. НЕОКС масло 60 мл.

ПРОИЗВОДИТЕЛ
ZENTIVA
ВЕЛЕВИ-ФАРМА
ВЕЛЕВИ-ФАРМА
ВЕЛЕВИ-ФАРМА
ВЕЛЕВИ-ФАРМА
ВЕТПРОМ
ВЕТПРОМ
ВЕТПРОМ
ВЕТПРОМ
ВЕТПРОМ
ВЕТПРОМ
ВЕТПРОМ
ВЕТПРОМ
ВЕТПРОМ
ВЕТПРОМ
ВЕТПРОМ
ВИТА ХЕРБ
ВИТА ХЕРБ
ВИТА ХЕРБ
ВИТАСЛИМ ООД
ВИТАСЛИМ ООД
ВИТАСЛИМ ООД
ГАМА СЕЛЕКТ
ЕВЕЛИН 29
ЕВЕЛИН 29
ЕВЕЛИН 29
ЕВЕЛИН 29
ЕКОФАРМ ГРУП
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ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА
1 оп. ЕН ТИ ТУС сироп 100мл.
=
1 оп. ЕН ТИ ТУС МЕД И ЛИМОН тбл.за смучене х20
или
1 оп. ЕН ТИ ТУС МЕНТОЛ И ДЖИНДЖИФИЛ тбл.за смучене х20
или
1 оп. ЕН ТИ ТУС МЕНТОЛ И ЕВКАЛИПТ тбл.за смучене х20
или
1 оп. ЕН ТИ ТУС ПОРТОКАЛ тбл.за смучене х20
1 оп. ОКСИПЕЙН МАСЛО спрей 20 мл.
=
2 оп. ДОЛОРЕН тбл.200мг.х10
1 оп. ПАЛМИНТОН ФОРТЕ капс.х30
=
1 оп. ПАЛМИНТОН капс.х30
2 оп. СИМВАСТАТИН ГЕНЕРИКОН тбл.20мг.х30
=
1 оп. ПРОКТО-ИЗИ ЕМУЛСИЯ с апликатор 30мл.
2 оп. ХЕПАСЕЙВ капс.х60
=
1 оп. ОМЕПРАЗОЛ ГЕНЕРИКОН капс.20мг.х28
3 оп. КОМФОРТЕКС ЛАЙМ тбл.за смучене х20
=
1 оп. КОМФОРТЕКС ПОРТОКАЛ тбл.за смучене х20
3 оп. КОМФОРТЕКС ПОРТОКАЛ тбл.за смучене х20
=
1 оп. КОМФОРТЕКС ЛАЙМ тбл.за смучене х20
3 оп. ОМЕПРАЗОЛ ГЕНЕРИКОН капс.20мг.х28
+
1 оп. ПРАЗОЛИД тбл.20мг.х14
=
1 оп. ОМЕПРАЗОЛ ГЕНЕРИКОН капс.20мг.х28
3 оп. ХЕПАСЕЙВ S plus тбл.х30
=
1 оп. ПРОКТО-ИЗИ ЕМУЛСИЯ с апликатор 30мл.
5 оп. ЦЕРУКАЛ тбл.10мг.х50
=
1 оп. КОМФОРТЕКС капс.200мг.х30
ГИНКОФОЛ тбл.60мг.x30
5+1 оп.
ДОЛОРЕН тбл.200мг.х10
10+4 оп.
ДОЛОРЕН тбл.400мг.х12
10+4 оп.
КОМФОРТЕКС капс.200мг.х30
4+1 оп.
НЕОКС крем 25г.
4+1 оп.
ОМЕПРАЗОЛ ГЕНЕРИКОН капс.20мг.х28
4+1 оп.
ПРАЗОЛИД тбл.20мг.х14
3+1 оп.
РЕНАЛИТ ЕКОФАРМ сол.50мл.
4+1 оп.
РОЛЕТРА тбл.10мг.х10
6+1 оп.
ФЛУКОРИК капс.150мг.х1
10+1 оп.
АНГЕТОП тбл.500мг.х20
3+1 оп.
БИЛКАЦЕЯ сашети x12
4+1 оп.
БИЛКОЛИНЧЕ сироп 100мл.
4+1 оп.
ВАЛСОЛ ПЛЮС тбл.160/25мг.х28
1+1 оп.
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ВИТАМИН C тбл.100мг.х40 INBIOTECH
10+2 оп.
ЕНПРИЛ тбл.20мг.х20
1+1 оп.
ЛИПОНОРМ гран.50г.
3+1 оп.
ПАРАЦЕТАМОЛ ИНБИОТЕХ тбл.500мг.х20
10+2 оп.
20+6 оп.
40+14 оп.
ФЛЕКСОБИОН сашет х20
1+1 оп.
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.

ПРОИЗВОДИТЕЛ
ИНБИОТЕХ
ИНБИОТЕХ
ИНБИОТЕХ
ИНБИОТЕХ
ИНБИОТЕХ

МЕДИКА АД

МЕДИКА АД

29

Брой 148, април 2016

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА
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.
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.
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.
КАЛЦИЕВ ГЛЮКОНАТ сир.150мл.
3+1 оп.
НАТР.ЦИТРАТ + сироп 150мл.
3+1 оп.
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БРОНХОВИТАЛ KIDS сироп 200мл.
4+1 оп.
ГЛИКОРАВНИН ПЛЮС капс.425мг.х40
4+1 оп.
ГОДЖИ БЕРИ сироп 200мл.
4+1 оп.
ЕРОМАКС капс.475мг.х10
4+1 оп.
ИМУНОЕФЕКТ-АНТИВИРАЛ капс.х30
4+1 оп.
ЛОНГ ЛАЙФ сироп 200мл.
4+1 оп.
СТАВОЛЕК капс.425мг.х30 /стави,мускули,сухожилия/
4+1 оп.
ЦИСТАТ капс.425мг.х20
4+1 оп.
АРТИШОК+ капс.х50 РАМКОФАРМ
3 оп. - 12% доп. отстъпка
АЦИ ДЕ тбл.х20
2+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.
ПРИМ ОЙЛ капс.500мг.х100 РАМКОФАРМ
2+1 оп.
РОЗКАЛИПТ капс.х50 РАМКОФАРМ
6+1 оп.
СПИРУЛИНА тбл.300мг.х240 РАМКОФАРМ
4+1 оп.
ЧЕРВЕНА БОРОВИНКА+ капс.х50 РАМКОФАРМ
5+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.
АНАЛГИН ХИН тбл.250мг.х10
5+1 оп.
АЦЕТИЛИН тбл.500мг.х20
10+1 оп.
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БРОНХОЛИТИН сир.125г.
10+2 оп.
ВИТАМИН B-компл.тбл.х20
20+2 оп.
ВИТАМИН C амп.100мг/мл.2мл.х10 /за пиене/КУТИЯ СОФАРМА
20+2 оп.
ВИТАМИН C амп.100мг/мл.5мл.х10 /за пиене/КУТИЯ СОФАРМА
20+2 оп.
ДЕФЛАМОЛ унг.18г.
20+2 оп.
ДИМЕКС сироп 125мл.
10+1 оп.
ПАРАЦЕТАМОЛ сироп 120мг/мл.125мл.
4+2 оп.
ПАРАЦЕТАМОЛ СОФАРМА тбл.500мг.х20
40+4 оп.
РИНОЛЕКС унг.18г.
10+1 оп.
САРИФЕЗОН тбл.250/150/50мг.х20
5+5 оп.
СИАФЕН гел 5% 40г.
5+1 оп.
СИАФЕН сусп.100мг/5мл.120мл.
10+1 оп.
ТАБЕКС тбл.1.5мг.х100
10+1 оп.
ТАЛЕРТ сироп 1мг/мл.120мл.
5+1 оп.
ТАЛЕРТ тбл.10мг.х20
5+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
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РЕВМАЛГОН масло 150мл. 911
1 оп. - 20% доп. отстъпка
ТВИНС ТЕК - обща номенклатура
3 бр. (произволна комбинация)
=
1 бр. ХОНДРОИТИН И САБЕЛЬНИК гел-балсам 85мл. 911
ХОНДРОИТИН И САБЕЛЬНИК гел-балсам 85мл. 911
1 оп. - 20% доп. отстъпка
2 оп. МАЗОЛЕКС унг.8г.
=
1 оп. ДЕРМИН унг.8г.
или
1 оп. БЕЛЕЗИН унг.8г.
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.
ФОРЦА М капс.594мг.х10
5+1 оп.
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Ирена Тонева,
представител
„Доставчици на данни“,
IMS Health
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2015-2020!

