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Списанието е специализирано 
за фармацевти. Разпространява 

се безплатно с рекламна цел. 
Редакцията не носи отговорност 

за предоставените материали. 

Препечатване на текстове, 
илюстрации или обособени части 

от списанието може да става 
само след писменото 
съгласие на издателя.

Скъпи читатели,
Настъпи един от най-хубавите месеци в годината, наситен с много 
празници и емоции. На 24 май отбелязваме денят на славянската 
азбука. На тази дата е добре да си припомним колко висока е 
стойността на книгите и четенето и какво богатство са те за нас.
Ние, като здравни специалисти и хора, които всеки ден се 
сблъскват с истината за здравето на гражданите, трябва активно 
да подпомогнем този процес и така да се погрижим не само за 
психичното, но и за физическото им здраве.

А вие, скъпи читатели, как мислите? Какъв е вашият отговор? 
Със сигурност се отнасяте положително към писаното слово. 

Ефектът „Билбао“

Ще го приложим 
ли у нас?
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Доказателство затова е фактът, че държите в ръцете си нашето 
списание. Искрено се надяваме да оцените нашия стремеж за контакт 
с вас чрез словото, да успяваме да ви заредим положително и да 
съдействаме за разширяване на познанията ви не само в тесен про-
фесионален план, но и един по-широк поглед към заобикалящия ни свят. 

За нас ще бъде чест да, ако вие, нашите читатели, ни пишете какво 
ви вълнува, какво искате да прочете. А защо не и да станете наши 
автори. Готови сме да публикуваме ваши материали. 
Нека заедно променим отношението си към писаното слово 
и съхраним делото на светите братя. 
Очакваме ви, наши бъдещи автори!
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Финализирани и публикувани в ДВ 
са следните нормативни актове:
 • Наредба за изменение и допъл-
нение на Наредба №28 за устрой-
ството, реда и организацията на 
аптеките и номенклатурата на 
лекарствените продукти (обн., ДВ, 
бр. 109 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 67 
от 2010 г., бр. 2 от 2012 г. и бр. 81 
от 2015 г.). 
 §1. В чл. 37 б се правят следните 
изменения и допълнения:
 1. Създава се нова ал. 2: „(2) При 
прилагане на методи, позволяващи 
използване на цялото количество 
лекарствен продукт по чл. 37 а от 
първичната опаковка, се допуска 
дейностите по ал. 1 да се извърш-
ват в деня на пълното изчерпване 
на лекарствения продукт от пър-
вичната опаковка при спазване на 
одобрения в кратката характерис-
тика на лекарствения продукт срок 
на годност и Правилата за добра 
фармацевтична практика.“
 2. Досегашните ал. 2 и 3 стават 
съответно ал. 3 и 4.
 §2. В чл. 37 в, ал. 3 числото „2“ 
се заменя с „3“.
 §3. В наименованието на прило-
жение №15 към чл. 37 б, ал. 2 чис-

лото „2“ се заменя с „3“. В §25 от 
преходните разпоредби „2017“ се 
заменя с „2019“. 
 • Правилник за устройството и 
дейността на Националния център 
по радиобиология и радиационна 
защита;
 • Постановление №50 за одобря-
ване на допълнителни разходи по 
бюджета на МЗ за 2017 г.;
 • Наредба за изменение и допълне-
ние на Наредба №22 от 2007 г. за ус-
ловията и реда за регистриране и 
отчитане на дейностите по екс-
пертиза, вземане, присаждане, обра-
ботка, преработка, съхраняване и 
етикетиране на органи, тъкани и 
клетки и за изготвяне на ежегодни 
отчети от лечебните заведения;
 • Наредба за изменение и допълне-
ние на Наредба №10 от 2014 г. за 
здравните изисквания при изготвя-
не и спазване на седмичните учебни 
разписания;
 • Наредба за изменение и допълне-
ние на Наредба №2 от 2014 г. за 
класификация на отпадъците;
 • Наредба за изменение и допъл-
нение на Наредба №11 от 2007 г. за 
норми за арсен, кадмий, никел и по-
лициклични ароматни въглеводоро-

 

 • Подписани са Националните 
рамкови договори за 2017 г. 
за медицински и дентални 
дейности.

 • Отменена е пръстовата ав-
тентификация в извънболнична-
та и болничната помощ и е заме-
нена с електронна идентифи-
кация и ЕЗД. 

 • Осигурени са допълнителни 
20 млн. лв. за ваксини от републи-
канския бюджет за гарантиране 
на имунизационния календар.

 • Сключен е договор за 12 млн. 
лв. по ОП „Добро управление“ за 
доизграждане на Националната 
здравна информационна система 
със срок до 28.12.2018 г.

 • Сключен е договор за 10 млн. 
лв. за подобряване мониторинга 
на качеството на питейните 
води по ОП „Околна среда“ – срок 
2017 г.

 • Сключен е договор за 7 млн. 
лв. за подобряване на условията 
за лечение на спешните състоя-
ния по ОП „Развитие на човешки-
те ресурси“. Ще бъде създаден 
Национален център за обучение 
и квалификация в системата за 
спешна медицинска помощ. Срок 
за изпълнение – 34 м.

 • Разработва се и се актуали-
зира проект за Национална стра-
тегия „Електронно здравеопаз-
ване“ 2017-2020 г. и Пътна карта.

Какво свърши

 Министерство 
на здравеопазването



висококачествени и ефективни ле-
карствени продукти за български-
те граждани и пресичане на лошите 
практики и нелегалния реекспорт. 
Съвместни групи за контрол от 
МЗ, НЗОК, ИАЛ, НАП и ИАМО;
 • Инициатива за зелена вълна за 
Спешната помощ с цел приоритет-
но придвижване на линейките през 
светофарните уредби в София;
 • Активни действия по акредита-
ция на лечебните заведения за га-
рантиране качеството на медицин-
ските услуги; 
 • Напредък по изграждането на 
важни информационни бази данни от 
НЦОЗА – за регистриране на ред-
ките болести, диабетен регистър 
и регистър за нейонизиращи лъче-
ния. Своевременна организация на 
борбата с морбили и ку-треска.

Беше проведена национална среща 
с директорите на 28-те РЗИ с цел 
ускоряване на работата по проекта 
„Спешна медицинска помощ“ и коор-
динация на противоепидемичните 
мерки. Създадена беше Национална 
комисия за управление на епидемич-
ната обстановка в страната; 
 • Съставена е средносрочната 

ди в атмосферния въздух;
 • Наредба за изменение и допълне-
ние на Наредба №22 от 2007 г. за ус-
ловията и реда за регистриране и 
отчитане на дейностите по екс-
пертиза, вземане, присаждане, обра-
ботка, преработка, съхраняване и 
етикетиране на органи, тъкани и 
клетки, и за изготвяне на ежегодни 
отчети от лечебните заведения;
 • Указания относно реда за пред-
писване, отпускане, получаване и 
отчитане на ваксини срещу рак 
на маточната шийка по НП за 
първична профилактика на рака на 
маточната шийка 2017-20 г.;
 • Наредба за изменение и допъл-
нение на Наредба №10 от 2014 г. за 
здравните изисквания при изготвя-
не и спазване на седмичните учебни 
разписания;
 • Указания относно реда за пред-
писване, отпускане, отчитане и 
заплащане на ваксините срещу ро-
тавирусните гастроентерити, оси-
гуряващи изпълнението на Нацио-
нална програма за контрол и лече-
ние на ротавирусните гастроен-
терити в България 2017-21 г.
 • Меморандум между МЗ и AR-
PharM за осигуряване на достъп до 

бюджетна прогноза и проектобюд-
жет за периода 2018-20 г. съгласно 
нормативната уредба и указанията 
на МФ. Направена е преоценка на 
дълготрайните материални активи 
за първи път от 2013 г. насам.

