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	 Здравейте,	колеги!	Христос	Воскресе!

	 Нека	има	светла	промяна!	Това	е	нашето	послание.

	 Вече	е	месец	май.	Отминаха	празниците	и	дългите	почивни	дни.	Вече	сме	в	двуседмичен	
период,	който	трябва	да	уплътни	целия	месец.	Трудна	задача	с	много	неизвестни.	
	 Всеки	ден	е	важен	и	различен,	а	това	е	голямото	предизвикателство	пред	бизнеса.
	 В	този	брой	сме	подготвили	за	вас	едно	красиво	и	богато	меню	от	различни	теми,	
прогнози,	мнения	и	промоции,	като	основната	ни	мисъл	е	да	ви	подтикнем	към	мечтателност.
	 Как	се	сбъдва	една	мечта?	Как	да	осъществим	мечтата	и	да	я	направим	цел?	Все	пак	сме	в	
романтичното	майско	време!
	 Мечтаем	за	красиви	случки,	преживявания,	които	понякога	ни	се	струват	нереални	и	плод	
единствено	на	нашата	фантазия.
	 Мечтаем	да	отидем	на	красиви	места,	мечтаем	да	направим	уникални	аптеки,	да	имаме	
лесен	живот,	идеалния	любим,	най-щастливото	семейство	и	какво	ли	още	не…		 	
Мислим,	че	мечтите	са	непостижими.	
	 Всеки	има	една	голяма	мечта.	В	повечето	случаи	си	я	представя	в	далечното	бъдеще	и	само	
като	илюзия.	Ние	смятаме,	че	мечтата	не	е	илюзия!	Вярваме,	че	имаме	силата	да	сбъднем	
всяка	мечта,	защото	тя	вече	е	цел.
	 Как	да	реализираме	мечтата	и	да	я	направим	цел?	Всичко	зависи	от	нагласата.
Мечтата	е	сила!	Ако	го	осъзнаете,	ще	имате	сила	да	работите	повече,	за	да		дойдат	по-добри	
идеи	за	намирането	на	желания	изход.
	 Мечтата	е	вдъхновение!	Забелязали	ли	сте,	че	всички	малки	мечти,	които	имате,	са	
осъществени?	Искате	да	сте	успешни?	Имате	работа,	която	ви	учи	на	много	и	чрез	която	
се	срещате	с	нови,	полезни	хора	и	създавате	контакти.	И	ето,	че	успехът	вече	не	е	далеч.	
Следвайте	пътя!
	 Мечтата	е	устрем!	Ако	стане	цел,	вие	ще	направите	и	невъзможното,	за	да	я	постигнете.
Ще	бъдете	устремени,	ще	постигате	все	по-добри	резултати.	Вашият	устрем	е	вашата	сила.	
Старайте	се	да	не	губите	мотивацията	си.	А	ако	случайно	се	случи	така,	че	да	почувствате,	
че	нищо	не	се	случва	и	нищо	не	постигате,	направете	си	малка	ретроспекция	за	всичко,	което	
сте	постигнали	от	момента,	в	който	сте	решили		да	материализирате	мечтата	си,	до	днес.	
Ще	установите,	че	всъщност	сте	постигнали	много.	Това	ще	върне	устрема	ви	към	мечтата.
Направете	мечтата	си	жива!
	 Мечтата	е	живот!	Човек,	който	е	забравил	да	мечтае,	е	изгубил	смисъла	на	живота	си.	
Човек	се	бори	и	учи	цял	живот,	а	наградата	е	да	постигне	и	най-дръзките	си	мечти.
	 Приятно	четене!
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Електронна	борса 
за лекарства
В рамките на два месеца ще бъде 
обявена първата обществена по-
ръчка за лекарства чрез новата 
електронна платформа (ел. борса). 
Очаква се разходите за лекарства 
на лечебните заведения да намале-
ят с до 20%, обяви Тома Томов, член 
на Надзорния съвет на НЗОК.

Стойността на системата е около 
230 000 лв., като към момента в 
платформата са се включили 150 
болници от страната. От тях 120 
са били задължени да го направят, 
например държавните. Доставчи-
ците, които искат да участват, 
също ще трябва да се регистри-
рат. По време на търговете те ня-
ма да могат да виждат кой е въз-
ложителят на обществената по-
ръчка, но ще виждат достигнатата 
най-ниска цена.

„Моделът, по който работи систе-
мата, е следният: регистрираните 
лечебни заведения подават заявка 
за количества на годишна база, кои-
то закупуват. Задават се същите 

количества, поне като начало. Сис-
темата обединява и окрупнява обе-
мите и Министерството на здра-
веопазването осъществява общес-
твената поръчка, като търгува от 
името и за сметка на лечебните 
заведения. „Разчитаме цената да 
се повлияе от по-големите обеми 
и да бъде по-благоприятна“, обясни 
Томов. По думите му мярката касае 
администрацията на болниците, а 
не пряко пациентите. Здравното 
министерство ще обявява общес-
твена поръчка веднъж годишно за 
даден медикамент. При постигане 
на три най-ниски цени за медика-
мент, лечебните заведения ще 
правят миниобществени поръчки 
между трите фирми, за да се дос-
тигне още по-ниска цена.

70%	подадени заявления 
за договор	с	НЗОК

Договорният процес протича нор-
мално. 100% от аптеките и изпъл-
нителите на дентална помощ са 
подали заявления за сключване на 
договор със здравната каса. При 
изпълнителите на извънболнична 

Около 1,5 млрд. лева публични 
средства и още поне 1 млрд. 

лв. от джоба на хората годишно 
се разходват за лекарства. Това 
съобщи зам.-министърът на здра-
веопазването Бойко Пенков. Той 
поясни, че този разход значител-
но ще намалее с въвеждането на 
електронната платформа за тър-
гове на лекарства.

Д-р Пенков допълни, че платфор-
мата е заимствана от Италия. 
Там за две години са се включили 
80% от болниците, а са спестени 
18% от разходите. „В платформа-
та за е-търговия и доставка на 
лекарства са се регистрирали 
над 110 болници, вкл. и частни. 
Болниците правят заявка за 
годишен период, тези заявки се 
обединяват и тогава търгове-
цът на едро и производителят 
кандидатства за позицията. 
Който предложи най-ниска цена, 
печели тази позиция и доставя 
на всички болници, които са я 
заявили.“ Допълнителните дос-
тавки ще се правят чрез малки 
обществени поръчки през плат-
формата. Ще има едно рамково 
договаряне за цялата година и 
множество малки договаряния 
за краткосрочни периоди. 

С въвеждането на пръстовия 
идентификатор осигурителните 
измами ще намалеят поне с 5%, 
категоричен беше д-р Пенков. 
Между 13-15% годишно е нараст-
ването на хоспитализациите у 
нас, докато в Европа е 2,5-3%. 
Имаме свръхпредлагане на про-
дукт от лечебните заведения. 
Искаме да избегнем излишните 
хоспитализации.

E-платформа 
за	лекарства на МЗ



Касата ще се съобразява основно с 
броя легла, предвиден в Национална-
та здравна карта, но един от важ-
ните критерии, които ще се взе-
мат предвид при сключването на 
договорите с лечебни заведения за 
болнична помощ ще бъде обръщае-
мостта на пациентите за лечение 
към конкретни специалности през 
предходни години, допълни подупра-
вителят на касата и посочи, че ин-
ституцията няма за цел да отстра-
нява лечебни заведения, а единстве-
но да ги класира.

Няколко са важните нови моменти 
в извънболничната и амбулаторна-
та дентална помощ. Един от най-съ-
ществените сред тях е разширя-
ването на дейностите в профилак-
тичния пакет, за които касата зап-
лаща, информира д-р Галя Йорданова, 
директор на дирекция в Централно 
управление на касата. Тя поясни, че 
вече ще бъде въведена карта за 
профилактика на здравноосигуре-
ните лица над 18-годишна възраст. 
Ще бъде провеждана оценка на сър-
дечносъдовия риск при всички мъже 
над 40 и жени над 46-год. възраст, 
както и при всички мъже и жени над 

помощ – първична и специализирана, 
средно за страната подалите заяв-
ления са 60-70%. В допълнение от 
НЗОК уточняват, че дори за някои 
региони, за които е имало съмнение, 
че ще има достатъчно кандидати 
за договор, още в самото начало за-
явления са подали 90% от изпълни-
телите на първична извънболнична 
медицинска помощ. Много висок е 
процентът на изявилите желание 
за договор и с РЗОК София-град – 
най-голямата регионална каса, за 
която логично се е предполагало, 
че ще срещне най-много трудности 
поради големия брой лекарски, ден-
тални и специализирани практики, 
болници и аптеки, които работят 
с касата в столичния град.

„Бюджетът на личните лекари е 
гарантиран. Те нямат основания за 
притеснения. Единственото осо-
бено е, че този ангажимент няма 
да бъде включен в специалната ин-
струкция, която се изпраща към 
РЗОК, защото е от компетент-
ността на Надзорния съвет и е 
свързан с изпълнението на Закона 
за бюджета на НЗОК за 2016 г.“, 
подчерта Иванка Кръстева.

65-годишна възраст, като той ще 
подлежи на ежегодна оценка чрез 
изследване на триглицериди и HDL. 
Пациентите, които попадат във 
високорискова група за сърдечно-
съдов инцидент или са с вече кон-
статирано сърдечносъдово заболя-
ване, ще получат възможност за 
допълнително изследване освен 
на триглицеридите, още и на LDL 
холестерола. Всички пациенти с 
инсулинозависим тип диабет вече 
ще имат право на четирикратно 
изследване на гликиран хемоглобин 
през годината, а при непостигна-
лите добър контрол на заболява-
нето – и на изследване на кръвно-
захарен профил два пъти годишно.

От 1-ви септември здравноосигуре-
ните лица над 18-год. възраст ще 
имат право и на трета дентална 
дейност, а за децата се запазва 
обемът на пакета с четири услуги, 
каквато е практиката и в остана-
лите европейски страни. В Наредба 
39 за диспансеридзацията ще бъдат 
включени и децата с вродени сър-
дечносъдови малформации, които 
ще могат да бъдат наблюдавани от 
детски кардиолози или кардиолози. 

Акценти
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тието, тежестта и остротата на 
съответното заболяване или със-
тояние. Предвидено е осигуряване 
на специална закрила на определени 
рискови групи – деца, бременни и 
родилки, както и лица със заболява-
ния, които могат да доведат до 
смърт или тежки необратими функ-
ционални увреждания на жизненозна-
чими органи и системи.

При разработването на критери-
ите за обособяване на пакетите са 
спазени принципните постановки, 
заложени в приетата от министер-
ски съвет концепция „Цели за здра-
ве 2020“, която определя необходи-
мостта от действащите механиз-
ми за заплащане на здравни дейнос-
ти чрез системата на задължител-
ното здравно осигуряване да бъдат 
преразгледани в контекста на оп-
ределените национални здравни це-
ли чрез въвеждане на основен пакет 
здравни дейности, заплащани от 
НЗОК, насочен към профилактика, 
диагностика и лечение на основни-
те заболявания и състояния, причи-
няващи смърт и загуба на работо-
способността, детско и майчино 
здраве, и допълнителен пакет дей-
ности, заплащани от НЗОК, позво-
ляващ планиране на дейността и 
финансирането.

„В чл. 45, ал. 2. 2) Медицинската по-
мощ по ал. 1, с изключение на т. 11, 
12 и 15, се определя като пакет, 
гарантиран от бюджета на НЗОК. 
Пакетът е основен и допълнителен 
и се определя с наредба на минис-
търа на здравеопазването, като 
се актуализира при необходимост 
веднъж годишно, в срок до 31.10. на 
съответната година.“ 
Създава се чл. 45 а (1). Медицинска-
та помощ, включена в пакета 

Включени са и пациентите с ревма-
тологични заболявания. Нов момент 
е и възможността ведомствени 
болници да могат да сключват дого-
вори с НЗОК за специализирана и 
първична извънболнична помощ.

Закон за изменение и 
допълнение на	ЗЗО

Иницииран е проект за изменение  
на Закона за изменение и допълне-
ние на ЗЗО, който е качен за общес-
твено обсъждане на сайта на МЗ на 
21 април 2016 г. Министър Москов 
е внесъл за разглеждане проект на 
Решение на Министерския съвет 
за одобряване на проект на Закон 
за изменение и допълнение на Зако-
на за здравното осигуряване на ос-
нование чл. 31, ал. 1 и 2 и чл. 8, ал. 4, 
т. 1 от Устройствения правилник 
на Министерския съвет.

Със законопроекта се регламенти-
ра обособяването на основен и до-
пълнителен пакет на медицинската 
помощ, гарантирана от бюджета 
на НЗОК, в съответствие с Нацио-
налната здравна стратегия, прие-
та с Решение на Народното събра-
ние от 17.12.2015 г. (обн., ДВ, бр. 101 
от 2015 г.), Концепция „Цели за здра-
ве 2020“ и Решение № 3 на Консти-
туционния съд на Р. България по 
конституционно дело № 6/2015 г.

В документа са посочени същност-
ните характеристики на основния и 
допълнителния пакети, както и 
принципите и критериите, по кои-
то те се разделят в зависимост от
необходимостта лечението да се 
осъществява незабавно или да може 
да бъде планирано за изпълнение в 
съответствие със стадия, разви-

дейности, гарантиран от бюджета 
на НЗОК, се определя като основен 
и допълнителен пакет по чл. 45, ал. 2 
в зависимост от необходимостта:
 1). да се осъществява незабавно 
или да се планира за изпълнение в 
съответствие със стадия, разви-
тието, тежестта и остротата на 
заболяването и състоянието;
 2). от осигуряване на здравна за-
крила на рискови групи: деца, бре-
менни и родилки; и т.н. До опреде-
ляне на основен и допълнителен па-
кет съгласно чл. 45, ал. 2 и чл. 45 а 
се прилага основният пакет, дейст-
ващ към влизането в сила на закона.

Актуализация на ПЛС

Тече процес на преразглеждане на 
реимбурсния статус на всички ле-
карства, включени в Позитивния 
лекарствен списък, съобщи маг. 
фарм. Йорданка Вълчева, директор 
на дирекция във финансиращата 
институция. Това се налага поради 
изтичане на гратисния 3-годишен 
период според действащото зако-
нодателство – Закона за здравното 
осигуряване и лекарствения закон, 
и по тази причина Позитивният 
лекарствен списък ще бъде актуа-
лизиран, което ще доведе и до обно-
вяване на реимбурсната листа на 
касата. Със сигурност ще има ме-
дикаменти, които ще бъдат изклю-
чени поради промени в кратката 
характеристика на продукта, пора-
ди това, че вече не се внасят у нас 
и по други причини, посочи тя.

НЗОК работи активно с Национал-
ния съвет по цени и реимбурсиране, 
всеки ден изпращаме не по-малко от 
30-40 писма със становище до съве-
та за различни лекарствени продук-
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предходни прегледи, резултати от 
лабораторни и образни изследвания, 
назначавани терапии и наличие или 
липса на ефект от тях. Вече ще бъ-
де задължение на лекарите да по-
пълват и представят по електро-
нен път протоколите в здравната 
каса за разглеждане от комисиите.
Експертите са категорични, че по 
този начин няма да има забавяне на 
комисиите. След отчитане на ре-
зултатите моделът ще бъде въве-
ден в цялата страна.

Вече е приключил първият етап от 
договарянето на касата с аптеки-
те, като до този момент договори 
са сключили 2335 аптеки. Същест-
вена новост е, че при възникването 
на спор той ще бъде разглеждан 
първо от арбитражна комисия, със-
тавена от представители на НЗОК 
и Българския фармацевтичен съюз.

Още	500	млн.	лв. 
за нови терапии
До 2020 г. ще са нужни още около 
500 млн. лева, за да се финансират 
новите лекарствени терапии, кои-
то навлизат на българския фарма-
цевтичен пазар. Резултатите от 
изследването на IMS Health бяха 
представени от мениджъра й за 
България Кунчо Трифонов. През 2015 
г. у нас стандартните консумирани 
дози нови лекарства за специализи-
рано лечение, пуснати след 2010 г., 
са 1,7%, а до 2020 г. очакванията са 
този процент да нарасне до 2%. 
Въпросът е ще бъдат ли подготве-
ни институциите да финансират 
разликата. Според мнението на екс-
перта, ако държавата прилага само 
административни мерки за понижа-
ване на разходите, очевидно е, че 
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този процент у нас няма да бъде 
достигнат. Ако финансиращите 
институции не адресират това раз-
минаване в скоростта на развитие, 
ще има проблеми за пациентите.

Ръстът в продажбите на хранител-
ни добавки ще продължи в следващ-
ите две години да поддържа ръст 
от над 10%. Това е тенденция в цял 
свят заради желанието за здраво-
словен начин на живот. Като цяло 
ръстът на фармацевтичния пазар 
в България през следващите четири
години ще е около 7-8% годишно. За 
глобалния пазар ръстът ще е 4-7%, 
прогнозира Трифонов. Прогнозата 
на IMS Health е, че през 2020 г. в 
България 55% от разходите за ле-
карства ще бъдат за оригинални 
медикаменти, 30% – за генерични и
15% за лекарства на свободния пазар. 

НЗОК има готовност 
за съдействие

Представители на централното 
управление на касата ще отгова-
рят на всички въпроси, свързани с 
Решението на Надзорния съвет. 

ти, потвърди подуправителят на 
касата Иванка Кръстева. Особено 
внимание се обръща на групата на 
антихипертензивните медикамен-
ти, тъй като се предвижда въвеж-
дането на 100% реимбурсация на 
тези продукти при есенциална хи-
пертония. Към момента 300 000 па-
циенти с тази диагноза са получа-
вали лечение, реимбурсирано от 
касата. Все още е трудно да се 
прогнозира колко средства допълни-
телно ще са необходими на касата, 
за да покрие пълната реимбурсация 
на медикаментите за домашно ле-
чение на тези болни, поради предс-
тоящата актуализация на лекарст-
вения списък, но ориентировъчно 
сумата ще бъде не по-малка от 6-7 
млн. лв., обясниха от екипа на НЗОК.

Скъпоструващи 

лекарствени продукти

Пилотен проект за нов начин на 
представяне и отчитане на прото-
колите за скъпоструващи лекарст-
вени продукти за амбулаторно ле-
чение стартира в две регионални 
здравни каси – във Велико Търново 
и Стара Загора. Целта е с въвеж-
дането на нов модул за електронно 
отчитане на протоколите 1А да се 
улесни достъпът на пациентите, 
като се съкратят сроковете, в ко-
ито те ще получат необходимите 
им лекарства, поясни маг. фарм. 
Йорданка Вълчева, директор на 
дирекция в НЗОК.

Наред с тези предимства система-
та ще облекчи значително и рабо-
тата на лекарите, защото те ще 
разполагат с непрекъснат достъп 
до цялата информация за хода на 
лечение на пациента – данни от 



нас са отворени, подчерта дирек-
торът на ARPharM Деян Денев. 
Той поясни, че това е много добра 
възможност наши академични стру-
ктури и изследователски екипи да 
се включат в сътрудничество с 
европейски консорциуми, които 
развиват такава дейност.

Финансирането на IMI, която е ос-
нована през 2008 г., се осигурява 
поравно от Европейската комисия 
и фармацевтичната индустрия. 
Приоритетните области, които 
формират общата рамка на научно-
изследователската дейност (60 
проекта), съвпадат изцяло с приори-
тетите на СЗО и са насочени към 
разработването на нови подходи за 
лечение и превенция на невродеге-
неративните заболявания, шизофре-
нията, депресията и аутизма, хро-
ничната болка, инфекциите, имуно-
медиираните и метаболитните 
заболявания и онкологията с акцент 
върху персонализираните терапии.

IMI работи по ясни и строги прави-
ла, които стимулират етичното 
сътрудничество в мрежите, обеди-
няващи потенциала и усилията на 
изследователската мисъл и бизнеса, 
пациентската общност и неправи-
телствения сектор, малките и 
средни предприятия. 

Една от областите, в които е пос-
тигнат значим успех е разработ-
ването на ефективни платформи 
и решения в областта на антибио-
тичната резистентност. Целта 
на проектите е да се ускори науч-
ноизследователската дейност и 
достъпът на пациентите до нови 
лекарства, нови лечебни и диагнос-
тични методи и да се подобри 
лекарствената безопасност.

Във връзка с Решение № РД-НС-04-
24-1 от 29 март т. г. по чл. 54, ал. 9 
и чл. 59 а, ал. 6 от Закона за здрав-
ното осигуряване,  Решението и 
Приложенията към него са публику-
вани на www.nhif.bg/web/guest/1052 
и на сайта на Министерството на 
здравеопазването на адрес:
www.mh.government.bg/bg/novini/
aktualno/reshenie-rd-ns-04-24-1-ot-
29-03-2016-po-chl54-al9-. Представи-
тели на Централното управление 
на НЗОК имат готовност да съдей-
стват постоянно и да отговарят 
на всички въпроси на телефони, пу-
бликувани в сайтовете им. 

Инициатива	за 
иновативни лекарства

До 2024 г. най-голямото публично-
частно партньорство в Европа – 
„Инициатива за иновативни лекарс-
тва“ (IMI) – ще вложи в свои проек-
ти 5 млрд. евро, като целта на тази 
инвестиция е създаването на нови 
лекарствени продукти за заболява-
ния с непосрещнати до момента 
терапевтични потребности, как-
то и на технологични решения и 
ноу-хау за динамично развитие на 
здравеопазването в страните 
членки на ЕС. 

