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летните ви почивни дни.
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и теми, които се обсъждат в сектора. Производителите предлагат
своите виждания и търговски препоръки, а темата с летните
предложения е ежедневна грижа на търговския екип и той активно
работи за всеки клиент персонално.
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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.

ATLAS 1038420.011

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.

НЗОК
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екарите да предписват медикаментите, които реимбурсира касата според цените
им, за да има по-малко разходи.
Това е едно от предложенията
в промените в Закона за здравното осигуряване. Целта е да се
намалят разходите на касата за
медикаменти.
Идеята е при наличието на няколко възможности за лечение
медиците да избират тази, която ще има по-голяма разходна
ефективност за касата. Това е
най-доброто съотношение между постигане на терапевтичен
резултат и разходване на средства от бюджета за същия продукт, при съпоставянето му с
други продукти с еднакви или
сходни терапевтични показания.
От касата искат и сами да определят нивото на реимбурсация
на лекарствата. Това обаче едва
ли ще бъде допуснато, тъй като
идеята на властта е да се върви
към демонополизация на фонда.
Касата предлага сама да прави
централизирано договаряне на
онкомедикаменти и да сключва
договор с оторизирани дистрибутори от производителите.
Целта е във всички болници да се
продават на еднакви цени, както
и да се ограничи паралелната
търговия. Oсвен това фирмите
да регистрират цени на поне
две дозови форми на продуктите
си – сред които и най-голямата.
Това ще намали разходите на
клиниките за лекарства при
нужда от големи количества.

По-малко разходи

за НЗОК

От здравната каса предлагат и
промени в механизма за договаряне
на отстъпките. Идеята е те да се
обвържат не само с приходите на
фирмите по каса, но и с броя на новите молекули, които вкарват ежегодно. Вместо 10% за всички компании с иновативни медикаменти, от
фонда предлагат за въвеждането
за първи път у нас на нови молекули,
компаниите да дават по 15% отстъпка за 3 години. Ако има преразходи за годината, да се види от кои
медикаменти са генерирани и производителите им да дадат на касата 10% или 20% от реализирания
ръст. Предлагат се и мерки за затягане на контрола в болниците. Сред
тях е спорната поправка, която бе
отхвърлена от депутатите в миналия парламент – касата да „къса“ договор с клиниките при нарушение.

Временен управител
на НЗОК
Надзорният съвет на касата възложи на подуправителя д-р Димитър
Петров временно да изпълнява
длъжността управител на НЗОК.

Причината е напускането на д-р
Глинка Комитов, депозирал оставката си на 29 юни в парламента.
Напрежението около новата методика за финансиране на болничната
помощ може да е една от причините за неговото напускане. Дори новото разпределение на средствата
по болници едва ли ще успее да уталожи страстите в системата. Освен това затягането на разходите
на касата и по-ефективното изразходване на средствата за лекарства и лечебни заведения в нея е свързано с налагането на непопулярни
мерки, които фондът обсъжда за
пореден път. Някои от тях вече
бяха отхвърлени от депутатите
веднъж при приемането на бюджета на касата за тази година.

НЗОК няма да плаща
масово за 100% платени
и скъпи терапии
Лекарствата ще се подредят по
разход на ефективност спрямо
отстъпките. Това заяви пред Фрог
нюз подуправителят на НЗОК д-р
Димитър Петров за новия проект
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за изменение на Закона за здравното осигуряване. „Надявам се цените
на медикаментите да се сближат,
като се направят отстъпки. Не може да се каже още доколко ще се подобри бюджета на НЗОК, тъй като
трябва да се преизчисли всяка моментна стойност. Това ще стане
след новото договаряне на отстъпките през следващата година. Лекарят ще може да избира терапията.
Ако избере по-скъпа терапия, ще
пише обосновка. Не е логично, когато има сходна терапия, т.е. почти
еднаква ефективност между няколко вида медикаменти, да има съществена разлика в цената. Това вече
се прилага при лекарствата за хепатит. Искам да подчертая, че избирането на по-евтина терапия няма
да е за сметка на лечението.”