Предложения за 

законодателни промени

 • Продължаване на диалога с БЛС 
и БЗС през 2017 г. във взаимоотно-
шенията им в НЗОК;
 • Гарантиране на ваксини за те-
кущо потребление и рамкови спора-
зумения за следващите 3 години;
 • По-добро управление, инвести-
ции и финансова дисциплина във 
второстепенните разпоредители с 
бюджет и в лечебните заведения с 
над 50% държавно участие;
 • Активна работа по проектите, 
по които МЗ е бенефициент и прог-
рамен оператор;
 • Активност в подготовката и 
провеждането на предстоящото 
Българско председателство на 
Съвета на ЕС; 
 • Осигуряване на допълнителни 

Акценти
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„Когато изкачиш върха 
на планината, едва тогава 
започваш истински да 
се изкачваш“                   
     Халил Джубран

Министерството на 
здравеопазването?



  Здраве

Гайдов напуска 

Надзора на НЗОК

Любомир Гайдов напусна Надзорния 
съвет на НЗОК. Заместникът на 
бившия министър Илко Семерджиев 
сам е подал молба да бъде освобо-
ден от Надзора на НЗОК. Мястото 
на Гайдов ще заеме Татяна Иванова. 
Тя е зам.-директор на Изпълнителна 
агенция „Медицински одит“ (ИАМО) 
от 2014 г. Така от квотата на аген-
цията в Надзора вече има двама 
представители.

Кой ще консултира 

фарма бранша?

Калин Точев е новият кънтри мени-
джър за България на международна-
та анализаторска компания IMS. 
Начело досега беше д-р Кунчо Три-
фонов. Рокадата е провокирана от 
сливането на компанията с фирма-
та за клинични проучвания Quintiles.

Калин Точев e инженер, завършил е 
ТУ-София и Бизнес администрация 
в НБУ. До момента той няма опит 
във фармацевтичния сектор, тъй 
като е работил основно в сферата 
на бързооборотните стоки. Точев 
идва на поста от „СофСток“. IMS 
ще разчита той да мониторира, 
иновира, анализира и консултира 
здравния сектор в България, както 
и да предлага нови маркетингови 
решения на най-големите фармацев-
тични компании, болници и аптеки 
в бранша. Върху Точев ще легне и 
задачата да разшири специфичното 
портфолио от услуги в здравеопаз-

финансови средства за 2018 г., фор-
мулирани в „Бюджетна прогноза на 
МЗ за периода 2018-2020 г.“;
 • Продължаване на работата вър-
ху неотложни и необходими за прак-
тиката нормативни актове.

  Наука

Христо Трунчев 
оглави иновативната 
индустрия

Христо Трунчев е новият председа-
тел на Асоциацията на научноизсле-
дователските фармацевтични про-
изводители у нас. Той пое поста от 
Зоя Паунова, която ще бъде зам.-уп-
равител на организацията. Причина 
за смяната е изтичането на редов-
ния мандат на управление.

Христо Трунчев е генерален мени-
джър на Новартис Фарма за Бълга-
рия от декември 2012 г. Бил е тър-
говски дикертор на Eli Lilly за Русия 
и ОНД, както и мениджър на съща-
та компания за България. Завършил 
е медицина в МУ Пловдив и MBA в 
“City University Seattle“, Вашингтон.
Сред останалите членове на УС на 
асоциацията са д-р Красимира Чеми-
шанска – Amgen, г-н Николаос Кси-
диас (GSK), д-р Крум Касабов (Novo 
Nordisk), д-р Методия Чадиковски 
(Roche), г-н Орелиен Бретон (Ser-
vier). За контрольор бе избрана 
компанията Bayer Healthcare.

Новото ръководство ще продължи 
усилията за подобряване на достъ-
па на българските пациенти до ка-
чествено, съвременно и ефективно 
лекарствено лечение. 

ването на IMS. Как и кога ще се 
случи това очакваме да видим, 
защото в сферата ни има много 
особености и метрика, които изис-
кват бързи и точни експертизи.

Европейски 

пациентски форум

Д-р Станимир Хасърджиев за тре-
ти път бе избран за член на борда 
на Европейския пациентски форум 
(EPF) в Брюксел. Мандатът на пред-
седателя на Националната пациент-
ска организация (НПО) е 2-годишен. 
На срещата в Брюксел бе предста-
вен и отчет за работата на EPF 
за 2016 г. и стратегия за 2017-а. 

Членовете на организацията са об-
съждали и новата кампания „Универ-
сален достъп за всички“. В момента 
в България се провежда трети мо-
дул на Програмата на ЕПФ за стра-
тегическо развитие на капацитета 
на пациентските организации. НПО 
е както координатор, така и участ-
ник в обучението. Друг изключител-
но важен дългосрочен съвместен 
проект е Европейското партньорс-
тво за достъп до качествено здра-
веопазване (PACT) – инициатива за 
дългосрочен диалог с широк спек-
тър от заинтересовани на европей-
ско ниво, целяща намирането на 
иновативни решения за подобрява-
не на достъпа до качествено 
здравеопазване в Европа.

Проф. Николай Петров 
е новият председател 
на СБМС
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дати. Само три оферти пък бяха 
подадените оферти за 5- и 6-ва-
лентни ваксини, като две от тях 
отидоха на „поправителен“ заради 
неточности. От МЗ заявиха, че 
риск от недостиг на ваксини няма. 
Това потвърди и д-р Радосвета Фи-
липова, експерт в дирекция „Поли-
тика по промоция на здравето и 
превенция на болестите“ към МЗ. 
„Няма забавяне в поставяне на 5- и 
6-валентната ваксина на бебетата, 
джипитата са снабдени с нужните 
количества“, уточни тя. Контрак-
тите за тази година предстои да 
бъдат подписани, като е предвиден 
и резерв, който да осигури спокой-
ствие в началото на 2018 г. 
          Clinica.bg

Здравна система
Всеки втори българин е плащал от 
джоба си за здраве, въпреки че е 
здравноосигурен. 94% хората опре-
делят здравния ни модел като не-
ефективен. Тези данни изнесе зам.-
председателят на Лекарския съюз 
(БЛС) д-р Галинка Павлова на семи-
нар на съсловната организация. 250 
лекари от цялата страна се съб-
раха на форума, а над 60 специалис-
ти изнесоха презентации.