Това бе съобщено при откриване-
то на първия информационен ден на 
инициативата у нас, който се орга-
низира от Асоциацията на научно-
изследователските фармацевтич-
ни производители в България (AR-
PharM) като член на Европейската 
федерация на фармацевтичните 
индустрии и асоциации EFPIA, с 
подкрепата на МЗ и МОН. До този 
момент страната ни няма участие 
в инициативата, но вратите й за 

Информираността	
за хепатит С е ниска

Едва 42% от пациентите в Бълга-
рия са знаели какво е хепатит С 
преди диагнозата си. Това сочат 
резултатите от проучване на Све-
товния хепатитен алианс сред па-
циенти, лекуващи се от заболяване-
то. Изследването е показало ниска 
информираност както сред широ-
ката общественост, така и сред 
общопрактикуващите лекари у нас.
Едва 27% анкетирани пациенти са 
заявили, че при поставяне на диаг-
нозата са получили толкова инфор-
мация, колкото им е нужна, а само 
19% са били насочени към изследва-
не за хепатит С след съобщаване 
на симптомите на заболяването си. 
Други данни сочат, че едва 2% от 
отговорилите са били информирани 
за заболяването чрез държавни кам-
пании. Само 12% са получили инфор-
мация от пациентски организации, 
20% от личния си лекар, а 44 на сто 
– от медиите.

Проучването е откроило и други 
акценти, например, че хепатит С 
има силно влияние върху живота на
хората. Така 26,4% от пациентите 
смятат, че заболяването има 
много силно влияние върху физичес-
кото им състояние, над 1/3 от 
тях посочват, че болестта има 
от средно до много силно влияние 
върху емоционалния им живот, а 
21,4% от анкетираните казват, че 
заболяването има много силно влия-
ние върху психическото и душевно-
то им здраве. 
Резултатите сочат още, че пациен-
тите искат да участват повече 
във взимането на решения. 76% от 
отговорилите смятат, че пациен-
тът и лекарят трябва заедно да 
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обсъждат възможностите за лече-
ние, въпреки че мненията за това 
кой да вземе крайното решение са 
различни, а 48,3% казват, че те са-
мите са участвали в процесите на 
взимане на решения относно заболя-
ването и лечението им. Изследване-
то е проведено в рамките на гло-
бално проучване на Световния хепа-
титен алианс и обхваща почти 4000 
души с хепатит С. В България в ан-
кетата са участвали 145 пациенти.

МУ-София с нов ректор
Психиатърът проф. Вихра Миланова 
е новият ректор на Медицинския 
университет в столицата. Тя бе 
единственият кандидат, допуснат 
до участие в изборите. Отчетно-
изборното събрание на МУ-София се 
проведе на 14.04.2016 г. Проф. Мила-
нова заменя акад. Ваньо Митев, кой-
то беше на този пост два мандата 
и няма право на трети. Тя е нацио-
нален консултант по психиатрия и 
началник на клиниката по психиат-
рия в Александровска болница. През 
2014 г. получи наградата на БЛС за 
цялостен принос в психиатрията.

Заместник-ректорите на висшето 
училище са: акад. Ваньо Митев – по 
международно сътрудничество, 
проф. Валентина Петкова – по нау-
ката, проф. Каролина Любомирова – 
по учебната работа и студентско-
то образование, проф. Радомир Уг-
ринов – по следдипломно обучение. 

Аджъбадем	придобива	
болница Токуда

„Аджъбадем“ (Acibadem Saglik Hizmet-
lerive Ticaret A.S.) заедно със своето 
дъщерно дружество в Македония – 
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проучвания, аптека и хоспис, разпо-
ложени на едно място в София. Ле-
чебното заведение отваря врати 
през 2006 г. като първата частна
болница, 100% собственост на 
японски инвеститор. 

Общата площ на болничната база 
е 52000 кв. м., като в нея се предос-
тавя комплексно лечение в почти 
всички медицински специалности. 
Болницата разполага с 30 отделе-
ния и 22 операционни зали. Сключ-
ването на двете сделки ще доведе 
до създаването на най-големия час-
тен доставчик на здравни услуги 
в България и ще го превърне във 
водеща здравна институция в Цен-
трална и Източна Европа.

След сливането здравната група 
ще продължи функционирането си 
под името „Аджъбадем Сити Кли-
ник”. След сделката легловата база 
на „Аджъбадем“ в световен мащаб 
ще се увеличи и ще достигне близо 
3500 легла, разпределени в 22 болни-
ци в 3 държави. Очаква се сделката 
да се финализира до три месеца 
след необходимите одобрения и 
изпълнението на договорените 

болницата „Аджъбадем Систина“ 
(Acibadem Sistina) обявиха, че са под-
писали споразумение за придобива-
нето на болница „Токуда“ в България
и нейното дъщерно дружество „То-
куда Груп“, както и за едновремен-
ното сливане с водещата верига ле-
чебни заведения „Сити Клиник“. Това 
съобщиха от „Токуда“.
Сделката е за купуването на 100% 
от групата „Токуда“, докато тази 
със „Сити Клиник“ е комбинация от 
закупуване на акциите на част от 
акционерите. Останалата част от 
акционерите вливат своите дялове 
в новото дружество. След подпис-
ването на споразуменията 76,5% 
от акционерния дял на новосъздена-
та компания “Special Purpose Vehicle” 
е собственост на „Аджъбадем“, а 
останалите 23,5% - на акционери от 
„Сити Клиник”.

„Сити Клиник“ е водеща верига от 
лечебни заведения, създадена през 
2010 г., която предоставя здравни 
услуги на територията на София, 
Варна и Бургас. Групата се състои 
от 3 болници и 3 медицински центъ-
ра, като в нея е единствената бол-
ница в България, акредитирана от
Joint Commission International (JCI). 
След откриването на новия онколо-
гичен център „Сити Клиник“ се пре-
връща в лидер в лечението на сър-
дечно-съдови и онкологични заболя-
вания. Сърдечно-съдовият център 
на „Сити Клиник“ е университетска 
болница към два от най-големите 
медицински университета в Бълга-
рия, обединявайки високото каче-
ство на медицинските услуги с раз-
война и академична дейност.
„Токуда Груп“ е най-голямата частна 
здравна структура в България, коя-
то включва 550 болнични легла, меди-
цински център, център за клинични 



обслужване; административните 
услуги, които предлага; техните 
ангажименти и задължения. Нераз-
делна част от нея са разработе-
ните процедури за потребителите 
по предоставяне на администра-
тивни услуги, групирани в теми, 
описани с ежедневния език на 
гражданите.

Хартата на клиента ще се актуа-
лизира периодично, за да бъде в 
съответствие с настъпилите из-
менения в нормативната уредба, 
дейността на министерството 
и за да отговаря на очакванията 
и потребностите на потребите-
лите. Има изработена анкетна 
карта за измерване на удовлетво-
реността от административното 
обслужване, която може да се из-
ползва и от юридически лица.

Актуална информация за видовете 
услуги, които предоставя МЗ и 
тяхното завяване е възможно по 
следните начини:
 - като се посети Звеното за 
административно обслужване на 
министерството на адрес: София, 
пл. „Света Неделя“ 5, всеки работен 
ден от 8:30 ч. до 18:30 часа;
 - като се пише на адреса на МЗ: 
София 1000, пл. „Света Неделя“ 5;
 - чрез интернет на адрес: www.
mh.government.bg;
 - за информация на телефоните 
на Звеното за административно 
обслужване на министерството: 
02/9301 175, 02/9301 176, всеки ра-
ботен ден от 8:30 ч. до 18:30 часа.

условия. Финансовият и данъчен 
консултант на „Аджъбадем“ по сдел-
ката е компанията Deloitte, а юри-
дическото обслужване се предос-
тавя от адвокатската кантора 
Esinand Partners, член на Baker &
McKenzie International, със седали-
ще в Швейцария, както и българс-
ката кантора „Джингов, Гугински, 
Кючуков и Величков“ (DGKV). Ernst & 
Young е финансов и данъчен консул-
тант на „Токуда Груп“ и неговите 
акционери. Юрисконсулт на „Токуда 
Груп“ за сделката по придобиване са 
адвокатските кантори „Брайков“ и 
SquirePattonBoggs (UK) LLP. Dentons 
и DGKV действат като юридически 
съветници на „Сити Клиник Груп“ и 
неговите акционери.

Започна обучението на	
първите	парамедици

Курсът е част от програмата 
„Активни млади хора до 29-годишна 
възраст“ на МТСП, по която МЗ е 
кандидатствало специално за обуче-
ние на парамедици. Младите хора, 
които от днес започват да подпис-
ват своите договори за участие в 
програмата, са подбрани предвари-
телно според конкретни критерии, 
които гарантират възможността 
им да упражняват тази професия. 
От програмата на този етап ще 
се възползват 7 ЦСМП-та от стра-
ната – Пловдив, Сливен, Кърджали, 
Бургас, Разград, Варна и Смолян. 

В рамките на програмата Минис-
терството на здравеопазването е 
поело задължението след приключ-
ване на обучението да назначи ново-
квалифицираните парамедици на 
трудов договор в някой от спешни-
те центрове или във филиал, а 

10

МТСП ще поеме заплащането на 
възнагражденията им за първите 6 
месеца. В Държавен вестник беше 
обнародвана и Наредбата за придо-
биване на квалификация по профе-
сията „Парамедик“ на министъра 
на образованието и науката. Тя оп-
ределя Държавното образователно 
изискване (ДОИ) за придобиването 
на квалификация по новата за 
България професия „Парамедик“. 

Съгласно Списъка на професиите за 
професионално образование и обу-
чение тази професия е от област 
на образование „Здравеопазване“, 
професионално направление „Здрав-
ни грижи“. Обучението на парамеди-
ците се провежда на три степени 
на професионална квалификация. С 
ДОИ се определят конкретните 
професионални знания, умения и 
компетентности по професията, 
които ще гарантират на обучава-
щите се възможност за упражня-
ването й. С нормативния акт се 
регламентират и изискванията към 
кандидатите, описанието на профе-
сията, единиците резултати от 
ученето, изискванията към мате-
риалната база и към обучаващите.

Харта	на	клиента

Разработена е Харта на клиента 
от Министерство на здравеопаз-
ването. В нея то приоритетно си 
поставя цели, насочени към удовле-
творяване на високите очаквания 
на българските граждани, бизнеса 
и Европейския съюз за коректно 
административно обслужване и 
висока професионална етика. Тя е 
адресирана към потребителите, 
определя основните функции, 
свързани с административното 
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 КАТЕГОРИЧЕН УСПЕХ при
хроничен хепатит С GT11,2

Референции:
1. КХП на viekirax 12,5 mg/75 mg/50mg филмирани таблетки, омбитасвир/паритапревир/ритонавир от 25.02.2016 г. към РУ: EU/1/14/982/001
2. КХП на exviera 250mg филмирани таблетки, дазабувир от 25.02.2016 г. към EU/1/14/983/001.

Лекарствен продукт по лекарско предписание. Рекламният материал е предназначен само за медицински специалисти.
Моля, прочетете кратката характеристика на продукта, преди да предпишете.
За пълна информация, моля обърнете се към представителството на АбВи в България:
София 1505, Бул. Ситняково 48, ет. 7, Офис сграда „Сердика Офиси“, Тел: 02/ 9030430, Факс: 02/90 30 431
BGHCV160067; Уведомление IAL-17651/28.04.2015



*Тест ин-витро.
**Тест в “реални условия”, жени на възраст 22-59г.

УДОВОЛСТВИЕ ПРИ УПОТРЕБА

С млечна, ултра-лека и хидратираща текстура, 
не оставя бели следи. Херметична опаковка.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
ЕФЕКТИВНА ЗАЩИТА И ГРИЖА ЗА 

ИДЕАЛЕН БРОНЗОВ ТЕН

Висока защита от UVB/UVA-лъчитe, вкл. дълги-
те UVA-лъчи. Интензивно хидратираща форму-
ла с Tyrosine C, която активира меланина*,
отговорен за естествения процес на придоби-
ване на бронзов тен. 
0% Автобронзант.
За естествен, равен, сияен и дълготраен тен.**

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩ?
Мъже и жени, които търсят удобен за употреба 
слънцезащитен продукт, който да им осигури 
комфорт, удоволствие при употреба, хидрата-
ция и естествен бронзов тен.

СПРЕЙ ЗА ТЯЛО  ЗА ПРИДОБИ-
ВАНЕ НА ЕСТЕСТВЕН И РАВЕН 
БРОНЗОВ ТЕН С ЛЕСНО НАНА-
СЯНЕ

 IDÉAL SOLEIL

 

ХИДРАТИРАЩ СПРЕЙ ЗА ТЯЛО С
КОМПЛЕКС ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА
БРОНЗОВИЯ ТЕН

ДОРИ ЗА ЧУВСТВИТЕЛНА КОЖА

Без парабени, хипоалергенен. 
С успокояваща, укрепваща и възстановяваща 
Термална вода VICHY.
Тестван върху чувствителна кожа под дермато-
логичен контрол. 
Некомедогенен.

ON/OFF СИСТЕМА
ЗА ЗАТВАРЯНЕ ЗА
ПРЕДПАЗВАНЕ НА ПРОДУКТА
ОТ ВЪНШНИ ВЛИЯНИЯ.
УПОТРЕБА НА 180 ГРАДУСА.
0% АВТОБРОНЗАНТ.

SPF 30



*Тест в “реални условия”, жени на възраст 22-59г.

УДОВОЛСТВИЕ ПРИ 
УПОТРЕБА

Лека гел-флуид текстура, обогатена с хидрати-
ращ Aquabioryl.

Супер-хидратиращ, свеж, не мазен и нелепнещ. 
Не оставя бели следи. 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
ЗА ЕФИКАСНА ЗАЩИТА И 

ПРЕОБРАЗЯВАНЕ НА КОЖАТА

Много висока UVB/UVA защита, включително и 
срещу дългите UVA-лъчи и оптимизиране на 
бронзовия тен (активира естествената 
продукция на меланин, благодарение на

Tyrosine C).
0% Автобронзант.

За естествен, равен и сияен дълготраен бронзов 
тен.*

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩ?
Мъже и жени, които търсят слънцезащитен 
крем с хидратиращ и освежаващ ефект, който 

оптимизира бронзовия тен на кожата.

УЛТРА СВЕЖИЯТ ГЕЛ-ФЛУИД 
ЗА ЛИЦЕ ПОДПОМАГА ПРИДО-
БИВАНЕТО НА ЕСТЕСТВЕН, 
РАВЕН И СИЯЕН БРОНЗОВ ТЕН. 

 

 

 

IDÉAL SOLEIL

 

 

 
 

 

ХИДРАТИРАЩ ГЕЛ ФЛУИД ЗА ЛИЦЕ ЗА
ОПТИМИЗИРАНЕ НА БРОНЗОВИЯ ТЕН

ДОРИ ЗА

ЧУВСТВИТЕЛНА КОЖА
Без парабени, хипоалергенен. 

С успокояваща, укрепваща
и възстановяваща

Термална вода VICHY.
Тестван върху

чувствителна кожа
под дерматологичен контрол. 

Некомедогенен.

УЛТРА-ЛЕКА
И ХИДРАТИРАЩА
ГЕЛ-ФЛУИД ТЕКСТУРА.
0% АВТОБРОНЗАНТ

Предлага се във варианти
SPF 30 и SPF 50



КАПКИ ЗА НОС ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ
XYLOMETAZOLINE HYDROCHLORIDE

КСИЛОФАРМ 0,05% 
КСИЛОФАРМ 0,1% 
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Дишай
  с усмивка!

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

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.

Без лекарско 
предписание!
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Дишай
  с усмивка!

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

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.

Без лекарско 
предписание!







Какво	е	колагенът?

Колагенът е главният протеин на съединителната тъкан, 
съставляващ близо 30% от веществото на човешкия про-
теин. Той е ключов протеин в организма, който осигурява 
целостта, еластичността и регенерацията на кожата, хру-
щялите и костите. Съществуват различни типове колаген 
в зависимост от вида на тъканта, от която са получени.
Какво	е	Peptan™?

Peptan™ – колагентът, използван в продукта Колаген 
Флекс на Рамкофарм – представлява хидролизиран колаген 
тип I, същият като този в човешките кости и кожата. 
Peptan™ е натурален биоактивен продукт с висока чисто-
та, съдържащ над 97% протеин (в сухото вещество), осигу-
рен във форма, която може лесно да се използва и асимили-
ра от човешкото тяло, както е доказано от научни 
изследвания.
Произход	на	Peptan™

Peptan™ – основният компонент в продукта Колаген	Флекс 
на Рамкофарм – сe произвежда в Ангулем, Франция. Гамата 
Peptan™ се състои от хидролизати на 3 вида нативен кола-
ген с животински произход: рибен, свински и кравешки. 
Процесът е строго контролиран, за да се получи определена 
степен на хидролиза, да се постигне оптималното молекулно 
тегло и да има най-добри органолептични свойства. За да 
гарантираме безопасността и надеждността на нашите 
продукти и за да постигнем пълно удовлетворение и доверие 
от страна на потребителя, Peptan™ се произвежда при ця-
лостна система за управление, която позволява пълно коор-
диниране в съответствие със стриктни програми за хигие-
на и безопасност.
Peptan™ съдържа 20 аминокиселини, включващи 8 от 9 неза-
меними аминокиселини. Той се характеризира с преобладава-
не на глицин, пролин и хидроксипролин, които съставляват 
около 50% от общото съдържание на аминокиселини. Кон-
центрацията на глицин и пролин е 10 до 20 пъти по-висока в 
сравнение с други протеини. Този много специфичен състав 
на аминокиселини придава на Peptan™ нутрифункционални 
свойства, които не могат да бъдат открити при нито един 
друг източник на протеин.
Положителни	ефекти	на	Peptan®	върху	клетките	в	

ставите

Резултатите от изследване, проведено от Rousselot през 
2011 г., потвърждават положителния ефект на колагенните 

пептиди в Peptan® върху клетките в ставите (хондроцити). 
Целостта на ставния хрущял зависи от поддържането на 
извънклетъчния матрикс, процес контролиран от клетките 
в ставите, хондроцитите. 
Остеоартритът (ОА) е най-често срещаната форма на 
артрит, която причинява значителна инвалидност по цял 
свят. ОА се характеризира с разрушаване на хрущяла, което 
води до стесняване на ставното пространство и загуба на 
функцията. Резултатът от продължаващото разрушаване 
на хрущяла е необратимо увреждане на извънклетъчния 
матрикс (ИКМ) на хрущяла със загуба на ставната функция 
най-накрая. Хондроцитите, единственият вид клетки в хру-
щяла, са универсални регулатори на равновесието в него. 
Неговото травматично увреждане води до необратимата 
му загуба, тъй като диференцираните хондроцити не се де-
лят, следователно не могат да възстановят тези дефекти. 
Не съществува ефикасно дългосрочно лечение за ОА.
Ефект	на	Peptan®	върху	специфичната	за	хрущяла	генна	

експресия

Peptan® в концентрации 0.1 или 1 mg/mL за 8 дни значително 
повишава експресията на мРНК за агрекан и колаген тип II. 
Тези резултати показват, че Peptan® специфично повишава 
генната експресия в хондроцитите на компонентите на 
хрущялния извънклетъчен матрикс.
След 8-дневно третиране колагенните пептиди в Peрtan® 
при концентрации 0.1 и 1 mg/mL повишиха значимо експре-
сията на специфичните за хрущяла маркери: агрекан и 
колаген тип II. В проучването ефектът на Peptan® върху 
клетките в ставите е подобен на този на Ibuprofen, 
обичаен противовъзпалителен медикамент.Тези данни 
потвърждават, че колагенните пептиди в Peptan® могат да 
предотвратят разграждането на хрущялния матрикс чрез 
повишаване производството на агрекан и колаген тип II,
подобно на предишни проучвания. Данните също така 
затвърждават хипотезата, че колагенните пептиди могат 
да бъдат приети като сигнал за разграждане на хрущяла 
от хондроцитите, които в отговор на това активират 
синтеза на агрекан и колаген тип II.
Тези резултати показват, че колагенните пептиди Peptan®, 
съдръжащи се в Колаген Флекс на Рамкофарм,  могат да 
бъдат използвани за спиране на разграждането на хрущяла, 
предотвратявайки по този начин дискомфорта и болката в 
ставите, които се дължат на това разграждане.

PEPTAN™– БИОАКТИВНИЯТ ПРОТЕИН В СЪСТАВА НА КОЛАГЕН ФЛЕКС НА РАМКОФАРМ





 

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА ПРОИЗВОДИТЕЛ ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА ПРОИЗВОДИТЕЛ

20

Промоции
          май

ИЗОРЕКС сир.50мг/мл.240мл. ABC FARMACEUTICI 
S.p.A.3+1 оп.