повечето предложения на касата
за промени в Закона за здравното
осигуряване и националния рамков
договор. Сред тях са въвеждане
на чекиране с лични карти в болниците, както и прекъсването на
договора с касата.

НЗОК не е отказала
фактуриране на
извършена дейност

Това съобщават от пресцентъра
на НЗОК във връзка с ескалиране на
слуховете, че касата ще „лимитира“
дейностите по Приложение 1, вкл.
и свързани с раждане, хемодиализа
и неонатология. НЗОК е изпратила
указания до директорите на районните здравноосигурителни каси, в
които изрично нарежда цялата отчетена дейност по Приложение 1
да се фактурира и заплати. В случай
Надлимитната дейност на болници- че се установи рязко нарастване на
те досега няма как да бъде платена, утвърдените индикативни стойно бюджетите им ще са съобраности, заплатената дейност подзени с реалната им дейност. Това
лежи на проверка от контролните
стана ясно след заседанието на
органи на институцията, с изклюНадзорния съвет на здравната качение на дейностите за раждане,
са. На него бяха одобрени новите
неонатология и хемодиализа.
правила за финансиране на болниците, за които си стиснаха ръцете
властта и Лекарския съюз. За база
на всяка клиника ще се вземе дейността и надлимитната й дейност
за изминалите 14 месеца от април
2016 г. до май 2017 г., която касата Здравното министерство обяви
не е платила. Това ще доведе до уве- официално, че рестартира електличаване на средствата за болничронния търг за медикаменти и отна помощ с 6 млн. лв. на месец, споново ще се опита да купува по-евтиред председателят на Надзорния
ни за лекарства на болниците чрез
съвет Кирил Ананиев, т.е. до 139
единен държавен орган, който ще
млн. на месец. Няма да се платят
провежда поръчките в самото вепарите за болниците със задна дадомство. Идеята за електронната
та. Освен това вече са одобрени и борса за лекарства беше на д-р Пе-

Нови правила

Министерство на
здравеопазването

„Можеш да изведеш човек
на добрия път, но не
можеш да го заставиш
да продължи по него“
Лао Дзъ

Акценти
тър Москов, който пусна търга, когато правителството беше вече
в оставка. Процедурата бе обжалвана от компании, тъй като в търга
не бяха включени част от лекарствата, имаше много условности, административни пропуски и проблеми със сроковете за доставки и
годност на лекарствата. След обжалванията няма повече пречки да
заработи платформата. 145 лечебни заведения са подали заявка през
системата, а обявените лекарствени позиции по международно непатентно име (INN) са 763.
Прогнозата на министерството е,
че централизираните електронни
търгове ще съкратят между 5 и
20% разходите за лекарства. Целта
е чрез общите поръчки да се постигнат големи отстъпки, защото
едновременно ще се поръчат медикаменти за 145 болници за 2 години напред. Около 120 от включените
до момента болници в електронната борса са задължени да го направят – държавните и общинските,
но същото могат и останалите лечебни заведения в страната, стига
цената да им е изгодна.
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Доставчиците, които искат да
участват, също ще трябва да се
регистрират, като по време на
търговете няма да виждат кой е
възложителят на обществената
поръчка, но ще виждат достигнатата най-ниска цена. Проблемът с постигането на най-ниски цени обаче
е, че търговците ще бъдат изключително предпазливи, тъй като повечето болници са нередовни платци и им дължат средства за лекарства от минали години. В момента
задълженията на държавните и общинските болници към доставчици
са за над половин милиард лева.

научните изследвания – с тези козове пък ще „играе“ Стокхолм в наддаването за ЕМА, защото централата
й трябва се премести от Лондон.
Почти всички страни в ЕС имат интерес да „приютят“ Агенцията с
годишен бюджет над 320 млн. евро.
Това ще доведе до сериозни трансформации на фармапазара.