Кадрова катастрофа заплашва здра-
вната система, ако не започнат 
спешни реформи, алармира д-р Га-
линка Павлова. „Прекалената регула-
ция и грубо командно администри-
ране, както и само пазарната кон-
куренция, изкривяват системата. 
Необходим е национален политичес-
ки и съсловен консенсус за бъдеще-
то на здравната система, с цел не-
допускане на конюнктурни момент-
ни решения, които в дългосрочен 
план имат катастрофален ефект 

Акценти
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Досега постът се заемаше от 
проф. Асен Гудев. Съюзът на българ-
ските медицински специалисти е 
най-голямото обединение на меди-
цинските научни организации у нас. 
В него членуват повече от 70 дру-
жества. Смяната на председателя 
се извърши заради приключването 
на редовния му мандат.

Промени има и в УС на СБМС. Негов 
председател е проф. Николай Пет-
ров, а научен секретар – проф. Здра-
вко Каменов. Сред останалите чле-
нове на УС са доц. Димитър Була-
нов, проф. Генчо Начев, проф. Тодор 
Кантарджиев, проф. Иван Миланов, 
проф. Татяна Бенишева, проф. Вик-
тор Златков, проф. Асен Николов, 
проф. Крум Кацаров, проф. Асен Гу-
дев, проф. Стоян Миланов, проф. Ге-
оги Тодоров. Промени има и в уста-
ва на СБМС. Мандата на ръководни-
те органи ще е 3 години, като един 
и същи човек ще може да бъде пред-
седател два последователни пъти. 

Резерв от ваксини
Това обяви д-р Теодора Тодорова от 
МЗ на форум, посветен на ваксино-
профилактиката. „Планираме от 
тази година със сключване на дого-
ворите поетапно набавяне на 30% 
резерв, който би осигурил непрекъс-
натост на имунизационния процес“.
Договорите за ваксини от задължи-
телния календар да се сключват за 
3 години, за да се избегне дефицит. 
Такава стъпка предприе и служеб-
ният министър Илко Семерджиев. 
С проблем с търговете обаче се 
сблъска и този екип на МЗ. В нача-
лото на март процедурата за 22,7 
млн. бе прекратена, защото по 6 от 
8-те обявени позиции нямаше канди-

за здравето и икономическото със-
тояние на нацията“, коментира 
зам.-председателят на БЛС.

„Между медицината и здравеопазва-
нето в България има огромна про-
паст, която всички ние сме длъжни 
да преодолеем. Медицината дава 
научния път, който здравеопазва-
нето трябва да следва, а не обрат-
ното“, заяви пък шефът на Столич-
ната лекарска колегия проф. Милан 
Миланов. За здравната реформа на 
кръстопътя между експериментал-
ния хаос и стратегическия менидж-
мънт пък говори проф. Цекомир 
Воденичаров, деканът на Факулте-
та по обществено здраве към МУ-
София. „Като съсловна организация 
сме наясно, че освен благодарност 
лекарите заслужават достойно въз-
награждение и мотивация за благо-
родно си дело. Справедливото зап-
лащане е най-наболялата тема за 
БЛС и вече предприехме поредните 
стъпки за институционална, публич-
на и експертна намеса в решаване-
то на този назряващ проблем. Това 
е основна наша мисия“, коментира 
пък председателят на БЛС д-р 
Венцислав Грозев.

„Когато изкачиш върха 
на планината, едва тогава 
започваш истински да 
се изкачваш“                   
     Халил Джубран



 

     Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова  информация относно безопасността. 
От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. Безопасността на пациентите е от първостепенно значение 
за АстраЗенека. Ако считате, че сте наблюдавали нежелана лекарствена реакция, ако междувременно е настъпила бременност, ако сте наблюдавали 
неочаквана полза или липса на ефект, моля да се свържете с нас на тел. (02) 44 55 000/факс (02) 971 11 24.

Моля, съблюдавайте също изискванията за докладване на нежелани лекарствени реакции към Изпълнителна агенция по лекарствата. За информация за 
медикаменти на АстраЗенека, може да се свържете с нас на горепосочения телефон. Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание. Преди да 
предпишете Duaklir® Genuair®, моля, консултирайте се с пълната информация по предписването.

Пълната информация по предписването е достъпна на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Дата на последна актуализация на КХП:  16.02.2017     ATLAS 1024873.011       IAL-54138/16-12-2016

AstraZeneca България, София 1057, бул. Драган Цанков 36, тел: (02) 44 55 000, факс (02) 971 11 24.

aclidinium bromide/formoterol
340µg/12 µg прах за инхалация

ПОМОГНЕТЕ НА
ПАЦИЕНТИТЕ С ХОББ
ДА ПРОДЪЛЖАТ НАПРЕД

DUAKLIR® GENUAIR®

ДЕН И НОЩ СТАБИЛЕН
КОНТРОЛ НА СИМПТОМИТЕ*

*Duaklir®  Genuair®  е показан за поддържащо бронходилататорно лечение за 
облекчаване на симптоми при възрастни пациенти с хронична обструктивна 
белодробна болест (ХОББ). 
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Безопасността на пациентите е от първостепенно значение за АстраЗенека. Ако считате, че сте наблюдавали нежелана 
лекарствена реакция, ако междувременно е настъпила бременност, ако сте наблюдавали неочаквана полза или липса на 
ефект, моля да се свържете с нас на тел. (02) 44 55 000/факс (02) 97111 24. Моля, съблюдавайте също изискванията за 
докладване на нежелани лекарствени реакции към Изпълнителна агенция по лекарствата. За информация за медикаменти 
на АстраЗенека, може да се свържете с нас на горепосочения телефон. Лекарственият продукт се отпуска по лекарско 
предписание. Преди да предпишете Symbicort®, моля, консултирайте се с пълната информация по предписването. Пълната  
информация  по  предписването  е  достъпна  на  уебсайта  на  Изпълнителната  агенция     
полекарствата www.bda.bg.

Symbicort pMDI е регистриран за поддържаща терапия при ХОББ и не може да се използва като облекчаващ медикамент .  
Symbicort pMDI не е регистриран за лечение на бронхиална астма в държавите от Европейския съюз.

Дата на последна актуализация на КХП на Симбикорт Турбухалер 160/4,5 μg: 24.01.2017,  КХП на Симбикорт Турбухалер 
320/9 μg: 14.12.2016, КХП на Симбикорт pMDI: 14.12.2016 



торите на конференцията – проф. 
Бенишева, проф. Момеков, Зоя Пау-
нова и Юлиан Узунов. Те споделиха 
своите виждания за насоките на 
развитие на лекарствения пазар и 
какви са очакванията за 2017 г. 

В анализите се дискутираха инова-
циите в сектора, инвестицонните 
проекти и уникалната възможност 
България да бъде домакин на ЕМА. 
Посочиха се административните 
и нормативните пречки, с които се
сблъскват фармацевтите в аптеки-
те, производителите и търговците 
на едро. Присъстващите фармацев-
ти активно се включиха в динами-
ката на дебатите. 

Темата на форума „Фармацевтичен 
маркетинг в действие“ е своеобраз-
но продължение от миналогодишна-
та конференция. Доразви се тезата 
за необходимостта от промяна на 
маркетинговата концепция на фона 
на динамично променящият се па-
зар. Интерес предизвика представя-
нето на „Ефектът Билбао“, като ос-
вен историческата ретроспекция, 
лекторът г-жа Аделина Любенова, 
отговорен маг.-фармацевт на 

Стинг АД, направи паралел за прило-
жението му в сектор „Фармация“.

