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Светът е
олимпиада!

Списанието е специализирано
за фармацевти. Разпространява
се безплатно с рекламна цел.
Редакцията не носи отговорност
за предоставените материали.

Здравейте колеги!
Този ваканционен месец е характерен с дълги, горещи следобеди
и за това е особено различен. Потребителите на лекарства рязко
намаляват, активностите на производителите не са динамични и
движението на стоките е под обичайните нива.

Препечатване на текстове,
илюстрации или обособени части
от списанието може да става
само след писменото
съгласие на издателя.

Но за сметка на това, сега е най-подходящото време да преподредите аптеката, да огледате наличностите, да сметнете баланса си
и да направите изчисления за нови покупки. Да анализирате прецизно
продажбите и търсенето, за да сте готови да отговорите
адекватно на вашите клиенти.

Да проследите какво е движението на животоспасяващите
лекарства, да пренапишете АВС анализа си за една рационална
употреба на стоките във вашата аптека. Изключение този месец
правят само морските обекти, където сезона е в разгара си. В този
брой ще намерите информация за най-важните новини и събития,
ще видите кои са опасните летни вируси, как да привлечете нови
клиенти и кое е най-интересното събитие за релакс.
Акцентираме вниманието ви и на 31-вите Летни олимпийски игри,
които ще се проведат от 5 до 21 август. За първи път те ще
бъдат в страна от Южна Америка – Бразилия, в Рио де Жанейро.
Намираме в това световно събитие много символика и връзки в
нашата съвместна дейност и сътрудничество.
Олимпийският факел, знамето с кръговете и олимпийският девиз –
„Citius, Altius, Fortius” (По-бързо, по-високо, по-смело) са символи на
единението. Олимпийският огън е символ на мира, единството и
приятелството. Факлата на игрите в Рио де Жанейро събира в себе
си земята, морето, планините, небето и слънцето. Пожелаваме
на всички вас състезателен дух и късмет, защото животът ни е
олимпиада. Медали можем да спечелим в доверието и приятелството, както и в постигнатите цели. Приятно четене!
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зтече крайният срок за публично обсъждане на проекта
за нова наредба за дейността на
Фонда за лечение на деца. Всички
постъпили становища ще бъдат
обсъдени и ще бъдат взети решения за това кои от тях съответно ще влязат в новия правилник. Това каза зам.-министърът
на здравеопазването д-р Ваньо
Шарков пред БНТ.
„Новият правилник беше написан
съвместно с мен, експерти на
М3 и Центъра „Фонд за лечение
на деца”. За мен най-важното е
възможността за съкращаване
на пътя на децата до получаването на решение от Обществения съвет на фонда”. Д-р Шарков
коментира и декларациите, които задължават членовете на
Обществения съвет да не разпространяват медицинска информация, която надхвърля защитата на личните данни.
Д-р Шарков допълни, че след като
се запознае с постъпилите предложения, ще бъдат поканени всички, които са ги направили, за да
ги обсъдят. „Има едно предложение, с което категорично не съм
съгласен – да бъде оттеглен
проектът за нов правилник. Това
означава да се забавим с още 2-3
месеца като си говорим в публичното пространство и не предприемаме никакви действия.”
Колкото до медицинските изделия, които остават на финансиране от Фонда, вместо да бъдат
пренасочени към НЗОК, Ваньо

Медицинските изделия
ще бъдат добавени

Шарков поясни, че с тях ще се постъпи както с въвеждането на електронната платформа за търговия
с лекарства. „След стартирането
с лекарствата, от следващата година започваме да работим върху
платформата за медицинските изделия и добавянето й към тази
платформа. Успяхме да постигнем
връщането на над 50 млн. лв. от
страна на фармацевтичния бизнес
в бюджета на НЗОК с въвеждането
на задължителните отстъпки. Същото нещо ще се случи и по отношение на медицинските изделия и
тогава вече ще има ред в системата”, каза още зам.-министърът.

становища се разминават – едното е положително, другото е отрицателно. Тогава се иска становище
от следващ експерт, той работи в
друго лечебно заведение. Лечебноконтролната комисия е в едно лечебно заведение, това са колеги, които са квалифицирани в съответната област. Те се събират, решават
конкретния казус в рамките на един
ден и дават становище по случая.

Когато пък има вече такава документация, издадена на детето от
лечебно-контролна комисия, тогава дори не се иска становище от
външните експерти. Когато има
становище от онкологичната комиДругата новост в проектоправилсия защо трябва да размотаваме
ника за работа на Фонда за лечение документи между болниците и да
на деца, срещу която има много въз- чакаме някой да дава становище и
ражения е, че становищата за деца- хората да се чудят какво става”,
та ще бъдат давани от експертни- обясни механизма на дейност на
те съвети в болниците. „Сега има- ЛКК д-р Шарков.
ме ситуация, в която документите
на едно дете трябва да бъдат изНезависимата експертиза все пак
пратени на няколко външни експер- ще остане и ще бъде ползвана, когата. Те работят в различни лечебни то няма решение на ЛКК или онкозаведения, не си говорят помежду
комитет. „Консилиумът е крайният
си, не обменят информация, всеки
вариант. Когато становищата са
сам дава становище. Понякога тези диаметрално противоположни или
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към е-платформата
за търгове с лекарства
когато ЛКК-то не може да се произнесе, тъй като е изключително
тежък случаят – това, разбира се,
ще бъдат изключително редки случаи – тогава има необходимост от
консилиум, за да е ясно какво и как
се работи и детето да получи адекватна медицинска помощ.”

Акценти

лежи лекарственият продукт/комбинацията (при комбинирани лекарствени продукти) да бъде включено
Базата с данни „EURIPID” е създаде- във фармако-терапевтичното ръкона по проект на Европейската коми- водство и медицинския консенсус
за лечение на съответното заболясия, който стартира през 2010 г. с
ване в процедурата по поддържане
цел широко европейско сътрудничество между националните компе- на реимбурсния статус. По този
начин се уеднаквява режимът при
тентни органи по ценообразуване
включване на лекарствен продукт
и реимбурсиране за осигуряване на
в ПЛС и при поддържане на реимдостъпност и актуалност на информацията за цените на лекарст- бурсния статус. В Допълнителните
в Наредбата за условията, правила- вените продукти, заплащани с образпоредби се въвежда определение
та и реда за регулиране и регистри- ществени средства, чрез онлайн
на „лекарствен продукт, който е
ране на цените на лекарствените
единствен в международно непаподдържана база данни. Нейната
продукти. Целта е да се преодолее роля е да улесни дейността по цетентно наименование”. Необходивъзможността за разнопосочно
мостта за включване на посоченанообразуване за компетентните
тълкуване на разпоредбите.
та дефиниция в нормативния акт
органи в съответните държави.
е резултат от множеството слуВъвежда се възможност при провер- Предвид факта, че ВАС отмени те- чаи на погрешното тълкуване на
ка на заявена цена на даден лекарссъщата, уточняват от МС.
кста от наредбата, според който
твен продукт и при извършване на в ПЛС се включват само INN, плащаслужебна проверка от Националния ни от обществен фонд в поне пет
съвет по цени и реимбурсиране на
от следните държави: Румъния,
лекарствените продукти, да се из- Франция, Естония, Гърция, Словакия,
ползват публикуваните от държаЛитва, Португалия, Испания, Белгия,
вите-членки цени и методиките за Чехия, Полша, Латвия, Унгария, Итаизчисляване на същите, както и ба- лия, Финландия, Дания и Словения.
Проф. Румен Стефанов, директор
зата с данни за цените в референт- Необходимо е да се въведе изисква- на Института за редки болести,
ните държави „EURIPID”. При конста- нето международното непатентно декан на Факултета по обществено
тирано несъответствие между
здраве към МУ-Пловдив и председанаименование, към което принаддвата източника ще се взема предвид по-благоприятната цена.

Министерски съвет
одобри промени

142 нозологични
единици в Списъка на
редките на заболявания
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тел на Организационния комитет
на 7-та Национална конференция за
редки болести и лекарства „сираци”
каза: „Разстройствата от аутистичния спектър ще са специална
тема на конференцията. Към днешна дата Списъкът на редките заболявания в България съдържа 142 нозологични единици, а Комисията по
редки заболявания е одобрила още
около 20, които предстои да бъдат
добавени към списъка.
Тук трябва да се отбележи, че списъкът е отворен – той се допълва
на текуща основа при подадено заявление и препоръка от Комисията.
Той е пряко обвързан с изграждания
в момента от Националния център
по обществено здраве и анализи,
Национален регистър на пациенти
с редки заболявания. Експертните
центрове и лечебните заведения
следва да изпращат и актуализират
информацията до Националния регистър за наблюдаваните от тях
пациенти със заболявания от Списъка на редките заболявания. По
този начин ще се осигурят надеждни епидемиологични данни за тези
болести, които в последствие ще
улеснят планирането и осъществяването на медицински и здравни
грижи за тези пациенти в България.”
На 9-ти и 10-ти септември в Пловдив ще се проведе научна сесия,
посветена на разстройствата от
аутистичния спектър и ще бъде за
първи път част от Националната
конференция за редки болести и
лекарства „сираци”.
„Конкретният повод да включим тази тема в тазгодишната конференция по редки болести е провеждащото се в момента европейско епи-

демиологично проучване за честотата на разстройствата от аутистичния спектър. Институтът по
редки болести в Пловдив ще представи първи резултати от това
изследване по време на конференцията, а сесиите ще обхванат актуални теми като експертните
центрове и референтни мрежи, регистрите и епидемиологично наблюдение, оценката на здравни технологии за редки болести, както и
персонализираните грижи за пациенти с редки болести” допълни още
проф. Стефанов.