Нови лекарства

На сайта на ЕМА са публикувани акценти от заседанието на Комитета за лекарствени продукти за хуманна употреба. Той препоръчва 8
нови лекарства за одобрение:
1. Maviret (glecaprevir/pibrentasvir)
за лечение на хроничен хепатит С
На 29 юни в хотел „Суит Хотел Совирус (HCV) инфекция.
фия“ Министерство на здравеопаз2. Vosevi (sofosbuvir/velpatasvir/
ването проведе заключителна прес- voxilaprevir) за лечение на хроничен
конференция по Програма БГ 07 „Ини- хепатит С вирус (HCV) инфекция.
циативи за обществено здраве“,
3: Kisqali (ribociclib) за лечение на
осъществявана с подкрепата на
локално напреднал или метастатиФинансовия механизъм на Европейчен рак на гърдата.
ското икономическо пространство
4. Fotivda (tivozanib) за лечение
и Норвежкия финансов механизъм
на напреднал бъбречноклетъчен
2009-2014 г. Общата цел на програкарцином.
мата е да подобри общественото
5. Mavenclad (кладрибин) за
здраве и да намали регионалните
лечение на пристъпно форми на
дисбаланси в областите „репродукмножествена склероза.
тивно здраве“, „детско здравеопаз6. Биоподобен лекарствен
ване“, „психично здраве” и др.
продукт – Imraldi (adalimumab) за
лечение на ревматоиден артрит,
ювенилен идиопатичен артрит, аксиално спондилоартрит, псориатиБългария обмисля сама да се кандичен артрит, псориазис, педиатричдатира за седалище на Европейскана псориатични плаки, хидраденита агенция по лекарствата (ЕМА).
тис супуратива, болест и педиатОще през април служебният премирична болест на Крон, улцерозен
ер анонсира, че текат преговори с
колит и увеит.
Румъния за обща кандидатура. Явно
7. Две генерични лекарства са
новият кабинет има амбиции сами
получили положително становище
да се включим в надпревата за след- от СНМР: Efavirenz/Emtricitabine/
ващо седалище на Агенцията. ИнTenofovir disoproxil Mylan (efavirenz/
фраструктура, логистика, опит в
emtricitabine/tenofovir disoproxil) за

Пресконференция

ЕМА

лечение на ХИВ и Nitisinone MendeliKABS за лечението на наследствената тирозинемия тип I.

Препоръки на ЕК
България трябва да увеличи покритието на здравното осигуряване и
да намали преките плащания за пациентите. Това са две от трите
основни препоръки на Европейската
комисия към страната ни в последния й доклад за изпълнението на Националната програма за реформи
за 2017 г., който финално е приет в
Брюксел. Държавата ни е сред тези,
в които доплащането от пациентите е на високо равнище и това, наред с многото неосигурени, затруднява достъпа на някои граждани до
здравно обслужване. Копеймънтът
у нас е около 50% от разходите в системата, а в развитите държави е
около 20%. Проблемът с доплащането е още по-голям на фона на изключително ниските доходи в България.
Ние продължаваме да сме найбедната страна в ЕС.
Проблеми са и слабото финансиране, емиграцията на специалисти и
лошите здравни резултати. Прилагането на селективните договори
за болнични услуги въз основа на
Национална здравна карта, могат
да подобрят здравното обслужване.
Това обаче едва ли ще се случи, тъй
като ВАС я отмени, а най-вероятно
решението ще бъде потвъдено и
от последната инстанция. Дори да
се приеме нова, селективното сключване на договори на касата с болници и медици ще доведе до напрежение, което никоя власт не иска.
Третата пре-поръка на ЕК в сферата на здравеопазването е намаляване на емиграцията на лекарите.
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ISO 9001:2015