Феноменът Билбао може да е поучи-
телен не само архитектурно-урба-
нистически, но и в по-широк план 
на социално-икономически и култу-
рологичен анализ. Беше припомнено 
как функционираха аптеките преди 
20 години, как се работи сега и как-
во е бъдещето в далечната 2037 г. 
Готови ли сме да отговорим на пре-
дизвикателствата на новите тех-
нологии и каква е нашата нагласа 
да ги приложим в реалния живот. Тя 
анализира данните от проведените 
анкети „Заедно по-здрави“ сред по-
требители, фармацевти и произво-
дители. В тях единодушно се посоч-
ва фармацевтът като най-достъп-
ният здравен специалист. Всички 
очакват старта на електронно 
здравеопазване и намаляване на 
ДДС за лекарствата в ПЛС. Не са 
единодушни за електронната рецеп-
та – от една страна очакват ней-
ното въвеждане, а от друга – ня-
мат готовност за това. 

Крайъгълен камък в ежедневната 
работа в аптеката се оказва цено-

Стинг АД, като водещ дистри-
бутор на лекарствени продук-

ти, хранителни добавки и козме-
тика в България, организира ма-
щабно маркетингово събитие за 
поощряване на прозрачността и 
комуникацията между всички 
участници в лекарствораз-
пространението.

Участие взеха 750 магистър-фар-
мацевти. Събитието предостави 
възможност на българските фар-
мацевти да повишат своята кон-
курентноспособност, професио-
нализъм и консултантска роля. На 
конференцията те се срещнаха с 
производители и обсъдиха с тях 
своите проблеми в ежедневната 
си работа. Имаха възможност да 
обменят идеи със своите колеги 
от цялата страна. Производите-
лите представиха новите си про-
дукти, за които се предлагаха 
промоции. Фармацевтите имаха 
уникалната възможност за ди-
ректно договаряне при специал-
ни условия и търговски отстъпки.
 
След официалното откриване се 
проведе дискусия с гост-анализа-

На 8 април в зала „EFE“ на хотел 

„Маринела“, София,  Стинг АД 

организира пролетна марке-

тингова конференция под 

мотото: „Девета маркетин-

гова конференция за фармацев-

ти – Фармацевтичен марке-

тинг в действие“. Ефектът 

Билбао и изводите от него в 

сектор „Фармация“.

Музей Гугенхайм, Билбао
архитект Франк Пери
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бавки и козметика. След обедната 
почивка се проведе гореща дискусия 
с подуправителя на НЗОК – д-р Ди-
митър Петров. Активно участие в 
нея взе и маг. фарм. Пенка Минева. 
Посетителите бяха запознати с 
приетите и готвените промени в 
лекарствения пазар. Получиха отго-
вор на почти всички свои въпроси, 
касаещи работата им в аптеката 
и обслужването на пациентите.

Лекционната част приключи с Ире-
на Тонева, представител на достав-
чици на данни Quintiles IMS с тема-
та „Аптеката между две крайнос-
ти“. Изнесени бяха данни за разви-
тието на лекарствения пазар за 
2016 г. и прогнозите за 2017 г. Бъл-
гария все още заема челно място 
сред европейските страни по брой 
аптеки на глава от населението. 
Ключови за аптеките продължават 
да бъдат прескрипторните про-
дукти. Сравнението, направено 
между тях и ОТС, категорично го 
потвърждава – 2012 г., Rx – 72% , 
OTC R – 17% и OTC NR – 11%, а за 
2016 г. данните са следните – Rx – 
70%, OTC R – 16% и OTC NR – 14%. 
Отчита се ръст на продажбите 

вата регулация – висок процент 
от анкетираните искат гратисен 
период при промяна на цените. Бу-
ди недоумение фактът, че потре-
бителите нямат мнение за цените 
по каса и доколко те са достъпни 
за тях. Рекламните послания, за ко-
ито се отделят много средства, се 
оценяват положително за лекарст-
вата и отрицателно за хранител-
ните добавки. Изводът е, че пряка-
та комуникация, чрез анкети, дава 
обективна представа за случващо-
то се в сектора. 

На огромен екран в средата на за-
лата се прожектираха лекциите, 
представени на събитието. Чрез 
този иновативен подход всеки учас-
тник можеше да следи какво се слу-
чва в двете зали и какво предстои. 
Лекционната част беше поднесена 
по един интригуващ начин. За първи 
път, в две отделни зали, оборудва-
ни с най-модерна техника, присъст-
ващите имаха възможност да чуят 
полезни и увлекателни презентации 
на 40 фирми. Всички те, утвърдени 
имена в областта на медицината 
и фармацията, представиха лекар-
ствени продукти, хранителни до-

9 Маркетингова 
конференция   Април 2017

от 8.1%. Интересен факт е, че бол-
ничният канал изпреварва нараст-
ването на продажбите в аптеките, 
докато аптечния канал отбелязва 
постоянен ръст от 7-8% с включен 
паралелен реекспорт.

Изложбената част на събитието 
беше изключително разнообразна. 
Включиха се редица български и 
чужди производители на лекарст-
вени продукти, хранителни добавки, 
медицински изделия и козметика. 
Изложителите проведоха собстве-
ни анкети сред фармацевтите, ко-
ито ще им помогнат в бъдещата 
им работа с тях. Натовареният, но 
ползотворен ден завърши с тради-
ционния пролетен бал. За доброто 
настроение на гостите се погри-
жиха „Мистерията на българските 
гласове“ и Деси Добрева. Красиви 
манекенки демонстрираха тенден-
циите в дамските фризури и продук-
ти за грижата на косата и скалпа.

Деветата маркетингова конфе-
ренция ще се запомни като уникално 
и неповторимо събитие, което 
очерта насоките за развитие на 
лекарствения пазар за 2017 г.   

„Когато изкачиш върха 
на планината, едва тогава 
започваш истински да 
се изкачваш“                   
     Халил Джубран







от Лондон. Така се открива възмож-
ност пред всяка страна от ЕС да 
кандидатства. Ние бихме искали
това да е България. Въпросът е да-
ли е възможно и какви са стъпките?

Дейностите на ЕМА оказват влия-
ние върху целия жизнен цикъл на все-
ки лекарствен продукт в ЕС – от 
създаването му, през пускането на 
пазара, до неговото изтегляне от 
търговската мрежа. Годишният бю-
джет на ЕМА е близо 300 млн. € и 
частично се субсидира от Евроко-
мисията, а останалата част е от 
собствени такси. За 20 години, от 
1995 г. до днес, този бюджет от 50 
млн. € нараства до близо 300 млн. 
€ и повлиява значими области в 
социалната икономика.