НЗОК закъснява с
листата на чакащите
Появата на нововъведената национална листа на чакащи за лечение
закъснява, подобно на почти всички
промени в здравния сектор. Тя трябваше да е факт на сайта на здравната каса още през май, но все още
не е готова. От касата обещаха, че
списъците ще започнат да се публикуват всеки момент.
От тази година болниците са длъжни да публикуват на видно място
листите на пациентите, записани
за планов прием. В сайтовете на поголемите лечебни заведения обаче
списъци няма. Болниците също изпращат отчетите си до НЗОК ежедневно, като в тях присъстват и
пациентите, които са вписани в
списъка на чакащите. Касата трябва да публикува национална листа
на всички, които чакат за лечение.

вания и се получавали много грешки.
Наложило се да се изчистят и юридически въпроси, защото листите
са публични, а трябва да се запазят
личните данни на пациентите.. От
касата обещаха, че информацията
скоро ще е достъпна. Засега обаче
не е ясно какво е съдържанието на
листата на чакащи и има ли много
хора, чийто прием е разсрочен във
времето. Достъпът до информацията ще е свободен, но пациентите
ще са вписани само с идентификационен номер, даден от болницата,
инициали и дата за плановия прием.
Идеята на националната листа на
чакащи е да се подобри контролът
при приема на пациенти. По наредба
те не бива да чакат повече от два
месеца за лечение.

Схема за източване
на НЗОК
В Плевен беше разкрита схема за
източване на Здравната каса. Нанесени са щети на държавата за близо половин милион лева. Полицаи са
претърсили кабинетите в ДКЦ-1,
което общината преди години продаде и вече е частна собственост.

Иззети са амбулаторни листове, печат и лични данни на пациенти, отчети и описи към тях, медицински
направления и отчетни книги. Злоупотребите са чрез създаване и
използване на неистински или преправени документи, като са използвани лични данни на пациенти, без
тяхно знание, като опция. Предпо-лагаемите щети за бюджета са за
От НЗОК обясниха, че болниците са около 500 хиляди лева. Процесуално
имали затруднения с ежедневните
следствените действия са проведеотчети, тъй като от 1 април са в
ни в хода на досъдебно производстсила нови кодове за всички заболяво под ръководството на прокурор.
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Финанси
Караиванова е новият
председател на КФН

САЩ и Холандия е в областта на
анализа на икономическите политики, финансовото и макроикономическото прогнозиране, координация
и управление на икономическите
„Ще поставим акцент на превенция- политики в ЕС и умения за водене
та срещу недопустимите бизнес
на преговори.Има пряка отговорпрактики и борбата с пазарните
ност в подготовката за присъедиманипулации”, заяви Карина Караива- няването на страната ни към Евронова. Тя ще акцентира на превенция- пейския паричен съюз.
та срещу недопустимите бизнес
практики в услуга на приемливите
По същото време финансовият мибизнес отношения на основата на
нистър Владислав Горанов обяви, че
задълбочени анализи. Комисията ще при изготвянето на бюджет 2017
трябва да работи в интерес на ин- ще бъде намерен баланс между фивеститорите за развитието на
зическата и социалната сигурност,
капиталовите пазари.
без да се изоставя социалната за
сметка на физическата. Горанов
В текущ план КФН би трябвало да
оценява проблемите в сектора на
получи благоприятна външна оценка социалните услуги като приоритетза дейността си. Караиванова смя- ни, но етапът, на който се намира
та, че трябва да се работи за инсправителство при съставянето на
титуционално укрепване и реформи бюджетната процедура, не предпов сектора. Ще се направи оценка на лага конкретни отговори какъв ще
съществуващия експертен капаци- бъде периметърът, в който ще се
тет, на вътрешната организация и финансират . Дали парите за социалкъдето се установи, че има нужда
ни услуги ще са с 11 млн. лв. повече
от допълнителни специалисти. Тя
догодина предстои на видим.
изрази намерение КФН да бъде асоциирана с професионализъм, диалогичност и прозрачност в работата.

Разходите на НОИ
продължават да растат

Маринела Петрова
е новият заместникминистър на финансите

И тази година разходите на НОИ за
болничните продължават да нарастват, като само за първите три
месеца те са близо 107.5 млн. лв.
Маринела Петрова заема мястото Освен че сумата е рекордна за посна Карина Караиванова, която беше ледните години, ръстът също е
избрана за председател на КФН. Тя най-сериозен от 2013 г. насам. За
е магистър по специалността „Сопървите три месеца са платени
циално-икономическо планиране” в
15.5 млн. лв. повече спрямо март миУНСС и магистър по „Европеистика” налата година. Това се дължи както
в СУ „Св. Климент Охридски”. Следна по-високото обезщетение, така
дипломната й квалификация в обра- и на повечето хора, ползвали болнизователни институции в Австрия,
чен. След третия ден болничният
Япония, Обединеното кралство,
се поема от НОИ. Първите три дни

Акценти
са за сметка на работодателя. За
първото тримесечие на годината
работодателите са платили 144
хил. листа за общо заболяване. В
последните години болничните, платени от фирмите, също растат.
За първите три месеца най-често
се ползва болничен за три дни – от
всички обезщетения близо 87 хил.
са за три дни, а над 39 хил. - за два.
Няма данни колко струват тези дни
на бизнеса, пише в „Сега”. За поредна година тенденцията за увеличаване на разходите на бизнеса и на
държавата продължава, въпреки
електронното подаване на болнични, което трябваше да ги ограничи.
От миналата година лекарите подават данните в НОИ само по електронен път, а от началото на тази
година и работодателите с над десет работници подават онлайн.
Това обаче не води до спад на обезщетенията за общо заболяване.
Трябваше до спад да доведе и друга
мярка – заплащането на първите
три дни от работодателите. Тя
бе въведена през 2009 г., за да се
ограничат злоупотребите и да се
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завиши контролът при харченето
на държавните пари. Ефектът за
поредна година е точно обратен –
държавното осигуряване и бизнесът плащат все повече за болнични.
Всъщност само през първите две
години (2010 и 2011 г.) мярката имаше ефект. Тогава разходите на НОИ
намаляха. След това обаче всяка
поредна година харчовете по това
перо растат, а миналата година дори надминаха предкризисните нива
от 2009 г. Според последните данни
на НОИ към март тази година на
468 хил. работещи е платено обезщетение за общо заболяване. Това
са 4.1 млн. загубени работни дни.
За сравнение – през първите три
месеца на 2015 г. 441 хил. българи
са ползвали обезщетението, а загубените работни дни са били под 3.7
млн. лв. Освен броя на хората, които излизат в дълъг болничен, се увеличава и средният брой на дните,
които те отсъстват от работа –
от 8 дни средно през миналата година на 9 дни на човек за началото
на тази. Освен близо 108-те млн. лв.
за болнични осигурителния институт е платил и около 4.5 млн. лв. за
гледане на болен член от семейството, което прави общо 112 млн. лв.
за обезщетения за общо заболяване.
Това е с 16 млн. лв. повече от миналата година. Средното обезщетение е близо 168 лв.
Миналата година към същия период
средната сума, плащана от НОИ, е
почти 157 лв. В бюджета на НОИ за
цялата година са заложени близо 417
млн. лв. за обезщетенията за общо
заболяване – с 11% повече от 2015 г.
Към тримесечието НОИ е в лек преразход по това перо.

Нов финансов тест
за България

банките и одиторите на банките,
застрахователите и пенсионните
фондове. Целта на първоначалната
Мащабна проверка на българския фи- мисия е да бъде определен точният
нансов сектор ще бъде направена в обхват на оценката, като тя ще се
края на 2016 г. и началото на 2017 г. извърши по време на две двуседмичот МВФ и Световната банка. Тя е
ни мисии в края на 2016 г. и началопо линия на „Програмата за оценка
то на 2017 г., посочват от МФ.
на финансовия сектор в България
(Financial Sector Assessment Program Програмата FSAP стартира през
– FSAP). Подобна инспекция не е пра- май 1999 г., като основната й цел е
вена у нас от 2008 г. насам, посочда определи силните страни и рисват от МФ. Проверката на МВФ и
ковете за финансовата система на
Световната банка ще е поредният държавите и да помогне на властитест за българския финансов секте да набележат подходящи мерки
тор. В момента тече преглед на
за укрепване на сектора.
активите на банките, а такъв скоро трябва да започне и на застрахователите и пенсионните фондове.