Здравейте, приятели!
Очаквате от нас цифри, нали?
Без цифри няма да минем,
защото ние от IMS измерваме
и анализираме пазара от
1994 г. в България, а иначе от
1954 г. Но! Ние знаем, че зад
цифрите има хора и зад всяка
регистрирана продажба стои
човек със своето заболяване и
потребности. Знаете го и вие,
много по-добре от нас.
Затова да започнем
с хората. От 2005 г.
съществува индекс, който
следи удовлетвореността
на потребителите на
здравеопазване в европейските
страни. Нарича се Euro Health
Consumer Index и използва
различни критерии, групирани
в 6 категории, изброени
според тежестта, която
имат в индекса:
- резултати;
- достъп до лекарска помощ;
- пациентски права и
информация;
- обхват на предлаганите
услуги;
- превенция;
- лекарства.

Н

ека разгледаме последните три
години от този индекс –2013,
2014 и 2015 – и три държави – България, Холандия и Македония.

системата на здравеопазването
(оперативните решения се вземат
в изключително висока степен от
професионални медици и пациенти)!

Холандия води класацията години
назад и не само това – постоянно
увеличава броя точки, като през
2015 г. е само на 84 точки разстояние от максималните 1000. Скоро
присъствах на вдъхновяваща презентация на самия мениджър на
проекта за 2015 г. и председател
на Борда на директорите и Главен
изпълнителен директор на Health
Power house, д-р Арне Бьорнберг,
който ни разказа как съвсем умишлено и никак необективно са се
старали да направят индекс за
здравеопазването, в който Холандия да не е на първо място.

Македония! Голямата изненада на
2014 г. и единствената държава от
началото на индекса, която успява
да се премести с 11 места за една година! Македония успява да
подобри драстично показателите
си в една от най-важните категории – достъп до медицинска грижа
– като въвежда онлайн система за
запазване в реално време на часове
при специалист. Просто, ефективно
и явно устойчиво решение, с което
Македония запазва високия си
показател и през 2015 г.

Успели са все пак, с индекса за намаляване вредите от тютюнопушене. Иначе Холандия си остава
номер едно, което автоматично
поставя въпроса какво правят
холандците и можем ли ние да го
направим. Обяснението на Арне е,
че холандците са успели да махнат
„всички некомпетентни ръце“ от

Какво пише за България в ревюто по
страни? Пет реда, които за 2014 г.
завършват с изречението: „The HCP
team is still a shade unconvinced that
the good accessibility numbers in 2013
– 14 are accurate.“ В превод: „Екипът
на Healthcare Powerhouse е все още
една идея несигурен дали добрите
показатели за Достъп за 2013-2014
са точни.“ През 2015 г. установяват,
че грешка няма, но пък имаме спад
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Под лупа
в категориите Резултати и Обхват
на предоставените услуги и финишираме с 530 точки на 31-во място!
Ще завърша с това, че посочените
за пример две държави не са на
първо и второ място по разходи за
здравеопазване на глава от населението според актуалните доклади на СЗО. Иначе всички интересни
факти, които цитирах, можете
да откриете тук: http://www.
healthpowerhouse.com/index.
php?Itemid=55
Връщаме се в България и цифрите
за 2015 г. Да ги разгледаме по тримесечия и да открием разликите:
данни за ръста в стойност на пазара: 11.4%, 10.7%, 5.9%, 3.1%! Какво
се случи във втората половина на
годината? Явно оптимизмът от
добрия сезон в началото на годината е продължил и в следващото
тримесечие – въпреки забавения
ръст на продажбите към краен
клиент (продажбите от аптеки
започват плавно да забавят своя
ръст още във второ тримесечие),
виждаме все още двуцифрен ръст
в зареждането на аптеките. За съжаление този оптимизъм (А дали

не липса на информация?) превърна
аптеките в един буферен склад на
стокова наличност, а нат-рупаните
количества доведоха до по-ниски
показатели във втората половина.
Ето за такива ситуации могат да
помогнат нашите анализи.
Разбира се, отговорът на въпроса
за ръста не е еднозначен. Отразяват се и много други фактори,
сред които директна доставка на
ваксини до МЗ през февруари, които
допълнително покачват цифрите и
слабия сезон във втората половина
на годината, в който сезонните
категории са на минус.

само ще отбележа едно интересно
наше наблюдение – за последните
години броя на хоспитализации продължава да расте и за 2015 г. се
оказва, че по груби сметки всеки
трети от нас е лежал в болница.
Обратно на очакванията обаче този ръст не кореспондира с консумацията на болничните лекарства
като махнем онкологията.

Аптеките! Опитахме се да разнищим откъде идва този 8.11% ръст
в стойност. На първо място, прескрипторните продукти отговарят
за 72% от номиналния ръст на продажбите през 2015 г. спрямо 2014 г.
(жалко, предвид ниските маржове в
И така, теглим чертата на 2015 г.
тази категория). Добрата новина
и виждаме ръст в стойност от
е при нерегистрираните OTC (хра7.6% спрямо 2014 г. и много лек спад нителни добавки, козметика, специкато продажби в опаковки – 0.9%.
ални храни и други нелекарствени
Ще напомня, че за миналата година форми в аптеките). Те продължацифрите на ръста бяха 8.7% в стой- ват със своят двуцифрен ръст и
ност и 5.0% в опаковки. Още интедопринасят с 45 млн. лв. за цитиресни коментари – за първа година рания ръст при аптеките. Ако заот 2011 г. насам болничният канал
дълбаем още в Rx портфолиото и
има по-нисък ръст (5%) от аптечния ръста, който е генерирало, вижда(8.11%). Да се фокусираме върху осме, че този ръст е изключително
новния генератор на ръст за 2015 г. концентриран – половината от но–аптеките. Като за болниците
миналното нарастване на продаж-
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Под лупа
бите идва от 6 класа и 21 бранда!
Иначе казано, ръстът се генерира
основно от скъпи терапии, а не от
масово продаваните в аптеките
продукти и за съжаление нелошите
цифри за 2015 г. не кореспондират
пряко с финансовите резултати
в аптеките.
Подобаващо е да завършим с перспективата за българския пазар до
2020 г. Ако трябва да цитираме
официалните прогнози от IMS, данните за ръст на световния пазар
са 4 до 7%, а за България 7-8%, но
прогнозирането в толкова динамична среда, каквато е българското
здравеопазване, е трудна задача.

предвидим продължаващ двуцифрен
ръст, не само заради тенденциите
в последните години, а и заради
наблюденията от други пазари в
Европа, където тези категории са
силно представени. Естествено, изненади също може да има, особено
при хранителните добавки, чийто
ръст може да се повлияе от евентуални регулативни изменения.

България в Euro Health Consumer Index, 2015
България – понижение спрямо 2014

2

Оставаме с въпроса на какво да
заложим в тази динамична и несигурна среда? Нашата подсказка –
на правилната информация!

VIII Маркетингова Конференция, Стинг

Source: http://www.healthpowerhouse.com/

България трупа точки от улеснен достъп до
лекарска помощ

Критерии

Брой точки

Patient rights, information and e-Health
Waiting times / Access
Outcomes
Range & Reach of services provided
Prevention

2015.
2015-2020!

Видяхме, че основна категория в
аптеките и основен генератор на
нарастването на пазара е прескрипторното портфолио, а именно то
е най-силно зависимо от административно-законодателните решения, които тепърва предстоят да
влязат (или пък не?) в сила или тепърва да бъдат измислени!

Pharmaceuticals deployment

3
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Ирена Тонева
Представител Доставчици на данни, IMS Health
02.04.2016

0

Продажби в
стойност
(млн. лв.)

Ръст на
продажбите в
стойност, %

Продажби в
опаковки
(млн.)

Ръст на
продажбите в
опаковки, %

772

11.4

88

3.1

Rx

572
112
88

10.8
8.8
19.8

47
22
19

2.1
4.1
4.3

Ръст на
продажбите в
опаковки, %

Продажби в
стойност
(млн. лв.)

Ръст на
продажбите в
стойност, %

Продажби в
опаковки
(млн.)