Съгласно информация от европей-
ски медии, Дания, Холандия, Испания, 
Швеция, Ирландия и Испания са в 
листата с много ясно заявен инте-
рес за преместването на ЕМА на 
тяхна територия, независимо че 
всяка от тези държави има вече ев-
ропейска институция. Най-активна 
е Швеция, въпреки, че там се нами-
ра Европейския център за превен-

ция на заболяванията и контрол 
(European Centre for Disease Preven-
tion and Control - ECDC). Италия също 
е изключително дейна, тъй като уп-
равлението на ЕМА в момента се 
осъществява от проф. Гидо Рази 
(Guido Rasi). В Италия също има ев-
ропейска агенция – това е Европей-
ската агенция за храните, ЕFSA  
(European Food Safety Agency), за 
разлика от България, в която няма 
нито една подобна институция.

Предимствата за ЕС при 
ситуиране на ЕМА в България:

 Изключително добре развити 
информационни технологии спрямо 
цена и качество на услугата, които 
са водещи в ранглистата в ЕС.

 Липсата на иновативна индус-
трия в България, както в остана-
лите страни членки, които имат 
интерес. Установяването на ЕМА 
в страна с иновативна индустрия, 
ще осигури предимство, на която и 
да е иновативна местна индустрия 
спрямо останалите производители 
на лекарства. В България като 
държава само с генерични 

Професор Татяна Бенишева е 
преподавател във Факултета 
по обществено здраве при МУ-
София от 10 години и експерт 
по лекарствени регулации. 

Председател е на Българската 
асоциация за лекарствена ин-
формация (БАЛИ), в която чле-
нуват 55 фармацевтични ком-
пании и над 90 индивидуални 
членове от академичните 
среди, регулаторни институции 
и студенти. Всички членове 
чрез уебсайт скрининг са 
информирани всекидневно за 
новостите в сектор здраве-
опазване. БАЛИ поддържа за 
своите членове актуална база 
данни от 13 здравни закона и 
съответните им 150 наредби 
и организира ежегодно 
лекарствени форуми.

Една хипотеза 

Европейската агенция за ле-
карства (ЕМА) със седалище 

в Лондон, е аналогична на парла-
мент за ЕС, в сферата на  фар-
маиндустрията. ЕМА генерира 
огромен имидж и влияние, тъй 
като без нейната оценка не мо-
же да бъде одобрен от Европей-
ската комисия, нито един ино-
вативен или биотехнологичен 
лекарствен продукт, вкл. за ле-
чение на диабет, спин, невроде-
генеративни заболявания, лекар-
ства за редки болести и ваксини. 

След Брекзит на Великобритания 
Агенцията по лекарства за Евро-
па трябва да бъде преместена 

Да привлечем ЕМА 
в България
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качеството на изпълнението. В 
ЕС следва да има баланс в разпо-
лагането на институциите, тъй 
като във всички други държави, ос-
вен в България, Хърватия и Румъ-
ния, има множество европейски 
институции. 

Председателството на Съвета 
на ЕС от страна на България през 
първата половина на 2018 г. ще бъ-
де най-икономичното досега. Този 
факт реферира и върху възможното 
изграждане и поддържане на ЕМА в 

производители, е изключен подобен 
конфликт на интереси.

 Добра инфрастуктура от адми-
нистративни сгради, хотели, жи-
лищни сгради, както и регулярни 
полети на самолетни компании,  
които имат капацитет да поемат 
всички експерти, които ежемесеч-
но пътуват, за да заседават, както 
и тези, които постоянно работят в 
ЕМА (800 души – представители на 
всички страни членки).

 Предимства относно издръжка 
и логистика на ЕМА на база на кон-
курентни условия за изграждане и 
поддържане на подобна структура в 
България. За целта следва да бъдат 
изготвени сравнителни анализи, 
с цел определяне на икономически 
най-изгоден вариант. 

 Добри предпоставки за построя-
ване на сграда седалище на Аген-
цията, аналогична на тази в Лондон, 
за целите на 7 комитета и всички 
работни комисии, която ще е иконо-
мически най-изгодна, в сравнение с 
останалите страни членки, като 
бюджетът няма да повлияе на 

Фарма    новини

„Когато изкачиш върха 
на планината, едва тогава 
започваш истински да 
се изкачваш“                   
     Халил ДжубранЕфектът „Билбао“

Приложим ли е във 
фарма бранша у нас?

България – най-икономично и изгод-
но за целия ЕС. Тези предпоставки 
са достатъчно основание да участ-
ваме активно в преговорите за 
релокация на седалището на ЕМА.

Но този етап започва сега, тъй 
като в началото на 2018 г. ще бъде 
късно и ситуацията ще бъде пре-
допределена. Очаква се премест-
ването да бъде извършено след 
1 януари 2019 г.   

www.badibg.org







чително по-бързо и удобно. Пробле-
мът като цяло идва от факта, че 
времето е лукс, който не всеки 
може да си позволи.

След може би стотици години няма 
да има нови списания, няма да има 
вестници, а книгите ще са рядкост. 
Всички ще си имат четец, на който  
ще могат да изтеглят каквото си 
искат, когато си поискат, където и 
да се намират. Преди няколко годи-
ни на приемен изпит по журналис-
тика се падна темата „Изяде ли 
мишката книгата“?

Да се опитаме заедно да дадем от-
говор на въпроса, като малко го раз-
ширим. Четете ли на вашите деца 
и внуци? Кога за последен път пода-
рихте книга? Ние, редакционният 
екип, ще се опитаме да ви помог-
нем с отговора, като припомним 
някои факти, свързани с книгата и 
ползите от четенето.

Досегът на децата с книгите тряб-
ва да започне от момента на раж-
дането им, да продължи като игра, 
за да се превърне четенето в неиз-
менна част от живота им на зрели 

хора. Много е важно децата да усе-
тят, че книгите могат да бъдат 
забавление, достоен конкурент на 
компютърните игри, киното и ани-
мационните филми. Статистиката 
е безмилостна и показва, че децата 
искат да четат, но проблемът се 
появява тогава, когато се намесят 
възрастните. Парадоксът е, че въз-
растните се опитват да накарат 
децата да четат техните любими 
книги или онези, които те самите 
смятат за стойностни. Истината 
е, обаче, че децата искат да четат 
съвременни книги, които говорят 
на техния език.
 
„Често забравяме, че основната 
функция на детската литература 
е да дава отговори на детските 
въпроси и да обяснява света, неза-
висимо дали ни харесва това на нас, 
възрастните. Ограничаването на 
децата от книгите, които те ис-
кат да четат днес, по-скоро ги от-
блъсква от четенето. Когато им 
дадем правото на избор интуитив-
но, сами да намерят своята книга 
или да продължат да търсят онази, 
която ще се превърне в пътевод-
ната им светлина и която ще им 

Казват, че книгите са 
прозорец към света, а умеем 

ли да гледаме през него?

На Осмата маркетингова конфе-
ренция, организирана от Стинг 
АД, беше представена детската 
стихосбирка „Питанки“ на писа-
телката Петя Кокудева. Това бе-
ше една своеобразна провокация 
и предизвикателство, насочено 
към всички, изпълнени с носталгия 
за времето, когато книгата беше 
издигната в култ.

Задаваме този въпрос, защото в 
днешно време книгата бива измес-
тена от различни модерни устрой-
ства – компютри, таблети, лап-
топи и всякакви модерни джаджи. 
Младите хора все по-рядко пося-
гат към книгите и за тях те ос-
тават на заден план. За съжаление 
се утвърждава негативната тен-
денция учениците, а и не само те, 
да заместват литературните из-
точници с електронни.