Лятната дефлация
влошава цените

Работата на международните институции ще се съсредоточи найвече върху работата на надзорните
органи – „Банков надзор” и Комисията за финансов надзор. Надзорът в
БНБ бе обект на инспектиране след
фалита на КТБ, но новата проверка
ще е далеч по-изчерпателна, твърдят запознати с нея. Надеждата
на финансовото министерство е,
ако инспекцията е успешна, тя да
даде тласък на България по пътя
към еврозоната.
„Резултатите от FSAP и AQR (прегледа на активите, б.р.) биха били
и благотворна предпоставка за
бъдещи разговори за допълнителна
интеграция на страната ни в общоевропейските процеси”, е заявил по
този повод финансовият министър
Владислав Горанов. Той прие представителите на предварителната
мисия по оценката, в която освен
МВФ, Световната банка и МФ ще
участват също БНБ, КФН, Фондът
за гарантиране на влоговете в

След два месеца на нулева инфлация
през юни 2016 г. индексът на потребителските цени вече е на минус и
спрямо май намалението е 0.5%. В
сравнение с началото на годината
спадът е 1.1%. На годишна база е на
минус 1.3%, сочат данните на Националния статистически институт.
Средногодишната инфлация за периода юли 2015 – юни 2016 г. спрямо
юли 2014 – юни 2015 г. е минус 0.8%.
Поевтиняването на живота през
юни се дължи на спада на цените на
храните и безалкохолните напитки
– с 1.1%, както и при облеклата и
обувките – с 0.6%. С толкова са поевтинели и въглищата. Съществено отражение имат намалелите с
близо 10% цени на международните
полети. Поскъпват обаче алкохолът
и цигарите с 0.1%, каквото е отражението и върху цените на жилища,
вода, ток и газ. Транспортът поскъпва с 1.7%, посещенията в ресторанти и хотели – с 0.8%.
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Поскъпването в сферите на транспорта, ресторанти и хотели се отразява върху хармонизирания индекс
на потребителските цени и отчитаната за юни инфлация спрямо май
е 0.1%. Разминаванията в стойностите на двата индекса се дължат
на различния им обхват и структура на потреблението. Инфлацията
от юни 2016 г. спрямо декември
2015 г. е минус 1.3%, а годишната
инфлация за юни 2016 г. спрямо юни
2015 г. е минус 1.9%.

че стимули”, казват учените. С помощта на тази система, те могат
да проследят клетъчните събития,
които се случват в определен ред,
да създават екологични сензори,
които съхраняват сложни истории
или да програмират клетъчни траектории, пише Science daily.

„Могат да се изградят много сложни изчислителни системи, ако се
интегрира елемент на паметта
заедно с изчисленията”, казва Тимъти Лу, доцент по електроинженерПродължава да поевтинява индекство и компютърни науки и биолосът на цените за малката кошница гичен инженер в MIT. Този подход
за най-нискодоходните 20% от бълпозволява на учените да създадат
гарските домакинства и през юни
биологични държавни машини – усвече е 99.2% при показател от 99.6% тройства, които съществуват в
в началото на 2016 г. При хранител- различни държави в зависимост от
ните продукти отчитаният спад е идентичностите и поръчките на
1.5%, на нехранителните – 0.1%, а
суровини, които получават.
услугите поскъпват с 0.2%.
Учените създадоха и софтуер, който помага за дизайна на потребителските вериги, които създават
държавните машини с различни поведения, които след това могат да
бъдат тествани в клетките.
Синтетичната биология позволява
на учените да програмират клетки,
които да изпълняват нови функции,
като например да флуоресцират в
отговор на определено химично вещество или наркотици, или маркер Може би не правите връзка между
на заболяване. Като стъпка към раз- интернета и хремата, но това не
работването на много по-сложни
означава, че тя не съществува. Учеклетъчни вериги, инжeнерите от
ни от университета в Милано отМасачузетския технологичен инскриха, че колкото по-дълго сме в
титут (MIT) вече са програмирали
интернет, толкова по-голяма е веклетки, които помнят и реагират
роятността да се разболеем. В изна поредица от събития.
следването участвали 500 души на
възраст от 18 до 101 години. При
„Тези клетки могат да помнят в
проучването се е стигнало до закправилен ред до три различни входа, лючение, че при интернет зависино този подход трябва да бъде уве- мите има 30% повече риск от различен, за да се включат много пове- боляване. Те изпадат в стрес, кога-

Наука
Учените вече
програмират клетки

Интернет
отслабва имунитета

Акценти
то не са свързани с интернет. Това
увеличава нивото на кортизол – хормонът, който влияе върху имунитета. 40% от участниците признали,
че са умерено интернет зависими.
Средно прекараното време онлайн
е било шест часа. Някои прекарват
във виртуалния свят по 10 часа, предимно в социалните мрежи.
От изследването става ясно, че
за времето, прекарано в мрежата,
пола не играе никаква роля, но има
значение за съдържанието. Например жените използват интернет за
шопинг, а мъжете за порно и игри.
Учените все пак предупреждават,
че няма значение за какво се ползва
интернет, а времето е от значение. Прекалено дългото стоене в
мрежата разболява.

ПО-ДОБЪР ЖИВОТ ЗА ЧУВСТВИТЕЛНАТА КОЖА.

EFFACLAR DUO (+)
КОРИГИРАЩА ГРИЖА ПРОТИВ НЕСЪВЪРШЕНСТВА.

EFFACLAR DUO (+)

EFFACLAR

С термална вода La Roche-Posay

С термална вода La Roche-Posay

ЗА ОТПУШВАНЕ НА ПОРИТЕ И БОРБА С
ПОЯВАТА НА ОСТАТЪЧНИ БЕЛЕЗИ.

ПОЧИСТВАЩ ИЗМИВАЩ ГЕЛ ЗА МАЗНА
И ЧУВСТВИТЕЛНА КОЖА

Свеж гел крем, който ежедневно се бори
с несъвършенствата, хидратира и матира
кожата. Подходящ при кожа, предразположена към поява на несъвършенства,
запушени пори, омазняване.

EFFACLAR гел деликатно почиства кожата,
благодарение на съставки, специално подбрани за чувствителна кожа. Отстранява
замърсяванията и излишния себум, оставя
кожата чиста и освежена.

Некомедоногенен, с лека и приятна
текстура, без мазнини.

Без сапун, без парабени, рН 5,5.

Нанася се сутрин и/или вечер върху предварително почистена кожа, без областта на
околоочния контур. Отлична основа за грим.

Направете пяна, като разтриете малко количество от гела, между предварително намокрени длани. Нанесете на лицето с нежни масажни движения. Изплакнете обилно с вода.

Туба 40 мл

Туба 200 мл / флакон с помпа 400 мл

Търсете през август и септември специалните предложения

EFFACLAR:
ЦЯЛОСТНА ГРИЖА ПРИ МАЗНА КОЖА,
ПРЕДРАЗПОЛОЖЕНА КЪМ НЕСЪВЪРШЕНСТВА
(ПОЧИСТВАНЕ & ГРИЖА):
1. EFFACLAR DUO (+) 40 мл + EFFACLAR ГЕЛ 125 мл
От август 2016 г. до изчерпване на количествата

2. EFFACLAR ИЗМИВАЩ ГЕЛ 125 мл
Специална цена към краен клиент: 9,18* лв.
От август 2016 г. до изчерпване
на количествата
*Препоръчителна цена в аптеките

3. EFFACLAR
ПОЧИСТВАЩ, ИЗМИВАЩ ГЕЛ
400 мл – флакон с помпа

4. EFFACLAR
МИЦЕЛАРНА ВОДА
2х200 мл на
СПЕЦИАЛНА ЦЕНА

Внимание!

Пик на летните вируси
Л

ятната почивка е в разгара си,
но често се случва, особено на
родното море, настроението да
се помрачи от остра инфекция. В
повечето случаи тя е съпроводена
от повръщане или разстройство.
Както знаем много от тези летни
болести се причиняват от ентеровируси, които са доста разнообразни като подвидове. Хората идват и
споделят за летен грип, а всъщност
става дума за всички подтипове на
чревните вируси – ротавируси, ентеровируси и норовируси. От тях
са известни над 100 вида. Неприятното е, че те са изключително прилепчиви, изменчиви, а на всичкото
отгоре притежават най-голямата
позната в природата устойчивост.
Най-опасни са видовете коксаки. Инфекциите, които причиняват, протичат най-тежко. Вдига се висока
температура до 39-40°C. Оплакванията са втрисане, болки в мускулите, ставите и гърлото, повръщане,
разстройство. Може да се наблюдават кожни обриви, да се засегне дихателната и нервната система.

Най-уязвими са децата. Увлечени в
игри, те забравят за миенето на
ръцете, стоят дълго на слънце или
с мокри бански. Затова родителите
трябва да следят за добрата хигиена, да не се излагат на преохлаждане или прегряване. Важно е малките
да приемат достатъчно течности
и да консумират здравословно приготвена храна. Да не се подценява
грижливото измиване на плодовете
и зеленчуците.
Горещината е риск и за качеството
на храната, предлагана на улицата.
Често в началото на заразяването
е трудно да се прецени дали инфекцията е сериозна. При температура, повръщане и разстройство, които продължават повече от 2-3 дни,
задължително трябва да се потърси лекар. Сега е пикът на салмонелоза, дизентерия и хепатит А. Този
месец се очаква и един опасен агресивен щам от тази група – “Ентеро
76”. Най-често срещаните заболявания, причинени от ентеровирусите,
са херпангина, болест ръка – уста –
крак, вирусен екзантем, еруптивна
псевдоангиoматоза. Предават се
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Актуално
от човек на човек по орално-орален
или фекално-орален път, а вероятно
и чрез директен контакт с течност от кожните или очните лезии.
Ентеровируси са изолирани от водата както на естествени, така и
на изкуствени водоизточници.