3 оп. АБО ФАРМА-ГЕЛ С ДИВ КЕСТЕН 150мл. ABO PHARMA-
GERMANY=

5 бр. ПРЕЗЕРВ.SURE PLANE естеств.цвят х1 /синя оп./
АБО ФАРМА-ВИТАМИН С ФОРТЕ еф.тбл.1000мг.х20 ABO PHARMA-

GERMANY10+1 оп.
АБО ФАРМА-ВИТАМИНИ И МИНЕРАЛИ A-Z еф.тбл.х20 ABO PHARMA-

GERMANY10+1 оп.
АБО ФАРМА-КАЛЦИЙ 250мг.+ВИТ.С 500мг.еф.тбл.х20 ABO PHARMA-

GERMANY10+1 оп.
АБО ФАРМА-КАЛЦИУМ+D3 еф.тбл.500мг.х20 ABO PHARMA-

GERMANY10+1 оп.
АБО ФАРМА-МАГНЕЗИЙ еф.тбл.150мг.х20 ABO PHARMA-

GERMANY10+1 оп.
АБО ФАРМА-МУЛТИВИТАМИНИ еф.тбл.х20 ABO PHARMA-

GERMANY10+1 оп.
ЛЕВОФЛОКСАЦИН АКОРД тбл.500мг.х5 ACCORD

HEALTHCARE Ltd.5+1 оп.
ЛЕВОФЛОКСАЦИН АКОРД тбл.500мг.х7 ACCORD

HEALTHCARE Ltd.5+1 оп.
РАНИТИДИН АКОРД тбл.150мг.х30 ACCORD

HEALTHCARE Ltd.1+1 оп.
РАНИТИДИН АКОРД тбл.300мг.х30 ACCORD

HEALTHCARE Ltd.1+1 оп.
ХЕЛИКС тбл.40мг.х28

ACEPHARMA4+1 
7+2
10+3
1 оп. ЕРОТОН тбл.50мг.x4

ACTAVIS=
2 оп. ЕРОТОН тбл.50мг.x1
16 оп. ЛЕВОКСА тбл.500мг.х7

ACTAVIS

+
16 оп. АЗАТРИЛ тбл.500мг.х3
+
8 оп. ПАНРАЗОЛ тбл.40мг.х30
=
4 оп. ЛЕВОКСА тбл.500мг.х7 и 10% доп. отстъпка
+
4 оп. АЗАТРИЛ тбл.500мг.х3 и 10% доп. отстъпка
+
2 оп. ПАНРАЗОЛ тбл.40мг.х30 и 10% доп. отстъпка
2 оп. ЕРОТОН тбл.100мг.x4

ACTAVIS=
4 оп. ЕРОТОН тбл.100мг.x1
2 оп. ЕРОТОН тбл.50мг.x4

ACTAVIS=
2 оп. ЕРОТОН тбл.25мг.x4
2 оп. ЛУКСТАНОР тбл.5/10мг.х30

ACTAVIS=
1 оп. ЛУКСТАНОР тбл.10/10мг.х30
8 оп. ЛЕВОКСА тбл.500мг.х7

ACTAVIS

+
8 оп. АЗАТРИЛ тбл.500мг.х3
+
4 оп.ПАНРАЗОЛ тбл.40мг.х30
=
2 оп. ЛЕВОКСА тбл.500мг.х7
+
2 оп. АЗАТРИЛ тбл.500мг.х3
+
1 оп. ПАНРАЗОЛ тбл.40мг.х30
АЗАТРИЛ тбл.500мг.х3

ACTAVIS5+1 оп.
10+3 оп.

ЕНЕТРА тбл.100мг.х10

ACTAVIS4+1 оп.
10+3 оп.
30+12 оп.
ЛЕВОКСА тбл.500мг.х7

ACTAVIS5+1 оп.
10+3 оп.
МЕТФОДИАБ тбл.850мг.х30 ACTAVIS5+1 оп.
НЕУРОЛАКС тбл.25мг.х50

ACTAVIS10+2 оп.
100+30 оп.
ПАНРАЗОЛ тбл.40мг.х30

ACTAVIS5+1 оп.
10+3 оп.
РИЗАТРИПТАН АКТАВИС тбл.10мг.х3 ACTAVIS1+1 оп.
ТАМСУДИЛ капс.0.4мг.х30 ACTAVIS4+1 оп.
ТОПОГЕЛ гел 2.5% 40г. ACTAVIS1+1 оп.
20 оп. АЦЕТИЗАЛ КАРДИО тбл.100мг.х30

ACTAVIS OTC
=
1 оп. АЦЕТИЗАЛ КАРДИО тбл.100мг.х100
+
1 оп. АЦЕТИЗАЛ КАРДИО тбл.75мг.х100
АПИТОНИН АКТАВИТ капс.60мг.х20 ACTAVIS OTC10+1 оп.
БЕНАЛГИН тбл.х10 ACTAVIS OTC12+1 оп.
БЕНАЛГИН тбл.х20 ACTAVIS OTC12+1 оп.
БРОНХЕТАМИН сироп 7.5мг/5мл.200мл. ACTAVIS OTC5+1 оп.
ГАСТРОЦИД ЕЗО тбл.20мг.х14 ACTAVIS OTC5+1 оп.
ЕФИЗОЛ тбл.0.25/30мг.х20 ACTAVIS OTC10+2 оп.
ЕФИЗОЛ тбл.0.25/30мг.х40 ACTAVIS OTC8+2 оп.
ИБУДОЛОР ДУО гел 60г. ACTAVIS OTC5+1 оп.
ИБУДОЛОР тбл.400мг.х10 ACTAVIS OTC6+2 оп.
ЙОДАСЕПТ унг.10% 40г. ACTAVIS OTC12+1 оп.
ЙОДАСЕПТ унг.10% 90г. ACTAVIS OTC12+1 оп.
КЛЕМАСТИН АКТАВИС тбл.1мг.х20 ACTAVIS OTC5+1 оп.
ЛАКТАКЕЪР BABY капки 7.5мл. ACTAVIS OTC2 оп. - 10% доп. отстъпка
ЛАКТАКЕЪР DAILY капс.380мг.х30 ACTAVIS OTC2 оп. - 10% доп. отстъпка
ЛАКТАКЕЪР KIDS тбл.за дъвчене 600мг.х20 ACTAVIS OTC2 оп. - 10% доп. отстъпка
ЛАКТАКЕЪР PLUS капс.230мг.х15 ACTAVIS OTC5+1 оп.
ЛАКТАКЕЪР STOP сашети 1000мг.х6 ACTAVIS OTC5+1 оп.
МИКОНАФИН крем 1% 15г. ACTAVIS OTC5+2 оп.
РУТАСКОРБИН тбл.х50 ACTAVIS OTC10+1 оп.
РУТАСКОРБИН тбл.х50 ACTAVIS OTC2 оп. - 10% доп. отстъпка
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СПАЗМАЛГОН тбл.х10 ACTAVIS OTC12+1 оп.
СПАЗМАЛГОН тбл.х20 ACTAVIS OTC12+1 оп.
ТРОКСЕВАЗИН АКТАВИС капс.300мг.х50 ACTAVIS OTC5+1 оп.
ТРОКСЕВАЗИН гел.2% 40г. ACTAVIS OTC7+1 оп.
ФЛИНИЗ сол.0.5мг/мл.120мл. ACTAVIS OTC4+1 оп.
ФЛИНИЗ тбл.5мг.х10 ACTAVIS OTC6+2 оп.
ЦЕТИРИНАКС тбл.10мг.х20 ACTAVIS OTC5+1 оп.
СПАСАТЕЛЬ VENOFORT гел ум. крака 50г./троксерутин,кестен/

ALFA INTEL

СПАСАТЕЛЬ гел 50г./кол.сребро,хиал.к-на,ч.оман,декспантенол/
СПАСАТЕЛЬ ЗАГРЯВАЩ мас. крем 50г./чушки,никотинамид,розм./
СПАСАТЕЛЬ КАТРАНЕН балсам 45г.
СПАСАТЕЛЬ крем 50г./кол.сребро,мл.липиди,цинков окис/
СПАСАТЕЛЬ кремогел 50г./кол.сребро,пантенол/
СПАСАТЕЛЬ ФОРТЕ балсам 30г.
СПАСАТЕЛЬ ХОНДРОИТИН 1000 балсам 50г.
5+1 оп.(произволна комбинация)
30+8 оп.(произволна комбинация)
ЕУБИОТИК капс.х20 ALVOGEN IP Co.S2+1 оп.
ЕУБИОТИК сашети х10 ALVOGEN IP Co.S1+1 оп.
ТЕСТ ЗА БРЕМ. CLEAR TEST-лента AMERITEK-USA5+1 оп.
БИЛКОВ МЕХЛЕМ С АРНИКА 100мл. ASAM ASAM-GERMANY5+1 оп.
БИЛКОВ МЕХЛЕМ С АРНИКА 250мл. ASAM ASAM-GERMANY5+1 оп.
БИЛКОВ МЕХЛЕМ С НЕВЕН 100мл. ASAM ASAM-GERMANY5+1 оп.
БИЛКОВ МЕХЛЕМ С НЕВЕН 250мл. ASAM ASAM-GERMANY5+1 оп.
БЕТАХИСТИН АУРОБИНДО тбл.16мг.х60 AUROBINDO 

PHARMA5+1 оп.
БЕТАХИСТИН АУРОБИНДО тбл.24мг.х60 AUROBINDO 

PHARMA5+1 оп.
4 оп. Д-Р НИЙМ КОМПЛЕКС капс.500мг.х60 /кожа/

AYURSIDDHA Inc.=
2 оп. ЛАКСАФИТ капс.450мг.х60
ДИАБЕТКЕЪР капс.500мг.х60 AYURSIDDHA Inc.2+3 оп.
Д-Р НИЙМ КОМПЛЕКС капс.500мг.х60 /кожа/ AYURSIDDHA Inc.9+1 оп.
ЛАКСАФИТ капс.450мг.х60

AYURSIDDHA Inc.3+1 оп.
5+2 оп.
3 оп.ТЕСТ ЛЕНТИ ЗА ГЛЮКОМЕР OMNITEST 3 х50 B.BRAUN MELSUN-

GEN=
1 оп. ГЛЮКОМЕР OMNITEST 3 SET
2 оп. АФРИН ND CHAMOMILE спрей 0.5мг/мл.15мл.

BAYER OTC

+
2 оп. АФРИН ND GLYCEROL спрей 0.5мг/мл.15мл.
+
2 оп. АФРИН ND MENTHOL спрей 0.5мг/мл.15мл.
=
1 оп. АФРИН ND MENTHOL спрей 0.5мг/мл.15мл.
АЛКА-ЗЕЛЦЕР еф.тбл.324мг.х10 BAYER OTC10+3 оп.
КАНЕСТЕН кр.1% 20г. BAYER OTC5+1 оп.

КЛАРИТИН сир.120мл. BAYER OTC3+1 оп.
КЛАРИТИН тбл.10мг.х10

BAYER OTC5+1 оп. 
150+50 оп.
ПРИОРИН капс.х60 BAYER OTC3+1 оп.
ПРИОРИН МАЗНА КОСА шампоан 200мл. BAYER OTC3+1 оп.
ПРИОРИН СУХА КОСА шампоан 200мл. BAYER OTC3+1 оп.
САРИДОН тбл.х10 BAYER OTC5+1 оп.
ТАЛЦИД тбл.500мг.х20

BAYER OTC7+1 оп.
500+180 оп.
НИВЕА-CARE КРЕМ ПОДХРАНВАЩ 100мл. 80129 BEIERSDORF 

AG-HAMBURG2 оп. - 10% доп. отстъпка
НИВЕА-CARE КРЕМ ПОДХРАНВАЩ 200мл. 80131 BEIERSDORF 

AG-HAMBURG2 оп. - 10% доп. отстъпка
ВИТЕЛА ICTAMO КРЕМ 30г. BENEMEDO

SWITZERLAND2+1 оп.
ЕНТЕРОЛ капс.250мг.х10 BIOCODEX10+2 оп.
ЕНТЕРОЛ капс.250мг.х20 BIOCODEX5+1 оп.
ЕНТЕРОЛ сашет 250мг.x10 BIOCODEX10+2 оп.
ОТИПАКС сол.15мл. BIOCODEX5+1 оп.
СТИМОЛ еферв.сашети х18

BIOCODEX
СТИМОЛ сир.сашети х18
4 оп. (произволна комбинация) 
=
1 оп. СТИМОЛ сир.сашети х18
БИОФАР-ВИТ.В-КОМПЛ.еф.тбл.х20 BIOFAR1+1 оп.
БИОФАР-ДЕТСКИ МУЛТИВИТАМИНИ еф.тбл.х20 BIOFAR1+1 оп.
БИОФАР-КАЛИУМ+MG еф.тбл.х20 /ПОТАСИУМ/ BIOFAR1+1 оп.
БИОФАР-КАЛЦИУМ+D3 еф.тбл.х20 BIOFAR1+1 оп.
БИОФАР-КАЛЦИУМ+MG еф.тбл.х20 BIOFAR1+1 оп.
БИОФАР-ХРОМ еф.тбл.х20 BIOFAR1+1 оп.
БИОФАР-ЦИНК еф.тбл.х20 BIOFAR1+1 оп.
5 оп. БУСКОПАН тбл.10мг.x20 BOEHRINGER 

INGELHEIM CHC=
1 оп. МУКОСОЛВАН ЗА ДЕЦА сир.15мг/5мл.100мл.
ДУЛКОЛАКС тбл.5мг.х30 BOEHRINGER 

INGELHEIM CHC10+1 оп.
МУКОСОЛВАН РЕТАРД капс.75мг.х10 BOEHRINGER 

INGELHEIM CHC8+1 оп.
МУКОСОЛВАН сир.30мг/5мл.100мл. BOEHRINGER 

INGELHEIM CHC8+1 оп.
ФИНАЛГОН унг.20г. BOEHRINGER 

INGELHEIM CHC8+1 оп.
ГАСТРОЦИНЕЗИН тбл.x60

BOIRON7+1 оп.
18+3 оп.
СЕДАТИФ PC тбл.x40

BOIRON8+1 оп.
30+5 оп.
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Промоции
          май

1 оп. ВИКТОРИЯ-КРЕМ за лице ИЗБЕЛВАЩ с екстр.от ОХЛЮВИ 50мл.
CAMCO Ltd.=

1 оп. ВИКТОРИЯ-САПУН ЕКСФОЛИРАЩ с екстр.от ОХЛЮВИ 75г.
1 оп. ВИКТОРИЯ-крем за лице КОНЦЕНТРАТ с екстр. ОХЛЮВИ 50мл.

CAMCO Ltd.=
1 оп. ВИКТОРИЯ-САПУН ЕКСФОЛИРАЩ с екстр.от ОХЛЮВИ 75г.
1 оп. ВИКТОРИЯ-крем за лице НОЩЕН с екстр.от ОХЛЮВИ 50мл.

CAMCO Ltd.=
1 оп. ВИКТОРИЯ-САПУН ЕКСФОЛИРАЩ с екстр.от ОХЛЮВИ 75г.
3 оп. МАКСИДЕРМА БАЛСАМ ЗА ПЕТИ И СТЪПАЛА 56г.

CEUMED=
1 оп. МАКСИДЕРМА БАЛСАМ ЗА РЪЦЕ 56г.
3 оп. НОСКО BABY АСПИРАТОР ЗА НОС /за прахосмукачка/

CEUMED=
1 оп. НОСКО BABY АСПИРАТОР ЗА НОС /за уста/
ВИРАСУТ гел охлаждащ 50г. CEUMED2+1 оп.
ХЕДРИН PROTECT&GO спрей 120мл.

CEUMED2 оп. - 15% доп. отстъпка
5 оп. - 20% доп. отстъпка
ХЕДРИН TREAT&GO лосион 50мл. CEUMED2 оп. - 15% доп. остъпка
ХЕДРИН TREAT&GO спрей 60мл. CEUMED2 оп. - 15% доп. отстъпка
ХЕДРИН ликуид гел 100мл. CEUMED2 оп. - 15% доп. отстъпка
ЦЕУМЕД BABY CAP гел 10мл. CEUMED1+1 оп.
АРТЕЛАК REBALANCE колир 10мл. CHAUVIN ANKER-

PHARM5+1 оп.
10+3 оп.
АРТЕЛАК колир 3.2мг/мл.10мл. CHAUVIN

ANKERPHARM5+1 оп.
10+3 оп.
ПАНТЕНОЛ спрей 4.63% 130мл. CHAUVIN

ANKERPHARM10+2 оп.
50+15 оп.
АУЛИН сашет 100мг. х9 CSC

PHARMACEUTICAL3+1 оп.
20+10 оп.
АУЛИН тбл.100мг.х9 CSC

PHARMACEUTICAL14+1 оп. 
30+3 оп.
ЕРДОМЕД сашети 225мг.х20 CSC

PHARMACEUTICAL1+1 оп.
РОЗАЛГИН EASY сол.0.1% 140мл.х5 КУТИЯ CSC

PHARMACEUTICAL7+1 оп.
РОЗАЛГИН сашет 500мг.х10 CSC

PHARMACEUTICAL7+1 оп.
ТАНТУМ ВЕРДЕ ЕВКАЛИПТ тбл.3мг.х20 CSC

PHARMACEUTICAL7+1 оп.
ТАНТУМ ВЕРДЕ ЛИМОН тбл.3мг.х20 CSC

PHARMACEUTICAL7+1 оп.
ТАНТУМ ВЕРДЕ ЛИМОН тбл.3мг.х40 CSC

PHARMACEUTICAL6+1 оп.
ТАНТУМ ВЕРДЕ МЕНТА тбл.3мг.х20 CSC

PHARMACEUTICAL7+1 оп.
ТАНТУМ ВЕРДЕ МЕНТА тбл.3мг.х40 CSC

PHARMACEUTICAL6+1 оп.
ТАНТУМ ВЕРДЕ спрей 0.15% 30мл. CSC

PHARMACEUTICAL10+1 оп.
ТАНТУМ ВЕРДЕ ФОРТЕ спрей 0.3% 15мл. CSC

PHARMACEUTICAL10+1 оп.
ТАНТУМ ПОРТОКАЛ и МЕД тбл.3мг.х20 CSC

PHARMACEUTICAL7+1 оп.
ТАНТУМ ПОРТОКАЛ и МЕД тбл.3мг.х40 CSC

PHARMACEUTICAL6+1 оп.

ФЕМИНЕЛА HYALOSOFT ваг.овули х10 CSC
PHARMACEUTICAL5+1 оп.

ФЕМИНЕЛА ВАГИ С ваг.тбл.х6 CSC
PHARMACEUTICAL5+1 оп.

ФЕМИНЕЛА УРОФОРТЕ сироп 120мл. CSC
PHARMACEUTICAL5+1 оп.

ФЕМИНЕЛА УРОФОРТЕ тбл.х30 CSC
PHARMACEUTICAL6+1 оп.

ФЕМИНЕЛА ХЕРЕДИТУМ капс.х21 CSC
PHARMACEUTICAL5+1 оп.

ФЛУИМУЦИЛ еф.тбл.600мг.х10 CSC
PHARMACEUTICAL3+1 оп.

ФЛУИМУЦИЛ сашет 200мг.х20 CSC
PHARMACEUTICAL3+1 оп.

1 оп. АКУВЕР сол.8мг/доза 120мл.

CYATHUS-VIENNA
+
2 оп. АКУВЕР сол.8мг/доза 60мл.
=
1 оп. АКУВЕР сол.8мг/доза 60мл.
ГОГОЛОКС спрей 5% 13мл. CYATHUS-VIENNA1+2 оп.
2 оп. ИМУНОТРОФИНА сироп 200мл.

D.M.G.ITALIA=
1 оп. РИНОПАНТЕИНА спрей за нос 20мл.
ГАСТРОТУС BABY сироп 200мл. D.M.G.ITALIA6+1 оп.
ГАСТРОТУС сир.сашети 20мл.х25 D.M.G.ITALIA5+1 оп.
ГАСТРОТУС сироп 500мл. D.M.G.ITALIA5+1 оп.
ЕМОФИКС унгв.за кръвоспиране 30г. D.M.G.ITALIA10+2 оп.
КУЕ капки за уши 15мл. D.M.G.ITALIA4+1 оп.
НАРИВЕНТ назал спрей 20мл. D.M.G.ITALIA5+1 оп.
РИНОДЖЕРМИНА назал спрей 10мл. D.M.G.ITALIA4+1 оп.
РИНОПАНТЕИНА спрей за нос 20мл. D.M.G.ITALIA4+1 оп.
РИНОПАНТЕИНА унгв.за нос 10г. D.M.G.ITALIA5+1 оп.
2 оп. АЛФА БЕТИК АЛФА ЛИПОЕВА КИСЕЛИНА капс.200мг.х60

ENZYMATIC
THERAPY USA

+
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 ENZYMATIC

THERAPY USA5+1 оп.
АЛФА БЕТИК МУЛТИВИТАМИНИ тбл.760мг.х30 ENZYMATIC

THERAPY USA5+1 оп.
АНТИМЕТИЛ тбл.х30 EWOPHARMA5+1 оп.
БИОГАЙА PRODENTIS тбл.за смучене х10 EWOPHARMA3+1 оп.
БИОГАЙА PROTECTIS ЛИМОН тбл.за дъвчене х10 EWOPHARMA10+1 оп.
БИОГАЙА PROTECTIS ЯГОДА тбл.за дъвчене х10 EWOPHARMA10+1 оп.
БИОГАЙА PROTECTIS+ВИТ.D3 тбл.за дъвчене х10 EWOPHARMA5+1 оп.
БИОГАЙА сол.5мл. EWOPHARMA10+1 оп.
КАЛМИДЕРМ крем 40г. EWOPHARMA5+1 оп.
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ВИТАМИН C сироп 300мг/5мл.120мл.
FACT PRODUCTS5+1 оп.

15+4 оп.
ГЕРМАНИЙ 132 ACTIVE капс.500мг.x30 FACT PRODUCTS5+1 оп.
ДЕТОКС АКТИВЕН ВЪГЛЕН капс.260мг.x20

FACT PRODUCTS12+2 оп.
40+10 оп.
ОСТЕОМУУВ капс.1431мг.х120 /ДЖОЙНТ КЕЪР/ FACT PRODUCTS5+1 оп.
ПРОПОЛИС капс.500мг.х90 FACT PRODUCTS5+1 оп.
САМБУКУС NIGRA FOR KIDS сироп 120мл.