Общ мониториран пазар

751

10.7

83

-0.3

Rx

569
97
85

10.5
7.1
15.8

47
19
17

1.1
-0.8
-3.5

OTC R
OTC NR

*Без корекция за ПЕ.
5

България в Euro Health Consumer Index, 2014

Source: IMS Sell in
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… за разлика от втората половина на 2015
Общ мониториран пазар, Q3-2015

Продажби в
стойност
(млн. лв.)

Ръст на
продажбите в
стойност, %

Продажби в
опаковки
(млн.)

Общ мониториран пазар

749

5.9

84

-3.4

Rx

566
100
83

6.8
-2.8
11.2

45
21
17

-0.7
-6.1
-6.7

Ръст на
продажбите в
опаковки, %

OTC R
OTC NR

Общ мониториран пазар, Q4-2015

Продажби в
стойност
(млн. лв.)

Ръст на
продажбите в
стойност, %

Продажби в
опаковки
(млн.)

786

3.1

88

-2.7

Rx

584
108
94

3.0
-2.5
12.0

48
21
18

-1.3
-4.0
-4.9

OTC NR

*Без корекция за ПЕ.
6

Ръст на
продажбите в
опаковки, %

Общ мониториран пазар
OTC R

Source: http://www.healthpowerhouse.com/

75
150
125
56
71
52

Общ мониториран пазар

Общ мониториран пазар, Q2-2015
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15%
23%
25%
15%
13%
10%

През първата половина на 2015 общия пазар достига
двуцифрен ръст*

България в Euro Health Consumer Index, 2013

OTC NR

1

BG
2015

2015.2015-2020!
Общ пазар 2015
Портфолиото на 2015
Търговия на едро
Динамика на аптеките

Общ мониториран пазар, Q1-2015

0

%

Source: http://www.healthpowerhouse.com/

OTC R

Съществен фактор в една прогноза би било и въвеждането на иновативни терапии, които разбира се
ще изискват ресурс и така ще увеличат цифрата на ръста, отново
без особен маржов смисъл на участниците в дистрибуцията! Приносът лекарствата без лекарско предписание ще бъде до голяма степен
зависим от това дали ще има добър
сезон или не, тъй като една трета
от продажбите на тази група идва
именно от сезонни категории. В
същото време за нелекарствените
продукти изглежда някак лесно да

от
общия
резултат

150
225
250
150
125
100
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Source: IMS Sell in
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Зимните сезонни категории бележат общ спад
във втората половина на 2015

2015

19% от ОТС

Топ 5 зимни OTC категории

1H-2015 2H-2015

3.5

15.86

-6.71

01B1 COLD OR FLU REMEDIES

1.48

10.97

-5.64

01C1 SORE THROAT REMED.

7.55

20.00

-2.64

01A2 EXPECTORANTS

-2.35

10.76

-15.13

01B2 NASAL DECONGESTANTS

9.32

22.96

-1.13

01A1 COUGH RELIEVERS

2.46

22.52

-14.52

Продажби в
стойност
(млн. лв.)

Ръст на
продажбите в
стойност, %

Общ мониториран пазар

3 057

Rx

2 289
417
350

OTC R
OTC NR

Продажби в
опаковки
(млн.)

Ръст на
продажбите в
опаковки, %

7.6

342

-0.9

7.6
2.4
14.6

187
84
71

0.3
-1.8
-2.7

Ръст общ пазар, аптечен и болничен пазар, 2013 – 2015

25
20

J01 SYSTEMIC ANTIBACTERIALS

2015

1H-2015

2H-2015

-0.09

6.59

-7.22

10
8
5

0
Q1
2013

Q2
2013

Q3
2013

Q4
2013

Q1
2014

*Без корекция за ПЕ.
7

Source: IMS Sell in
19

Общ пазар
Аптечен
Болничен

15
5

Ръст на продажбите в стойност

Динамика на брой хоспитализации и разход за
лекарства, болничен канал
Консумация на лекарствени продукти, млн. лв.

Общ мониториран пазар, 2015

Топ 5 зимни категории представляват 19% от продажбите на всички
ОТС продукти и 31% от стойността на ОТС R
Ръст на продажбите в стойност

Болните болници…
без онкологичните L-класове

7.6% ръст за 2015 г.

Q2
2014

Q3
2014

Q4
2014

Q1
2015

Q2
2015

Q3
2015

Q4
2015

2,2

185

2

180

1,8

175

1,6

170

1,4
1,2

165

1

160
2010

2011

2012

2013

2014

Консумация на лекарствени продукти без L-класовете, онкология

VIII Маркетингова Конференция, Стинг

2015

Брой хоспитализации

Source: external, IMS Sell in
8

% принос в стойност за общия ръст на
аптечния пазар 2011 – 2015
29%

15%
16%
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72% от ръста за 2015 идва от портфолио с
изключително ниски маржове!

*Прескрипторните и нерегистрираните ОТС продукти
движат ръста на аптечния пазар през 2015

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

2,4

190

Source: IMS Sell in
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България води класацията за % разходи за
болнична грижа

195

Share of drug expenditures – Value Added Process

21%

22%

23%

2015

73%

3%7%

17%

18%

12%

5%

2014

73%

3%7%

17%

2013

72%

4% 8%

17%

2012

71%

4% 8%

17%

2%

MNF
WHS
PHS
VAT

69%
70% Портфолиото
60%
66%
Общ пазар
2015.
на 72%
2015. Търговия
на едро.
Динамика
на аптеките
2011
71%
4% 8%
17%
2011

2012
Rx

9

*Без корекция за ПЕ.
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Ръстът на аптечен пазар
е силно
L04A IMMUNOSUPPRESSANTS
концентриран в малкоB01A
наANTITHROMBOTIC
брой класове…
AGENTS

21

20%

10%

20%

30%

50%

60%
Source: IMS Sell in

Source: IMS Sell in
14

15

21 Бранда с принос за 50% от номиналния ръст на
аптечен канал за 2015

Xarelto

Lantus Solostar

Xarelto

Lantus Solostar

Freestyle Optium

Synflorix

Freestyle Optium

20%

50%

Prolia

Humira

Equilis

Hexacima

Gilenya

Ultibro Breezhaler

Remisma

Stelara

Remisma

Aspirin
30% Protect

Pradaxa

Aspirin Protect

Roactemra

Inflectra

Janumet

Victoza

Seebri Breezehaler

Exjade

Brilique

-

Inflectra
20%

Victoza 40%
30%

50%

60%

Brilique

-

Source: IMS Sell in, No Parallel Trade corrections!
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И с минимални промени в топ 10 по продажби
в опаковки на Rx ATC Класове

VIII Маркетингова Конференция, Стинг

Високите ръстове в ОТС се генерират от
хранителните добавки
Топ 10 OTC Категории на аптечен