тановят в серума една седмица
след началото на инфекцията. Те
са отговорни за неутрализацията и
бързата елиминация на вируса. След
преболедуване се развива серотипно-специфичен имунитет. Недолекувани, те могат да се усложнят, да
се отключат заболявания като гасИнкубационният период е от два до трити, колити, ентероколити и
пет дни, а вирусите са силно конта- язви, да се хронифицират същестгиозни. След поглъщане на инфекци- вуващи стомашно-чревни и черноозния материал ентеровирусите се дробни заболявания, особено ако се
прикрепват и размножават в клет- касае за хепатит А. Подобна
ките на назофаринкса и на илеума.
Ако репликацията им е ограничена,
заболяването е асимптомно. При
преминаване на вируса към регионалните лимфни възли и органите
на ретикулоендотелната система
се развива леко или неспецифично
заболяване.
Ако настъпи хематогенно разпространение се стига до по-тежки и
обичайно системни прояви на болестта. В резултат на активиране
на имунната система от ентеровируса се произвеждат имуноглобулин М (IgM) типовоспецифични
антитела, които могат да се ус-

зараза при бебета води до смърт.
Друго усложнение след прекарана
и недолекувана чревна инфекция е
трайната дисбактериоза. Добрата
фармацевтична грижа включва и
препоръка към пациентите да си
направят изследвания на всички видове вирусни, бактериални и паразитни инфекции. Опасността от
чревни инфекции не е за подценяване. Важно е какво ядем, как съхраняваме хранителните продукти и
каква е личната ни хигиена.

Промоции
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ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА

ПРОИЗВОДИТЕЛ

2 оп. АРНИКЕЪР крем 30 мл.
+
1 оп. АРНИКЕЪР гел 30 мл.
=
1 оп. АРНИКЕЪР KINDER стик 7 мл.
+
1 оп. АРНИКЕЪР гел 30 мл.
РЕСКЮ-ЦЯЛАТА СЕРИЯ
При закупуване на произв. комб. за 120 лв. с ДДС-8% доп. отс.
ИЗОРЕКС сир. 50 мг/мл.120 мл.
10+1 оп.
20+4 оп.
30+10 оп.
40+15 оп.
ИЗОРЕКС сир. 50 мг/мл. 240 мл.
3+1 оп.
2 оп. АБО ФАРМА-ИЗОФЛАВОН от СОЯ капс.75 мг.х 30
=
1 бр. ТЕСТ ЗА БРЕМ. CLEAR TEST- лента
2 оп. АБО Фарма-Имунокол Перфект Пробио капс.х15 /коластра/
=
1 бр. ТЕСТ ЗА БРЕМ. CLEAR TEST-лента
2 оп. АБО ФАРМА-КСАНАЦИД тбл. х 10
=
7 бр. ПРЕЗЕРВ. SURE PLANE естеств. цвят х 1 /синя оп./
2 оп. КСАНАДИЕТ капс. х 100
=
1 оп. АБО ФАРМА-МАГНЕЗИЕВО ОЛИО спрей 100 мл.
5 оп. АБО ФАРМА-ВИТАМИН С ФОРТЕ еф. тбл.1000 мг. х 20
=
1 бр. ТЕСТ ЗА БРЕМ. CLEAR TEST-лента
5 оп. АБО ФАРМА-ВИТАМИНИ И МИНЕРАЛИ A-Z еф. тбл.х 20
=
1 бр. ТЕСТ ЗА БРЕМ. CLEAR TEST-лента
6 оп. АБО ФАРМА-МАГНЕЗИЙ еф. тбл.150 мг. х 20
=
1 бр. ТЕСТ ЗА БРЕМ. CLEAR TEST-лента
ЛИХЕНСЕД ГЪРЛО тбл. за смучене х16
8+1 оп.
ЛИХЕНСЕД КАШЛИЦА сироп 100 мл.
8+1 оп.
ЛИХЕНСЕД НОС спрей 15 мл.
8+1 оп.
ЛЕВОФЛОКСАЦИН АКОРД тбл. 500 мг. х 5
3+1 оп.
ЛЕВОФЛОКСАЦИН АКОРД тбл. 500 мг. х 7
3+1 оп.
РАНИТИДИН АКОРД тбл.150 мг.х 30
1+1 оп.
РАНИТИДИН АКОРД тбл. 300 мг.х 30
1+1 оп.
2 оп. КАНДЕСАРТАН HCT тбл.16/12.5 мг.х 30
=
1 оп. КАНДЕСАРТАН HCT тбл. 32/25 мг. х 30
2 оп. ЛУКСТАНОР тбл. 5/10 мг. х 30
=
1 оп. ЛУКСТАНОР тбл.10/10 мг. х 30
АЗАТРИЛ капс. 250 мг. х 8
5 оп. - 20% доп. отстъпка

A.NELSON-LONDON

A.NELSON-LONDON
ABC FARMACEUTICI
S.p.A.

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

ACTAVIS

ACTAVIS
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ЕНЕТРА тбл.100 мг. х 10
4+1 оп.
10+3 оп.
30+12 оп.
ЕРОТОН тбл.100 мг. x 4
2+1 оп.
ЕРОТОН тбл. 50 мг. x 4
2+1 оп.
КЛОПИДОГРЕЛ АКТАВИС тбл. 75 мг. х 30
10+2 оп.
20+5 оп.
ЛАНИВАЗИН тбл. 5 мг. х 30
3+1 оп.
НЕБИВОЛОЛ АКТАВИС тбл. 5 мг. х 30
3+1 оп.
ТОПОГЕЛ гел 2.5% 40 г.
1+2 оп.
20 оп. АЦЕТИЗАЛ КАРДИО тбл.100 мг. х 30
=
1 оп. АЦЕТИЗАЛ КАРДИО тбл.100 мг. х 100
+
1 оп. АЦЕТИЗАЛ КАРДИО тбл.75 мг. х 100
АЦЕТИЗАЛ тбл. 500 мг. х 20
200+10 оп.
ГЕРИТАМИН капс. х 20
10+1 оп.
ИБУДОЛОР тбл. 400 мг. х 10
5+1 оп.
ЛАКТАКЕЪР BABY капки 7.5 мл.
2 оп. - 10% доп. отстъпка
ЛАКТАКЕЪР DAILY капс. 380 мг. х 30
5+1 оп.
ЛАКТАКЕЪР KIDS тбл. за дъвчене 600 мг. х 20
2 оп. - 10% доп. отстъпка
ЛАКТАКЕЪР STOP сашети 1000 мг. х 6
5+1 оп.
МАГНЕРИЧ тбл. 500 мг. х 30
10+1 оп.
МИКОНАФИН крем 1% 15 г.
5+2 оп.
МУКОЛИЗИН сир.15 мг/5 мл.100 мл.
4+1 оп.
МУКОЛИЗИН сир. 30 мг/ 5 мл.100 мл.
4+1 оп.
РУТАСКОРБИН тбл. х 50
10+1 оп.
СУДОКРЕМ за проблемна кожа 400 г.
2 оп. - 10% доп. отстъпка
ТРОКСЕВАЗИН АКТАВИС капс. 300 мг. х 50
6+1 оп.
ТРОКСЕВАЗИН гел. 2% 40 г.
6+1 оп.

ПРОИЗВОДИТЕЛ

ACTAVIS

ACTAVIS
ACTAVIS
ACTAVIS

ACTAVIS
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ACTAVIS OTC
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ACTAVIS OTC
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СПАСАТЕЛЬ VENOFORT гел уморени крака 50 г.
СПАСАТЕЛЬ гел 50 г./кол. сребро, хиал.к-на,
ч.оман,декспантенол/
СПАСАТЕЛЬ ЗАГРЯВАЩ масажен крем 30/50 г.
СПАСАТЕЛЬ КАТРАНЕН балсам 45 г.
СПАСАТЕЛЬ крем 50 г. /кол. сребро, мл. липиди, цинков окис/
СПАСАТЕЛЬ кремогел 50 г./кол. сребро, пантенол/
СПАСАТЕЛЬ ФОРТЕ балсам 30 г.
СПАСАТЕЛЬ ХОНДРОИТИН 1000 балсам 50 г.
5+1 оп.(произволна комбинация)
30+8 оп.(произволна комбинация)
АЗПИЗАЛ тбл. 325 мг. x 100
150+18 оп.
180+27 оп.
200+40 оп.
ТЕСТ ЗА БРЕМ. CLEAR TEST-лента
8+1 оп.
3 оп. КОЛОН С пулвис 100 г.
=
1 оп. КОЛОН LIGHT пулвис 90 г.
3 оп. КОЛОН С пулвис 200 г.
=
1 оп. КОЛОН LIGHT пулвис 180 г.
АПИМЕД ХЕМОПРО маз 20 г.
10+1 оп.
АТОРВАСТАТИН АУРОБИНДО тбл. 10 мг. x 30
3+1 оп.
АТОРВАСТАТИН АУРОБИНДО тбл. 20 мг. x 30
3+1 оп.
БЕТАХИСТИН АУРОБИНДО тбл.16 мг. х 60
3+1 оп.
БЕТАХИСТИН АУРОБИНДО тбл. 24 мг. х 60
3+1 оп.
Д-Р НИЙМ КОМПЛЕКС капс. 500 мг. х 60 /кожа/
6+1 оп.
10+2 оп.
3 оп.ТЕСТ ЛЕНТИ ЗА ГЛЮКОМЕР OMNITEST 3 х 50
=
1 оп. ГЛЮКОМЕР OMNITEST 3 SET
АДВАНТАН кр. 0.1% 15 г.
10+1 оп.
АСПИРИН тбл. 500 мг. х 10 BAYER
4+1 оп.
АСПИРИН+ВИТ.С еф. тбл. 400 мг/ 240 мг. х 10 BAYER
6+1 оп.
20+8 оп.
КЛАРИТИН сир. 120 мл.
3+1 оп.
ПРИОРИН капс. х 60
3+1 оп.
ПРИОРИН МАЗНА КОСА шампоан 200 мл.
3+1 оп.
ПРИОРИН СУХА КОСА шампоан 200 мл.
3+1 оп.
НИВЕА-CARE КРЕМ ПОДХРАНВАЩ 100 мл. 80129
2 оп. - 10% доп. отстъпка
НИВЕА-CARE КРЕМ ПОДХРАНВАЩ 200 мл. 80131
2 оп. - 10% доп. отстъпка
НИВЕА-SOFT КРЕМ 50 мл. /кутия/ 89054
2 оп. - 10% доп. отстъпка
НИВЕА-SOFT КРЕМ 100 мл. /кутия/ 89059
1 оп. - 10% доп. отстъпка