FACT PRODUCTS5+1 оп.
15+4 оп.
АЛЕРЦИТ тбл.5мг.х28 GLENMARK PHARMA-

CEUTUCALS s.r.o.4+1 оп.
АЛОЕ ВЕРА гел 946мл. GNC GNC-GENERAL 

NUTRITION-USA4+1 оп.
АЛОЕ ВЕРА сок 946мл. GNC GNC-GENERAL 

NUTRITION-USA4+1 оп.
ВИТАМИН E капс.100IU х100 GNC GNC-GENERAL 

NUTRITION-USA5+1 оп.
КОТЕШКИ НОКЪТ капс.500мг.х90 GNC GNC-GENERAL 

NUTRITION-USA3+1 оп.
МАГНЕЗИЙ тбл.250мг.х90 GNC GNC-GENERAL 

NUTRITION-USA5+1 оп.
МЕЛАТОНИН тбл.3мг.х60 GNC GNC-GENERAL 

NUTRITION-USA5+1 оп.
СЕЛЕН тбл.100мкг.х100 GNC GNC-GENERAL 

NUTRITION-USA5+1 оп.
ХРОМ ПИКОЛИНАТ тбл.200мкг.х90 GNC GNC-GENERAL 

NUTRITION-USA5+1 оп.
АКВАФРЕШ 3 FRESH паста тройна защита 75мл./синя/

GSK

АКВАФРЕШ 3 MILD паста тройна защита 75мл./зелена/
6 оп. ( произволна комбинация ) 
=
1 оп. АКВАФРЕШ 3 FRESH паста тройна защита 75мл./синя/
20 оп. ( произволна комбинация ) 
=
4 оп. АКВАФРЕШ 3 FRESH паста тройна защита 75мл./синя/
40 оп. ( произволна комбинация ) 
=
10 оп. АКВАФРЕШ 3 FRESH паста тройна защита 75мл./синя/
АКВАФРЕШ BIG TEETH п.зъби 6+год.50мл. GSK2 оп. - 20% доп. отстъпка
АКВАФРЕШ HD ILLUMINATING WHITE 75мл./синя/ GSK2 оп. - 25% доп. отстъпка
АКВАФРЕШ INTENSE CLEAN DEEP ACTION паста 75мл.

GSK
АКВАФРЕШ INTENSE CLEAN WHITENING паста 75мл.
6 оп. ( произволна комбинация )
=
1 оп. АКВАФРЕШ INTENSE CLEAN WHITENING паста 75мл.
АКВАФРЕШ LITTLE TEETH п.зъби 3-5год.50мл. GSK2 оп. - 20% доп. отстъпка
ЛАКТАЦИД DAILY интимни кърпички х15

GSK

ЛАКТАЦИД ANTIBACTERIALS интимни кърпички х15
ЛАКТАЦИД SENSITIVE интимни кърпички х15
ЛАКТАЦИД FRESH интимни кърпички х15
6 оп. ( произволна комбинация ) 
=
1 оп. ЛАКТАЦИД DAILY интимни кърпички х15
20 оп. ( произволна комбинация ) 
=
4 оп. ЛАКТАЦИД DAILY интимни кърпички х15
40 оп. ( произволна комбинация ) 
=
10 оп. ЛАКТАЦИД DAILY интимни кърпички х15

ЛАКТАЦИД MOISTURIZING лосион интимен 200мл. GSK1 оп. - 20% доп. отстъпка
ЛАКТАЦИД PHARMA гел интимен 250мл. GSK1 оп. - 20% доп. отстъпка
ЛАКТАЦИД SENSITIVE лосион интимен 200мл. GSK1 оп. - 20% доп. отстъпка
ЛАКТАЦИД SOOTHING лосион интимен 200мл. GSK1 оп. - 20% доп. отстъпка
ЛАКТАЦИД лосион интимен 200мл. GSK2 оп. - 20% доп. отстъпка
ПАНТЕНОЛ ФОРТЕ 10% охлаждащ спрей 150мл.

GSK5+1 оп.
20+5 оп.
60+20 оп.
ПАРОДОНТАКС ULTRA CLEAN п.за зъби 75мл. GSK5+1 оп.
ПАРОДОНТАКС ВОДА ЗА УСТА 500мл. GSK2 оп. - 30% доп. отстъпка
СЕНСОДИН REPAIR&PROTECT WHITENING п.за зъби 75мл.

GSK

СЕНСОДИН REPAIR&PROTECT п.за зъби 75мл.
СЕНСОДИН complete protection п.за зъби 75мл.
СЕНСОДИН complete protection extra fresh п.за зъби 75мл.
6 оп. ( произволна комбинация )
=
1 оп. СЕНСОДИН COMPLETE PROTECTION п.за зъби 75мл.
СЕНСОДИН ВОДА ЗА УСТА COOL MINT 500мл. GSK2 оп. - 35% доп. отстъпка
СЕНСОДИН КЛАСИК п.за зъби 75мл.

GSK

СЕНСОДИН ФЛУОРИД п.за зъби 75мл.
СЕНСОДИН ИЗБЕЛВАЩА п.за зъби 75мл.
СЕНСОДИН MULTI CARE п.за зъби 75мл.
6 оп. ( произволна комбинация )
=
1 оп. СЕНСОДИН ФЛУОРИД п.за зъби 75мл.
ЧЕТКА за зъби АКВАФРЕШ CLEAN FLEX MEDIUM DUO /подв.рамо/ GSK2 оп. - 20% доп. отстъпка
ЧЕТКА ЗА ЗЪБИ АКВАФРЕШ EVERYDAY CLEAN MEDIUM GSK2 оп. - 20% доп. отстъпка
ПАНАДОЛ БЕБЕ сусп.120мг/5мл.100мл. GSK-CONSUMER 

HEALTHCARE10+1 оп.
ПАНАДОЛ ЕКСТРА ОПТИЗОРБ тбл.500/65мг.х12 GSK-CONSUMER 

HEALTHCARE3+2 оп.
5+5 оп.
ПАНАДОЛ ОПТИЗОРБ тбл.500мг.х24 GSK-CONSUMER 

HEALTHCARE11+1 оп. 
22+3 оп.
ЦЕТЕБЕ капс.500мг.х30

GSK-CONSUMER 
HEALTHCARE

ЦЕТЕБЕ капс.500мг.х60
ЦЕТЕБЕ+ЦИНК+ВИТ.D ТРОЙНА ЗАЩИТА капс.х60
7 оп. (произволна комбинация)
=
1 оп. ЦЕТЕБЕ капс.500мг.х30
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10 оп. ДЕРМАПЛАСТ UNIVERSAL леп. 2разм.х20 /water resistant/

HARTMANN

+
10 оп. ДЕРМАПЛАСТ UNIVERSAL леп. 5разм.х40 /water resistant/
+
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
ДЕРМАПЛАСТ UNIVERSAL лепенка 19/72мм.х100

HARTMANN
ДЕРМАПЛАСТ UNIVERSAL лепенка 25/72мм.х100
4 бр. ( произволна комбинация )
=
1 бр. ДЕРМАПЛАСТ UNIVERSAL лепенка 19/72мм.х100
ПОДЛОЖКИ АНАТ.ВЪЗР.-МИНИ MOLIMED х14 HARTMANN6+1 оп.
ТИРИТАС лепенка 19/72мм.х250 HARTMANN3+1 оп.
АМИГОС В17 капс.100мг.х100 HEALTH AID4+1 оп.
АМИГОС В17 КОМЛЕКС капс.х60 HEALTH AID4+1 оп.
ВИТАМИН D3 капс.1000IU х30 DR.GREEN HEALTH AID3+1 оп.
ГАРСИНИЯ SLIM капс.х30 DR.GREEN HEALTH AID3+1 оп.
ИМУННА ФОРМУЛА капс.х30 DR.GREEN HEALTH AID3+1 оп.
КОЛАГЕН АКТИВ капс.х30 DR.GREEN HEALTH AID3+1 оп.
КОЛАГЕН крем за устни 30мл.

HEALTH AID5+1 оп.
10+3 оп.
НОВА ДЕТОКС ПЛАСТИРИ ЗА ХОДИЛА х10 HEALTH AID HEALTH AID3+1 оп.
НОНИ капс.500мг.х60 DR.GREEN HEALTH AID4+1 оп.
ОМЕГА 3-6-9 капс.x30 DR.GREEN

HEALTH AID3+1 оп.
10+4 оп.
20+10 оп.
РЕДУКАЛ SLIM капс.x30 DR.GREEN HEALTH AID3+1 оп.
РЕДУКАЛ SLIM крем 200мл. HEALTH AID3+1 оп.
ХИАЛУРОН крем за устни 30мл.

HEALTH AID5+1 оп.
10+3 оп.
ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА капс.50мг.х30 DR.GREEN HEALTH AID3+1 оп.
КРЕМ ЗА ЛИЦЕ ДНЕВЕН ЕНЕРГИЗИРАЩ 50мл.HIMALAYA HIMALAYA DRUG1 оп. - 5% доп. отстъпка
КРЕМ ЗА ЛИЦЕ НОЩЕН ВЪЗСТАНОВЯВАЩ 50мл.HIMALAYA HIMALAYA DRUG1 оп. - 5% доп. отстъпка
КРЕМ ПРОТИВ БРЪЧКИ HIMALAYA 50г. HIMALAYA DRUG1 оп. - 5 % доп. отстъпка
СИМПАТИЛ тбл.х40 INNOTECH5+1 оп.
ФАРМАТЕКС капс.ваг.18.9мг.х6 INNOTECH5+1 оп.

ФАРМАТЕКС кр.ваг.72г.+апликатор INNOTECH5+1 оп.
ФАРМАТЕКС ов.ваг.18.9мг.х10 INNOTECH5+1 оп.
ФАРМАТЕКС тбл.ваг.20мг.х12 INNOTECH5+1 оп.
ФЛЕБОДИА тбл.600мг.х30 INNOTECH5+1 оп.
ФЛУДИТЕК ВЪЗРАСТНИ сир.5% 125 мл INNOTECH5+1 оп.
ФЛУДИТЕК ДЕЦА сир.2% 125 мл INNOTECH5+1 оп.
ПРЕСТО гел 25г. INNOVATION

LABORATORIES2 оп. - 10% доп. отстъпка
ПРЕСТО гел 25г. INNOVATION

LABORATORIES5+1 оп.
СМЕКТА сашет х30 КУТИЯ IPSEN7+1 оп.
СМЕКТА сашет х60 КУТИЯ IPSEN7+1 оп.
ЛОРИНДЕН A унг.15г. JELFA5+1 оп.
ЛОРИНДЕН C унг.15г. JELFA5+1 оп.
ЛОРИНДЕН N кр.15г. JELFA5+1 оп.
ФЛУЦИНАР N унг.15г. JELFA5+1 оп.
ФЛУЦИНАР гел 15г. JELFA5+1 оп.
ФЛУЦИНАР унг.15г. JELFA5+1 оп.
3 оп. ТЕСТ ЛЕНТИ OneTOUCH SELECT STRIP х50

JOHNSON&
JOHNSON D.O.O

=
1 оп. ГЛЮКОМЕР OneTOUCH SELECT mini
Важи за своб.продажба
при поръчка по НЗОК 

JOHNSON&
JOHNSON D.O.O

на 3 оп ТЕСТ ЛЕНТИ OneTOUCH SELECT STRIP х50
се получава
1 оп. ГЛЮКОМЕР OneTOUCH SELECT mini
ДЖОНСЪН-ПЛАСТИР ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ХЕРПЕСИ COMPEED х15 JOHNSONS1 оп. - 10% доп. отстъпка
KRKA - обща номенклатура

KRKAпри покупка на произв.комб.за 200лв.с ДДС-1.50% доп.отстъпка 
при покупка на произв.комб.за 350лв.с ДДС-2.50% доп.отстъпка
АЛАЙВ МУЛТИВИТАМИНИ ДЕТСКИ дъвч.тбл.x120 NATURE S WAY 

PRODUCTS-USA5+1 оп.
АЛАЙВ МУЛТИВИТАМИНИ ДЕТСКИ жел.бонбони x90 NATURE S WAY 

PRODUCTS-USA5+1 оп.
АЛАЙВ тбл.1г.x30 NATURE S WAY 

PRODUCTS-USA5+1 оп.
15+4 оп.
АЛОЕ ВЕРА капс.550мг.х100 NATURES NATURE S WAY 

PRODUCTS-USA5+1 оп.
АЛОЕ ВЕРА сок от цели листа 1000мл. NATURES NATURE S WAY 

PRODUCTS-USA3+1 оп.
БИОСЕЛ КОЛАГЕН капс.500мг.x60 NATURE S WAY 

PRODUCTS-USA5+1 оп.
ДИВ ЯМ капс.425мг.х100 NATURES NATURE S WAY 

PRODUCTS-USA5+1 оп.
ЗЕЛЕНО КАФЕ ЕКСТРАКТ капс.500мг.х60 NATURES NATURE S WAY 

PRODUCTS-USA4+1 оп.
ЗЕЛЕНО КАФЕ капс.500мг.х60 NATURES NATURE S WAY 

PRODUCTS-USA4+1 оп.
КОТЕШКИ НОКЪТ капс.485мг.х100 NATURES NATURE S WAY 

PRODUCTS-USA5+1 оп.
НАТУРАЛАКС 3 капс.х100 NATURE S WAY 

PRODUCTS-USA6+1 оп.
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НАТУРАЛАКС 3 капс.х20 NATURE S WAY 
PRODUCTS-USA6+1 оп.

ПРИМАДОФИЛУС KIDS ПОРТОКАЛ дъвч.тбл.x30 NATURE S WAY 
PRODUCTS-USA5+1 оп.

ПРИМАДОФИЛУС KIDS ЧЕРЕША дъвч.тбл.x30 NATURE S WAY 
PRODUCTS-USA5+1 оп.

ПРОСТКЕЪР капс.х90 NATURE S WAY 
PRODUCTS-USA5+1 оп.

САМБУКУС FOR KIDS сироп 120мл. NATURE S WAY 
PRODUCTS-USA5+1 оп.

САМБУКУС ORIGINAL сироп 120мл. NATURE S WAY 
PRODUCTS-USA5+1 оп.

ХИДРАПЛЕНИШ капс.х30 /млада кожа,здрави стави/ NATURE S WAY 
PRODUCTS-USA5+1 оп.

5 оп. ДЕСИБЕЛ тбл.5мг.х20
NOBEL ILLAC=

5 оп. ДЕСИБЕЛ сироп 2.5мг/5мл.150мл.
АЛОРА сир.100мл. NOBEL ILLAC5+1 оп.
АЛОРА тбл.х20 NOBEL ILLAC7+1 оп.
АНЗИБЕЛ КЛАСИК тбл.за смучене х20 NOBEL ILLAC5+1 оп.
АНЗИБЕЛ МЕД И ЛИМОН тбл.за смучене х20 NOBEL ILLAC5+1 оп.
АНЗИБЕЛ МЕНТОЛ тбл.за смучене х20 NOBEL ILLAC5+1 оп.
БИО БАЛАНС БЕЙБИ сашет х10 /6+м./ NOBEL ILLAC5+1 оп.
БИО БАЛАНС сашет х10 NOBEL ILLAC5+1 оп.
ЕТОДИН ФОРТ тбл.400мг.х14 NOBEL ILLAC7+1 оп.
КАНДИЗОЛ капс.150мг.х1 NOBEL ILLAC7+1 оп.
КАНДИЗОЛ капс.150мг.х3 NOBEL ILLAC5+1 оп.
МЕЛБЕК амп.15мг/1.5мл.х5 NOBEL ILLAC7+1 оп.
МЕЛБЕК тбл.7.5мг.х30 NOBEL ILLAC7+1 оп.
МЕЛБЕК ФОРТЕ тбл.15мг.х10 NOBEL ILLAC7+1 оп.
МЕЛБЕК ФОРТЕ тбл.15мг.х30 NOBEL ILLAC7+1 оп.
РЕ-КОМФОРТ тбл.за дъвчене х6 NOBEL ILLAC7+1 оп.
ТАЙЛОЛ сусп.120мг/5мл.100мл. NOBEL ILLAC3+1 оп.
ТАЙЛОЛ ХОТ ЗА ДЕЦА сашети х12 NOBEL ILLAC5+1 оп.
ТАЙЛОЛ ХОТ сашет х12 NOBEL ILLAC20+3 оп.
ФУНГОСТАТИН гран.100000UI/мл.50мл. NOBEL ILLAC5+1 оп.
ФУНГОФИН крем 1% 15г. NOBEL ILLAC7+1 оп.
ФУНГОФИН тбл.250мг.х14 NOBEL ILLAC5+1 оп.
ТАМПОНИ OB ПРОКОМФОРТ МИНИ х16 OB1 оп. - 10% доп. отстъпка
ТАМПОНИ OB ПРОКОМФОРТ НОРМАЛ х16 OB1 оп. - 10% доп. отстъпка
ТАМПОНИ OB ПРОКОМФОРТ СУПЕР х16 OB1 оп. - 10% доп. отстъпка
ТАМПОНИ OB СУПЕР ПЛЮС х16 OB1 оп. - 10% доп. отстъпка
ВАРТНЕР БРАДАВИЦИ ГЕЛ писалка 1.5мл. OMEGA PHARMA3 оп. - 10% доп. остъпка

ВАРТНЕР БРАДАВИЦИ спрей 50мл. OMEGA PHARMA3 оп. - 10% доп. отстъпка
ВАРТНЕР ГЪБИЧКИ по ноктите лосион 4мл. OMEGA PHARMA10+1 оп.
ВАРТНЕР МАЗОЛИ ГЕЛ писалка 4мл. OMEGA PHARMA3 оп. - 10% доп. остъпка
ДЕРМАЛЕКС ATOPIC крем 30г. OMEGA PHARMA2 оп. - 10% доп. остъпка
ДЕРМАЛЕКС BABY ATOPIC крем 30г. OMEGA PHARMA2 оп. - 10% доп. остъпка
ДЕРМАЛЕКС PSORIASIS крем 60г. OMEGA PHARMA2 оп. - 10% доп. остъпка
ДИМЕКСАНОЛ еф.тбл.х10 OMEGA PHARMA10+1 оп.
РЕДУФЛУКС сашети 500мг.10мл.х15 OMEGA PHARMA10+1 оп.
РЕДУФЛУКС тбл.250мг.х20 OMEGA PHARMA10+1 оп.
КОЛДРЕКС ДЖУНИЪР сашети х10 OMEGA-GSK9+1 оп.
КОЛДРЕКС ЛИМОН сашети х10 OMEGA-GSK9+1 оп.
КОЛДРЕКС МАКСГРИП ГОРСКИ ПЛОДОВЕ сашет х10 OMEGA-GSK9+1 оп.
КОЛДРЕКС МАКСГРИП ЛИМОН сашет х 5 OMEGA-GSK9+1 оп.
КОЛДРЕКС МАКСГРИП ЛИМОН сашет х10 OMEGA-GSK9+1 оп.
КОЛДРЕКС тбл.x12 OMEGA-GSK9+1 оп.
КОЛДРЕКС тбл.x24 OMEGA-GSK9+1 оп.
КСИЛОРИН спр.0.055% 18мл. OMEGA-GSK4+1 оп.
СОЛПАДЕИН капс.500/30/8мг.х12 OMEGA-GSK10+1 оп.
СОЛПАДЕИН СОЛИБЪЛ еф.тбл.х12 OMEGA-GSK10+1 оп.
СОЛПАДЕИН СОЛИБЪЛ еф.тбл.х24 OMEGA-GSK10+1 оп.
ФЕНИВИР крем 1% 2г. OMEGA-GSK9+1 оп.
АЛГОЗОН тбл.500мг.х20

OZONE-OTC10+2 оп.
30+10 оп.
1 оп. ЦИКАТРИ капс.х36

PG-NATURPHARMA
+
1 оп. ЦИКАТРИДИНА суп.х10
=
10% доп. отстъпка
3 оп. ФЕМОВИТА капс.х30 NATURPHARMA

PG-NATURPHARMA
+
3 оп. ФЕМОВИТА ЛИФТ капс.х30 NATURPHARMA
=
10% доп. отстъпка
ЦИКАТРИ капс.х36 PG-NATURPHARMA2+1 оп.
25 оп. ДИКЛОФЕНАК ДУО капс.75мг.х30

PHARMASWISS-
VALEANT

=
5 оп. ДИКЛОФЕНАК ДУО капс.75мг.х30
+
2 оп. ДИКЛО РАПИД капс.75мг.х50
50 оп. ДИКЛОФЕНАК ДУО капс.75мг.х30

PHARMASWISS-
VALEANT

=
10 оп. ДИКЛОФЕНАК ДУО капс.75мг.х30
+
5 оп. ДИКЛО РАПИД капс.75мг.х50
ГАРГАНТА спрей 1.5мг/мл.30мл. PHARMASWISS-

VALEANT2+1 оп.
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ГАРГАНТА тбл.за смучене 3мг.х20 PHARMASWISS-
VALEANT2+1 оп.

ДИКЛО РАПИД капс.75мг.х50 PHARMASWISS-
VALEANT5+1 оп.

ДИКЛОПРАМ капс.75/20мг.х30 PHARMASWISS-
VALEANT5+1 оп.