В днешно време компютрите са 
вече постоянна част от нашия 
живот. За по-малко от век те са 
се превърнали от лукс в нещо съв-
сем обикновено и нормално, нераз-
делна част от ежедневието ни. 
Книгата е застрашена от изчез-
ване заради напредването на тези 
технологии. Под влияние на евти-
ните скенери, на компютрите 
изобщо, както и на цифровите апа-
рати и електронните книги, хар-
тията започва да се превръща в 
изчезващ вид. За съжаление в на-
шия динамичен свят работещият 
човек няма време да разчита мно-
го на книгите, с интернет е зна-

Четем ли
   достатъчно?
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което го е впечатлило в текста и 
същевременно да слуша какво е тях-
ното впечатление от книгата, коя-
то те разлистват. Истината е, че 
децата са дигитално поколение, те 
четат еднакво добре на електрон-
ни носители, в интернет и на хар-
тия. Поощрявайки ги да четат, ние 
се грижим за тяхното здраве – че-
тенето подобрява концентрацията 
и намалява стреса. Литературата, 
независимо от жанра, има благопри-
ятен ефект върху мозъка. Затова 
всеки, който иска да подобри мис-
ловните си процеси, трябва да пос-
тави четенето в списъка на ежед-
невните си дейности. Ще припом-
ним съветите на специалистите, 
които публикувахме в майския брой 
на Алианс Сървиз.

 Ползите от четенето

Изследване на д-р Люис от University 
of Sussex установява, че 6 мин. че-
тене на книга намалява стреса с 
68%. Богатството и ритмичност-
та на езика успокоява и освобожда-
ва психичното напрежение. С на-
предването на възрастта чете-
нето помага на мозъка ни да функ-

даде тласък напред в живота – те 
четат“, отбеляза Валентина Сто-
ева, която популязира детската 
литература чрез различни акции.

Самата тя започнала да събира съ-
мишленици и да организира инициа-
тиви, поощряващи четенето сред 
децата, мотивирана от любопит-
ството към четенето на собстве-
ното си дете. Нейното мнение е, 
че съвременната художествена 
детско-юношеска литература дава 
добри обяснения за нещата, които 
терзаят днешните деца. Има дос-
татъчно книги и е добре да се до-
верим на специалисти, като библио-
текари и книжари, които познават 
новите четива.

Според изследванията, децата на 
четящи родители са с доста по-
добри резултати в тестовете за 
функционална грамотност. Едно 
от обясненията е познаването на 
книгата като предмет и това, че 
не се сблъскват с нея едва, когато 
попаднат в образователната сис-
тема. Съветът на специалистите 
е, когато родителят чете, да се 
научи да споделя с децата онова, 

ционира правилно. Това установява 
д-р Робърт С. Уилсън. Четенето на 
книга намалява с 2,5 пъти опасност-
та от Алцхаймер (за разлика от гле-
дането на телевизия, което увели-
чава риска). Четенето подобрява 
мозъчната активност и развива въ-
ображението. То е блестяща тре-
нировка за паметта и логическото 
мислене. Четенето увеличава реч-
никовия запас, задълбочава и разши-
рява творческите възможности.

Историята се запомня по-добре, ако 
сте я прочели на хартиена книга, за-
ключава Анне Манген от Stavanger 
University, Норвегия. Мозъкът въз-
приема текста чрез разположение-
то на страниците в книгата и бук-
вите върху страницата, докато 
електронните книги насърчават 
„четенето по диагонал“. Четенето 
на художествена литература подо-
брява качеството на съня, твърдят 
д-р Епщайн и Стефани Силберман. 
Най-добре е да се чете хартиена 
книга час преди лягане. Това помага 
на мозъка да навлезе в зона на успо-
коение и комфорт. Минималното 
време за бавно, спокойно и осъзна-
то четене е поне 30-45 мин. на ден.

„Когато изкачиш върха 
на планината, едва тогава 
започваш истински да 
се изкачваш“                   
     Халил Джубран



Хранителна добавка с 
подсладител стевия

Производител РАМКОФАРМ ООД
1164, София, ул. Плачковица 5А, 
тел. 02/868 80 52, факс 02/868 0075
www.ramcopharm.bg
GMP. ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, HACCP

Колаген Плюс е несравним източник на протеин.
Натурален биоактивен продукт, съдържащ над 97% протеин.
Дава чувство на ситост и помага за поддържане на теглото. 
Допринася за повишаване на общото съдържание на протеин.

Колаген Плюс осигурява цялост, еластичност и 
стегнатост на ставите при възрастови изменения. 
Подходящ и за хора, занимаващи се с активен спорт.
Поддържа кожата красива.

Не съдържа мазнини и въглехидрати.

Peptan® е продукт на водеща световна 
компания, произведен чрез деликатен ензимен 
процес. Неалергичен, без странични ефекти, 
с висока усвояемост от организма. 

Препоръчителна 
доза: по 1 саше 
дневно (11 гр.).





Насоките на СЗО от 2007 г. за ели-
миниране са насочени само към дър-
жави с ниски и умерени настройки 
за предаване. Новите насоки приз-
нават, че предаването на малария 
представлява континуум; Тя е раз-
работена да подкрепя всички дър-
жави-ендемични малария. Действия-
та на програмата се открояват в 
спектъра на интензитета на пре-
даване – от високо до много ниско.

Новата рамка включва усъвършенс-
тван процес за сертифициране от 
СЗО за елиминиране на маларията и 
изяснява прага за възобновяване на 
предаването. Той предлага нови на-
соки за определяне на цели и систе-
ми за проверка на зони, свободни от 
малария в рамките на една страна, 
което може да бъде важна основа 
за бъдещо национално сертифици-
ране. Съществуват редица други 
актуализации, вкл. преглед на кри-
тичните изисквания за постигане 
и поддържане на елиминирането. 

Пълният списък на ключовите про-
мени може да бъде намерен на 
страници 9-10 на рамката. Насоки-
те бяха разработени в продълже-

ние на 18 месеца от секретариата 
на СЗО и от независима група за 
преглед на доказателствата, пред-
седателствана от д-р Рик Стекей-
де, директор на Партньорство за 
контрол и елиминиране на малария-
та в Африка (MACEPA), програма в 
PATH. Той включваше широк процес 
на консултации с мениджърите на 
националните програми и завърши 
с окончателен преглед през сеп-
тември 2016 г. от Консултатив-
ния комитет за политиката по 
малария (МАСК).

На последното заседание на MPAC 
д-р Алонсо напомни, че насоките не 
предлагат подход „еднообразен за 
всички“. Във всяка страна интервен-
циите ще трябва да се съобразят 
с местния контекст. Той отбеляза, 
че рамката за елиминиране на 2017 
г. не е „издълбана в камък“ и ще бъде 
актуализирана с появата на нови 
инструменти и стратегии. Насто-
ящите насоки са в пълно съответ-
ствие с Глобалната техническа 
стратегия на СЗО за маларията. 
Отстраняването на заболяването 
в най-малко 10 държави е една от 
целите на стратегията за 2020 г.