ПРОИЗВОДИТЕЛ
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AMERITEK-USA
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ANDEAN MEDICINE
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PHARMA
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НИВЕА-SOFT КРЕМ 200 мл. /кутия/ 89050
2 оп. - 10% доп. отстъпка
НИВЕА-БЕБЕ САПУН 100 г. 80500
НИВЕА-САПУН LEMONGRASS+OIL 100 г. 80698
НИВЕА-САПУН MINERALS 90 г. /морски минерали/ 82430
НИВЕА-САПУН PEARL BEAUTY 100 г. 80652
НИВЕА-САПУН WATERLILY+OIL 100 г. 80694
НИВЕА-САПУН КРЕМ С БАД.МАСЛО 100 г. 80608
НИВЕА-САПУН МЕД+МАСЛО ЖОЖОБА 100г . 80665
6бр. ( произволна комбинация ) - 20% доп. отстъпка
НИВЕА-ИНТИМЕН DOUBLE EFFECT ЛОСИОН 250 мл. 80703
НИВЕА-ИНТИМЕН SENSITIVE ЛОСИОН 250 мл. 81051
НИВЕА-ИНТИМЕН ЛОСИОН 250 мл. 80813
2 бр. (произволна комбинация ) 15% доп. отстъпка
НИВЕА-ИНТИМНИ SENSITIVE КЪРПИЧКИ х 20 80705
НИВЕА-ИНТИМНИ КЪРПИЧКИ х 20 80783
2 оп. (произволна комбинация ) - 15% доп. отстъпка
НИВЕА-ШАМПОАН БОЯДИСАНА КОСА UV ФИЛТЪР 250 мл. 81470
1 оп. - 20% доп. отстъпка
НИВЕА-ШАМПОАН ВЪЗСТАНОВЯВАЩ ЗА СУХА КОСА 250 мл.
81420
1 оп. - 20% доп. отстъпка
НИВЕА-ШАМПОАН ЗА НОРМАЛНА КОСА 250 мл.81441
1 оп. - 20% доп. отстъпка
ОТИПАКС сол.15 мл.
5+1 оп.
СТИМОЛ еферв. сашети х18
СТИМОЛ сир. сашети х 18
4 оп. (произволна комбинация)
=
1 оп. СТИМОЛ сир.сашети х 18
ДУЛКОЛАКС ПИКО сол. 7.5 мг.15 мл.
12+1 оп.
МУКОСОЛВАН ЗА ДЕЦА сир. 15 мг/ 5 мл.100 мл.
10+1 оп.
МУКОСОЛВАН пастили 15 мг.х 20
8+1 оп.
МУКОСОЛВАН тбл.30мг.х20
10+1 оп.
1 оп. ФОРМОЛАЙН L112 тбл. х 60
=
1 бр. ВЪЖЕ ЗА СКАЧАНЕ ПРОМО ФОРМОЛАЙН
ФОРМОЛАЙН L112 тбл. х 60
5+1 оп.
ПАНТЕНОЛ спрей 4.63% 130 мл.
10+2 оп.
50+15 оп.
КОЛГЕЙТ-ПАСТА ЗА ЗЪБИ ACTIVE MAX WHITE EXPERT 75 мл.
1 оп. - 25% доп. отстъпка
КОЛГЕЙТ-ПАСТА ЗА ЗЪБИ MAX WHITE ONE 75 мл.
1 оп. - 25% доп. отстъпка
КОЛГЕЙТ-ЧЕТКА ЗА ЗЪБИ SLIM SOFT WHITE
1 оп. - 25% доп. отстъпка
3 оп. ФЕМИНЕЛА УРОФОРТЕ сироп 120 мл. /2+1/ ПРОМО
=
1 оп. ФЕМИНЕЛА УРОФОРТЕ сироп 120 мл.
АКУТИЛ капс. х 30
10+1 оп.
АУЛИН сашет 100 мг. х 9
3+1 оп.
20+10 оп.

ПРОИЗВОДИТЕЛ
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АУЛИН тбл. 100 мг. х 9
14+1 оп.
30+3 оп.
ПОЛИНЕЙЛ лак за нокти 80 мг/ мл. 3.3 мл.
9+1 оп.
РОЗАЛГИН EASY сол.0.1% 140 мл. х 5 КУТИЯ
7+1 оп.
РОЗАЛГИН сашет 500 мг. х 10
9+1 оп.
ФЕМИНЕЛА HYALOSOFT ваг. овули х10
6+1 оп.
ФЕМИНЕЛА ВАГИ С ваг. тбл. х 6
6+1 оп.
ФЕМИНЕЛА УРОФОРТЕ тбл. х 30
6+1 оп.
ФЕМИНЕЛА ХЕРЕДИТУМ капс. х 21
5+1 оп.
2 оп. ТЕРСО сол. 8 мл.
=
1 оп. ОФТАСИАЛЕ колир 8 мл.
ВИСКОБЛАСТ сол.15 мл.
=
1 оп. ОФТАСИАЛЕ колир 8 мл.
КУЕ капки за уши 15 мл.
5+1 оп.
10+3 оп.
ОФТАСИАЛЕ колир 8 мл.
2+1 оп.
РИНОДЖЕРМИНА назал спрей 10 мл.
4+1 оп.
САФЛОДЖИН сол. 5 мл.
=
1 оп. ОФТАСИАЛЕ колир 8 мл.
ОРАЛПРОТЕКТ КЛАСИК 300 мл. /зелен/
ОРАЛПРОТЕКТ ПУШАЧИ 300 мл. /жълт/
ОРАЛПРОТЕКТ ФОРТЕ 300 мл. /син/
3 оп. (произволна комбинация)
=
1 оп. ОРАЛПРОТЕКТ ДЖАЗИ
САЛОФАЛК рект. сусп. 4 г. 60 мл.
1+1 оп.
БУДЕНОФАЛК ПЯНА рект. фл. 2 мг. 14 дози
1+1 оп.
НЕЙЛНЕР РИПЕЪР ПИСАЛКА за нокти 4 мл.
1 оп. - 40% доп. отстъпка
25 оп. ПРОСПАН тбл. за смучене 26 мг. х 20
+
15 оп. ПРОСПАН сол.7 мг/ мл. 5 мл. х 21 КУТИЯ
+
15 оп.ПРОСПАН еф. тбл. 65 мг. х 10
+
5 оп. ПРОСПАН капки 20 мл.
+
59 оп. ПРОСПАН сир. 7 мг/ мл.100 мл.
=
19 оп. ПРОСПАН сир. 7 мг/ мл. 100 мл.

ПРОИЗВОДИТЕЛ
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CSC
PHARMACEUTICAL

5 оп. ПРОСПАН тбл. за смучене 26 мг. х 20
+
5 оп. ПРОСПАН сол. 7 мг/ мл. 5 мл. х 21 КУТИЯ
+
5 оп. ИСЛА МЕДИК ХИДРО+ пастили x 20
=
2 оп. ПРОСПАН сир. 7 мг/ мл.100 мл.
50 оп. ПРОСПАН тбл. за смучене 26 мг. х 20
+
30 оп. ПРОСПАН сол. 7 мг /мл. 5 мл. х 21 КУТИЯ
+
30 оп. ИСЛА МЕДИК ХИДРО+ пастили x 20
=
19 оп. ПРОСПАН сир. 7 мг/ мл.100 мл.
ИСЛА КАСИС пастили x 30
10+1 оп.
ИСЛА МИНТ пастили x 30
10+1 оп.
ИСЛА МУС тбл. x 30
10+1 оп.
НИЗИТА спрей 20 мл.
2+1 оп.
ПРОСПАН еф. тбл. 65 мг. х 10
10+1 оп.
ПРОСПАН сир. 7 мг /мл.1 00 мл.
10+1 оп.
ТРАХИЗАН тбл. х 20
20+2 оп.
2 оп. АЛФА БЕТИК АЛФА ЛИПОЕВА КИСЕЛИНА капс. 200 мг. х 60
+
2 оп. АЛФА БЕТИК КАНЕЛА ПЛЮС И БИОТИН капс. х 90
+
1 оп. АЛФА БЕТИК МУЛТИВИТАМИНИ тбл. 760 мг. х 30
=
1 оп. АЛФА БЕТИК МУЛТИВИТАМИНИ тбл. 760 мг. х 30
АЛФА БЕТИК МУЛТИВИТАМИНИ тбл. 760 мг. х 30
4+1 оп.
ВИТАМИН C сироп 300 мг/ 5 мл. 120 мл.
5+1 оп.
15+4 оп.
ГЕРМАНИЙ 132 ACTIVE капс. 500 мг. x 30
4+1 оп.
ДЕТОКС АКТИВЕН ВЪГЛЕН капс. 260 мг. x 20
5+1 оп.
40+10 оп.
ОСТЕОМУУВ капс. 1431 мг. х 120 /ДЖОЙНТ КЕЪР/
5+1 оп.
ПРОПОЛИС капс. 500 мг. х 90
5+1 оп.
САМБУКУС NIGRA FOR KIDS сироп 120 мл.
5+1 оп.
15+4 оп.
АЛОЕ ВЕРА гел 946 мл. GNC
4+1 оп.
АЛОЕ ВЕРА сок 946 мл. GNC
4+1 оп.
ВИТАМИН D3 тбл .400 IU х 100 GNC
5+1 оп.
ВИТАМИН E капс. 100 IU х 100 GNC
5+1 оп.