ИМУНИТИ 3 ДНИ сашети х3 PHARMASWISS-
VALEANT2+1 оп.

ЦИКЛО-3 ФОРТ капс.х30 PIERRE FABRE5+1 оп.
100 оп. КСИЛОМЕТАЗОЛИН 0.05% 10мл.

POLPHARMA
+
1 оп. БОБОТИК ФОРТЕ сол.30мл.
=
3% доп. отстъпка
100 оп. КСИЛОМЕТАЗОЛИН 0.05% 10мл.

POLPHARMA
+
2 оп. ПАНАКТИВ сусп.100мг/5мл.120мл
=
3% доп. отстъпка
100 оп. КСИЛОМЕТАЗОЛИН 0.05% 10мл.

POLPHARMA
+
3 оп. АЛЕРТЕСИН тбл.10мг.х7
=
3% доп. отстъпка
100 оп. КСИЛОМЕТАЗОЛИН 0.05% 10мл.

POLPHARMA
+
3 оп. БИСЕПТОЛ сусп.200/40мг/5мл.80мл
=
3% доп. отстъпка
100 оп. КСИЛОМЕТАЗОЛИН 0.1% 10мл.

POLPHARMA
+
1 оп. БОБОТИК ФОРТЕ сол.30мл.
=
3% доп. отстъпка
100 оп. КСИЛОМЕТАЗОЛИН 0.1% 10мл.

POLPHARMA
+
2 оп. ПАНАКТИВ сусп.100мг/5мл.120мл
=
3% доп. отстъпка
100 оп. КСИЛОМЕТАЗОЛИН 0.1% 10мл.

POLPHARMA
+
3 оп. АЛЕРТЕСИН тбл.10мг.х7
=
3% доп. отстъпка
100 оп. КСИЛОМЕТАЗОЛИН 0.1% 10мл.

POLPHARMA
+
3 оп. БИСЕПТОЛ сусп.200/40мг/5мл.80мл
=
3% доп. отстъпка
3 оп. ПАРАТРАМОЛ тбл.37.5/325мг.х30

POLPHARMA=
3 оп. ПАРАТРАМОЛ тбл.37.5/325мг.х10
3 оп. РОМАЗИК тбл.10мг.х30

POLPHARMA=
2 оп. РОМАЗИК тбл. 5мг.х30
АЛЕРТЕСИН тбл.10мг.х7

POLPHARMA5+1 оп.
12+3 оп.
БИСЕПТОЛ сусп.200/40мг/5мл.80мл POLPHARMA5+1 оп.
БОБОТИК ФОРТЕ сол.30мл.

POLPHARMA6+1 оп.
12+3 оп.
ПАНАКТИВ сусп.100мг/5мл.120мл POLPHARMA5+1 оп.

БИО-КУЛТ капс. х15

PROTEXIN UK

БИО-КУЛТ капс. х30
БИО-КУЛТ капс. х60
БИО-КУЛТ капс.х120
БИО-КУЛТ КАНДЕА капс.х15
БИО-КУЛТ КАНДЕА капс.х60
БИО-КУЛТ ПРО-ЦИАН капс.х15
БИО-КУЛТ ПРО-ЦИАН капс.х45
БИО-КУЛТ ЗА ДЕЦА сашети х16
При закупуване на произволна комбинация за 120 лв. с ДДС
=
1 оп. БИО-КУЛТ капс. х30
При закупуване на произволна комбинация за 180 лв. с ДДС
=
5 оп. БИО-КУЛТ капс. х15
При закупуване на произволна комбинация за 360 лв. с ДДС
=
20 оп. БИО-КУЛТ капс. х15
Във всеки пакет трябва да има задължително:
1 оп. БИО-КУЛТ ПРО-ЦИАН капс.х45
+
1 оп. БИО-КУЛТ ЗА ДЕЦА сашети х16
ДОПЕЛХЕРЦ ХИТОЗАН FETTBINDER тбл.х60 QUEISSER 

PHARMA5+1 оп.
АФЛУБИН тбл.х12 RICHARD BITTNER2+3 оп.
АМБРО сол.3мг/мл.100мл.

SANDOZ OTC

АМБРО тбл.30мг.х20
АЦИК кр.5% 2г.
АЦЦ 100 сашет 100мг.х20
АЦЦ 200 сашет 200мг.х20
АЦЦ CHILDREN сол.20мг/мл.100мл.
АЦЦ SINUS наз.спрей 3% 20мл.
АЦЦ АКУТ 600 сашет 600мг.х10
АЦЦ еферв.тбл.600мг.х10
АЦЦ сироп 20мг/мл.200мл.
ДЕРМАЗИН кр.1% 50г.
ДИКЛАК гел 1% 50г.
ДИКЛАК гел 5% 100г.
ДИКЛАК гел 5% 50г.
ЕКЗИЛОР ПИСАЛКА за нокти 400дози
ЕКЗОДЕРИЛ кр.1% 15г.
ЕКЗОДЕРИЛ сол.1% 10мл.
ЕКЗОДЕРИЛ сол.1% 20мл.
ЛИНЕКС BABY сашети х10
ЛИНЕКС BABY сашети х20
ЛИНЕКС ГАСТРО капс.х16
ЛИНЕКС ФОРТЕ капс.х14
ЛОПЕДИУМ капс.2мг.х10
ЛОРАНО тбл.10мг.х14
ЛОРАНО тбл.10мг.х7
ПЕРСЕН ФОРТЕ капс.х20
ПРОБИТОР НОРМАЦИД капс.20мг.х14
САНДОЗ КАЛЦИЙ еф.тбл.500мг.х20
ХЕКСАЛГИН орал сол.500мг/мл.20мл.
при покупка на произв.комб.за 400 лв. с ДДС - 5% доп.отстъпка
при покупка на произв.комб.за 800 лв. с ДДС - 7% доп.отстъпка
АЦИК кр.5% 2г. SANDOZ OTC5 оп. - 6% доп. отстъпка
АЦЦ SINUS наз.спрей 3% 20мл. SANDOZ OTC3 оп. - 6% доп. отстъпка
АЦЦ АКУТ 600 сашет 600мг.х10 SANDOZ OTC8 оп. - 6% доп. отстъпка
АЦЦ еферв.тбл.600мг.х10 SANDOZ OTC6 оп. - 6% доп. отстъпка
АЦЦ сироп 20мг/мл.200мл. SANDOZ OTC3 оп. - 6% доп. отстъпка
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ДЕРМАЗИН кр.1% 50г. SANDOZ OTC5 оп. - 6% доп. отстъпка
ДИКЛАК гел 5% 50г. SANDOZ OTC10 оп. - 6% доп. отстъпка
ЕКЗИЛОР ПИСАЛКА за нокти 400дози SANDOZ OTC2 оп. - 12% доп. отстъпка
ЕКЗОДЕРИЛ кр.1% 15г. SANDOZ OTC10 оп. - 8% доп. отстъпка
ЕКЗОДЕРИЛ сол.1% 10мл. SANDOZ OTC12 оп. - 8% доп. отстъпка
ЕКЗОДЕРИЛ сол.1% 20мл. SANDOZ OTC5 оп. - 9% доп. отстъпка
ЛИНЕКС BABY сашети х10 SANDOZ OTC5 оп. - 6% доп. отстъпка
ЛИНЕКС BABY сашети х20 SANDOZ OTC3 оп. - 6% доп. отстъпка
ЛИНЕКС ФОРТЕ капс.х14 SANDOZ OTC10 оп. - 8% доп. отстъпка
ЛОРАНО тбл.10мг.х14 SANDOZ OTC5 оп. - 12% доп. отстъпка
ЛОРАНО тбл.10мг.х7 SANDOZ OTC5 оп. - 12% доп. отстъпка
ПЕРСЕН ФОРТЕ капс.х20 SANDOZ OTC2 оп. - 6% доп. отстъпка
ПРОБИТОР НОРМАЦИД капс.20мг.х14 SANDOZ OTC3 оп. - 6% доп. отстъпка
САНДОЗ КАЛЦИЙ еф.тбл.500мг.х20 SANDOZ OTC2 оп. - 6% доп. отстъпка
ХЕКСАЛГИН орал сол.500мг/мл.20мл. SANDOZ OTC5 оп. - 6% доп. отстъпка
2 бр. СЕБАМЕД-БЕБЕ СЛЪНЦЕПРЕДП.КРЕМ SPF50 75мл.

SEBAPHARMA

+
2 бр. СЕБАМЕД-БЕБЕ СЛЪНЦЕПРЕДП.КРЕМ SPF50+ 75мл.
+
2 бр. СЕБАМЕД-БЕБЕ СЛЪНЦЕПРЕДП.ЛОСИОН SPF30 200мл.
+
2 бр. СЕБАМЕД-БЕБЕ СЛЪНЦЕПРЕДП.ЛОСИОН SPF50 200мл.
+
2 бр. СЕБАМЕД-БЕБЕ СЛЪНЦЕПРЕДП.ЛОСИОН SPF50+ 200мл.
+
2 бр. СЕБАМЕД-БЕБЕ СЛЪНЦЕПРЕДП.СПРЕЙ SPF50 200мл.
+
1 бр. СЕБАМЕД-СЛЪНЦЕПРЕДП.КРЕМ SPF30 75мл.
+
1 бр. СЕБАМЕД-СЛЪНЦЕПРЕДП.КРЕМ SPF50 75мл.
+
1 бр. СЕБАМЕД-СЛЪНЦЕПРЕДП.КРЕМ SPF50+ 75мл.
+
1 бр. СЕБАМЕД-СЛЪНЦЕПРЕДП.ЛОСИОН SPF30 150мл.
+
1 бр. СЕБАМЕД-СЛЪНЦЕПРЕДП.ЛОСИОН SPF50 150мл.
+
1 бр. СЕБАМЕД-СЛЪНЦЕПРЕДП.ЛОСИОН SPF50+ 150мл.
+
1 бр. СЕБАМЕД-СЛЪНЦЕПРЕДП.СПРЕЙ SPF30 150мл.
=
20% доп. остъпка
ДИОКЕТ тбл.600мг.х30 UCB PHARMA10+1 оп.
ОКУХИЛ С колир 1.2мг/мл.10мл. UNIMED PHARMA4+1 оп.
СЕНСИВИТ колир 1000IU/мл.10мл. UNIMED PHARMA4+1 оп.
ЕФЕРАЛГАН +C еф.тбл.330мг.x20 UPSA5+1 оп.
ЕФЕРАЛГАН еф.тбл.500мг.х16 UPSA5+1 оп.
ЕФЕРАЛГАН суп.150мг.х10 UPSA1 оп. - 10% доп. отстъпка

ЕФЕРАЛГАН суп.300мг.x10 UPSA1 оп. - 10% доп. отстъпка
ЕФЕРАЛГАН суп.80мг.x10 UPSA1 оп. - 10 % доп. отстъпка
УПСАВИТ-ВИТ.С еф.тбл.1г.х10

UPSA5+1 оп.
15+4 оп.
УПСАРИН +C еф.тбл.330мг.х20

UPSA10+1 ОП.
40+8 ОП.
ФЕРВЕКС ЗА ВЪЗР. сашет х8

UPSA10+1 оп. 
40+8 оп.
ФЕРВЕКС ЗА ВЪЗР.МАЛИНА сашет х8

UPSA10+1 оп.
40+8 оп.
10 оп. АРТРЕСАН РАПИД капс.х90 - 2оп./ ПРОМО ПАКЕТ

US PHARMACIA=
3 оп. АРТРЕСАН РАПИД капс.х90
ВЕРДИН ЕНЗИМ тбл.х20 US PHARMACIA10+3 оп.
ВЕРДИН ЧЕРЕН ДРОБ тбл.468мг.х24 US PHARMACIA10+3 оп.
ГРИПЕКС тбл.х12 US PHARMACIA12+1 оп.
ГРИПЕКС ХОТ АКТИВ FOR KIDS сашет 300/5/20мг.х12 US PHARMACIA12+1 оп.
ГРИПЕКС ХОТ АКТИВ сашет 650/50/10мг.х10 US PHARMACIA12+1 оп.
ИБУПРОМ СПРИНТ капс.200мг.х6 US PHARMACIA12+1 оп.
ИБУПРОМ СПРИНТ МАКС капс.400мг.х6 US PHARMACIA12+1 оп.
СТОПЕРАН капс.2мг.х8 US PHARMACIA12+1 оп.
СТОПЕРОЛ ХИДРА сашети х12 US PHARMACIA10+3 оп.
ХЕРБИТУСИН БРОНХИ пастили х12 US PHARMACIA12+1 оп.
ХЕРБИТУСИН ГЪРЛО пастили х12 US PHARMACIA12+1 оп.
ХЕРБИТУСИН МЕД И ПРОПОЛИС пастили х16 US PHARMACIA12+1 оп.
ХЕРБИТУСИН ПЪРВА ПОМОЩ ДЕЦА сироп 120мл. US PHARMACIA3+3 оп.
ХЕРБИТУСИН ЦИТРО спрей 25мл. US PHARMACIA3+3 оп.
КАЛЦИКИНОН тбл.х60 VALENTIS4+1 оп.
МЕЛАТОНИН RELAX ПЛЮС тбл.3мг.х60 VITAMINS FOR LIFE3+1 оп.
МЕЛАТОНИН RELAX ФОРТЕ капс.5мг.х30 VITAMINS FOR LIFE3+1 оп.
ГЛЮКОЗАМИН ФОРТЕ тбл.х30 WALMARK WALMARK3+1 оп.
ОМЕГА 3 капс.1000мг.х30 WALMARK WALMARK3+1 оп.
ФОЛИЕВА К-НА тбл.0.4мг.х60 WALMARK WALMARK1+1 оп.
4 оп. АЛГОКСИБ капс.200мг.х30

ZENTIVA

+
4 оп. ХЕЛИДЕС капс.20мг.х14
=
1 оп. АЛГОКСИБ капс.200мг.х30
+
2 оп. ХЕЛИДЕС капс.20мг.х14
АЛГОКСИБ капс.200мг.х30 ZENTIVA4+1 оп.
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Промоции
          май

ЗЕНАРО тбл.5мг.х28

ZENTIVA
10+2 оп.
20+6 оп.
30+10 оп.
50+30 оп.
ЗЕНАРО тбл.5мг.х7

ZENTIVA
10+2 оп.
20+6 оп.
30+10 оп.
50+30 оп.
ЗОДАК сироп 5мг/5мл.100мл. ZENTIVA3+1 оп.
ТАКСИЕР тбл.100мг.х4 ZENTIVA2+2 оп.
ХЕЛИДЕС капс.20мг.х14 ZENTIVA6+2 оп.
ХЕЛИЦИД капс.20мг.х14

ZENTIVA6+1 оп.
10+2 оп.
20+5 оп.
ХЕЛИЦИД капс.20мг.х28

ZENTIVA6+1 оп.
10+2 оп.
20+5 оп.
ФЕМИМОДЕЛ ДЕТОКС капс.х60

ZONAPHARMФЕМИМОДЕЛ ФОРТЕ капс.х40
5+1 оп.(произволна комбинация)
ФЕМИМОДЕЛ капс.х40 ZONAPHARM5+1 оп.
АЛФАЛИПОИК тбл.600мг.x30

АДИФАРМ ЕООД5+1 оп.
8+2 оп.
10+3 оп.
ГАСТРОПРОТЕКТ АДИФАРМ тбл.х24

АДИФАРМ ЕООД5+1 оп.
12+3 оп.
20+6 оп.
ДИКЛОНЕВРОВИТ капс.х30 АДИФАРМ ЕООД4+1 оп.
МЕЛАТОНИН тбл.1мг.х60

АДИФАРМ ЕООД6+1 оп.
10+2 оп.
16+4 оп.
ФРЕШАЛГИН тбл.500мг.х20

АДИФАРМ ЕООД7+1 оп.
15+3 оп.
20+5 оп.
БИОВИТА АНТИДИАБЕТ капс.х30

БИОВИТА 143 оп. - 18% доп. отстъпка
5 оп. - 25% доп. отстъпка
БИОВИТА АНТИОКСИДАНТ капс.х30

БИОВИТА 143 оп. - 18% доп. отстъпка
5 оп. - 25% доп. отстъпка
БИОВИТА АНТИХОЛЕСТЕРОЛ капс.х30

БИОВИТА 143 оп. - 18% доп. отстъпка
5 оп. - 25% доп. отстъпка
А-Я билков екстракт 50мл. БИОТОНИКА ЕООД5+1 оп.
ЕКСТРАКТ АЛОЕ амп.1мл.х10 /за пиене/ БИОФАРМ АО-

ГРУЗИЯ3 оп. - 10% доп. отстъпка
ЕНТЕРОФЛОРИД капс.х10 БИОФАРМ АО-

ГРУЗИЯ3 оп. - 10% доп. отстъпка
АЛТОРИЯ капс.450мг.х30 ВЕЛЕВИ-ФАРМА5+1 оп.
БАРСА капс.460мг.х30 ВЕЛЕВИ-ФАРМА5+1 оп.
ГЕРИМАК капс.150мг.х50 /дъхав здравец/ ВЕЛЕВИ-ФАРМА5+1 оп.

ЛАКСИЛИН капс.400мг.х15 ВЕЛЕВИ-ФАРМА5+1 оп.
ЛАКСИЛИН сироп 100мл. ВЕЛЕВИ-ФАРМА5+1 оп.
ВАЗЕЛИН 40мл. ВЕТПРОМ ВЕТПРОМ5+1 оп.
ВАЗЕЛИН МЕДЕН 40мл. ВЕТПРОМ5+1 оп.
ВИТАМИН C амп.100мг/мл.2мл.х10 /за пиене/КУТИЯ ВЕТПРОМ ВЕТПРОМ5+1 оп.
ВИТАМИН C амп.100мг/мл.5мл.х10 /за пиене/КУТИЯ ВЕТПРОМ ВЕТПРОМ5+1 оп.
ВИТАМИН C ВЕТПРОМ амп.100мг/мл.2мл.х10 КУТИЯ ВЕТПРОМ10+1 оп.
ВИШНЕВСКИ унг.75г. ВЕТПРОМ ВЕТПРОМ7+1 оп.
ДИКЛОФЕНАК ВЕТПРОМ гел 1% 50г. ВЕТПРОМ5+1 оп.
КЕТОПРОФЕН ВЕТПРОМ гел 2.5% 50г. ВЕТПРОМ7+1 оп.
ТРОКСЕРУТИН ВЕТПРОМ гел 2% 40г. ВЕТПРОМ5+1 оп.
ЛУТЕИН КОМПЛЕКС ПЛЮС капс.х30+ПОДАРЪК ВИТА ХЕРБ5+1 оп.
ПРОСТАТИЗАЛ ПЛЮС тбл.х60 ВИТА ХЕРБ ВИТА ХЕРБ4+1 оп.
1 оп. ВИСИЛАЙФ HEALTH капс.х30+ВИСИЛАЙФ OMEGA 500мг.х30

ВИТАСЛИМ ООД=
1 оп. ВИСИЛАЙФ OMEGA капс.500мг.х30
ВИТАСЛИМ LIGHT капс.500мг.х30 ВИТАСЛИМ ООД5+1 оп.
ВИТАСЛИМ LINE капс.515мг.х30 ВИТАСЛИМ ООД5+1 оп.
ВИТА ГОЛД КАФЕ С МАЛИНОВИ КЕТОНИ сашети х10 ГАМА СЕЛЕКТ3+1 оп.
1 оп. БОНАРТОС тбл.1178мг.х30

ЕКОФАРМ ГРУП=
1 оп. НЕОКС масло 60 мл.
1 оп. ОКСИПЕЙН МАСЛО спрей 20 мл.

ЕКОФАРМ ГРУП=
2 оп. ДОЛОРЕН тбл.200мг.х10
1 оп. ПАЛМИНТОН ФОРТЕ капс.х30

ЕКОФАРМ ГРУП=
1 оп. ПАЛМИНТОН капс.х30
1 оп. ПОДАГРОЛ ЕКОФАРМ сол.50мл.

ЕКОФАРМ ГРУП=
1 оп. ДОЛОРЕН тбл.200мг.х10
1 оп. ПРОКТО-ИЗИ ЕМУЛСИЯ с апликатор 30мл.

ЕКОФАРМ ГРУП=
1 оп. КОМФОРТЕКС капс.200мг.х30
1 оп.ОКСИПЕЙН МАСЛО спрей 20 мл.