На фокус

С

тинг АД адаптира Системата за управление на качеството съобразно новите изисквания на стандарта ISO 9001:2015.
В 25-годишната си история
Стинг АД управлява успешно
своя бизнес с помощта на СУК,
която е внедрена от 12 години.
Днес компанията е убедена, че
с издаването на ISO 9001 от
2015 г. може да постигне още
по-добри резултати. Ето защо,
на 23 юни, Стинг АД успешно
премина пресертификационен
одит от LRQA и адаптира Системата за управление на качеството по новите изисквания за
Оценка на риска. Тази крачка е
от особена важност за компанията, имайки предвид спецификата на бранша и условията
на 21-ви век.
Сега фирмата е още една крачка
напред, защото ISO 9001:2015 не
съдържа толкова ограничителни
изисквания, колкото своя предшественик, акцентът в него е
поставен върху производителността на услугата ни. Новата
версия ще позволи, чрез комбиниране на процесния подход с мислене, основано на риска, да се
внедри цикъла планиране – изпълнение – проверка – действие на
всички нива.
Новата СУК се базира на 8 основни раздела, 32 процедури, 100 оперативни документа и 10 работни инструкции. Спазени са всички
препоръки и изисквания, а промените и новите изисквания за Добра дистрибуторска практика,
както и препоръките на одитори от трета страна (произво-

ЕКОПАК
дители), са основната рамка, по
която мениджмънтът на Стинг
АД е надградил СУК. Целият екип е
обучен и запознат с решението на
мениджмънта за внедряване на
новата версия. Целта е удовлетворяване на нарасналите очаквания
на клиентите и бизнеса, както и
изпълнение на основните бизнес
задачи пред компанията.

подходяща. Този подход ще позволи
на Стинг АД да изгради още поголямо доверие и да подобри
репутацията си.
ЕКОПАК

За поредна година Стинг АД като
социално отговорна компания получи и сертификат за рециклирани
количества, спестени ресурси и
Прилагайки уникалната методика
емисии на парникови газове. Компана LRQA, базирана на три стълба,
нията е част от колективната сисСтинг АД се разпростира извън
тема на ЕКОПАК вече 20 години. С
обикновената сертификация като
всяка година Стинг АД допринася
начин за оценка, за да изпълни свои- за опазване на околната среда като
те стратегически цели. Методика- чрез системата за управление на
та, основана на риска, ще помогне
отпадъците и годишното отчитаза развитие на разбирането на
не на количеството опаковки, пусСтинг АД за надграждане на странати на пазара намалява вредните
тегическите и оперативни планове, емисии и парникови газове. Само
заедно с досегашните познания за
за последните 2 години фирмата е
пазара и клиентите, както и ще
спасила от изсичане 2840 дървета
идентифицира основните рискове, и е спестила 953 693 кВмч. електроотнасящи се до сектора и бизнеса. енергия, 6945 куб.м вода и 563 бареНовата система ще даде възможла петрол. Стинг АД за последната
ност за непрекъснато оценяване на година е генерирала съществено
дизайна за управление, ще гаранти- по-малко емисии и парникови газове
ра, че той взема предвид и разглеж- в сравнение с минали години – с 2.4
да всички рискове, че системата
тона по малко, изчислени в еквие и остава цялостна, стабилна и
валент на км, изминати с кола.
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„Можеш да изведеш човек
на добрия път, но не
можеш да го заставиш
да продължи по него“
Лао Дзъ

Актуално

Как Стинг АД
стартира лятото?

В

последния учебен ден за
2016/2017 73-то СОУ (Втора
немска гимназия в София),
съвместно със „Стинг“ АД,
организира маратон под мотото
„Ден без дрога“, в който взеха
участие ученици от 8-12 клас.
Спортното събитие беше прието
много позитивно и оценено дори
от гражданите, които станаха
неволни участници в събитието.
250 ученици и учители дадоха
отличен пример за правилния
здравословен начин на живот и
мислене, казаха „не“ на дрогата
и заклеймиха вредните навици
и „мода“ в обществото на
тийнейджърите.