Рамката за премахване на 
маларията от 2017 г. беше 

официално обявена на световен 
форум, на който присъстваха ме-
ниджъри на национални програми 
от групата E2020 – страни, които 
според анализ на СЗО имат потен-
циала да достигнат нулеви мест-
ни случаи на малария до 2020 г.

В изказване на форума д-р Педро 
Алонсо, директор на Глобалната 
програма за малария, отбеляза не-
обходимостта от нови насоки за 
елиминиране, за да се справи с дра-
матичните промени, наблюдавани 
в маларийния пейзаж през послед-
ното десетилетие. „Разширяване-
то на основните инструменти за 
контрол на маларията се е превър-
нало в много съществено намаля-
ване на тежестта на заболяване-
то. Имаме нови политически насо-
ки и инструменти, които не са 
били на разположение преди, както 
и нови стратегии. Повече държави 
премахват маларията или имат 
напредък към постигането на та-
зи цел. Тези аванси изискаха задъл-
бочено преразглеждане на нашите 
указания за елиминиране.“

За първи път от 10 години 
СЗО публикува нови насоки за 

политиката за елиминиране 
на маларията. Тя предоставя 

на страните набор от 
инструменти и стратегии за 

постигане и поддържане на 
елиминирането, независимо 

къде се намират в спектъра на 
предаване на малария.

Да спрем      
      маларията

Евро    новини
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BIODERMA ДА ПОВИШИ 
ЕСТЕСТВЕНИТЕ И ЗАЩИТНИ 
СИЛИ ПРИ ИЗЛАГАНЕ НА 
СЛЪНЦЕ. ДЪЛГОТРАЙНО. 

КОЖАТА
ВДЪХНОВИ

 

СЛЪНЦЕЗАЩИТА С ЕФЕКТ НА НЕПОКРИТА КОЖА. 
СИЛНО МАТИРАЩ ЗАВЪРШЕК, ДЕЙСТВИЕ 
ПРОТИВ НЕСЪВЪРШЕНСТВА.
Photoderm NUDE Touch е тониран слънцезащитен 
продукт с много висока 100% минерална UVA/UVB 
защита и е изключително подходящ за комбинирана 
към мазна кожа. Неговата флуидна текстура с ефект 
на пудра позволява гладко нанасяне и оставя 
кадифен завършек, което го прави перфектна част 
от ежедневния ритуал. Предлага се в три нюанса.
Лъщенето е под контрол, кожата има равномерен 
тен 8 часа, а несъвършенствата са редуцирани за 
перфектен резултат. Дълготрайно.

 
 

Photoderm
NUDE Touch SPF 50+

БИОЛОГИЯТА В ПОЛЗА НА ДЕРМАТОЛОГИЯТА

РЕВОЛЮЦИЯ

В СЛЪНЦЕЗАЩИТАТА

‘

LIQUID TO POWDER
T E C H N O L O G Y

ТЕХНОЛОГИЯ
ФЛУИДНА ТЕКСТУРА 
С ЕФЕКТ НА ПУДРА



Почиства1,2

Овлажнява1,2

Отпушва1

Семейството QUIXX®

Изотоничен спрей за 

нос с вода от океана + 

екстракт от Алое вера
2

Хипертоничен спрей 

за нос с вода  

от океана
1

quixx.bg









е съставено от 5 сраснали в основа-
та си широко притъпени листчета. 
Тичинките са 5, с едри, жълти праш-
ници. Цветовете се берат в сухо и 
слънчево време преди пълното им 
разцъфтяване през май-юни. Те съ-
държат етерично масло, горчиво 
вещество, танини, захар, холин, ви-
тамин С, органични киселини. Пло-
довете са сферични, сочни, червено-
виолетови ягодки с 5-6 мм в диаме-
тър. Те се събират след пълното им 
узряване през август – септември.

През последните 60 години са про-
ведени над 800 клинични и лабора-
торни проучвания, които изследват 
лечебните свойства на бъза. Инте-
ресен факт е, че плодчетата на 
черния бъз са особено богати на 
антициани, което пък спомага за 
мощната антиоксидантна актив-
ност на черния бъз: 3,5 пъти по-
висока от тази на витамин Е.

През 2001 година проучване на Щат-
ската национална библиотека по 
медицина заключава, че екстракт 
от черен бъз е „натурално лечебно 
средство с антивирусни свойства, 
особено срещу различни видове 

грип“. Бъзът може спокойно да се 
употребява при простудно заболя-
ване, защото предизвиква изпотя-
ване и сваля високата температу-
ра. Плодчетата на растението, би-
ло то свежи или сушени, се справят 
отлично в борбата срещу анемии.

Освен всичко друго, черният бъз 
повлиява положително на сърдеч-
ната дейност и помага за сваляне 
на кръвното налягане. Ще се изне-
надате колко още лечебни приложе-
ния има черният бъз – чай от цве-
товете му спомага при пресипнал 
глас и възпаление на горните диха-
телни пътища, хемороиди, воднян-
ка, високо кръвно налягане, импо-
тентност, възпаление на пикочни-
те пътища, бъбреците, пикочния 
мехур и простатата, уриниране 
на кръв, задух, затлъстяване. 

Множество изследвания на продук-
ти с компоненти от черен бъз до-
казват антиканцерогенното дейс-
твие на растението. Може да се 
използва профилактично или като 
част от комплексна терапия при 
установено злокачествено заболя-
ване. Петър Димков обръща специ-

Едва ли има друго растение, на 
което хората се възхищават 

на мощното му антитоксично 
действие през времена и конти-
ненти. Още Хипократ и Плиний 
описват лечебните свойства на 
черния бъз, докато векове по-
късно големият български лечи-
тел Петър Димков ще нарече 
растението най-силната българ-
ска билка. Черният бъз набира 
силна популярност извън Европа, 
като последните години амери-
канските власти инвестират 
милиони долари за проучване на 
неговите медицински ползи.

Бъз, черен бъз и бъзак

Интересен факт е, че бъзът е 
род от 30 вида растения, като 
повечето са храсти или ниски 
дървета. В България виреят че-
рен и червен бъз, както и тре-
вистия бъз, още наричан бъзак. 
Среща се навсякъде по влажните 
места, из храсталаците, в гори-
те и населените места.

Черният бъз е дървовиден вид 
с черни плодове – можете да го 
намерите край населени места, 
често из храсталаци и гори. Дър-
вото е до 3 м високо, в редки слу-
чаи достига 8 м, с развита коре-
нова система. Листата са не-
чифтоперести, дълги до 20 см. 
Отделните листчета са яйце-
видни или продълговати, заост-
рени и гъсто назъбени. Цвето-
вете са много дребни, жълтени-
кавобели, събрани във връхни 
сложни щитосенникоподобни 
съцветия. Имат 5-зъбна чашка, 
жълтеникаво бяло венче, което 

Черен бъз
чудото на българската    
          народна медицина



кочния мехур. Великолепният черен 
бъз има мощно действие на анти-
оксидант. Съставът на цялото рас-
тение – от корен до цвят и плод, 
дава възможност да се приготвят 
лечебни продукти с въздействие 
върху свободните радикали. За ста-
билизиране на имунитета, особено 
по време на вирусни епидемии, се 
препоръчва прием на по една супена 
лъжица бъзов сок десетина минути 
преди хранене, три пъти дневно.