CSC
PHARMACEUTICAL
CSC
PHARMACEUTICAL
CSC
PHARMACEUTICAL
CSC
PHARMACEUTICAL
CSC
PHARMACEUTICAL
CSC
PHARMACEUTICAL
CSC
PHARMACEUTICAL
D.M.G.ITALIA

D.M.G.ITALIA

D.M.G.ITALIA

D.M.G.ITALIA
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DENTA MED

DR.FALK PHARMA
DR.FALK PHARMA
EMONA MED
ENGELHARD
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ВИТАМИН E капс. 200 IU х 100 GNC
5+1 оп.
ГАРЦИНИЯ КАМБОДЖИА капс. 500 мг. х 90 GNC
3+1 оп.
КОЕНЗИМ Q10 капс. 100 мг. х 30 GNC
3+1 оп.
КОТЕШКИ НОКЪТ капс. 500 мг. х 90 GNC
3+1 оп.
Л-АРГИНИН капс. 500 мг. x 90 GNC
5+1 оп.
ЛЕНЕНО МАСЛО капс. 1000 мг. х 90 GNC
4+1 оп.
МАГНЕЗИЙ тбл. 250 мг. х 90 GNC
5+1 оп.
МЕЛАТОНИН тбл. 3 мг. х 60 GNC
1 оп. - 15% доп. отстъпка
РИБЕНО МАСЛО капс. 1000 мг. х 90 GNC
5+1 оп.
СЕЛЕН тбл.100 мкг. х 100 GNC
5+1 оп.
ХРУЩЯЛ ОТ АКУЛА капс. 750 мг. x 90 GNC
3+1 оп.
АКВАФРЕШ 3 FRESH паста тройна защита 125 мл./синя/
АКВАФРЕШ 3 MILD паста тройна защита 125 мл./зелена/
6 оп. (произволна комбинация )
=
1 оп. АКВАФРЕШ 3 FRESH паста тройна защита 125 мл. /синя/
20 оп. (произволна комбинация )
=
4 оп. АКВАФРЕШ 3 FRESH паста тройна защита 125 мл. /синя/
АКВАФРЕШ HD ILLUMINATING WHITE 75 мл. /синя/
2 оп. - 25% доп. отстъпка
АКВАФРЕШ ВОДА ЗА УСТА FRESH&MINTY 500 мл.
1 оп. - 35% доп. отстъпка
ЛАКТАЦИД MOISTURIZING лосион интимен 200 мл.
2 оп. - 20% доп. отстъпка
ЛАКТАЦИД PHARMA гел интимен 250 мл.
2 оп. - 20% доп. отстъпка
ЛАКТАЦИД SENSITIVE лосион интимен 200 мл.
2 оп. - 20% доп. отстъпка
ЛАКТАЦИД лосион интимен 200 мл.
2 оп. - 20% доп. отстъпка
ПАНТЕНОЛ ФОРТЕ 10% охлаждащ спрей 150 мл.
5+1 оп.
20+5 оп.
60+20 оп.
ПАРОДОНТАКС КЛАСИК/БЕЗ ФЛУОРИД п. за зъби 75 мл.
ПАРОДОНТАКС ИЗБЕЛВАЩА п. зъби 75 мл.
ПАРОДОНТАКС EXTRA FRESH п. за зъби 75 мл.
6 оп. (произволна комбинация )
=
1 оп. ПАРОДОНТАКС КЛАСИК/БЕЗ ФЛУОРИД п. за зъби 75 мл.
20 оп. (произволна комбинация )
=
4 оп. ПАРОДОНТАКС КЛАСИК/БЕЗ ФЛУОРИД п. за зъби 75 мл.
СЕНСОДИН COMPLETE PROTECTION extra fresh п. за зъби 75 мл.
2 оп. - 17% доп. отстъпка
СЕНСОДИН COMPLETE PROTECTION п. за зъби 75 мл.
2 оп. - 17% доп. отстъпка
СЕНСОДИН REPAIR&PROTECT WHITENING п. за зъби 75 мл.
2 оп. - 17% доп. отстъпка

ПРОИЗВОДИТЕЛ

GNC-GENERAL
NUTRITION-USA
GNC-GENERAL
NUTRITION-USA
GNC-GENERAL
NUTRITION-USA
GNC-GENERAL
NUTRITION-USA
GNC-GENERAL
NUTRITION-USA
GNC-GENERAL
NUTRITION-USA
GNC-GENERAL
NUTRITION-USA
GNC-GENERAL
NUTRITION-USA
GNC-GENERAL
NUTRITION-USA
GNC-GENERAL
NUTRITION-USA
GNC-GENERAL
NUTRITION-USA
GSK

GSK
GSK
GSK
GSK
GSK
GSK
GSK

GSK

GSK
GSK
GSK
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СЕНСОДИН REPAIR&PROTECT п. за зъби 75 мл.
2 оп. - 17% доп. отстъпка
СЕНСОДИН ВОДА ЗА УСТА COOL MINT 500 мл.
1 оп. - 35% доп. отстъпка

GSK

Четка за зъби АКВАФРЕШ CLEAN FLEX medium duo /подв. рамо/
2 оп. - 20% доп. отстъпка
ЧЕТКА ЗА ЗЪБИ АКВАФРЕШ EVERYDAY CLEAN MEDIUM
2 оп. - 20% доп. отстъпка
4 оп. ЗОВИРАКС кр. 5% 2 г.
=
1 оп. ПАНАДОЛ БЕБЕ сусп. 120 мг/ 5 мл. 100 мл.
5 оп. ПАНАДОЛ ЕКСТРА ОПТИЗОРБ тбл. 500/ 65 мг. х 12
=
1 оп. ПАНАДОЛ ОПТИЗОРБ тбл. 500 мг. х 12
ПАНАДОЛ БЕБЕ сусп. 120 мг/ 5 мл. 100 мл.
11+1 оп.
ПАНАДОЛ ОПТИЗОРБ тбл. 500 мг. х 12
11+1 оп.
22+3 оп.
ПАНАДОЛ ОПТИЗОРБ тбл. 500 мг. х 24
11+1 оп.
22+3 оп.
БИНТ Peha-Crepp E еласт. фиксиращ 10 см/ 4 м. x 20 КУТИЯ
1 оп. - 15% доп. отстъпка
ДЕРМАПЛАСТ AQUA филм-лепенка 3 разм. х 20
5 оп. - 12% доп. отстъпка
ДЕРМАПЛАСТ CLASSIC текст. лепенка 6/ 10см. х 10
10 оп. - 12% доп. отстъпка
ДЕРМАПЛАСТ ELASTIC лепенка 2 разм. х 20
5 оп. - 12% доп. отстъпка
ДЕРМАПЛАСТ KIDS лепенка 2 разм. х 20
5 оп. - 12% доп. отстъпка
ДЕРМАПЛАСТ PROTECT лепенка 19/ 72 мм. х 20
5 оп. - 12% доп. отстъпка
ДЕРМАПЛАСТ PROTECT лепенка 6/ 10 см. х 10
5 оп. - 12% доп. отстъпка
ДЕРМАПЛАСТ SENSITIVE лепенка 19/ 72 мм. х 20
5 оп. - 12% доп. отстъпка
ДЕРМАПЛАСТ UNIVERSAL лепенка 2 разм. х 20 /water resistant/
10 оп. - 12% доп. отстъпка
ДЕРМАПЛАСТ UNIVERSAL лепенка 5 разм. х 40 /water resistant/
10 оп. - 12% доп. отстъпка
ПОДЛОЖКИ АНАТ. ВЪЗР. - МАКСИ MOLIMED х 14
8+1 оп.
ПОДЛОЖКИ АНАТ. ВЪЗР. - МИДИ MOLIMED х 14
8+1 оп.
ПОДЛОЖКИ АНАТ. ВЪЗР.- МИНИ MOLIMED х 14
6+1 оп.
АМИГОС В17 КОМЛЕКС капс. х 60
4+1 оп.
ГАРСИНИЯ SLIM капс. х 30 DR. GREEN
3+1 оп.
КОЛАГЕН АКТИВ капс. х 30 DR. GREEN
3+1 оп.
КОЛАГЕН крем за устни 30 мл.
5+1 оп.
10+3 оп.
НОНИ капс. 500 мг. х 60 DR. GREEN
4+1 оп.