Инициативата е провокирана от
дискусии в училище и е организирана от децата. „Стинг“ АД подкрепя
такива каузи за здравословен начин
на живот, поощрява подобни инициативи и застава зад всеки проект, който развива социалната
среда и гражданското общество.
На събитието бяха предоставени
естествените витамини на френската лаборатория „Биофар“ и бяха
раздадени 6 награди за спечелилите
първо, второ и трето място
момчета и момичета.
Екипът на „Стинг“ АД ви
пожелава щастливо лято!

Sanofi спечели

световната награда
за иновации за
MAGNE B6 ®®ЛЕКА НОЩ
MAGNE B6® ЛЕКА НОЩ бе обявен за
„Продукт на годината“ в категорията
„Хранителна добавка за сън“ в първото
издание на едноименната международна
награда за иновации в България. MAGNE B6®
ЛЕКА НОЩ е специално създаден продукт
от Sanofi, лидер сред иновативните
фармацевтични компании, който се бори с
безсънието, подобрява качеството на съня,
улеснява заспиването и осигурява бодрост и
отпочиналост на сутринта.
„Продукт на годината“ е най-голямата световна награда за иновации в продуктите
и услугите, гласувана от потребителите.
Тя се реализира в 40 страни с цел да насочи
потребителите към най-добрите продукти
на пазара и да награди производителите
за реализираните иновации. Престижната
награда за Sanofi бе получена от Михаела
Пиерова, генерален мениджър за
„Лекарства без лекарско предписание“
за Централна и Югоизточна Европа.
„Това е огромно признание за екипа на Sanofi
България, тъй като успяхме да наложим
MAGNE B6® ЛЕКА НОЩ като лидер в своята
категория още през първата година от
лансирането на пазара, защото продуктът
е ефективна комбинация от натурални
продукти, която премахва стреса и се бори
с безсънието. Това е поредното доказателство за успеха на Sanofi в разработването
на иновативни продукти за нуждите на
потребителите ни. Ефективността на
нашите продукти, потребителската
удовлетвореност и иновациите, в които
не спираме да инвестираме, са в основата
на изкачването на Sanofi на 3-то място
сред иновативните компании в България“ –
сподели Михаела Пиерова.
Наградата „Продукт на годината“ е поредното признание за Sanofi България и лекарствения продукт MAGNE B6® ЛЕКА НОЩ. Той
вече е носител на наградата „Лекарство
без лекарско предписание“ на Българския
фармацевтичен съюз, както беше отличен
и от Българската асоциация на рекламодателите за кампанията по налагането
му на пазара.

Здрави и красиви през лятото
с Шуслерови соли на Немския хомеопатичен съюз

Комбинация
при разширени вени
Комбинацията от трите соли подобрява
състоянието на разширените вени и предотвратява усложненията от високите
температури през лятото.

Шуслерова сол №1

Шуслерова сол №4

Шуслерова сол №11

Солта за еластична съединителна тъкан. Стяга венозните
стени и подобрява храненето
на кожата. Поддържа тонуса и
еластичността на тъканите
по време на бременност и предпазва от отоци.

Регулира гъстотата на кръвта и подпомага циркулацията
й, което е важно за здравето
на венозните съдове.

Подобрява структурата на кожата и заздравява колагеновите
влакна, които й осигуряват сила
и еластичност, за да не се допуска разширяване на венозните съдове.