Топ 10 Rx Категории на аптечен
канал,

Топ 10 Rx Категории на аптечен

2014

канал,

2015

A10C HUMAN INSULIN+ANALOGUES

A10C HUMAN INSULIN+ANALOGUES

R03F B2-STIMULANTS+CORTICOIDS

L04B ANTI-TNF PRODUCTS

C07A B-BLOCKING AGENTS,PLAIN

C07A B-BLOCKING AGENTS,PLAIN

L04B ANTI-TNF PRODUCTS

R03F B2-STIMULANTS+CORTICOIDS

% Ръст
спрямо
2014

2.95
-9.73

3%

C03A DIURETICS

C03A DIURETICS

-0.19

-6%

C08A CALCIUM ANTAGONIST PLAIN

C08A CALCIUM ANTAGONIST PLAIN

-3.62

7%

New in top 10

VIII Маркетингова Конференция, Стинг

M01A ANTIRHEUMATIC N-STEROID

A10C HUMAN INSULIN+ANALOGUES

5.74

A10C HUMAN INSULIN+ANALOGUES

M01A ANTIRHEUMATIC N-STEROID

5.52

C09A ACE INHIBITORS PLAIN

-10%

C09D ANGIOTEN-II ANTAG, COMB

C09D ANGIOTEN-II ANTAG, COMB

A10N DPP-IV INHIBITOR A-DIABS

25%

N06D NOOTROPICS

N06D NOOTROPICS

1.12

C08A CALCIUM ANTAGONIST PLAIN

-4%

A10J BIGUANIDE ANTIDIABETICS

A10J BIGUANIDE ANTIDIABETICS

7.53

M01A ANTIRHEUMATIC N-STEROID

6%

C10A CHOLEST&TRIGLY.REGULATOR

C09B ACE INHIBITORS COMBINAT

7.34

Source: IMS Sell in
16

% Ръст
спрямо
2014

C09A ACE INHIBITORS PLAIN

11%

J05B ANTIVIRALS EXCL ANTI-HIV

2015

C07A B-BLOCKING AGENTS,PLAIN

C09B ACE INHIBITORS COMBINAT

N05A ANTIPSYCHOTICS

канал,

C09A ACE INHIBITORS PLAIN

C09D ANGIOTEN-II ANTAG, COMB

New in top 10

Топ 10 Rx Категории на аптечен

2014

C07A B-BLOCKING AGENTS,PLAIN

C09D ANGIOTEN-II ANTAG, COMB

C09B ACE INHIBITORS COMBINAT

канал,

6%

C09A ACE INHIBITORS PLAIN

C08A CALCIUM ANTAGONIST PLAIN

Топ 10 Rx Категории на аптечен

42%

New in top 10

канал,

10.82

Source: IMS Sell in
17

Prolia

Stelara
Pradaxa
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Rx водещите категории със значимо
разместване в топ 10 по продажби в стойност

VIII Маркетингова Конференция, Стинг

100%

Принос на брандове за номиналния ръст на
аптечен пазар, 2015

Seebri
Breezehaler
Exjade
Принос за номиналния ръст на аптечен пазар

Принос за номиналния ръст на аптечен пазар

80%

Gilenya

Roactemra
40%

60%

Hexacima

0% Janumet
10%
0%

40%

Equilis

Ultibro Breezhaler

30%

20%
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Humira

Synflorix

44

7395
640

0%
13

Принос
на брандове за номиналния ръст на
21 Бранда с принос за 50% от номиналния ръст на
аптечен
пазар,
2015
аптечен
канал за
2015

50%

17

2015

… и дори брандове

A10B BLOOD GLUC LOW EXCL INSULIN
BACTERIAL&VIRAL VACCINE COMB
на Rx АТC/OTCJ07C
класове
за номиналния
R03B OTH DRUG OBSTR AIRW D INHAL
ръст на аптечен
пазар, 2015
J07A BACTERIAL
VACCINES

6

2014

OTC NR
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Брой брандове

Брой Rx АТC/OTC класове

Принос

2013
OTC R

Source: IMS Sell in

2014

канал,

2015

% Ръст
спрямо
2014

02A1 GENER PAIN RELIEF ADULTS

-1.5%

01B1 COLD OR FLU REMEDIES

01B1 COLD OR FLU REMEDIES

1.5%

01C1 SORE THROAT REMED.

01C1 SORE THROAT REMED.

7.5%
-2.4%

01A2 EXPECTORANTS

01A2 EXPECTORANTS

01B2 NASAL DECONGESTANTS

01B2 NASAL DECONGESTANTS

02E1 MUSCULAR PAIN RELIEF TOPI

02E1 MUSCULAR PAIN RELIEF TOPI

10.2%

10E1 HEART ATTACK PREVEN.PROD.

10E1 HEART ATTACK PREVEN.PROD.

17.3%

03F1 PROBIOT FOR DIGEST HEALTH

03F1 PROBIOT FOR DIGEST HEALTH

24.0%

05F1 IMMUNOSTIMULANT PREPARATI

05F1 IMMUNOSTIMULANT PREPARATI

18.0%

02G2 JOINT CARE PRDS(SYSTEMIC)

02G2 JOINT CARE PRDS(SYSTEMIC)

Source: IMS Sell in
18

Топ 10 OTC Категории на аптечен

02A1 GENER PAIN RELIEF ADULTS
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9.3%

6.3%

ЗА

HO

БЪ
Л

BO

ГА
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Спечели
битката с
алергията!

ЕФЕКТИВНО ОБЛЕКЧЕНИЕ ПРИ
РАЗДРАЗНЕНИ И ЗАЧЕРВЕНИ ОЧИ
• Възстановява комфорта на очите
и ясния поглед
• Помага при алергичен конюнктивит
и други дразнения на очите
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*според данни на
IMS България за
2014 година

Лекарствен продукт без лекарско предписание.
Съдържа тетрахидрозолинов хидрохлорид.
За възрастни и деца над 6 години.
Преди употреба прочетете листовката. No A45/02.04.2015

Ref. No: CONBG/VIS/0216/009

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.
А302/07.01.2016
Ref.No: CONBG/REACT/1215/062

Осмата национална
маркетингова
конференция за
фармацевти се
проведе на 02.04.2016
г. в зала „EFE“, хотел
„Маринела“ – София

Фармацевтичен
маркетинг
З

а осми пореден път СТИНГ АД,
като водещ дистрибутор на
лекарствени продукти, хранителни
добавки и козметика в България,
организира мащабно маркетингово
събитие с цел поощряване на прозрачността и комуникацията между
всички участници в лекарстворазпространението. Мотото беше
„Заедно да планираме времето“.
Участие взеха 580 магистър фармацевти, собственици на аптеки
от цялата страна.

ята детската писателка Петя Кокудева и стихосбирката й „Питанки“.

Пролетната конференция тази
година инициира здравна, социално
значима кампания за стимулиране
на четенето. Идеята беше провокирана от празника на детската
книга – 2 април. В началото на събитието представихме на аудитори-

Клиенти, чувствителни към
измененията в цените.
Нови конкуренти.
Нови канали за дистрибуция
и комуникация.
Интернет.
Мобилна търговия.
Глобализация.
Дерегулация.
Списъкът е безкраен.

Фармацевтите бяха поканени да
подкрепят инициативата, като в
ежедневната си работа през месеците април и май предлагат на клиентите си книги. Тази година на форума се създаде интригуваща лекционна среда. Поставени бяха акценти
върху нуждата от промяна в маркетинговата концепция, защото днес
пазарът се променя твърде бързо.

Променя се не само пазарът, а и
технологиите, които го поддържат
– електронна търговия, електронна
поща, мобилни телефони. Това, което не достига, не са продуктите,
а клиентите. Проблемът не е в
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в действие
предлагането, а в търсенето. На
конференцията се наложи изводът,
че излишъкът на производствен
капацитет води до свръхконкуренция, при която прекалено много
продукти се борят за малко потребители. Резултатът е хищническо
ценообразуване и увеличаващ се
брой фалирали фирми. В рамките
на конференцията се предложи
идеята за съвместна работа върху
нова концепция – холистична маркетингова рамка, обединяваща ресурсите на производителите, аптеките, дистрибуцията и всички
други структури, влизащи в този
пазар, защото интернет и технологиите създават една нова
икономика.
Старата икономика се базира на
логика и управление на производствените индустрии, докато
новата се базира на логиката
на управление на информацията
и информационните индустрии
и победителите са тези, които
разполагат с най-добрите информационни системи и данни. Ето
защо по-гъвкавите бързат да
цифровизират своя бизнес с цел

намаляване на разходите и увеличаване на пазарния обхват, и пазарното проникване. Интернет
предоставя нови възможности както на потребителите, така и на
аптеките, и на производителите.
Проблемът е, че голяма част от аптеките не го използват ефективно.
На преден план беше посочен фактът, че потребителят се е превърнал в ловец. Той уведомява аптека-

На фокус
та какво да търси, той посочва
цена. Т.е. пазарът се променя побързо, отколкото нашият маркетинг. Изводът е, че сегашният,
класическият маркетингов модел
на продуктово позициониране има
нужда от пренастройка, т.е. трябва да се задоволят нуждите на
потребителите по-най удобния
начин, който да сведе до минимум
времето и енергията. Всъщност
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аптеките трябва да пренастроят
вниманието си от продуктовия към
клиентския фокус. На конференцията се предложиха теми, които да
стимулират съвременния маркетинг и управление на взаимоотношенията с клиентите, както и
замяната на търговската концепция с холистична маркетингова
концепция. Интерес предизвикаха
и темите за управление на риска,
за възможността от гъвкава кредитна политика, както и възможността за работа с био храни.
Изложбената част от събитието
беше богата и пъстра. Включиха се
редица български и чужди производители на лекарствени продукти,
хранителни добавки, медицински
изделия, козметика, био храни, технически средства – Teva, Les LaboratoireServier, Sanofi, KRKA, Angelini,
GlaxoSmithКline, Actavis, AbbVie, AstraZeneca, Omega, Johnson&Johnson,
Sandoz, AlpenPharma, Queisser
Pharma, Kendy, Boiron, Montavit,
Medica, Fortex, Vita Focus, Ecopharm,
Ramcopharm, Inbiotech, Omega Pharma, Antibiotic-Razgrad, Aptamil, Vichy,
Bioderma, La Roche-Posay, Asam,