ЕКОФАРМ ГРУП=
2 оп. ДОЛОРЕН тбл.200мг.х10
2 оп. ЕН ТИ ТУС капс.х20

ЕКОФАРМ ГРУП

=
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
4 оп. КОМФОРТЕКС ЛАЙМ тбл.за смучене х20

ЕКОФАРМ ГРУП=
1 оп. КОМФОРТЕКС ПОРТОКАЛ тбл.за смучене х20
4 оп. КОМФОРТЕКС ПОРТОКАЛ тбл.за смучене х20

ЕКОФАРМ ГРУП=
1 оп. КОМФОРТЕКС ЛАЙМ тбл.за смучене х20
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5 оп. ЦЕРУКАЛ тбл.10мг.х50
ЕКОФАРМ ГРУП=

1 оп. КОМФОРТЕКС ПОРТОКАЛ тбл.за смучене х20
ГИНКОФОЛ тбл.60мг.x30 ЕКОФАРМ ГРУП5+1 оп.
ДОЛОРЕН тбл.200мг.х10 ЕКОФАРМ ГРУП13+7 оп.
ДОЛОРЕН тбл.400мг.х12 ЕКОФАРМ ГРУП10+4 оп.
ЕН ТИ ТУС МЕД И ЛИМОН тбл.за смучене х20

ЕКОФАРМ ГРУП
ЕН ТИ ТУС МЕНТОЛ И ДЖИНДЖИФИЛ тбл.за смучене х20
ЕН ТИ ТУС МЕНТОЛ И ЕВКАЛИПТ тбл.за смучене х20
ЕН ТИ ТУС ПОРТОКАЛ тбл.за смучене х20
8+6 оп. (произволна комбинация)
КОМФОРТЕКС капс.200мг.х30 ЕКОФАРМ ГРУП5+1 оп.
ЛАКТО-4 VIP капс.х15 ЕКОФАРМ ГРУП5+1 оп.
НЕОКС крем 25г. ЕКОФАРМ ГРУП4+1 оп.
ОМЕПРАЗОЛ ГЕНЕРИКОН капс.20мг.х28 ЕКОФАРМ ГРУП5+1 оп.
ПАРАЦЕТАМОЛ ЕКОФАРМ тбл.500мг.х20 ЕКОФАРМ ГРУП10+1 оп.
РЕНАЛИТ ЕКОФАРМ сол.50мл. ЕКОФАРМ ГРУП4+1 оп.
РОЛЕТРА тбл.10мг.х10 ЕКОФАРМ ГРУП6+1 оп.
СИЛЕГРИА тбл.100мг.х4

ЕКОФАРМ ГРУП5+1 оп.
10+3 оп.
25+10 оп.
ФЛУКОРИК капс.150мг.х1 ЕКОФАРМ ГРУП10+1 оп.
АНГЕТОП тбл.500мг.х20 ИНБИОТЕХ3+1 оп.
БИЛКАЦЕЯ сашети x12 ИНБИОТЕХ4+1 оп.
БИЛКОЛИНЧЕ сироп 100мл. ИНБИОТЕХ4+1 оп.
БИОЛИН тбл.100мг.х10

ИНБИОТЕХ4+1 оп.
10+3 оп.
30+12 оп.
ВАЛСОЛ ПЛЮС тбл.160/25мг.х28 ИНБИОТЕХ1+1 оп.
ВИТАМИН C тбл.100мг.х40 INBIOTECH ИНБИОТЕХ10+2 оп.
ЕНПРИЛ тбл.20мг.х20 ИНБИОТЕХ1+1 оп.
ЛИПОНОРМ гран.50г. ИНБИОТЕХ3+1 оп.
ПАРАЦЕТАМОЛ ИНБИОТЕХ тбл.500мг.х20

ИНБИОТЕХ10+2 оп.
20+6 оп.
40+14 оп.
ФЛЕКСОБИОН сашет х20 ИНБИОТЕХ1+1 оп.
2 оп. МЕДИЛАКТА ПРОБИОТИК капс.х10

МЕДИКА АД

+
2 оп. МЕДИЛАКТА FORTE ПРОБИОТИК капс.х10
+
2 оп. МЕДИЛАКТА KIDS ПРОБИОТИК сашети х10
=
1 оп. МЕДИЛАКТА ПРОБИОТИК капс.х10
ИМОМЕД тбл.2мг.х10 МЕДИКА АД6+2 оп.

КОМПР.МАРЛ.НЕСТЕРИЛНИ 5/5см.8д.х25

МЕДИКА АД

КОМПР.МАРЛ.НЕСТЕРИЛНИ 7.5/7.5см.8д.х25
КОМПР.МАРЛ.НЕСТЕРИЛНИ 10/10см.8д.х25
КОМПР.МАРЛЕНИ 5/5см.8д.х100
КОМПР.МАРЛЕНИ 7.5/7.5см.8д.х100
КОМПР.МАРЛЕНИ 10/10см.8д.х100
КОМПР.МАРЛ.СТЕР.5/5см.8д.х10
КОМПР.МАРЛ.СТЕР.7.5/7.5см.8д.х10
КОМПР.МАРЛ.СТЕР.10/10см.8д.х10
КОМПР.МАРЛ.СТЕР.5/5см.8д.х50 КУТ
КОМПР.МАРЛ.СТЕР.7.5/7.5см.8д.х50 КУТ
КОМПР.МАРЛ.СТЕР.10/10см.8д.х50 КУТ
СТЕРИМЕД SOFT 5см/5см.х10
СТЕРИМЕД SOFT 7.5см/7.5см.х10
СТЕРИМЕД SOFT 10см/10см.х10
При закупуване на произволна комбинация за 30 лв. с ДДС 
=
20% доп. отстъпка
МЕЛАТОНИН МЕДИКА тбл.за смучене 1мг.х60 МЕДИКА АД3+1 оп.
САНПЛАСТ CITOFIX 10см/10м. МЕДИКА АД3+1 оп.
САНПЛАСТ CITOFIX 10см/5м. МЕДИКА АД4+1 оп.
САНПЛАСТ CITOFIX 5см/5м. МЕДИКА АД4+1 оп.
САНПЛАСТ CLASSIC 1.25см/5м. МЕДИКА АД4+1 оп.
САНПЛАСТ CLASSIC 2.5см/5м. МЕДИКА АД4+1 оп.
САНПЛАСТ CLASSIC 5см/5м. МЕДИКА АД4+1 оп.
САНПЛАСТ DELICATE 1.25см/5м. МЕДИКА АД4+1 оп.
САНПЛАСТ DELICATE 2.5см/5м. МЕДИКА АД4+1 оп.
САНПЛАСТ FILM 5см/5м. МЕДИКА АД4+1 оп.
САНПЛАСТ SILK 2.5см/5м. МЕДИКА АД4+1 оп.
САНПЛАСТ SILK 5см/5м. МЕДИКА АД4+1 оп.
СТЕРИМЕД ALGO 10см/10см.х10 МЕДИКА АД1 оп. - 20% доп. отстъпка
СТЕРИМЕД ALGO 10см/20см.х10 МЕДИКА АД1 оп. - 20% доп. отстъпка
ХЕМОПЛАСТ КОМБ. 2 разм.х15 /кръвоспиращ/ МЕДИКА АД4+1 оп.
ЦИТОПЛАСТ AQUA 26/65мм.х20 МЕДИКА АД4+1 оп.
ЦИТОПЛАСТ AQUA MIX 2 размера х16 МЕДИКА АД4+1 оп.
ЦИТОПЛАСТ CLASSIC 100см/4см. МЕДИКА АД4+1 оп.
ЦИТОПЛАСТ CLASSIC 100см/6см. МЕДИКА АД4+1 оп.
ЦИТОПЛАСТ CLASSIC 19/38мм.х20 МЕДИКА АД4+1 оп.
ЦИТОПЛАСТ CLASSIC 19/72мм.х20 МЕДИКА АД4+1 оп.
ЦИТОПЛАСТ CLASSIC 30/72мм.х200 МЕДИКА АД3+1 оп.
ЦИТОПЛАСТ ELASTIC MIX 3 размера х6 МЕДИКА АД4+1 оп.
ЦИТОПЛАСТ KIDS MIX 3 размера х10 МЕДИКА АД4+1 оп.



 

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА ПРОИЗВОДИТЕЛ ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА ПРОИЗВОДИТЕЛ

30

Промоции
          май

ЦИТОПЛАСТ UNIVERSAL 100см/6см. МЕДИКА АД4+1 оп.
ЦИТОПЛАСТ UNIVERSAL 19/72мм.х20 МЕДИКА АД4+1 оп.
ЦИТОПЛАСТ UNIVERSAL 19/72мм.х300 КУТИЯ МЕДИКА АД3+1 оп.
ЦИТОПЛАСТ UNIVERSAL 38/72мм.х200 КУТИЯ МЕДИКА АД3+1 оп.
ЦИТОПЛАСТ UNIVERSAL MIX 2 размера х16 МЕДИКА АД4+1 оп.
ЦИТОПЛАСТ UNIVERSAL MIX 4 размера х16 МЕДИКА АД4+1 оп.
ВЕНИПЕРФЕКТ КОМПЛЕКС капс.425мг.х40/здрави вени/ МИРТА МЕДИКУС 

ЕООД4+1 оп.
ГЛИКОРАВНИН капс.425мг.х30 МИРТА МЕДИКУС 

ЕООД4+1 оп.
ЕРОМАКС 2 капс.475мг.х4 МИРТА МЕДИКУС 

ЕООД1+1 оп.
КИНОА+АРОНИЯ сироп 200мл. МИРТА МЕДИКУС 

ЕООД4+1 оп.
ЛАКТОБАЛАНС капс.425мг.х60 МИРТА МЕДИКУС 

ЕООД4+1 оп.
ЛОНГ ЛАЙФ сироп 200мл. МИРТА МЕДИКУС 

ЕООД4+1 оп.
ПРОСТАТИЛЕФЕКТ капс.х40 МИРТА МЕДИКУС 

ЕООД4+1 оп.
СТАВОЛЕК капс.425мг.х30 /стави,мускули,сухожилия/ МИРТА МЕДИКУС 

ЕООД4+1 оп.
ЦИСТАТ капс.425мг.х20 МИРТА МЕДИКУС 

ЕООД4+1 оп.
АРТИШОК+ капс.х50 РАМКОФАРМ РАМКОФАРМ3 оп. - 12% доп. отстъпка
АЦИ ДЕ тбл.х20 РАМКОФАРМ2+1 оп.
БИРЕНА МАЯ тбл.х125 /БИРЕЛА/ РАМКОФАРМ5+1 оп.
БОРОВИНКА+ капс.х30 РАМКОФАРМ РАМКОФАРМ4+1 оп.
ВАЛЕРИАНА тбл.x100 РАМКОФАРМ РАМКОФАРМ8+1 оп.
ГЕРИВИТАЛ капс.х30 РАМКОФАРМ4+1 оп.
ГИНКО БИЛОБА+ капс.40мг.х50 РАМКОФАРМ РАМКОФАРМ4+1 оп.
ГОДЖИ БЕРИ капс.х110/90 РАМКОФАРМ РАМКОФАРМ5+1 оп.
КРАТАЛИН капс.х50 РАМКОФАРМ4+1 оп.
ЛАКСЕНА капс.х20 РАМКОФАРМ8+1 оп.
ЛЕВЗЕЯ тбл.х30 РАМКОФАРМ РАМКОФАРМ5+1 оп.
ЛУТЕИН капс.х30 РАМКОФАРМ РАМКОФАРМ1+1 оп.
МЕНТА,ГЛОГ,ВАЛЕРИАНА+ЛАЙКА тбл.х50 РАМКОФАРМ РАМКОФАРМ8+1 оп.
НЕВЕН+М капс.х50 РАМКОФАРМ РАМКОФАРМ4+1 оп.
РОЗКАЛИПТ капс.х50 РАМКОФАРМ РАМКОФАРМ6+1 оп.
СПИРУЛИНА тбл.300мг.х240/180 РАМКОФАРМ РАМКОФАРМ4+1 оп.
ЧЕРВЕНА БОРОВИНКА+ капс.х50 РАМКОФАРМ РАМКОФАРМ5+1 оп.
АЛЕРГОЗАН тбл.25мг.х20 СОФАРМА-OTC30+3 оп.

АЛЕРГОЗАН унг.1% 18г. СОФАРМА-OTC20+2 оп.
АНАЛГИН тбл.500мг.х20 СОФАРМА-OTC200+24 оп.
БУСКОЛИЗИН др.10мг.х20 СОФАРМА-OTC20+2 оп.
ВИТАМИН B-компл.тбл.х20 СОФАРМА-OTC20+2 оп.
ВИТАМИН C амп.100мг/мл.2мл.х10 /за пиене/КУТИЯ СОФАРМА СОФАРМА-OTC20+2 оп.
ВИТАМИН C амп.100мг/мл.5мл.х10 /за пиене/КУТИЯ СОФАРМА СОФАРМА-OTC20+2 оп.
ДЕФЛАМОЛ унг.18г. СОФАРМА-OTC20+2 оп.
ДИМЕКС сироп 125мл. СОФАРМА-OTC10+1 оп.
ПАРАЦЕТАМОЛ СОФАРМА тбл.500мг.х20 СОФАРМА-OTC50+10 оп.
САРИФЕЗОН тбл.250/150/50мг.х20 СОФАРМА-OTC1+1 оп.
ТАБЕКС тбл.1.5мг.х100 СОФАРМА-OTC10+1 оп.
ТЕМПАЛГИН тбл.х20 СОФАРМА-OTC10+1 оп.
ТРИБЕСТАН тбл.250мг.х60 СОФАРМА-OTC10+1 оп.
АЦЕСАЛ ПРОТЕКТ тбл.100мг.х40 ХИМАКС ФАРМА 

ЕООД4+1 оп.
АЦЕЦИС АКУТ сашет 600мг.х10 ХИМАКС ФАРМА 

ЕООД5+1 оп.
20+5 оп.
АЦЕЦИС сашет 200мг.х20 ХИМАКС ФАРМА 

ЕООД5+1 оп.
20+5 оп.
ВИВАСИТЕ капс.х30 ХИМАКС ФАРМА 

ЕООД5+1 оп.
ДИАЛГИН JUNIOR сашети 250мг.х5 ХИМАКС ФАРМА 

ЕООД5+1 оп.
ДИАЛГИН сашети 1000мг.х20 ХИМАКС ФАРМА 

ЕООД5+1 оп.
ДИАЛГИН сашети 1000мг.х6 ХИМАКС ФАРМА 

ЕООД5+1 оп.
ДИАЛГИН сашети 500мг.х20 ХИМАКС ФАРМА 

ЕООД5+1 оп.
ДИАЛГИН сашети 500мг.х6 ХИМАКС ФАРМА 

ЕООД5+1 оп.
ДИАЛГИН сол.500мг/мл.20мл. ХИМАКС ФАРМА 

ЕООД5+1 оп.
20+5 оп.
ДИО-РЕНАЛ ДЕТОКС капс.547мг.х30 ХИМАКС ФАРМА 

ЕООД5+1 оп.
ДИО-РЕНАЛ капс.500мг.х30 ХИМАКС ФАРМА 

ЕООД5+1 оп.
ИБУРАПИД тбл.400мг.х10 ХИМАКС ФАРМА 

ЕООД5+1 оп.
ПРОСТАМАТ ПРОТЕКТ капс.350мг.х30 ХИМАКС ФАРМА 

ЕООД5+1 оп.
ПРОСТАМАТ ПРОТЕКТ ТРИО капс.х30 ХИМАКС ФАРМА 

ЕООД5+1 оп.
РЕСТАРТА капс.330мг.х30 ХИМАКС ФАРМА 

ЕООД5+1 оп.
ФЛУДРЕКС ДЖУНИЪР сашети 300/5/20мг.х12 ХИМАКС ФАРМА 

ЕООД4+1 оп.
ФЛУДРЕКС ХОТ ДРИНК сашети 750/10/60мг.х12 ХИМАКС ФАРМА 

ЕООД7+1 оп.
ФОРЦА М капс.594мг.х10 ХИМАКС ФАРМА 

ЕООД5+1 оп.



 

ЕФЕКТИВНО ОБЛЕКЧЕНИЕ ПРИ 
РАЗДРАЗНЕНИ И ЗАЧЕРВЕНИ ОЧИ

• Възстановява комфорта на очите  
и ясния поглед

• Помага при алергичен конюнктивит  
и други дразнения на очите

Лекарствен продукт без лекарско предписание. 
Съдържа тетрахидрозолинов хидрохлорид.  

За възрастни и деца над 6 години. 
Преди употреба прочетете листовката. No A45/02.04.2015

*според данни на 
IMS България за 

2014 година
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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

Спечели 
битката с 

алергията!

HOBO
ЗА БЪЛГАРИЯ

БЕЗ СЪНЛИВОСТ
Бързо облекчава 
симптомите:
✔ Течащ, запушен нос
✔ Кихане
✔ Раздразнени и зачервени очи
✔ Сърбеж по кожата

Бързо действие до 30 минути

     Облeкчение до 24 часа



www.apimed.bg

 Хемороидите са изключително неприятен 
проблем, с който се сблъсках за първи път преди няколко 
години. Тъй като работя в офис и прекарвам голяма част 
от деня си седнал пред компютъра, симптомите много 
ме тормозеха и всеки ден за мен беше мъчение. Търсех 
нещо безвредно, с което да постигна облекчение и 
най-накрая го намерих - Апимед Хемопро. Хареса ми, че 
продуктът е природна комбинация от прополис и билки и 
не съдържа кортикостероиди. Благодаря на моя лекар, че 
ми го препоръча, защото имам голямо подобрение и 
дискомфортът премина! - Петър М. - 41 год.

Попитайте Вашия дистрибутор
за специалните пакети
за зареждане

ПРИ ХЕМОРОИДИ
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ЕВРОПА	2020
НАЦИОНАЛНА	ПРОГРАМА	ЗА	
РЕФОРМИ	(НПР)

За всяка СП, област на политика и 
НЦ в табличен вид е представена 
конкретна информация за мерките, 
чрез които ще се реализират анга-
жиментите и целите на политики-
те в рамките на настоящия семес-
тър. Връзката между приоритети-
те във финансирането на ЕСИФ за
периода 2014–2020 г. с идентифици-
раните предизвикателства в На-
ционалния доклад за България за 
2016 г., СП за 2015 г. и изпълнението 
на НЦ по Стратегия „Европа 2020“ е 
представена накратко в последния 
раздел.

В отговор на политиката на основни 
икономически предизвикателства.

Изпълнение на специфичните препо-
ръки на Съвета от 2015 г., адреси-
ращи макроикономическите дисба-
ланси, като Специфична препоръка е 
посочено: Да подобри ефективност-
та на разходите на системата на 
здравеопазването, по-специално 
чрез преразглеждане на ценообразу-
ването на здравните грижи и укреп-
ване на извънболничната помощ и 
първичната медицинска помощ.
През 2015 г. се отчита номинално 

Актуализацията на НПР за 2016 г.
се изготвя в рамките на засиле-

ното наблюдение на икономически-
те политики в ЕС. Следвайки насо-
ките на т.нар. рационализиран Евро-
пейски семестър, България се фоку-
сира върху изпълнението на мерки-
те от 2015 г., адресиращи СП на Съ-
вета относно идентифицираните 
от ЕК прекомерни макроикономи-
чески дисбаланси, като същевремен-
но се ангажира и с комплекс от мер-
ки в области на политики, доприна-
сящи за повишаване на конкуренто-
способността на икономиката. На-
ционалната програма за реформи 
включва четири основни раздела. 
Първият съдържа кратък преглед
на макроикономическите очаквания
за 2016–2019 г. Вторият раздел е
разделен на две части и включва 
мерки в отговор на препоръките и
на констатираните пропуски в На-
ционалния доклад за България за
2016 г., както и политики за повиша-
ване на конкурентоспособността 
на икономиката. 
В третия раздел се прави преглед 
на напредъка в изпълнението на на-
ционалните цели по Стратегия „Ев-
ропа 2020“. 

Априлска актуализация 2016 г. от  
Министерство на финансите

834

Под лупа



Брой 149, май 2016

Под лупа
повишение на приходите по КФП от
2.8 млрд. лв. спрямо 2014 г., в резул-
тат на по-доброто макроикономи-
ческо развитие и на мерките за по-
вишаване на събираемостта.
През 2016 г. ще продължи изпълнени-
ето на мерките от плана за дейст-

вие към Единната национална стра-
тегия за повишаване на събирае-
мостта на приходите, справяне със
сенчестата икономика и намалява-
не на разходите за спазване на зако-
нодателството 2015 - 2017 г. 
Прилагането на Националната здрав-

на стратегия, на Закона за здрав-
ното осигуряване и на Закона за ле-
чебните заведения ще спомогнат 
за повишаване ефективността на 
разходите в сектор Здравеопазване. 
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При спешни случаи и тежки инци-
денти автентификацията ще 

се осъществи, след като бъде овла-
дяно животозастрашаващото със-
тояние, обясниха експерти. Българ-
ските граждани нямат основание за 
притеснения от злоупотреба с био-
метричните данни от пръстовия 
отпечатък, тъй като те няма да 
се съхраняват никъде. 

Това обясни IT експертът от Дирек-
ция „Информационни процеси и си-
гурност на информацията“ в НЗОК 
Мартин Банков. Той уточни, че ге-
нерираният с новата система уни-
кален идентификационен номер е 
двоичен код, създаден по сканиране 
на случайни точки на пръстовия от-
печатък. По думите му пръстовите 
отпечатъци ще се криптират още 
в устройството преди да достиг-
нат дори до работната станция на 
изпълнителя на медицинска помощ. 

Експертът обясни още, че всяко 
устройство ще има уникален крип-
тиращ ключ, към него ще има доба-
вена променлива компонента, за 
която ще знаят само тесен кръг 
служители в НЗОК. „Важно е да се 

знае, че НЗОК информира подробно 
Комисията за защита на личните 
данни за своите предложения във 
връзка с въвеждането на електрон-
ния автентификатор. В отговор на 
нашата молба за становище, от ко-
мисията ни информираха, че нямат 
забележки и възражения и това ни 
прави много спокойни и сигурни в 
намеренията ни“, коментира под-
управителят на касата Иванка Кръс-
тева.  

На практика пръстовият иденти-
фикатор дава възможност на па-
циентите да упражняват реален 
контрол върху изразходването на 
финансовия ресурс на касата, който 
се формира от техните вноски и 
е предназначен да гарантира удов-
летворяването на техните здравни 
потребности, посочи още Мартин 
Банков. В допълнение той поясни, че 
пациентите ще могат да изтеглят 
от сайта на НЗОК и мобилно прило-
жение, от което ще могат да се 
информират по всяко време какви 
медицински услуги са получили. Па-
циентите ще получават от касата 
и съобщения (SMS) с информация 
какви са заплащаните суми за тях. 