Calcium fluoratum

Препоръчителна
дозировка:

www.istoriizazdrave.bg

Kalium chloratum

Silicea

По 5 табл. от всяка сол в продължение на 3 месеца,
поне 2 пъти в годината.
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Фармаиндустрията

след BREXIT

Е

вропейската медицинска
агенция повдигна завесата
за последиците за фармаиндустрията, ако не се стигне до джентълменско споразумение след
Брекзит. Релокация на бизнеса и
редица кадри в компаниите, базирани на Острова, или утежнен
режим за внос на медикаменти в
останалите европейски държави,
предвижда най-твърдият сценарий. Ако това се случи, съществува реална опасност за известно
време да се затрудни достъпа на
европейските пациенти до редица медикаменти.
Островът е една от предпочитаните дестинации за фармаиндустрията в ЕС от години. Там
оперират около 400 фармакомпании, а редица от тях са регистрирали и притежатели на разрешението за употреба или са открили производства на медикаменти и активни субстанции. По
данни на Асоциацията на британската фармацетична индустрия,
в която членуват най-големите
иновативни компании, в тази
сфера са заети над 67 000 души,

като само в изследователската и
научна дейност са ангажирани около 25 000. 30 март 2019 г. обаче е
крайният срок, до който Великобритания ще бъде част от ЕС. На следващия ден правилата за общия европейски пазар и свободното движение
на хора спират да важат. Освен ако
междувременно преговорите между
Брюксел и Лондон не разтопят ледовете. Не се ли случи това, фармацевтичните компании, базирани в
Англия, няма да могат да продават
свободно медикаментите си в ЕС.
Всички фирми, чието производство
са лекарства или активни вещества, ще трябва да ги внасят на Стария континент, все едно са стоки
от трети страни, казват от ЕМА.
Това означава, че не само ще плащат по-големи такси, но ще трябва
да доказват, че условията на производството им отговарят на европейските норми. Още по-големи ще
са проблемите за компании – притежатели на разрешение за употреба. Лекарствата, получили разрешение за продажба в ЕС по централизираната процедура, вече няма да
могат да се продават, докато не се

смени адресът на притежателя в
друга европейска държава. Това е и
причината, поради която може да
се затрудни за известно време достъпа до определени мдикаменти.
Трети проблем е нуждата от смяна
на кадрите. Тези, които са в Англия,
няма да могат да отговарят за наблюдението на ефектите на медикаментите след пускането им на
пазара. Служителите, които освобождават пратки за ЕС, също ще
трябва да сменят Острова или компаниите ще трябва да си намерят
други кадри в страните-членки.
Тези възможности тревожат фармацевтичната индустрия и тя настоява за постигането на по-меко
споразумение за Брекзит. Затова
Европейската федерация на фармацевтичната индустрия е създала
работна група по казуса. Основните области, които са важни според
нея, е запазването на единна лекарствена регулация и свободно движение на медикаменти, активни вещества и кадри в сферата. Англия
да поеме ангажимент да запази научноизследователската дейност в
тази област поне известно време,
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Евро
новини
тъй като там са генерирани наймного инвестиции.

Ако не се стигне до нормално споразумение, това би засегнало достъпа до медикаменти у нас и ико„В момента лекарствената регула- номическия ни растеж, тъй като гоция за издаване на разрешение за
лемите компании едва ли биха релоупотреба на медикаменти и поддър- кирали дейността си у нас. „Привлижането им е единно – важи за всич- чането на една компания в България
ки държави членки. При липсата на
едва ли би се случило, тъй като цедоговореност Англия няма да бъде
новата ни регулация не е подходяща.
част от тази рамка и това ще е
ПРУ гледат да отидат в големи папроблем за малките и средни бризари, където към разработването
тански компании, които или ще зана нови лекарства се гледа като на
губят достъпа до европейски пазар, инвестиция в икономиката и здраили ще трябва да релокират ПРУ и
вето на хората“, обясни той.
производството си. В противен случай ще внасят лекарства като тре- Засега не е сигурно дали ще бъде
ти страни в единния пазар“, комен- постигнат по-мек вариант на доготира Деян Денев, изпълнителен
вореност между Великобритания и
директор на Българската асоциаЕС. Причината е, че на Острова не
ция на научноизследователските
са склонни на много отстъпки, за
фарма компании.
сметка на това Асоциацията на
британските фармакомпании има
Според него подобни сътресения
доста претенции за:
биха имали последици за достъпа на
пациентите до медикаменти. За да Иновации. Великобритания да
се стигне до адекватно споразуме- преговаря за продължително евроние за излизането на Англия от ЕС, пейско субсидиране на научноизе важно мнението на всяка държава следователската дейност. Пров общността. В тази връзка индус- дължително участие на Англия
трията напомня, че и България тря- в Европейската инвестиционна
бва да заеме мнение по въпроса.
банка и фонд.