KräuterhoF, Nestle, Aroma, Hartmann,
Medhouse, Bulnex, Condor Medical,
Pelikan-Citizen, Dove, Bio Balev.
Представени бяха и професионални
лекции за 38 продуктови гами. Пред
участниците бяха презентирани
над 1500 слайда интересна и полезна информация в рамките на целия
ден. Лекционната част приключи с
Ирена Тонева от IMS Health Bulgaria,
която направи анализ на лекарствения пазар за 2015 г. и прогнозите
за 2016 . и с лекцията на проф. Т.
Бенишева, която запозна фармацевтите с новите предизвикателства на здравната реформа.
Традиционният пролетен бал беше
красиво музикално-танцово подчертан с фрагменти от балета „Болеро“ на Равел по хореография на Маргарита Арнаудова и изпълнени от
балет „Арабеск“. „Дани Милев Бенд“
и Мариана Попова допълниха програмата с оригинални изпълнения на
хитови песни.
Може да се каже, че това знаково
събитие изпъкна във фармацевтичния календар на 2016 г.
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Четенето е здраве!
Кампания за стимулиране
на четенето
Инициатива на 8-та
маркетингова конференция
за магистър фармацевти
Уважаеми колеги,

само психичното, но и физическото
здраве. Идеята е подкрепена от
В рамките на тазгодишната маризтъкнати писатели и личности,
кетингова конференция за фармакоито полагат много грижи за тоцевти инициираме и предлагаме на ва нашето общество да оцени и
вашето внимание здравна кампания, разбере ползите от четенето. Д-р
която ще даде нов тласък и социал- Дариткова, председател на комисия
на значимост на нашата консулпо здравеопазавне, също изрази
танска роля и функция, а именно да подкрепа към инициативата.
стимулираме четеното на книги.
На Осмата маретингова конференКакто е известно, четенето е
ция за фармацевти, организирана
здравословно – подобрява конценот СТИНГ АД, беше представена
трацията и намалява стреса. На
детската стихосбирка „Питанки“ на
много хора четенето на книги им
писателката Петя Кокудева в чест
служи за “бягство от ежедневието” на Световния ден на детската книслед училище или работа.
га. Свидетели сме, че младите хора
прекарват все повече време пред
Литературата, независимо от
компютрите и телевизорите и все
жанра, има благоприятен ефект
по-малко четат.
върху мозъка. Затова всеки, който
иска да подобри мисловните си про- Забелязва се тенденция учениците
цеси, психологически и когнитивно, да не подбират литературните
трябва да постави четенето в
източници, а да използват само
списъка на своите ежедневни дейедин, предимно електронен източности. Ние, като здравни специаник при подготовката си. И още – с
листи и хора, които всеки ден се
напредването на възрастта четесблъскват с истината за реалното нето помага на мозъка ни да функздраве на гражданите, знаем, че по- ционира правилно. Това установява
добни каузи биха подпомогнали не
д-р Робърт С. Уилсън. А научната
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разработка на д-р Робърт Фрейдланд от National Academy of Sciences,
САЩ потвърждава заключението му.
При възрастни хора четенето на
книга намалява с два пъти и половина опасността от развиване на
Алцхаймер (за разлика от гледането
на телевизия).
Всеки магистър фармацевт, работещ в аптека, който иска да подкрепи тази инициатива, моля да се
свърже с нас най-късно до 18 април,
за да му разясним начина на реализиране на кампанията в рамките на
месеците април и май.
От организаторите
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Уважаеми партньори
и контрагенти,

Б

лагодарим на вас и на вашите
екипи, че взехте участие в
провелата се на 02.04.2016 г. Осма
маркетингова конференция за
фармацевти.
Приемете още веднъж нашата
благодарност и признателност.
Включвайки се в тази инициатива
за обучение на магистър фармацевти, спомогнахте за по-добрата
колаборация между производители
и фармацевти. Надяваме се да сме
ви били полезни в прилагането на
маркетинговите и търговските
активности.
Сигурни сме, че проведеният
диалог по темата „Фармацевтичен
маркетинг в действие“ и идеята
за съвместна холистична маркетингова рамка е допълнило
Вашата визия и нагласа за бъдещи
съвместни проекти.
Тази година за първи път събитието инициира здравно, социална
кампания за стимулиране на четенето под мотото „Четенето е
здраве“. Кампанията е подкрепена
от изтъкнати писатели и личности, които полагат много грижи за
това нашето общество да оцени
и разбере ползите от четенето,
както и от д-р Д. Дариткова –
председател на комисия по здравеопазване. Ако имате желание бихте

могли също да се включите в тази
инициатива, която ще протече в
рамките на месец април и май.
На Осмата маркетингова конференция присъстваха над 550 фармацевти от цялата страна.
39 компании производители и вносители на лекарствени средства,
хранителни добавки, медицински
изделия и козметика, софтуерни и
хардуерни продукти, медицинска
апаратура, консумативи и био храни
имаха изложбени щандове.
С подробната информация за събитието можете да се запознаете на
нашият сайт www.stingpharma.com.
Надяваме се да сте удовлетворени
от интензитета и резултата от
протичането на конференцията.
Ще се радваме да се видим отново
и следващата пролет, на Деветата
маркетингова конференция за
фармацевти.
Приемете нашите сърдечни
пожелания за здраве и успехи, за
светли и слънчеви пролетни дни.
		
С уважение,
			
Аделина Любенова
			
СТИНГ АД 		
						
			
05.04.2016 г., София

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
Висок профил на безопасност
Без холестерол, глутен и усвояеми
въглехидрати

+ ПОДАРЪК
ДНЕВНИК ЗА
ОТСЛАБВАНЕ

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

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

Партньор

на фармацевтите
Е
БАНКА НОМЕР ЕДНО В БЪЛГАРИЯ
Клиенти:

>1 000 000
Служители: >3 600
Номер едно по активи:

15,3 млрд. лв.

Номер едно по общ брой кредити и аванси
на клиенти:
,23 млрд. лв.

10

Номер едно по депозити на клиенти:

11,4 млрд. лв.

Най-голямата банка в България
Водеща лизингова компания
Сред водещите компании за
потребителско кредитиране
Лидер на пазара за факторинг услуги
Най-голямата компания за
Колективни инвестиции

УниКредит Булбанк предлага специализиран БИЗНЕС
МОДЕЛ и за работа с Микро и Малки предприятия
Силна развита
КЛОНОВА МРЕЖА

БИЗНЕС МОДЕЛ
за микро и малки
предприятия

250
локации

Личен БАНКЕР
за всяка фирма
РЕШЕНИЯ за всяка фирма
независимо от размера й

270
RMs

Най-висока КЛИЕНТСКА
УДОВЛЕТВОРЕНОСТ в България

Продуктови предложения,
подпомагащи взаимоотношенията с

Вашите КЛИЕНТИ

 24/7 виртуален ПОС за вашите
онлайн магазини

ОБСЛУЖВАНЕ
за микро и малки
предприятия

 Безплатно включване в

Лоялната прогарама на Банката
с >1 млн. клиента

 ПОС терминали +

дибитна/кредитна карта
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Добре дошли в
Продуктови предложения
ЗА ВАС И ВАШИЯ БИЗНЕС

Продуктови предложения,
подпомагащи взаимоотношенията с

Вашите СЛУЖИТЕЛИ

Вашите ДОСТАВЧИЦИ

 24/7 управление на вашите сметки от

 Преференциално обслужване

вашия дом или офис с ползване на
Онлайн/Мобилно банкиране;

 Възможност безплатни преводи в

мрежата на банката и издаване на
безконтактна дебитна карта

BULBANK Pay

 Автоматични разплащания с доставчици

 Допълнително

на комунални услуги с ползване на
Булбанк Пей;

пенсионно осигуряване

www.unicreditbulbank.bg
& Булбанк Мобайл

Булбанк Мобайл
Мобилно банкиране е услуга за електронно банкиране,
осигуряваща директен достъп до сметките на клиенти,
посредством мобилно устройство.