За отслабване

Това е едно от въздействията на 
лековития черен бъз: има множест-
во изследвания с доказателства за 
силния диуретичен ефект на расте-
нието. Именно това позволява да 
се установи контрол и да се пос-
тигне редукция на килограмите. 
Освен това програмите с черен бъз 
оптимизират метаболизма и маст-
ната обмяна (24chasa.bg). Най-под-
ходящи за тази цел са плодовете на 
растението: те са изключително 
богати на антиоксиданти, витами-
ни, фибри, фитостероли и фитоста-
ноли. Специалистите препоръчват 
консумация на неголеми количества 

ално внимание върху антиканцеро-
генния ефект на отварата от ко-
рени на черен бъз или свирчовина. 

Ето как се прави: Корените от 
черен бъз се вадят през есента. 
Измиват се хубаво и се изсуша-
ват, като предварително се на-
рязват на лентички или колелца. 
От изсушената маса се вземат 
20 грама; варят се 10 мин. в поло-
вин литър вода. Веднага след то-
ва отварата се прецежда. Пие се 
по една кафена чашка на ден, без 
значение времето.

Най-силно действие все пак имат 
плодовете; описаният по-горе сироп 
или сок от черен бъз също има про-
тивораково действие. Най-силен 
антиканцерогенен ефект обаче има 
мармаладът: натуралният продукт 
се прави от пресовани, добре узрели 
зърна. Изцеденият сок се сгъстява 
на тих огън и горещ се насипва в 
малки бурканчета. От този ценен 
продукт се взема по 1 ч. л. преди 
хранене 3 пъти на ден.

Цветовете от черен бъз помагат 
при възпаления на бъбреците и пи-

пресни или замразени плодове. Про-
изводните от цвят на черен бъз – 
запарки, отвари, чайове, паралелно 
с други лечебни ефекти балансират 
нервната система и не допускат 
безконтролното тъпчене с храна 
при негативни емоции. Сок, сироп 
или мармалад от плодовете на че-
рен бъз внасят в храносмилателния 
тракт пектин и фибри, които на-
сърчават перисталтиката и сти-
мулират бързото освобождаване 
от шлаки и токсини. Заедно с диу-
ретичния ефект това способства 
за сваляне на излишните килограми. 

Лесно и добре действа следната 
рецепта: 1 с. л. сушени бъзови 
зърна се заливат от вечерта с 
200 мл вода. На сутринта водата 
се прецежда и изпива на гладно, 
леко затоплена (forumzdrave.bg).
Разбира се отслабването само с 
прием на продукти от черен бъз 
е фантазия. Прилагането на бил-
ковите продукти обаче създава 
необходимите условия – при здра-
вословно, балансирано хранене и 
подходяща физическа активност 
отслабването все пак се случва.

Полезно
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„Когато изкачиш върха 
на планината, едва тогава 
започваш истински да 
се изкачваш“                   
     Халил Джубран



КСАНАДИЕТ е революционна натурална формула за 
регулиране на наднорменото тегло и затлъстява-
нето. Тя спомага за намаляване чувството на глад, 
редуциране натрупването на мазнини, контролира 
нивата на кръвната захар и регулира холестерола.

Наднорменото тегло и затлъстяването се характе-
ризират с прекомерно натрупване на мастна тъкан 
и са основен здравословен проблем. Затлъстяването 
е бързоразвиващо се явление, което засяга не само 
възрастните, но и децата. Основната причина се 
крие в неправилния начин на живот: небалансирана 
диета (високо калорична) и нисък енергиен разход с 
липса на физическа активност. Има и други фактори, 
които оказват влияние върху наднорменото тегло 
и това са наследственост, генетични фактори или 
някои фактори на околната среда.

КСАНАДИЕТ е медицинско изделие, създадено за под-
помагане загубата на тегло при хора с наднормено 
тегло и затлъстяване. Съдържа Fibragum – комплекс 
от растителни полизахаридни макромолекули с ви-
сока желираща сила. Когато се приема с голямо коли-
чество вода, растителните макромолекули образуват 
желатинова маса, която улавя мазнините и въглехи-
дратите и намалява усвояването им. 

Образуването на гел въздейства на въглехидратите, 
като намалява абсорбираното количество и скоростта 
на абсорбирането им. Така се намаляват пиковете на 
кръвната захар след хранене, като се поддържа по-пос-
тоянна концентрация на глюкозта и инсулина в кръвта 
и се ограничава натрупването на мазнини. Благодаре-
ние на желиращите свойства на растителните макро-
молекули се ограничава и абсорбирането на мазни-ните 
и се подпомага чревния транзит. Те нарастват по обем 
и запълват стомаха, давайки усещането за ситост и 
намаляват чувството на глад. 

КСАНАДИЕТ съдържа и FOS-фруктоолигозахариди, 
които насърчават развитието на полезните чревни 
бифидобактерии. Той оказва добре балансиран ефект 
върху абсорбцията на въглехидрати, липиди, холесте-
рол и жлъчни киселини, без да въздейства на ензими 
или рецептори. Това е един добре поносим и безвреден 
продукт, който не дава нежелани странични действия 
и оказва благоприятна роля при телесната редукция, 
поддържането на добър метаболитен баланс, корект-
ната инсулинова чувствителност и нормални нива 
на кръвната захар и серумните липиди.  КСАНАДИЕТ 
дава ново, модерно и ефикасно решение в борбата със 
затлъстяването и метаболитните нарушения при 
деца и възрастни.

НАТУРАЛНА ФОРМУЛА 
ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 

НАДНОРМЕНОТО ТЕГЛО

ОСВОБОДИ СЕ ОТ   

       МАЗНИНИТЕ ЗА 

ПЕРФЕКТНА ФИГУРА









Хомеопатичен лекарствен продукт 
без рецепта за възрастни и деца от 0 г. 

Преди употреба прочетете упътването.

Хомеопатичен лекарствен продукт без 
рецепта за възрастни и деца над 1 г. 

Преди употреба прочетете упътването. 

Alpen Pharma Group

 y ОБЛЕКЧАВА симптомите – спира хремата, 
отстранява сърбежа в носа и очите, 
отпушва носа

 y При профилактична употреба 
ПРЕДОТВРАТЯВА обострянето на 
оплакванията

 y Постепенно НАМАЛЯВА честотата на 
алергичните прояви

Отборната победа над алергичната хрема!

Лекарствено средство 
при АЛЕРГИЧНА хрема

Хомеопатичният
спрей за нос

 y ПОВЛИЯВА възпалението  
на носната лигавица

 y ОТПУШВА носа

 y НАМАЛЯВА обилната  
водниста секреция при алергични хреми

 y УЛЕСНЯВА отделянето на образувани 
корички

 y ПОДХОДЯЩ и за деца от 0 г.,  
бременни и кърмещи жени

 y ПОДХОДЯЩ за продължителна  
употреба
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 ВЪВ ФРАНЦИЯ

Сироп с Омега 3Дъвчащи мечета
с Омега 3

Сироп с Омега 3Дъвчащи мечета
с Омега 3



https://www.facebook.com/biofarbg/