Регулация. Постигане на споразумение с ЕМА, продължаване на
сегашните правила и участие в
бъдещите регулаторни процеси.
Кадри. Правила за допускане на
имигранти, ако са нужни за английския пазар, най-вече в областта на
науката. Гарантиране престоя на
вече емигриралите учени.
Търговия. Постигане на равни
условия на търговия с ЕС за стоки
със значение за живота на хората,
вкл. и при облагането им с ДДС.
Споразумение за признаване на
добрите производствени и
търговски практики.

FLORA
ПРОБИОТИЦИ + ПРЕБИОТИЦИ

за двойно по-голяма сила и защита на организма
Д-р Алберто Фиорито е родом от Италия. Завършва медицина в университета в
Пиза през 1985 г. Експерт по нетрадиционната медицина и биологичното хранене,
както и президент на Европейската асоциация по биологично хранене. През
2006 г. основава Асоциация за Интегриран медицина и натуропатия. Автор е на
множество книги и публикации на здравна тематика.

В човешкото тяло живеят над 100 трилиона
бактерии. От тях 95% се намират в чревната
система. Те са в основата на храносмилането,
метаболизма и имунната защита. Пробиотиците са бактерии, които оказват цялостно благотворно въздействие върху организма, като
директно се колонизират върху чревната лигавица и започват да произвеждат жизненоважни
ензими, витамини, аминокиселини и др.
Продуктите Flora са разработени специално за
да подпомагат нормалното функциониране на
храносмилателната система и да облекчат стомашните неразположения. Те съдържат и фруктоолигозахариди (FOS) – нискокалорични, нехраносмилаеми въглехидрати, които допринасят
за правилното развитие и дейност на
млечнокиселите бактерии.
За нежният детски организъм се предлагат
Flora Bimbi –10 сашета и Flora Bimbi – 6 флакона
за еднократна употреба, съдържащи 7 млрд.
живи бактерии и FOS. Те са една уникална
комбинация от пробиотици, пребиотици и
витамин В комплекс.
Flora Bimbi – 10 сашета съдействат за потискане на развитието на болестотворните бактерии, които са от основните причинители на
стомашно-чревни неразположения. Те са особено
подходящи по време и след прием на антибиотици. Помагат за правилното и ефективно храносмилане, за естествено справяне с подуване
на коремчето на детето, при газове и колики.
Освен това Flora Bimbi -10 сашета са много
ефикасни при запек, разстройство или при
стрес поради смяна на обстановката.
Flora Bimbi – 6 флакона за еднократна употреба
са една уникална комбинация от пробиотици,
пребиотици и витамин В комплекс. Те поддържат баланса на чревната микрофлора и потискат развитието на болестотворни бактерии,
като осигуряват правилно и ефективно храносмилане. Подходящи са за прием при вирусни

и стомашно-чревни инфекции и по време и след
лечение с антибиотици. Могат да се приемат
от кърмачета и деца до 12 годишна възраст.
Имат уникално съхранение на пробиотичните
култури, които за разлика от други продукти с
пробиотици за деца, се освобождават във водна
среда точно преди консумация, защото в противен случай трудно биха останали жизнени.
Flora 10 – 15 капсули с 10 млрд. живи бактерии и
FOS повлиява благоприятно чревната перисталтика, като подобрява и регулира вътрешния
микробен баланс на стомашно-чревния тракт.
Капсулите допринасят за елиминиране на чревни
неразположения като запек, дисбактериоза, болки
в корема или чувство за тежест и подуване.
Flora 10 намалява нежеланите ефекти при
антибиотична терапия и притежава силен
имуномодулиращ ефект. Съдейства за намаляване
на холестерола и повишава устойчивостта на
организма срещу алергии.