най-близкия Филиал, банкиране
банкомат, депозитен АТМ

пакетни
програми

Булбанк Онлайн
съвременна услуга за интернет банкиране,
която позволява извършване на различни видове
операции и справки от собствения си компютър,
без да се налага посещение на филиал на банката.

БИЗНЕС

Зони за самоослужване и
МОДЕЛ
ATM с депозитна функция

 Минимална месечна такса от

Зони за самообслужване - банкомат, банкомат с
депозитна функция, интерактивен екран, киоск
терминал.
• Операции - депозити по сметки, дебитни и кредитни
карти, теглене на средства;
• Предимства - пестене на време.

КРЕДИТИРАНЕ
ОБОРОТНО ФИНАНСИРАНЕ





За разширяване на асортимента
За поддръжка на необходимите запаси
За постигане на по-добри цени, зависещи от срока
на плащане и обема на поръчките

Кредити за оборотни
средства:
 Бърз отговор
 Гъвкави схеми за усвояване и
погасяване
 Без допълнителни изисквания за
обезпечение за кредити до TBGN 100

13,95 лв./мес.

 Най-използваните продукти и услуги
 Прозрачни условия
Добре дошли в

КРЕДИТИРАНЕ
ИНВЕСТИЦИОННИ КРЕДИТИ -ОБОРУДВАНЕ





За осигуряване на необходимото оборудване
За покупка на специализиран софтуер
За постигане на съвременна визия

Инвестиционен кредит за покупка на оборудване
индивидуални схеми за погасяване без допълнителни
изисквания за обезпечение за кредити до TBGN 100

ИНВЕСТИЦИОННИ КРЕДИТИ - АПТЕКА
За закупуване на собствен обект
За развитие на собствена верига

Инвестиционен кредит за покупка на недвижим имот
дълъг срок за погасяване индивидуален план за
погасяване

Десислава Николова,
Институт за пазарна
икономика

2015 година –
най-силната

за пазара на труда
от 2008 г. насам

П

реди дни НСИ публикува
обобщените си годишни
данни за 2015 г. от наблюдението на работната сила, които
показват, че миналата година
е била най-силната за пазара на
труда от началото на кризата.
Броят на заетите се е увеличил с 50 500 през миналата година спрямо ръст с 46 500 през
2014 г., а коефициентът на заетост се е покачил с 1,1 процентни пункта до 49,1% (за населението на 15 и повече години).
Коефициентът на заетост
вече изпреварва стойността
си от 2007 г. и ако този темп
на създаване на нови работни
места продължи и през 20162017 г., има голяма вероятност
тази или следващата година да
достигне най-високото си ниво
въобще (50,8% през 2008 г.).
Това, което е притеснително,
е, че има няколко групи, които
не участват в създаването на
новата заетост:
1) хората с основно образование – коефициентът на заетост в тази група се запазва

непроменен спрямо 2014 г. (20,8%), а
броят на заетите дори намалява;
2) хората с начално и по-ниско
образование – коефициентът остава без промяна от 2014 г. (11,4%), а
работните места се свиват;
3) младежите на 15-24 г. – при
тях заетите намаляват с 9 500
спрямо 2014 г., а коефициентът на
заетост се смъква до 20,3% през
2015 г. спрямо 20,7% за 2014 г.
Паралелно с увеличената заетост в
икономиката през 2015 г. се наблюдават два положителни процеса –
намаление на безработицата и на
икономическата неактивност. При
безработицата се отчита спад на
броя на безработните със 79 400
през 2015 г. – най-големият до момента (откакто започва да се съставя статистиката за работната
сила през 2003 г.). Макар и основната причина за спада на безработицата да е новата заетост, част от
обяснението се крие и в демографските процеси, т.е. в ежегодния
спад на населението1. Коефициентът на безработица също бележи
рекорден спад миналата година с
2,3 процентни пункта.

Коефициентът на безработица намалява във всички групи по възраст
и образование с изключение на тези
с начално и по-ниско образование,
където се покачва до 43,1% (спрямо
42.7% през 2014 г.), въпреки че броят
на безработните леко се свива
дори и в тази група.
Това, което трябва да се отбележи
като изключително положителна
динамика в данните, е, че намаляват както краткосрочно, така и
дългосрочно безработните. Тук не
знаем до каква степен намалението
е заради демографските процеси
или заради намирането на работа
във всяка група, но е факт, че спадът на безработните е равномерно
разпределен между краткосрочно
и дългосрочно безработните. Все
пак, безработните с престой извън
заетост над 2 години, макар и да
намаляват с близо 20 000 миналата
година, остават най-многобройната група в редиците на безработните – около 40% от всички безработни са именно такива дългосрочно незаети, като техният дял дори
се покачва спрямо 2014 г. (когато
са били 38% от всички).
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Актуално

Заетост и безработица в %
Източник: НСИ

Друга положителна тенденция през
2015 г. е, че икономически неактивните (тези, които нито работят,
нито търсят активно работа) също намаляват – с 15 900 души, като
броят на обезкуражените намалява
с 19 200 за годината.
Прави впечатление, че намалението
на неактивните е дошло именно от
тези, които желаят да работят, но
по някаква причина не търсят активно работа (най-често обезкураженост). Точно тази част от неактивните, заедно с безработните,
показват неизползвания ресурс на
трудовия пазар. За 2015 г. техният
сбор е около 561 000 души.
Към момента изглежда, че положителните тенденции на пазара на
труда ще продължат и през 2016 г.,
тъй като пазара следва с известно
закъснение тенденциите в производството. А съвкупното производство миналата година изненада с
доста по-висок ръст от очакваното, като БВП реално се увеличи с
3% спрямо очаквания за не повече
от 2% в началото на годината.
Отворените данни за свободните
работни места на Агенцията по

заетостта също показват, че оживлението на пазара на труда продължава и в началото на 2016 г. Към 17
март 2016 г. свободни са 15 313 работни места, като техният брой
показва продължаващо нарастване
спрямо данните за февруари (15 152)
и януари (11 291).
Претеглена към броя на свободните работни места по различните
обяви, средната брутна заплата за
свободните работни места в страната на база 8-часов работен ден е
599 лв. при 536 лв. през август 2015
г. Т.е. видно е, че и тенденцията на
чувствително покачване на заплащането, която наблюдавахме през
2015 г., продължава и през 2016 г.,
включително и заради поредното
вдигане на минималната заплата
от началото на 2016 г. (до 420 лв.).
Големият въпрос, от който ще зависи продължаващото подобрение
на пазара на труда, е каква част от
тези над половин милион души, които са неизползваният ресурс в икономиката, имат търсените от работодателите качества, умения и
образование, т.е. доколко те са
„продаваеми” на трудовия пазар.

Всяко бъдещо повишение на заетостта или намаление на безработицата и неактивността ще
зависят именно от отговора на
този въпрос.
[1] Все още няма данни за населението
през 2015 г., но според прогнозата на
НСИ, спадът на населението през 2015
г. се очаква да достигне около 34 000.
Вероятно намалението на населението
през 2015 г. е било и по-голямо, ако се
съпоставят данните за заетите и
безработните с тези за икономическите неактивните.
Докато нетната промяна в работната сила (която се състои от сбора на
заетите и безработните) е спад с 28
900 за миналата година, останалата
част от населението - икономически
неактивните, намаляват с около 15 900.
Т.е. от данните за наблюдението на
работната сила излиза, че населението миналата година се е свило с 44 800
души. Разбира се, статистиката за
работната сила е извадково проучване,
което означава че трябва да се отчита съответната грешка, когато
се прилага за цялата съвкупност
(т.е. населението като цяло).