Няма възражения за
електронния
автентификатор



същия начин ще се процедира и при 
непълнолетни и при лица, поставе-
ни под пълно запрещение, ще се из-
исква и регистрация на придружите-
ля. Няма да има ограничение за 
кръга на лицата, които ще могат 
да бъдат упълномощавани, както 
и няма изискване за това с кой от 
пръстите ще бъде осъществявана 
автентификацията, стана ясно от 
коментарите на IT експертите. 

Разработват се варианти и при 
други хипотези на медицинска или 
техническа невъзможност за ав-
тентификация, уточниха още те. 
Доказателство за важността на 
електронния пръстов идентифика-
тор по техните думи е и фактът, 
че той ще има много широко поле 
на приложение заедно с електрон-
ната рецепта, електронното на-
правление и електронното паци-
ентско досие, обобщиха още те и 
поясниха, че извън предвидените от 
закона изключения електронната 
автентификация ще бъде задължи-
телна. След като приключи проце-
сът на апробиране и системата 
бъде въведена в болниците, ще се 
изчака известен период, в който 

Всеки пациент, който не е съгласен 
със здравноосигурителното съби-
тие, за което е известен, ще може 
онлайн да сигнализира НЗОК, обясни 
експертът.

В отговор на въпрос за начина, по 
който ще бъде прилагана автенти-
фикацията при пациенти, попаднали 
в ситуация след тежки инциденти и 
в състояние, застрашаващо живо-
та, Мартин Банков отговори: „Ще 
постъпваме както винаги в такива 
случаи – първо се спасява човешки-
ят живот, а после се мисли за иден-
тифицирането на пострадалия.“ 

От думите на Банков стана ясно 
още, че са предвидени и няколко 
изключения от общото правило за 
електронната автентификация. 
В съответствие със законовите 
разпоредби на деца до 14-годишна 
възраст няма да се събират био-
метрични данни, а идентификаци-
ята ще се извършва само по ЕГН 
или ЛНЧ, за новородените ще се из-
ползва историята на заболяването 
в родилното заведение и на амбула-
торния лист до получаването на 
ЕГН от системата ЕСГРАОН. По 

ще станат ясни нейните недоста-
тъци и слаби места. След като бъде 
направен анализ, ще се пристъпи  
към въвеждането и в останалите 
структури на системата, като най-
вероятно от 2017 г. пръстовият  
автентификатор ще бъде въведен 
първо в аптеките.  

Електронизацията на здравната 
система е необходима и по този 
въпрос не може да има спор, комен-
тираха още от касата. В тази връз-
ка бе съобщено още, че през май ще 
бъде готова Националната листа 
на чакащите пациенти, която ще 
бъде публикувана на сайта на инс-
титуцията. Пациентите, предви-
дени за планов прием, ще влизат в 
нея с код, издаден от болницата и 
ще могат да следят да не бъдат 
пререждани, казаха още от финан-
сиращата институция.
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Етеричното масло от цитронела отдавна е доказа-
но ефективно средство срещу кърлежи и комари. То 
се извлича от различни диви видове лимонена трева, 
които традиционно присъстват в състава на про-
дукти срещу комари, кърлежи, мухи и др. 
Маслото от цитронела е източник на терпени, които 
блокират невронните пътища на насекомите, въз-
препятствайки свободното им движение. То не убива 
досадните гадинки, а им действа силно отблъскващо. 
За разлика от много продукти срещу кърлежи и 
комари, цитронелата не е токсична и не съдържа 
химични и вредни вещества. 
Лепенките и гривните Aroma Defence са 
тествани за безопасност! Могат да се полз-
ват от бебета, малки деца и бременни жени! 
Не предизвикват алергични реакции и не ос-
тавят петна! Не съдържат биоциди. 

ВЕсЕли лЕпЕНки ЕМоТикоНи с циТроНЕла
Усмихнатите лепенки са източник на 100% натурал-
но масло от цитронела и силно отблъскват както 
кърлежите, така и комарите. Те са изключително 
удобни за употреба, тъй като не е необходимо да се 
лепят върху кожата. Могат да се поставят върху 
дрехите, обувките, бебешката количка или кошарка, 
палатката и др. !
Действието на лепенките е силно и ефективно 
както в закрити помещения, така и на открито. 
лепенката е за многократна употреба. 1 опаковка 
съдържа 6 броя лепенки. 

За повече информация: Гео 
Нутришън ООД, 
тел. 02 953 05 8, 
info@revita.bg, 
www.revita.bg

 

силикоНоВа гриВНа „aroma defence” /спира-
ла/ с ароМаТ На циТроНЕла
от 120 до 168 часа свеж аромат на цитронела. 
гривната е водоустойчива. предлага се в различни 
цветове. 1 бр. в опаковка.

гриВНа „aroma defence” с 2 акТиВНи пълНиТЕ-
ля с ароМаТ На циТроНЕла, лаВаНДУла, ЗДра-
ВЕц и МЕНТа
Ефикасност 30 дни/ 24 часа в денонощие. Всеки 
пълнител осигурява 15 дни свеж аромат на цитро-
нела, лавандула, здравец и мента. Водоустойчива. 1 
бр. гривна с два включени пълнителя в опаковката. 
пълнителите се продават и допълнително. 

силикоНоВа гриВНа „aroma defence” /коНТЕй-
НЕр/ с ароМаТ На циТроНЕла
гривната е ефикасна в продължение на 3-4 седмици. 
предлага се в различни цветове. Водоустойчива. 

НоВо! кожЕНа гриВНа „aroma defence” с аро-
МаТ На циТроНЕла
осигурява до 15 дни свеж аромат! 100% натурална, 
без биоциди! Водоустойчива! различни цветове. 

Серията Aroma Defence 
най-ефективната 

природна защита срещу 
кърлежи и комари!

притежават 

ce сертификат

ново





Любимата марка на здравите хора!

Вносител: Ревита ООД, София, ул. „Бурел” 56,  

тел.: 02 953 05 83, 032 64 16 16, www.revita.bg

 Биосел колаген предлага няколко-
степенна защита на съединителната 
тъкан и по-специално на ставите, като 
съчетава хидролизиран колаген, ниско 
молекулярна хиалуронова киселина и 
хондроитин сулфат.

 Биосел колаген използва патентована 
BioCell Collagen™ технология, която 
осигурява висока бионаличност и бърза 
абсорбция в тялото, които гаранти-
рат ефикасността на продукта.

НОВО!

СУПЕР 
ЦЕНА! 

Биосел Колаген, 500 mg, 60 капсули 

№1 колаген  
по продажби*

Произведен по GMP стандарт от BioHealth GmbH Germany

Alive! мултивитамини
1 g, 30 таблетки

Презареди с Alive! –  
елитният мултивитамин. 

• 100% натурален! 
• Произведено по върхова  

технология. 
• Изключително богат състав! 
• Гарантирано усвояване! 

Алое Вера (лист)
550 mg, 100 V-капсули

100% натурален сок от цели листа 
Алое Вера organic, обогатен с Алое 
Полимакс+™ и екстракт от полиза-
хариди.

Кудзу (корен)
613 mg, 50 капсули

Съдържа кудзу (корен). Потиска и за-
бавя физическата зависимост от ал-
кохола и тютюнопушенето. Снижава 
алкохолната интоксикация и повишава 
устойчивостта на организма към нея. 
Облекчава махмурлука. 

Спирулина 
(микроводорасли)
380 mg, 100 капсули

Съдържа спирулина (синьо-зелени 
водорасли). За намаляване на наднор-
меното тегло, за профилактика при 
анемии. Не съдържа ГМО!

Зелено кафе
500 mg/ 60 V-капсули

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

КАНЕЛА С МАГНЕЗИЙ  
И БИОТИН АЛФАБЕТИК
400 mg, 90 капсули

Съдържа Канела (кора), магнезий и 
биотин. Допринася за нормалното 
функциониране на сърдечно-съдовата 
система, както и за нормалната 
концентрация на липидите в кръвта и 
нормалното ниво на кръвната захар.

 Повече от 20 клинични проуч-
вания доказват безопасност та и 
ефективността на Биосел колаген в грижата 
за здрави стави.

 Притежава 6 патента за бионаличност и 
безопасност. 

 Съдържание в 2 капсули: Биоклетъчен Колаген II ™ 
1000 mg, в които се съдържат: Хидролизиран колаген 
тип II 650 mg, Хондроитин сулфат 200 mg, Хиалуронова 
киселина 100 mg.

*№1 колаген по продажби* в САЩ. 

Ëþáèìàòà ìàðêà íà çäðàâèòå õîðà!

Мултивитамини с най-богат със -
тав! Съдържат 26 плодове и зелен -
чуци! Усвояват се напълно от орга -
низма за по-малко от 20 минути. 
Осигуряват всички необходими ви -
тамини и минерали за подхранване 
на организма. 

Мултивитамини  
за възрастни и деца

Alive! желирани  
мултивитамини  

за деца
3.5 g, 90 желирани табл.

Alive! дъвчащи  
мултивитамини  

за деца
1,55 g, 120 дъвчащи табл.

Alive!  
мултивитамини

1 g, 30 таблетки

  

5+1 5+1

5+1

Алое Вера 
(сок от цели листа) 
1000 ml
100% натурален сок от цели 
листа Алое Вера organic, 
обогатен с Алое Полимакс+™ 
и екстракт от полизахариди. 
Може да се приема чист или 
смесен с друга течност. 

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

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

3+1 4+1

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

5+1



Витамин С ампули 
разтвор за пиене 
200 mg/2 ml x 10 ампули/кутия 
500 mg/5 ml x 10 ампули/кутия

Съдържа: Витамин С (L-Ас-
корбинова киселина), биофла-
воноиди от лимон, шипка, 
хесперидин, ацерола. Бързо 
действие. Лесен за прием. 
Страхотен вкус. Максимална 
абсорбция.

Зeлено кафе Polyherb
500 mg, 60 капсули
Съдържа зелено кафе (зърна) екстракт 
от Coffea arabica, стандартизиран 
до 50% (250 mg) хлорогенни киселини. 
Допринася за загуба на теглото и 
намаляване на телесните мазнини.
Произведено от BioHealth GmbH Germany.

Активен въглен Detox
260 mg/20 капсули

Гарциния 
камбоджа
750 mg, 
90 таблетки

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

Съдържа Сао Палмето - стандартизиран 
до 85-95% свободни мастни киселини, ес-
тери и стероли, Пигеум – стандартизи-
ран екстракт до 13% стероли, тиквено 
масло (семена), ленено масло (семена). 
5+1

Източник на екстракт от гарциния 
камбоджа, стандартизиран до 60% 
хидроксилимонена киселина. Допринася 
за нормалното състояние на телесното 
тегло и за нормалния метаболизъм на 
въглехидратите и мазнините.

ПростКеър 
360 mg/ 90 соф-
тгел капсули

Остеомуув Супер 
грижа за ставите
1431 mg, 120 капсули

НОВО!
Вече и в 

разфасовка от 
60 капсули

Супер 
цена

Висококачествен активен 
въглен, произведено в САЩ. 
Допринася за изхвърлянето на 
ненужните вещества от орга-
низма. 

Витамин С (течен) 
с натурален 
цитрусов аромат 
120 ml

15+10 4+1

5+1 5+1 5+1

40+10 5+1

Вносител: Гео Нутришън EООД, София, ул. „Бурел” 56, тел.: 02 953 05 83, 032 64 16 16,  
www.geonutrition.eu, www.revita.bg
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Актуално

Гастроентерологичните заболява-
ния, извън неоплазмите на ГИТ, са со-
циално значими заболявания. Те анга-
жират населението в работоспо-
собна възраст, свързани са с намале-
но качество на живота, сериозна за-
болеваемост, усложнения и повише-
на смъртност.

По информация на Националния цен-
тър по обществено здраве и анали-
зи, гастроентерологичните заболя-
вания заемат четвърто място като
причина за смърт у нас за периода 
от 2000 г. до 2014 г.
През 2014 г. честотата на смъртни-
те случаи се изравнява с тази на за-
боляванията на белия дроб. Голяма 

част от заболяванията на ГИТ во-
дят до дисплазия и развитие на кар-
цином.
Профилактиката и лечението им 
заема важно място в здравните сис-
теми на европейските държави и 
всички останали по света Фармако-
терапевтичните ръководства за
лечение включват някои от гастро-
ентерологичните заболявания, пре-
димно изискващите медикаментоз-
но лечение. Изработени са въз осно-
ва на утвърдените Национални пре-
поръки за диагноза, лечение и просле-
дяване на тези заболявания на Бъл-
гарското дружество по гастроен-
терология, гастроинтестинална 
ендоскопия и абдоминална ехография, 
Българската асоциация за изучаване 
на черния дроб и Българската асо-
циация за възпалителни чревни забо-
лявания (2010-2015 г.). Както те, та-
ка и фармакотерапевтичните ръко-
водства за лечение на гастроенте-
рологичните заболявания се базират
на Европейските препоръки и ръко-
водства в областта на гастроенте-
рологията. Съвместими са с NICE,
френските, холандските и герман-
ски ръководства. Утвърдените 

Новото фармако-
терапевтично 
ръководство за 
гастроентероло-
гични заболявания
е публикувано
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български препоръки за диагностика
и лечение на гастроентерологични-
те заболявания са основа на алгорит-
мите за диагностиката и лечение-
то в болничната и доболничната по-
мощ на НЗОК.
Прилагат се следните фармакотера-
певтични ръководства, съдържащи
информация относно общата харак-
теристика на заболяванията, общи
критерии за поставяне на диагноза 
и лекарствена терапия.

1. Гастроезофагеална рефлуксна 
болест;

2. Язвена болест;

3. Диагностика и лечение на инфек-
цията с Helicobacterpylori;

4. Остри кръвоизливи от горния 
гастроинтестинален тракт;

5. Хронични възпалителни заболява-
ния на червото – Болест на Крон и 
улцерозен колит;

6. Хроничен панкреатит и екзокрин-
на панкреасна недостатъчност;

7. Хронични заболявания на черния 
дроб – обща характеристика;

8. Хронични вирусни хепатити – 
Хроничен хепатити В – Хроничен 
хепатит Д – Хроничен хепатит С;

9. Токсичeн хепатит – Медикамен-
тозен хепатит – Алкохолна черно-
дробна болест

10. Неалкохолна стеатозна болест;

11. Автоимунни заболявания – Авто-
имунен хепатит – Първична билиар-
на цироза (първичен билиарен холан-
гит) – Първичен склерозиращ холан-
гит – Вариантни синдроми на авто-
имунните чернодробни болести;

12. Генетични болести на черния 
дроб – Болест на Уилсън – 
Идеопатичнахемохроматоза.

13. Чернодробна цироза – усложнения 
– Портална хипертония – варици 
на хранопровода и стомаха, 
хипертензивна гастропатия – Асцит,
рефрактеренасцит, спонтанен 
бактериален перитонит 

– Хепаторенален синдром – 
Чернодробна /портална енцефалопа-
тия;

14. Порфирии;

15. Муковисцидоза – гастроентеро-
логични аспекти.

Актуално



като се абсорбира олиото от напръс-
кания по кожата участък.
Предимството на приема през ко-
жата е, че по този начин се избяг-
ват чревните и бъбречните проти-
вопоказания, които понякога се поя-
вяват вследствие на орална употре-
ба. При трансдермална терапия ор-
ганизмът усвоява само това коли-
чество магнезий, от което се нуж-
дае. Затова при този начин на усвоя-
ване не може да има предозиране.
Магнезиевият гел е пречистена и
допълнително концентрирана фор-
ма на магнезиев хлорид. Той е изклю-
чително подходящ за локално прило-
жение и трансдермална терапия с
магнезий. Помага и при дискова хер-
ния, като се нанася директно и има
комплексно действие – обезболява-
що и противовъзпалително, като 
успокоява нервите и улеснява движе-
нието в блокираната зона. Освен 
това подобрява кръвообращението 
в намазания участък и спомага за 
изхвърляне на токсините оттам. 
За разлика от магнезиевото олио, 
гелът попива по-бързо и затова е 
по-практичен за употреба. Систем-
ното използване на магнезиев гел
води до облекчаване на болките при
разширени вени на долните крайници.

Третирането на засегнатите учас-
тъци с гел намалява изпъкналостта 
на вените и довежда дори до тяхно-
то прибиране в определени случаи.
За терапията с магнезиеви продук-
ти разговаряме с д-р Икономова, на-
чалник отделение по физикална и ре-
хабилитационна медицина в болни-
ца “Токуда”:
- Използвате ли магнезиеви про-
дукти за терапия?
Да, разбира се. Във физиотерапията 
по принцип се използват отдавна 
магнезиеви продукти. Преди са се
използвали под формата на елект-
ролитни разтвори на магнезий, а в
момента се използват повече про-
дуктите, които са под формата на 
олио или гел,  защото много добре 
проникват при нашите процедури, 
било то при фонофореза или йонофо-
реза с нискочестотен ток.
- Какви са клиничните случаи, 
при които използвате Магнезий 
с витамин В комплекс и такива 
за трансдермална терапия?
Най-често магнезият се прилага 
при нервно-мускулните заболявания, 
които са една огромна група. Tова 
са заболяванията на периферната 
нервна система, като при тях има 
увреден периферен нерв. Магнезият

Магнезият е жизнено необходим 
минерал, който се среща в различ-
ни съединения в природата. Той е 
нужен на тялото за нормалното 
функциониране на нервната и сър-
дечно-съдовата система. Играе 
важна роля за енергийния баланс и 
участва в повече от 325 ензимни 
процеса. Необходим е за метабо-
лизма на въглехидратите, мазни-
ните и аминокиселините. 
Формата на магнезий, която чо-
вешката метаболитна система 
разпознава и асимилира най-ефи-
касно, е магнезиевият  хлорид 
(магнезиево олио). Магнезиевото 
олио представлява концентрат 
от чист натурален магнезиев 
хлорид, разтворен във вода, но е 
посочен като олио, защото при 
втриване кожата става мека и 
гладка на допир.
Всеизвестно е, че кожата е в със-
тояние да поеме лесно всички ви-
дове продукти. Пръскането на ко-
жата с течен разтвор на магне-
зиев хлорид е бърз и съвсем лесен
и опростен, но в същото време
много ефикасен начин за набавяне
на магнезий в организма. 
Магнезиевите йони се разпрост-
раняват в целия организъм, след 



хора с диабет. Използва се и при диа-
бетното стъпало, не само при 
невропатията. Диабетната поли-
невропатия влиза в групата на поли-
невропатиите, които могат да бъ-
дат и от възпалителен характер. 
- Каква е препоръчителната 
продължителност за употреба 
на магнезий?
При гела и олиото няма определена 
продължителност - могат много 
дълго да се прилагат, докато при 
таблетките трябва да се спират 
от време на време, тъй като не е 
безобидно да се предозират.
- Д-р Икономова, моля споделе-
те и любопитни случаи от прак-
тиката си, свързани с употре-
бата на магнезий за лечение.
Искам да споделя още нещо за пол-
зата от магнезия като много успеш-
но средство за лечение и на стери-
литет. Изхождайки от работата 
си в един санаториум преди повече 
от 20 години, където  използвахме 
процедури, при които вкарвахме 
магнезиеви йони за подобряване на 
яйчниковата функция, стигнахме до 
извода, че магнезиевите йони повли-
яват изключително добре този про-
блем. Само за 15 -20 процедури сме
имали изключителни резултати в

служи като терапия за по-добър кон-
такт на нерва с мускулната систе-
ма и предаването на импулса. 
Другата голяма група заболявания, 
при които се включват магнезиеви
продукти, това са полиневропатии-.
те, които също са увреждания на 
периферната нервна система, но 
от друг тип. Магнезиевите продук-
ти въздействат за подобряване на 
провеждането на нервния импулс до 
мускула и съответно за по-добрата
работа и изпълнение на движение-
то на самия мускул.
- Смятате ли, че има противо-
показания за използването на
магнезиево олио и гел за транс-
дермална терапия?
За гела и олиото няма никакви про-
тивопоказания. Ако има такива, то
те са при някакви остри възпали-
телни, кожни или инфекциозни забо-
лявания. Сравнително малка е група-
та на противопоказанията. 
Същото не бих казала за перорални-
те препарати, тъй като те могат 
да повлияят сърдечния мускул. При 
предозиране с магнезий може да нас-
тъпят някои увреждания.
- Може ли да се използва магне-
зий за лечениеот диабетици? 
Да, използва се много често при 

тази насока. Като се има предвид  
колко хора страдат от подобни 
проблеми, терапиите с магнезий се
оказват много важни за репродук-
тивната способност на хората.

Магнезият	–	ключ	към	добро	здраве!