ВЪ
В

Ф РА Ц И Я
Н

Сироп при
нервност
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Полезно
Лавандула (Lavandula) е род
от семейство Устноцветни.
В природата се срещат
около 30 вида. Най-често се
използва L. angustifolia.
Родът включва едногодишни
тревисти растения, полухрасти и малки храсти. Произхожда от района на Средиземноморието. В България
е внесена през 1907 г. и се
отглежда в Опитното поле
на розата в Казанлък.

П

рез 2012 г. България е найголемият производител на
лавандула в света, наред с Франция. Българското лавандулово
масло е сред ценените на международния пазар. Лавандулата съдържа около 3% етерично масло,
основни съставки, на което са
естери на алкохола линалоол и
главно линалилацетат (30-60%),
придаващ характерната й миризма. В маслото се съдържат
още борнеол, цинеол, гераниол и
други терпени. Наред с етеричното масло в дрогата се съдържат до 12% танини, захари, антоциани, органични киселини,
минерални соли и др.
Лавандулата е известна като
ароматично растение още от
древността. В народната медицина отвара от лавандула се използва за успокояване на ухапвания от насекоми, изгаряния, акне
и главоболие (като се втрива
около слепоочията). Успокоява
нервната система и спомага за
премахването на спазмите на
гладката мускулатура. Притежава болкоуспокояващо, дезин-

Лавандула
фекционно и пикочогенно действие.
Използва се дори при шизофрении,
парализи, стомашно-чревни колики,
газове в червата, гастрит, безсъние, виене на свят, ревматизъм,
сърцебиене. Силно ефективна при
облекчаване на ставни и мускулни
болки, астматични и бронхиални
спазми.
Лавандуловите съцветия отблъскват насекомите, а няколко капки
масло върху възглавницата помагат
за справяне с нарушения на съня,
облекчаване на тревожността и
релаксация. Счита се, че помага за
лечение на различни общи заболявания като слънчеви изгаряния и удар.
Поставете 1-2 капки лавандулово
масло върху изгорените зони, за да
облекчите болката от изгореното
веднага. Дискомфортът от слънчеви изгаряния може да бъде редуциран с компрес от студен
лавандулов чай.
Лавандуловото масло може да бъде
мощен алерген, но не трябва да се
използва по време на бременност
и кърмене. Прилагано външно има
цитоксичен ефект върху клетките

на кожата в концентрация 0,25%.
Лавандулата влияе благоприятно
върху човешкия организъм. Профилактично се препоръчва запарка
от 1 с.л. сух цвят, залята с 250 мл
кипяща вода. Оставя се да кисне 2
часа. Приема се по 1 винена чаша
до 3 пъти на ден. Срещу инфекции
помага високото съдържание на
танини. Добавете 10 капки масло в
1/2 чаша вода и промийте раната.
Екстрактите и маслото са предпочитана съставка от козметичните гиганти в кремове, маски,
балсами и соли за вана. Лавандуловият цвят се използва и за борба с
дрешния молец, като измести употребата на нафталин. Специални
сашета се използват и за ароматизиране на бельо и дрехи. Лавандулата е ценно медоносно растение.
Лавандулата се използва и като
подправка. Участва в известната
смес от подправки ерб дьо прованс.
Лавандулата намира приложение и
като противоерозионна култура,
подходяща за отглеждане на терени, на които не могат да виреят
основните полски култури.
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