П

еруниката е една от така
наречените „самодивски
билки“, които са се използвали
в миналото от русалии, кукери,
шамани и знахари в магически
ритуали за постигане на здраве
и благоденствие на хората.
Съществува поверие, че перуниката носи щастие, успех и
победа и когато човек я вземе в
ръце, тя му носи сила и енергия.
Хората вярвали, че коренът на
перуниката изпълнява всякакви
желания и помага на човек да
постигне набелязаното, прави
го по-целеустремен. Неслучайно
перуниката се слави и като
любимото цвете на Христос.
За медицински цели се събират
коренищата на 2-3-годишни растения, които се вадят през април (преди цъфтежа) или късно
есента. Коренището е късо и
расте хоризонтално, с много
коренчета. След изваждането
коренищата се измиват, обелват и сушат на сянка или в сушилня при 30°С. Изсушените
коренища са жълтеникаво-бели,
с приятна теменужна миризма
и сладникаво-слузест вкус.
Химичен състав
Коренищата съдържат етерично масло, алдехиди, органични
киселини, гликозиди, мазнини, дъбилни вещества, смола, слузни
вещества, нишесте и др.
Действие
Отхрачващо, общоукрепващо,
нервоуспокоително и болкоуспокояващо. Действа благо-

Билковата кошница
приятно върху възпалените
лигавици на бронхите, трахеята,
стомаха и червата. Успокоява спазмите при жлъчни кризи, дразни лигавицата на носа, премахва болката
при никненето на зъби у деца. Установено е, че спиртно-водният екстракт от коренищата в концентрация 1:300 потиска развитието на
туберкулозните бактерии.

Синя перуника
Прилага се вътрешно при кашлица,
остри и хронични бронхити, стомашни болки, гастрити, колити,
чернодробни и жлъчни заболявания
и зъбобол. Известният билкар Еньо
Миланов препоръчва билката за
лечение на грипни състояния.
Външно се прилага за успокояване
на кожата. В Българската народна
медицина извлек от коренищата се
употребява при задух, астма, мигрена, газове, чревни болки, слабително
и при начална туберкулоза. Отвара
от синя перуника, синя тинтява и
жълта комунига се препоръчва при
ревматизъм. Отвара от т.нар. „калилярски корени“ на билките перуника, коприва, троскот и магданоз

се използва при трудно уриниране.
Начин на употреба. Около 1 ч. л.
изсушени и ситно нарязани коренища се запарва с 300 гр. вряща вода.
Остават се да киснат 20 мин. Запарката се прецежда и се пие по
80 гр. 3 пъти на ден 15 мин. преди
ядене. Външно се използва студен
извлек – 1 ч. л. ситно нарязани корени се накисват в 1 ч. ч. хладка вода,
кисне 8 часа (дозата е за 1 ден).
Внимание! Билката е отровна в големи дози! Да се спазва препоръчаната доза и не трябва да се употребява за дълъг период от време.

Блатен аир
(галистомахче) Асоrus Calamus L
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Полезно

на месец април
Българските му наименования са
акорус, миризлив акорус, тръстиков
акорус. Всички си спомняме онзи
мил готвач – джуджето Дългоноско
– и за прекрасната баница „Сюзерена“, която не е никаква баница без
вълшебната билка галистомахче.
Със своето меко апетитовъзбуждащо действие и приятен аромат
блатният аир наистина напомня
за билката от незабравимата приказка на Филхелм Хауф. Още индийските лекари го използвали, а древните гърци и римляни научили за
него от арабските и финикийските търговци. Споменава се и по
време на походите на Александър
Македонски в Индия.

ния аир са традиционна подправка
в индийската и арабската кухня, използват се за сладкиши, компоти,
сладка, желета и конфитюри.

евгенол, азарон, кариофилен, куркумен, гвайен, селинен, каламен, калокорен, изоакорон, каламендиол, калорен, проазулен и въглерод, е с неизучен състав. В коренището се
Клинично е установено, че декокът съдържат и горчивият гликозидаот коренището на блатния аир
корен, алкалоидът каламин, дъбилни
усилва секрецията на солна кисели- вещества, вит. С, скорбяла, слузни
на в стомаха, особено при хипоацид- вещества, смола и др. В листата
ни гастрити. Това определя благоса открити дъбилни вещества и
приятния ефект на билката при
етерично масло.
липса на апетит. Поради неговия
немного горчив и същевременно
Редица автори съобщават за израароматен вкус инфузът и декоктът зено седативно, сънотворно, спазот блатния аир се приемат охотно молитично, а отчасти и аналгетичи от деца. Билката има и газогонно но действие на коренището на акои тонизиращо действие. Действа
руса и на влизащите в състава на
добре при метеоризъм и подобрява съдържащото се в него етерично
храносмилането. Съдържащите се в масло съединения азарон и бетаазаКоренищата се изваждат рано през нея дъбилни вещества обясняват и рон. Водни и спиртни извлеци от копролетта, в средата на лятото и
противодиаричното и действие.
ренището на акоруса умерено попрез есента. Пролетно време дротискат развитието на някои патогата е най-богата на етерично мас- Съдържащият се в коренището
генни микроорганизми от групата
ло. Коренищата се измиват и наряз- горчив глюкозидакорин има жлъчона шигелите, протеус и пиоцианеус.
ват на късове с дължина 10-15 см.
гонно и диуретично действие, поСушенето се извършва в проветвишава тонуса на жлъчния мехур.
Приложение. Приготвя се декокт
риви помещения или в сушилня при
Декоктът от каламуса е добро осот 15 гр. наситнено коренище на
температура до 30°С. Правилно
вежаващо средство за плакнене на 3-3 1/2 чаши вода. Пие се по 1/3-1/2
приготвената дрога е жълтокафява устата. Етерично масло, което се чаша 3-4 пъти на ден преди ядене.
отвън, а отвътре – бяла. Изсушесъстои от d-а-пинен, d-камфен, dМоже да се приема и под формата
ните и стрити коренища на блаткамфор, борнеол, евгенол, метилна инфуз (1:10) – по 1/4 чаша 3 пъти
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на ден преди ядене. Външно се употребява за гаргара. Внимание! Някои европейски и азиатски разновидности на блатния аир (без диплоидния) съдържат канцерогенното
и плодоувреждащо вещество асарон, което представлява до 80% от
от етеричното масло в коренището.

Пирей
Agropyrum repens
е многогодишно
тревисто растение от сем.
Житни. Билката е позната
още като айрък,
ченуш, житняк и пълзящ пирей.
Съдържа етерично масло, агропирен, полизахаридатрицин, левулоза,
манит, глюкованилин, соли на ябълчна киселина, каротин, аскорбинова
киселина, калий, желязо, силиций,
магнезий и др.
За медицински цели се употребяват коренищата на пирея (Rhizoma
Graminis). Те се изкопават през април-май или август-октомври, след
като семената на растението узреят. Изкопаният материал се почиства от пръстта, измива се, отцежда се и се нарязва на части с
дължина до 15 см. При брането не
бива да се смесва с други видове.
Почистеният материал се суши
възможно най-скоро на слънце, като
вечер се прибира на закрито. Найдобре е билката да се изсуши в сушилня при температура не по-висока от 50°С. От около 3 кг свежи
билки се получава 1 кг сухи. Изсушените коренища от пирей са жълтеникави отвън, а отвътре – зелени-

кави. Те имат характерна миризма,
а вкусът им е сладникав. Изсушената дрога се съхранява в проветриви и сухи помещения, като се пази
от гризачи и насекоми.Този неприятен на пръв поглед плевел е много
полезен. Пиреят действа отхрачващо, той втечнява жилавите бронхиални секрети. Билката има противовъзпалително, слабително и диуретично действие. Употребява се
при пясък в бъбреците и пикочния
мехур, възпаление на простатата,
стомаха и червата.

В Русия и Индия дрогата е разпространено средство за лечение на
рак. В Северна Америка се приема
като диуретик, леко слабително и
за пречистване на кръвта. Пиреят
се ползва и за лечение на нарушено
храносмилане, загуба на апетит,
кожни състояния, за намаляване
симптомите на подагра, артрит
и ревматизъм. Семената също се
използват при кожни заболявания и
като диуретик.

Билката се употребява от западните и китайските лечители за
В народната медицина пиреят се
детоксикация и често се комбиниприлага още при подагра, безплодие, ра с други билки като глухарче,
чернодробни проблеми, кашлица,
за да се балансира нейното силно
ревматизъм др. Коренището се
изчистващо действие.
употребява и при напикаване, пневмония, нарушена обмяна на веществата. Външно билката се използва
за лапи при кожни обриви и отоци.
Прилага се успешно още при рахит,
хемороиди и др. Пиреят е пълен с
толкова хранителни вещества, че
водата, в която се вари потъмнява
и въпреки неприятния й вид хората
пият отварата като пролетен тоник след дългите зимни месеци.
Пиреят е чудесен източник на инулин, за който се смята, че помага
за регулирането на кръвната захар.
Инулинът е полимер на фруктозата.
Той намалява на токсичните метаболити, понижава кръвното налягане и подобрява абсорбцията на
минералите в организма. Изследвания показват, че коренът на пирея може да стимулира черния дроб,
да произвежда жлъч. Пиреят е билка, която, когато се приема с постепенно увеличаване на дозата,
почиства организма от токсини
чрез своя леко слабителен и
диуретичен ефект.