GSK

GSK

GSK
GSK-CONSUMER
HEALTHCARE
GSK-CONSUMER
HEALTHCARE
GSK-CONSUMER
HEALTHCARE
GSK-CONSUMER
HEALTHCARE
GSK-CONSUMER
HEALTHCARE
HARTMANN
HARTMANN
HARTMANN
HARTMANN
HARTMANN
HARTMANN
HARTMANN
HARTMANN
HARTMANN
HARTMANN
HARTMANN
HARTMANN
HARTMANN
HEALTH AID
HEALTH AID
HEALTH AID
HEALTH AID

HEALTH AID
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ОМЕГА 3-6-9 капс. x 30 DR. GREEN
3+1 оп.
10+4 оп.
20+10 оп.
РЕДУКАЛ SLIM капс. x 30 DR. GREEN
3+1 оп.
ХИАЛУРОН крем за устни 30 мл.
5+1 оп.
10+3 оп.
ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА капс. 50 мг. х 30 DR. GREEN
3+1 оп.
5 оп. БИОЛЕКТРА МАГНЕЗИЙ Форте Лимон еф. тбл. 243 мг. х 20
+
5 оп. БИОЛЕКТРА Магнезий Форте Портокал еф. тбл. 243 мг.х
20
=
1 оп. Магнезий Форте Портокал еф. тбл. 243 мг.х 20
СМЕКТА сашет х 30 КУТИЯ
7+1 оп.
СМЕКТА сашет х 60 КУТИЯ
7+1 оп.

HEALTH AID

ВИТАМИН C aмп. 200 мг. 2 мл. х 10 КУТИЯ /За пиене/
3+1 оп.
10+4 оп.
ВИТАМИН C aмп. 500 мг. 5 мл. х 10 КУТИЯ /За пиене/
3+1 оп.
15+10 оп.
АУТАН ФЕМИЛИ ГЕЛ спрей 100 мл. /над 2 год./
3+1 оп.
АУТАН ФЕМИЛИ лосион 100 мл.
3+1 оп.
АУТАН ФЕМИЛИ стик 50 мл.
3+1 оп.
АУТАН ФЕМИЛИ СУХ спрей 100 мл.
3+1 оп.
РАЙД ИЗПАРИТЕЛ С ЛАМИН. ТАБЛЕТИ 666
4+1 оп.
ДЖОНСЪН-BABY ПУДРА 100г.
1 оп. - 10% доп. отстъпка
KRKA - обща номенклатура
при закуп. на произв. комб. за 200 лв.с ДДС - 1.50% доп.
отстъпка
при закуп. на произв. комб. за 350 лв. с ДДС - 2.50% доп.
отстъпка
ГИНОФЛОР ваг. тбл. х 6
5+1 оп.
ФЛУОМИЗИН ваг. тбл. 10 мг. х 6
5+1 оп.
3 оп. ВЕРТИМЕД тбл. 24 мг. х 60
=
1 оп. ВЕРТИМЕД тбл.16 мг. х 90
АЛМИРАЛ гел 1.16% 50 г.
5 оп. - 20% доп. отстъпка
АСКЕТОН тбл. 500 мг. х 32
3 оп. - 20% доп. отстъпка
АСКЕТОН тбл. 500 мг. х 64
3 оп. - 20% доп. отстъпка
АСКЕТОН тбл. 500 мг. х 96
2 оп. - 20% доп. отстъпка
БРОМОКРИПТИН MEDOCHEMIE тбл. 2.5 мг. х 30
2 оп. - 10% доп. отстъпка

JIANGXI
PHARM.-CHINA

HEALTH AID
HEALTH AID

HEALTH AID
HERMES
ARZNEIMITTEL
GmbH

IPSEN
IPSEN

JIANGXI
PHARM.-CHINA
JOHNSON WAX
JOHNSON WAX
JOHNSON WAX
JOHNSON WAX
JOHNSON WAX
JOHNSONS BABY
KRKA

MEDICO UNO
PHARMA
MEDICO UNO
PHARMA
MEDOCHEMIE LTD

MEDOCHEMIE LTD
MEDOCHEMIE LTD
MEDOCHEMIE LTD
MEDOCHEMIE LTD
MEDOCHEMIE LTD
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ВАКОНТИЛ капс. 2 мг. х 10
3 оп. - 20% доп. отстъпка
ГЛЮКОЗАМИН ДИАС капс. 500 мг. x 60
2 оп. - 10% доп. отстъпка
МЕДОКЛАВ тбл. 875 / 125 мг. х 14
4 оп. - 20% доп. отстъпка
ДЕРМОДРИН унг. 30 г.
10+1 оп.
50+6 оп.
200+30 оп.
ТАЗЕКТАН капс. 500 мг. х 15
5+1 оп.
ТАЗЕКТАН сашети 250 мг. х 20
5+1 оп.
ДУСПАТАЛИН капс. 200 мг. х 30
ДУСПАТАЛИН тбл. 135 мг. х 30
при закупуване на произв. комб. за 130 лв. с ДДС
=
1 оп. ДУСПАТАЛИН капс. 200 мг. х 30
ДУФАЛАК сироп 200 мл.
ДУФАЛАК сир. сашети 15 мл. х 10
при закупуване на произв. комб. на стойност 110 лв. с ДДС
=
1 оп. ДУФАЛАК сироп 200 мл.
при закупуване на произв. комб. на стойност 530 лв. с ДДС
=
7 оп. ДУФАЛАК сироп 200 мл.
при закупуване на произв. комб. на стойност 2600 лв. с ДДС
=
50 оп. ДУФАЛАК сироп 200 мл.
ХИДРАСЕК ЗА ДЕЦА сашет 30 мг. х 16
ХИДРАСЕК ЗА КЪРМАЧЕТА сашет 10 мг. х 16
ХИДРАСЕК капс. 100 мг. х 10
10 оп. (произволна комбинация)
=
1 оп. ХИДРАСЕК ЗА ДЕЦА сашет 30 мг. х 16
50 оп. (произволна комбинация)
=
7 оп. ХИДРАСЕК ЗА ДЕЦА сашет 30 мг. х 16
155 оп. (произволна комбинация)
=
30 оп. ХИДРАСЕК ЗА ДЕЦА сашет 30 мг. х 16
АЛАЙВ МУЛТИВИТАМИНИ ДЕТСКИ дъвч. тбл. x 120
5+1 оп.
АЛАЙВ МУЛТИВИТАМИНИ ДЕТСКИ жел. бонбони x 90
5+1 оп.
АЛАЙВ тбл. 1 г. x 30
5+1 оп.
15+4 оп.
АЛОЕ ВЕРА капс. 550 мг. х 100 NATURES
5+1 оп.
АЛОЕ ВЕРА сок от цели листа 1000 мл. NATURES
3+1 оп.
БИОСЕЛ КОЛАГЕН капс. 500 мг. x 60
5+1 оп.
ДИВ ЯМ капс. 425 мг. х 100 NATURES
5+1 оп.
ЗЕЛЕНО КАФЕ ЕКСТРАКТ капс. 500 мг. х 60 NATURES
4+1 оп.
КОТЕШКИ НОКЪТ капс. 485 мг. х 100 NATURES
5+1 оп.