С цел пациентите да бъдат защи-
тени от рисковете, свързани с фал-
шифицираните лекарства, и от
последиците от често допускани 
грешки при изпълнението на рецеп-
ти, регламентът въвежда възмож-
ността за проверка на автентич-
ността на лекарствените средст-
ва посредством два показателя за
безопасност — индивидуален иден-
тификационен белег и средство 
срещу подправяне. Индивидуалният 
идентификационен белег e уникален 
код, с който се идентифицира даде-
на опаковка с лекарствен продукт. 
Той ще бъде закодиран в двуизмерен 
баркод и ще може да бъде разчитан 
от общи скенери. Средството сре-
щу подправяне гарантира, че лекар-
ствената опаковката не е отваря-
на и подправяна.
В регламента също така са предви-
дени подробни разпоредби за това
как и от кого следва да се проверя-
ва автентичността на лекарства-
та. Автентичността на лекарства-
та ще бъде гарантирана от систе-
ма за цялостна проверка, допълнена 
от основани на оценката на риска
проверки от страна на търговците 
на едро. Лекарствата ще се прове-

ряват системно на мястото на дос-
тавка на клиентите (напр. в апте-
ките). Лекарства, при които има 
по-голям риск от фалшифициране 
(върнати лекарства или лекарства, 
които не са доставяни пряко от 
производителите, от титулярите 
на разрешенията за търговия или 
от лица, които действат от тяхно 
име), ще бъдат допълнително про-
верявани при търговците на едро.
Автентичността на лекарствата 
ще се гарантира чрез проверка на 
индивидуалния идентификационен 
белег върху дадена опаковка в база
от законни индивидуални идентифи-
кационни белези, съхранявани в сис-
тема от регистри, която ще бъде
създадена и управлявана от заинте-
ресованите страни под надзора на 
националните компетентни органи.
Като пряк резултат от регламен-
та, който е приложим от 2019 г., 
автентичността на лекарствата 
системно ще се проверява, преди
те да бъдат доставени на пациен-
тите, като по този начин ще се
предотвратява не само разпро-
странението на фалшифицирани ле-
карствени продукти, но и други чес-
то допускани грешки, като напри-

Европейските граждани заслу-
жават лекарства, които са 

безопасни, висококачествени и
ефикасни. Фалшифицираните ле-
карствени продукти могат да 
съдържат съставки с ниско 
качество или в неправилна доза, 
поради което представляват 
сериозна заплаха за здравето на 
гражданите на ЕС. Директивата 
за фалшифицираните лекарстве-
ни продукти, която е в сила от
януари 2013 г., има за цел да гаран-
тира безопасността на лекарст-
вените продукти. За тази цел на
Комисията се възлага да въведе
мерки за проверка на автентич-
ността на лекарствата и за по-
добряване на качеството на тех-
ните съставки.
На 9 февруари т.г. Комисията пу-
бликува Делегирания регламент 
относно показателите за без-
опасност за лекарствени продук-
ти за хуманна употреба. Това е
последната, но съвсем не най-ма-
ловажната от поредица законода-
телни мерки, приети от Комисия-
та с цел да изпълни разпоредбите 
на Директивата за фалшифицира-
ните лекарствени продукти.

Европейски
новини

Андржей Рис, директор на 
дирекция „Здравни системи, 
лекарствени продукти и 
иновации“, ГД „Здравеопазване 
и безопасност на храните“ на 
Европейската комисия

Нови показатели за
безопасност предпазват 
европейските граждани 
от фалшифицирани 
лекарствени продукти



ното здраве като приоритет на
европейското обществено здраве-
опазване и разработване на инст-
рументи за подпомагане на държа-
вите от ЕС при подобряването на
условията за профилактика, диагно-
стициране и лечение на психичните 
разстройства.  
Заключителната конференция на 
Съвместното действие се състоя 
в Брюксел. Тя даде възможност за
обсъждане на напредъка през пос-
ледните три години и за провежда-
не на дебат за Рамката за дейст-
вие в област-та на психичното 
здраве и благоденствието, която 
е най-важният резултат от тази 
инициатива. Рамката за действие е 
изготвена на базата на основните 
препоръки за политиките, предло-
жени от 5-те работни групи по Съв-
местното действие. Тя може да
окаже значително въздействие 
върху начина, по който европейски-
те страни подхождат към въпроси-
те, свързани с психичното здраве, в 
бъдеще. Рамката може да послужи
на държавите от ЕС, когато те из-
вършват преглед на политиките си 
и обменят опит в подобряването 
на ефективността на политиките 

мер случайно издаване на лекарства 
с изтекъл срок на годност или изтег-
лени от търговската мрежа лекар-
ствени продукти. Освен това евро-
пейската фармацевтична верига на 
доставки ще бъде цифровизирана, 
като система от регистри ще свър-
зва производителите, търговците 
на едро, аптеките и болниците. 
Това ще подобри информационните 
потоци и ще улесни процедурите по 
изтегляне и връщане на лекарства.
Като цяло регламентът предста-
влява голям напредък с оглед на 
безопасността на лекарствата и 
защитата на общественото здраве 
в страните от ЕС.

Нова рамка за действие в
областта на психичното здраве 
и благоденствието

Ж. М. Калдаш де Алмейда, 
координатор, Съвместно действие 
на ЕС за психично здраве и 
благоденствие

През 2013 г. бе дадено началото на
Съвместното действие на ЕС за 
психично здраве и благоденствие. 
То имаше за цел подкрепа на психич-

чрез новаторски подходи, като в съ-
щото време се отчитат специфич-
ните нужди на местно, регионално 
и на-ционално равнище. Освен това 
тя може да даде насоки за прегледа 
и изготвянето на политиките на
ЕС. Това дава нова надежда на всич-
ки, които са загрижени за психично-
то здраве в Европа. Надежда, че Рам-
ката за действие ще се окаже ин-
струментът, от който ЕС и държа-
вите членки така остро се нуждаят,
за да разработят истинска и ефек-
тивна европейска стратегия за пси-
хичното здраве.
На психичните разстройства се дъл-
жат около 22% от уврежданията в 
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Европа. Те включват най-различни 
състояния като депресия, болест 
на Алцхаймер, посттравматичен 
стрес и шизофрения. Като се вземе
предвид това, както и фактът, че
доброто психично здраве е от ос-
новно значение за хората и обще-
ствата, ние се нуждаем от стра-
тегия, която ще окаже истинско 
въздействие.  Понастоящем в ЕС 
само около половината от хората 
с тежко психично разстройство и 
много по-малко от хората с леко до
умерено психично разстройство по-
лучават подходящо лечение, а още
по-малко се прави за профилактика 
на психичните разстройства и про-
моция на психичното здраве.
Поради това е изключително важно 
държавите от ЕС да изпълнят пре-
поръките за политиките в тази 
Рамка за действие в съответствие 
със своите конкретни нужди. В съ-
щото време Европейската комисия 
трябва да допълни наблюдението 
по линия на Компаса на ЕС с инициа-
тиви за определяне на измерими 
цели, които да бъдат постигнати 
чрез изпълнението на препоръките 
в Рамката за действие. Тук става 
въпрос за живота на огромен брой 
хора – заслужава си да положим 
всички възможни усилия.

Към по-добра профилактика 
и управление на хроничните 
болести

Мартин Сейшел, заместник-
генерален директор на ГД 
„Здравеопазване и безопасност на 
храните“

Бремето на хроничните заболявания 
е огромно: 86 % от всички смъртни
случаи в Европа или 4 млн. на годи-
на, са свързани с хроничните болести.

Тези болести се развиват бавно, 
продължават дълго и често са неле-
чими. Хроничните болести причиня-
ват големи човешки страдания и 
освен това са огромно бреме за 
здравните системи. В момента в 
ЕС за хронични болести се харчат 
между 70 % и 80 % от всички сред-
ства за здравеопазване — около 
700 млрд. евро. Освен това заради 
хронични болести много хора изцяло 
изгубват работоспособността си, 
а почти една четвърт от работе-
щите — 23,5 % — страдат от някак-
во хронично заболяване. Заради от-
съствията от работа, дължащи се 
на заболявания, ЕС губи около 2,5 % 
от своя БВП годишно.

Но въпреки че диагнозата е мрачна, 
прогнозата не бива да е такава. 
Много хронични болести, като сър-
дечно-съдовите заболявания и диабет
тип 2, могат да бъдат предотвра-
тени чрез здравословен начин на жи-
вот, а други болести, като множест-
вената склероза или деменцията, 
могат да бъдат управлявани, за да 
се помогне на пациентите да се 
чувстват възможно най-добре и да 
останат активни по-дълго. Казано 
накратко, можем значително да на-
малим бремето на хроничните бо-
лести, като работим заедно за по-
добра профилактика и управление.
Как можем да се справим с това? 

Какъв подход можем да изберем? За 
да представи своите идеи и да от-
крие дискусия по тази тема, Евро-
пейската комисия покани държави-
те членки, международни организа-
ции и заинтересовани лица на своя-
та конференция за хроничните бо-
лести на 21 април в Брюксел.
Тази проява, чиято цел е да насърчи 
по-засилено сътрудничество е под-
ходящ случай за пускане в действие 
на платформата на ЕС за здравна
политика. Тази платформа ще бъде
ефективен инструмент за комуни-
кация и съвместна работа между
Европейската комисия и държавите 
от ЕС и заинтересованите от 
здравеопазването лица в отделни-
те държави, както и между сами-
те заинтересовани лица. За всички 
заинтересовани лица, включително 
тези, които работят в областта 
на хроничните болести, тази плат-
форма ще бъде по-добър начин за 
постигане на напредък в тяхната 
работа чрез онлайн дискусии и дис-
кусии лице в лице, обмен на добри 
практики, изготвяне на съвместни 
изявления и популяризиране на про-
яви, а освен това тя ще предоста-
вя достъп до библиотека с мате-
риали по темата.
Предизвикателството е огромно, 
но също така огромни са и възмож-
ностите. Затова, нека да се зае-
мем със задачата. С нетърпение 
очакваме намирането на ефектив-
ни решения, и то заедно.

ec.europa.eu/health
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	 Оптимизмът	и	радостта	укрепват	здравето	дори	в	напреднала	възраст.	Ново	изследване	
на	холандски	учени,	проведено	сред	хора	от	различни	възрасти,	някои	от	тях	наблюдавани	
в	продължение	на	15	години,	потвърждават	по	категоричен	начин,	че	тези,	които	живеят	с	
оптимистични	нагласи,	се	радват	на	добро	здраве	и	живеят	по-дълго.
	 Ето	защо	жизнена	потребност	за	човешкия	организъм	се	явява	умението	да	използваме	
всеки	повод	за	радост	и	желание	да	сторим	нещо	добро	за	хората	около	себе	си.	Изключително	
актуален	е	този	призив,	когато	се	сменят	сезоните,	тъй	като	чувствителността	ни	се	
изостря.	 Именно	 тогава	 ескалират	 най-сериозните	 депресии,	 уверяват	 специалистите.	
Това	налага	допълнителни	усилия	за	укрепване	на	жизнения	тонус.	Сред	най-естествените	
и	лесно	достижими	са:	умението	да	се	споделят	притесненията,	да	се	стои	повече	на	слънце	
сред	 природата,	 да	 се	 спортува.	 Важното	 е	 да	 не	 задържаме	 в	 себе	 си	 отрицателните	
емоции	 и	 да	 не	 се	 изолираме	 от	 хората.	 Големият	 наш	 лечител	Петър	Димков	 подрежда	
така	лечебните	средства	от	народната	медицина:	слънчева	светлина,	въздух,	вода,	храна	
(предимно	 растителна,	 с	 плодови	 и	 зеленчукови	 сокове),	 сън,	 добро	 настроение,	 радост,	
смях,	телесни	упражнения.	Точно	тези	„лечебни	средства“	имаме	в	изобилие	през	пролетта	
и	лятото.	Въпросът	е	умеем	ли	да	се	възползваме	от	тях.
	 Надеждни	 съюзници	 са	 билките	и	 билковите	
продукти.	 Лекуването	 с	 тях	 има	 хилядолетни	
традиции	 и	 в	 българската	 народна	 медицина.	
Овладеем	 ли	 отрицателните	 емоции,	 преодо-
леем		ли		патогенните	стресори		с		помощта		на
билките,	 ние	 няма	 да	 имаме	 потребност	 от	
химическите	 лекарства,	 които	 водят	 до	 при-
страстяване	и	редица	„странични	ефекти“.
	 С	 особена	 популярност	 в	 последно	 време	 се	
ползва	билковият	екстракт	„А-Я“	на	фирма	„Био-	
тоник“.	 След	 11-годишни	 изпитания	 български	
специалисти	преоткриват	лечебното	растение	
блатен	тъжник.	Билката	стимулира	синтеза	на	
серотонин	 и	 успокоява	 два	 пъти	 по-силно	 от	
валериана.	
	 Билковия	 екстракт	 „А-Я“	 помага	 при	 функ-
ционални	смущения	на	централната	нервна	сис-
тема,	стрес,	депресии,		безсъние!

5+1 натурал рабат за Билков екстракт “А-Я”
50 мл. солуцио от 01.05 до 31.05.2016 г. БИОТОНИК ЕООД www.biotonik.bg

ПРОМОЦИЯ!

Българска билка помага при безсъние и стрес



Билковата	кошница	
За по-дълбок сън
Черешите съдържат мелатонин – съ-
щият хормон, който тялото произвеж-
да след здрач, и който се грижи за доб-
рия сън, памет и имунитет. Една шепа 
череши преди лягане би помогнала на
хора, които заспиват трудно или рабо-
тят на смени.

Помощник в диетите
Поради високото съдържание на вода и 
фибри черешите засищат бързо и спо-
магат за чувството за лекота и витал-
ност. В 100 гр. череши се съдържат 
63 калории, 13 гр. захари и 2 гр. фибри. 
Черешите са и добър източник на вита-
мин С.  Вишните имат подобни свойст-
ва – 100 гр. вишни съдържат 50 калории, 
8 гр. захари и 2 гр. фибри, а освен това
съдържат и голямо количество вита-
мин А.
Черешовите плодове са част от се-
мейството на розите, което включва 
също бадемите, прасковите, кайсиите 
и сливите. Черешите са малки и месес-
ти, червени или червеникаво-черни пло-
дове с твърда костилка. Те имат много 
кратък плодов сезон и бързо презряват.
Черешите са достъпни в много разно-
видности, но като цяло само два вида 
са най-често консумирани – дивата че-

Регулатори на отделителната 
система
Още в древността черешите се били
предписвани като средство за премава-
не на газовете и ускоряване на отделя-
нето. Заради техния диуретичен ефект
се препоръчват при различни заболява-
ния на пикочно-половата система. В на-
родната медицина много сокове и сиро-
пи съдържат и дръжките на черешите, 
които също имат лечебни свойства.

Противовъзпалително средство
Изследване от Университета в Мичиган
съобщава, че приемът на череши може 
да се сравни по ефект с взимането на
аспирин или друго нестероидно лекарст-
во. Ефектът им срещу подагра и артрит 
е добре известен – плодът, сокът и екс-
трактът се препоръчват и в алтерна-
тивната медицина.

Възстановяване след спорт
Някои изследвания намират връзка между
ускореното мускулно възстановяване и 
консумацията на череши. Състезатели
по маратон, в чиято диета има сок от
череши 5 дни преди и 2 дни след състе-
занието, се възстановяват много по-бър-
зо. Ако страдате често от мускулна 
треска, опитайте!

Сезонът на черешите предстои 
и много от нас с нетърпение 

очакват да вкусят от любимия си 
плод. Освен с прекрасен вкус, те са 
изключително полезни за здравето. 
Черешите подобряват апетита, 
укрепват съдовете и извеждат 
вредните вещества от организма. 
Това показват съвременните про-
учвания върху техните свойства. 
В древността са били наричани 
„птичи вишни“, защото хората са
забелязали, че птиците ги предпо-
читат. Лекарите от Изтока са це-
нили черешите, защото те се усво-
яват много добре от организма. 
Били са на почит от древни време-
на. Теофраст, ученик на Аристотел,
пише за тях в „История на растени-
ята“ през III век пр.н.е. и разказва, че 
родината им е някъде между Черно 
и Каспийско море, а за първи път 
са култивирани от гърците. Смята 
се също, че римляните са открили 
плодовете на сладката череша в 
Малайзия около 70 г. пр.н.е.

Унищожители на свободни 
радикали
Когато говорим за суперхрани, спо-
менаваме боровинките и други гор-
ски плодове, но черешите имат пъл-
ното право да присъстват в този
списък. С индекс от 5000 по скала-
та за измерване на съдържанието 
на антиоксиданти ORAC, те са на 
почти равна позиция с ягодите, ма-
лините и ябълките. Tова означава, 
че можем да разчитаме на тях да 
забавят процесите на клетъчно 
стареене и да предпазят от сър-
дечно-съдови заболявания.

Череши
(Prunusavium., Rosaceae)



реша и вишната (Prunuscerasus). Вишни-
те растат в много райони и са по-скоро
братовчеди на сладките череши - разли-
чават се значително по вкус. Съществу-
ват и бели череши, които обаче са по-
рядко срещани и претенциозни расте-
ния. За сладките череши се знае, че от-
глеждането им е трудно.
Основното предимство на тези плодо-
ве е, че са богати на флавоноиди, които 
са така важните антиоксиданти за чо-
вешкото тяло. В малките червени пло-
дове се съдържат доста органични ки-
селини и кверцетин, което е силно про-
тивовъзпалително вещество с доказано 
обезболяващ ефект при болки в стави-
те и предпазващо очите. Важна състав-
ка в тях са и антоцианините. Черешите 
са много добър естествен източник на 
елагова киселина, за която се твърди, че
притежава антиканцерогенни свойства. 

Какви са точните причини да ги 
обичаме
1. Черешите са богати на провитамин 
А, витамини от група В, витамин С и Р, 
желязо, калий, натрий, магнезий, калций 
и фосфор. Те активизират обменните 
процеси, подобряват апетита, работа-
та на мозъка и оказват общо укрепващо 
действие върху организма.
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2. Благодарение на биологично активни-
те вещества в тях – кумарини и оксику-
марини– се нормализира съсирването 
на кръвта.
3. Тъмночервените сортове съдържат
пигментите антоцианини и каротино-
иди, които подсилват стените на кръво-
носните съдове. Черешите се смятат
за добра профилактика на синините и по-
нижаване на кръвното налягане.
4. Черешите помагат и при анемия, тъй 
като обогатяват организма с желязо.
5. Те са полезни при артрит, подагра, 
ревматизъм, защото съдържащата се 
в тях салицилова киселина притежава 
обезболяващо действие.
6. В черешите има много целулоза, коя-
то помага при дисбактериоза. Плодът 
подобрява перисталтиката и е ефекти-
вен при запек.
7. Черешите действат облекчаващо при 
кашлица – за по-лесното отхрачване. За 
тази цел се сваряват на компот (без 
захар), който се пие, докато е горещ.
8. В тях се съдържат повече въглехид-
рати, отколкото във вишните. Те са
богати на фруктоза, която бавно се раз-
гражда в кръвта и затова е особено „ле-
ка“ за задстомашната жлеза. Благодаре-
ние на това са полезни и за хората със 
захарен диабет.

9. Черешите са препоръчителни за стра-
дащи от сърдечни заболявания, тъй ка-
то попълват недостига от калий, необ-
ходим за нормалната работа на сърцето.
10. Те активизират и работата на бъб-
реците и черния дроб, които започват 
по-ефективно да извеждат шлаката от 
тялото.
11. Оказват положително влияние на ко-
жата и помагат при различни нейни за-
болявания (екзема, псориазис). Маската 
от череши почиства и свива порите, 
премахва мъртвите клетки. За мазна 
кожа са особено подходящи киселите 
сортове. Сокът от череши е полезен 
при запек, анемия и нарушения в храно-
смилането. Той трябва да се пие някол-
ко пъти дневно по половин чаша. При ко-
лит на червата пък се изпива по една 
супена лъжица три пъти за 24-часа.
Когато се избират череши, е важно да 
сеобръща внимание на дръжката – тя
трябва да бъде зелена. Жълтите дръж-
ки означават, че черешите вече са пре-
зрели. Плодът трябва да се яде на мал-
ки порции (до 300 гр.) няколко пъти на 
ден. Да се дъвчат внимателно, за да се 
избегне подуване на стомаха.
От черешите би следвало да се въздър-
жат хората, които са с нарушена про-
ходимост на червата.
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ЖЕЛЯЗО BIOFAR
Желязото е основен, жизнено важен микроелемент за 
човешкия организъм. В организма е необходимо желязо, за да 
се образува миоглобин, протеин в мускулните клетки и това 
е от съществено значение за някои ензими, които управляват 
химическите реакции на организма. Ако нивото му стане твърде 
ниско причинява отпадналост, лесна заболеваемост, липса на 
концентрация, желязодефицитна анемия.
От недостиг на желязо може да се предпазите, ако се храните 
балансирано. Експертите препоръчват препоръчителна дневна 
доза от 14,8 мг., а за жени в менопаузата – 8,7 мг.

МАГНЕЗИЙ BIOFAR
Основната роля на магнезия за човешкия организъм е грижата 
за равновесието на нервната и мускулната система. Магнезият 
помага за правилното разпределение на нервните клетки, както 
и за регулиране на сърдечния ритъм. В забързания живот много 
често пренебрегваме правилното хранене, което довежда до 
липса и същевременно до различни състояния като отпадналост, 
мускулни крампи, сърцебиене, раздразнителност и главоболие.
Нуждите от магнезий зависят от редица фактори, като 
например здравословно състояние, възраст, хранене, консумация 
на алкохол, бременност и кърмене.

При ежедневен прием 
на Biofar FER/Acide 
Folique за шест-месечен 
период се достигат 
нормалните нива на 
желязо при здрави 
хора без патологични 
проблеми.

Biofar Magnesium 
Vitamin B6 съдържа 
200 мг и е много 
подходящ за 
ежедневна
употреба.





...Едно решение!! 

МАГНЕЗИЕВ ОРОТАТ ДИХИДРАТ
500 мг таблетки

magnerot®

Множество патологични 
състояния...

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

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