Бяла бреза
Betulaalba
Бялата бреза действа пикочогонно,
диуретично, общоукрепващо. Пъпките и кората се събират през април и май, по време на движение на
соковете и преди разпукването на
пъпките. Има ефект при разрушаване на бъбречни камъни. Успокоява
спазмите на гладката мускулатура.
Този ефект се дължи на съдържащите се в листата на растението
флавоноиди, а съдържащият се калиев нитрат подсилва диуретичното
действие на флавоноидите. Прилага се при отоци от различен про-
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изход. Извлекът притежава противомикробно действие. Прилага се
при някои болести на бъбреците,
жлъчни възпаления, ревматизъм,
ишиас, подагра, атеросклероза, камъни в бъбреците и пикочния мехур.
Корите на растението се препоръчват при анемия, отоци, кашлица, подагра.
Пъпките на брезата, киснати във
вино 8 дни в съотношение 1:10 се
пият при възпаление и болки в стомаха и червата, за усилване (1 супена лъжица след ядене). Извлек от корите се приема като противоотрова. Външно корите се използват за
налагане на лапи при рани, ревматизъм, обриви, лишеи.
• при бъбречни, стомашночревни, сърдечни заболявания, при
ревматизъм;
• при отоци от сърдечен и
бъбречен произход;
• запарка от пъпки и брезовия
сок: при кожни болести - остри и
хронични екземи, лишеи, обриви,
възпаление на кожата, косопад;
• при спазми и болки в стомаха,
атеросклероза;
• пресен сок: общо укрепващо
при анемия, лечение на циреи,
трудно заздравяващи рани;
• брезов катран при лечението
на кожни болести.
За вътрешно приложение: 1 супена
лъжица пъпки (или 2 супени лъжици
листа) се варят в 500 мл вода 5 минути (прибавя се малко сода бикарбонат за разтваряне на смолите).
Пие се по 1 винена чаша 15 минути
преди ядене. Една супена лъжица от
корите се вари 10 минути в 500 мл
вода и се пие по същия начин.
Брезовите листа са ценен вита-

минозен източник. Горещ чай от
брезови листа предизвиква изпотяване и се препоръчва при простудни заболявания
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Мускари
Muscari armeniacum
Името Мускари идва от аромата
на мускатовото (индийско) орехче,
което излиза от цветовете.
Наричано е още „гроздов зюмбюл“
заради приликата между двете растения. Мускари притежава очарователни гроздовидни снопчета от
гъсто наредени камбанки, обагрени
в синьо и пурпурно. Освен това растението е лесно за отглеждане, а
ароматът му е сладък и приятен.
Кукувичето грозде пуска листа още
през есента, така че няма как да
забравите къде точно сте засадили
луковиците на растенията.
Други билки, които се берат през
април, са горицветът, който притежава способността да засилва
сърдечната дейност. Грудковите
коренища на змийската хурка пък
помагат при хемороиди. Зайчата
сянка, чиято надземна част се бере преди цъфтежа, понижава кръвното налягане, като разширява
кръвоносните съдове.

Полезно

АЮРВЕДА

НЕОФАРМ

lacrimilla
революционен
фитопродукт за очи
LACRIMILLA e иновативен фитопродукт,
който предпазва, овлажнява, успокоява и найраздразнените очи. Разработен е под формата
на изключително удобни и лесни за употреба
10 на брой монодози в стерилни флакони и е
предназначен както за профилактика, така и
за лечение на зачервени и уморени очи.
LACRIMILLA е медицинско изделие и представлява комбинация от дестилирани води на
пет билки, познати от древността с благоприятното си въздействие за човешкото око:
очанка, дива бяла тиква, арника, лайка, седефче.
ОЧАНКА
Очанката се използва за усилване на зрението и при възпаление на очите. Билката има
силно противовъзпалително и
противоалергично действие.
Тя понижава вътреочното налягане и подобрява зрението
като цяло. Използва се широко
в офталмологията при парене
и сълзене на очите. Помага при умора на очите,
породена от изкуствено осветление, слънчева
светлина или преумора от работа.
ДИВА БЯЛА ТИКВА
Билката има дезинфекционно действие. Използва
се при състояния, които се
характеризират със сухота
на лигавиците или при остри и хронични възпаления
на респираторните органи.
Изключително полезна за
очите и клепачите в случаите на възпаление,
протичащо с подпухналост,
болка и обрив.
АРНИКА
Арниката ефикасно премахва следите от умора
и успокоява очите, отнемайки напрежението.

Билката съдържа
огромен брой флавоноиди, полизахариди, сескитерпеновилактони,
силициева киселина и
много етерични масла.
В нея се съдържа още
фруктоза, танини,
смола, инулин, каротиноиди и други. Изключително
полезна е за очите и кле-пачите в случаите на
възпаление, протичащо с подпухналост, болка и
обрив. Премахва следите от умора.
ЛАЙКА
Цветовете на лайката съдържат сесквитерпени, органични
киселини, витамин С,
провитамин А, салицилова кисeлина и редица други полезни вещества. Бързо и ефикасно успокоява и омекотява околоoчния контур.
СЕДЕФЧЕ
Седефчето съдържа до 0.70% етерично масло,
смоли и флавоноиди, ритин, каприлова, кипринова
и хептанова киселина. Богато е на витамин К и
витамин Р. Прилага се при потъмняване на лещата на окото и възпаление на очите. Прояснява
и придава свеж вид на
очите и погледа.
Помага за по-остро
и ясно зрение.
Освен петте дестилирани води от билки, в
състава на капките
за очи се включват
още натриев хлорид и
натриев дехидрогенфосфат, които имат за цел в
тази комбинация да спомогнат за възстановяване
и стабилизиране на рH.

LACRIMILLA е продукт за цялото семейство
Капките са подходящи и за най-малките. За бебета, навършили 6-месечна
възраст, и деца до 3 години допустимата дневна доза е по една капка във
всяко око. Продуктът може да бъде използван постоянно особено от лица,
които носят контактни лещи или за определен период, през който тече
назначена от офталмолог терапия.
Статистиките сочат, че всеки 1 от 5 пациента, посещаващи офталмолог,
страда от сухо око. Сухото око е състояние, предизвикано от промени на
количеството и качеството на сълзите, което води до сухота и дразнене.
Когато влиянието на околната среда е вредно за очите, съставът на
сълзите се променя, слъзните жлези произвеждат по-малко секрет и
слъзния филм се нарушава. Вследствие на тези промени окото става полесно уязвимо и може да се появи възпаление.
Друга причина за очен дискомфорт са алергиите. В очите алергичната
реакция се проявява като конюнктивит, като може да засегне и роговицата. Известни са два вида конюнктивит – бактериален и алергичен.
За разлика от бактериалният, характеризиращ се с дразнене, секрети
и зачервяване, при алергичния конюнктивит симптомите са свързани
основно със сърбеж, зачервяване и сълзене.
LACRIMILLA капки за очи може да бъде прилаган едновременно и с други
офталмологични лекарства. Препоръчва се при повишена чувствителност
на очите, свързана с дразнене, парене, сухота в очите, попадане на чуждо
тяло в окото, сълзене и напрежение в очите, причинени от външни агенти
– прах, вятър и слънце, смог, цветен прашец, суха топлина, климатик,
продължителен престой пред видео екрани, използване на контактни лещи.

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

www.entan.bg

Протектор
на кръвоносните
съдове

вече в
иновативни
VGcaps - растителни
капсули
100% чист природен
продукт

 нарушено кръвоснабдяване
на ретината
 разширени вени и хемороиди
 състояния след инсулт
 световъртеж и шум в ушите
 съдови увреждания при диабет и др.

Поръчайте онлайн

www.momo.bg

www.borola.com

+359 2 983 62 03

The Healthcare Company

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