ПРОИЗВОДИТЕЛ

MEDOCHEMIE LTD
MEDOCHEMIE LTD
MEDOCHEMIE LTD
MONTAVIT

MONTAVIT
MONTAVIT
MYLAN

MYLAN

MYLAN

NATURE S WAY
PRODUCTS-USA
NATURE S WAY
PRODUCTS-USA
NATURE S WAY
PRODUCTS-USA
NATURE S WAY
PRODUCTS-USA
NATURE S WAY
PRODUCTS-USA
NATURE S WAY
PRODUCTS-USA
NATURE S WAY
PRODUCTS-USA
NATURE S WAY
PRODUCTS-USA
NATURE S WAY
PRODUCTS-USA
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КУДЗУ капс. 613 мг. х 50 NATURES
5+1 оп.
НАТУРАЛАКС 3 капс. х 100
6+1 оп.
НАТУРАЛАКС 3 капс. х 20
6+1 оп.
ПРИМАДОФИЛУС KIDS ПОРТОКАЛ дъвч. тбл. x 30
4+1 оп.
ПРИМАДОФИЛУС KIDS ЧЕРЕША дъвч. тбл. x 30
4+1 оп.
ПРОСТКЕЪР капс. х 90
5+1 оп.
САМБУКУС FOR KIDS сироп 120 мл.
5+1 оп.
САМБУКУС ORIGINAL сироп 120 мл.
5+1 оп.
ХИДРАПЛЕНИШ капс. х 30 /млада кожа, здрави стави/
5+1 оп.
6 оп. АМБРЕКС ЗА ДЕЦА сир.15 мг/ 5 мл. 100 мл.
+
6 оп. АМБРЕКС сир.30 мг/ 5 мл.150 мл.
=
3 оп. АМБРЕКС ЗА ДЕЦА сир.15 мг/ 5 мл.100 мл.
АЗАКС тбл. 500 мг. х 3
7+1 оп.
АЗАКС тбл. 500 мг. х 5
7+1 оп.
АКСЕФ тбл. 500 мг. х 10
7+1 оп.
АКСЕФ тбл. 500 мг. х 20
7+1 оп.
АЛОРА сир. 100 мл.
10+1 оп.
АЛОРА тбл. х 20
10+1 оп.
АМБРЕКС ЗА ДЕЦА сир. 15 мг/ 5 мл. 100 мл.
10+1 оп.
АМБРЕКС сир. 30 мг/ 5 мл.150 мл.
10+1 оп.
АНЗИБЕЛ КЛАСИК тбл. за смучене х 20
9+3 оп.
АНЗИБЕЛ МЕД И ЛИМОН тбл. за смучене х 20
9+3 оп.
АНЗИБЕЛ МЕНТОЛ тбл. за смучене х 20
9+3 оп.
АТОРВИН тбл.10 мг. х 30
10+1 оп.
АТОРВИН тбл. 20 мг. х 30
10+1 оп.
АТОРВИН тбл. 40 мг. х 30
10+1 оп.
БИО БАЛАНС БЕЙБИ сашет х 10 /6+м./
7+1 оп.
БИО БАЛАНС сашет х 10
7+1 оп.
ДЕСИБЕЛ сироп 2.5 мг/ 5 мл.150 мл.
5+1 оп.
ДЕСИБЕЛ тбл. 5 мг. х 20
7+1 оп.
ЕСОБЕЛ тбл.10 мг. х 28
10+1 оп.
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PRODUCTS-USA
NATURE S WAY
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NATURE S WAY
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NOBEL ILLAC
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NOBEL ILLAC
NOBEL ILLAC
NOBEL ILLAC
NOBEL ILLAC
NOBEL ILLAC
NOBEL ILLAC
NOBEL ILLAC
NOBEL ILLAC
NOBEL ILLAC
NOBEL ILLAC
NOBEL ILLAC
NOBEL ILLAC
NOBEL ILLAC
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ЕСОБЕЛ тбл. 20 мг. х 28
6+1 оп.
ЕТОДИН ФОРТ тбл. 400 мг. х 14
7+1 оп.
ИРБЕСАН тбл.150 мг. х 28
10+1 оп.
ИРБЕСАН тбл. 300 мг. х 28
10+1 оп.
КАНДИЗОЛ капс.150 мг. х 1
10+1 оп.
КАНДИЗОЛ капс. 150 мг. х 3
7+1 оп.
КАНТАБ ПЛЮС тбл. 16 мг/ 12.5 мг. х 28
10+1 оп.
КАНТАБ ПЛЮС тбл. 32 мг/ 12.5 мг. х 28
10+1 оп.
КАНТАБ тбл. 8 мг. х 28
10+1 оп.
КАНТАБ тбл. 16 мг. х 28
10+1 оп.
КАНТАБ тбл. 32 мг. х 28
10+1 оп.
КО-ИРБЕСАН тбл.150 /12.5 мг. х 28
10+1 оп.
КО-ИРБЕСАН тбл. 300/ 12.5 мг. х 28
10+1 оп.
ЛАНСОПРОЛ капс. 15 мг. х 28
10+1 оп.
ЛАНСОПРОЛ капс. 30 мг. х 14
10+1 оп.
ЛАНСОПРОЛ капс. 30 мг. х 28
10+1 оп.
ЛЕФЛОКС тбл. 500 мг. х 7
7+1 оп.
МЕКСИЯ НАЧАЛНА ОПАКОВКА тбл. х 28
10+1 оп.
МЕКСИЯ тбл. 10 мг. х 30
10+1 оп.
МЕКСИЯ тбл. 20 мг. х 28
10+1 оп.
МЕЛБЕК амп.15 мг/1.5 мл. х 5
7+1 оп.
МЕЛБЕК тбл. 7.5 мг. х 30
10+1 оп.
МЕЛБЕК ФОРТЕ тбл.15 мг. х 10
10+1 оп.
МЕЛБЕК ФОРТЕ тбл.15 мг. х 30
10+1 оп.
ОЛФРЕКС тбл. 5 мг. х 28
10+1 оп.
ОЛФРЕКС тбл. 10 мг. х 28
10+1 оп.
ОЛФРЕКС тбл. 20 мг. х 28
10+1 оп.
ОМЕПРАЗИД капс. 20 мг. х 14
10+1 оп.
ПУЛСЕТ тбл. 20 мг. х 14
10+1 оп.
ПУЛСЕТ тбл. 40 мг. х 14
10+1 оп.

ПРОИЗВОДИТЕЛ
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NOBEL ILLAC
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NOBEL ILLAC
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ПУЛСЕТ тбл. 40 мг. х 28
10+1 оп.
РЕ-КОМФОРТ тбл. за дъвчене х 6
7+1 оп.
РЕСПИГАРД капс. х 10
9+3 оп.
СЕФПОТЕК тбл. 200 мг. х 10
7+1 оп.
СЕФПОТЕК тбл. 200 мг. х 14
6+1 оп.
ТАЙЛОЛ сусп. 120 мг/ 5 мл.100 мл.
3+1 оп.
ТАЙЛОЛ ХОТ Д сашет х 12
10+1 оп.
ТАЙЛОЛ ХОТ ЗА ДЕЦА сашети х 12
5+1 оп.
ТАЙЛОЛ ХОТ сашет х 12
10+1 оп.
100+30 оп.
ТАЙЛОЛ ХОТ сашет х 6
50+15 оп.
ФУНГОСТАТИН гран. 100000 UI/ мл. 50 мл.
5+1 оп.
ФУНГОФИН крем 1% 15 г.
7+1 оп.
ФУНГОФИН тбл. 250 мг. х 14
5+1 оп.
ХЕМОКЛИН гел 45 мл.
3+1 оп.
5+2 оп.
9+4 оп.
ТАМПОНИ OB ПРОКОМФОРТ МИНИ х 8
1 оп. - 10% доп. отстъпка
ТАМПОНИ OB ПРОКОМФОРТ НОРМАЛ х 8
1 оп. - 10% доп. отстъпка
ТАМПОНИ OB ПРОКОМФОРТ СУПЕР х 8
1 оп. - 10% доп. отстъпка
АЛГОЗОН тбл. 500 мг. х 20
10+2 оп.
30+10 оп.
1 оп. ЦИКАТРИ капс. х 36
+
1 оп. ЦИКАТРИДИНА суп. х 10
=
10% доп. отстъпка
ЦИКАТРИ капс. х 36
3+1 оп.
САМБУКОЛ IMMUNO FORTE пастили х 20
4+1 оп.
САМБУКОЛ IMMUNO FORTE сироп 120 мл.
4+1 оп.
САМБУКОЛ IMMUNO KIDS сироп 120 мл.
4+1 оп.
САМБУКОЛ KIDS дъвчащи др.х 60
4+1 оп.
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NOBEL ILLAC
NOBEL ILLAC
NOBEL ILLAC
NOBEL ILLAC
NOBEL ILLAC
NOBEL ILLAC
NOBEL ILLAC
NOBEL ILLAC
NOBEL ILLAC

NOBEL ILLAC
NOBEL ILLAC
NOBEL ILLAC
NOBEL ILLAC
NOVACLIN B.V.AMSTERDAM

OB
OB
OB
OZONE-OTC

PG-NATURPHARMA

PG-NATURPHARMA
PHARMA CARE
PHARMA CARE
PHARMA CARE
PHARMA CARE
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1 бр. ТЕРА ПЪРЛ KIDS ЖАБА компрес
+
1 бр. ТЕРА ПЪРЛ KIDS ПРАСЕ компрес
+
1 бр. ТЕРА ПЪРЛ ГРЪБ пакет
+
1 бр. ТЕРА ПЪРЛ КОЛЯНО пакет
+
1 бр. ТЕРА ПЪРЛ МАСКА ЗА ОЧИ
+
1 бр. ТЕРА ПЪРЛ РАМЕНА-ВРАТ пакет
+
1 бр. ТЕРА ПЪРЛ СПОРТЕН пакет
+
1 бр. ТЕРА ПЪРЛ СТАВИ лента
=
10% доп. отстъпка
5 оп. СЛИМКЪТ ДАЙЕТСТАР капс. х 60
=
1 оп. СЛИМКЪТ КОНТРОЛ НА ТЕГЛОТО капс. х 60
5 оп. СЛИМКЪТ ДРЕНИРАЩА НАПИТКА сашети 3 г. х 10
=
1 оп. СЛИМКЪТ КОНТРОЛ НА ТЕГЛОТО капс. х 60
5 оп. СЛИМКЪТ изгаряща мазнините напитка сашети 5 г. х 15
=
1 оп. СЛИМКЪТ КОНТРОЛ НА ТЕГЛОТО капс. х 60
ЛОМЕКСИН ваг. капс. 600 мг. х 1
5+1 оп.
ЛОМЕКСИН кр. 2% 30 г.
5+1 оп.
МУЛТИЛАК BABY СИНБИОТИК сашети х 10
5+1 оп.
МУЛТИЛАК СИНБИОТИК капс. х 10
5+1 оп.
РЕЛАМАКС B6 тбл.х30
5+1 оп.
СЛИМКЪТ КОНТРОЛ НА ТЕГЛОТО капс. х 60
5+1 оп.
ТЕРА ПЪРЛ KIDS ЖАБА компрес
1 бр. - 5% доп. отстъпка
ТЕРА ПЪРЛ KIDS ПРАСЕ компрес
1 бр. - 5% доп. отстъпка
ТЕРА ПЪРЛ ГРЪБ пакет
1 бр. - 5% доп. отстъпка
ТЕРА ПЪРЛ КОЛЯНО пакет
1 бр. - 5% доп. отстъпка
ТЕРА ПЪРЛ МАСКА ЗА ОЧИ
1 бр. - 5% доп. отстъпка
ТЕРА ПЪРЛ РАМЕНА-ВРАТ пакет
1 бр. - 5% доп. отстъпка
ТЕРА ПЪРЛ СПОРТЕН пакет
1 бр. - 5% доп. отстъпка
ТЕРА ПЪРЛ СТАВИ лента
1 бр. - 5% доп. отстъпка
ЦИКЛО-3 ФОРТ капс. х 30
5+1 оп.
ФЛЕКС КОД сол. 500 мл.
4+1 оп.
АЛЕРТЕСИН тбл. 10 мг. х 7
5+1 оп.

ПРОИЗВОДИТЕЛ

PHARMASWISSVALEANT

PHARMASWISSVALEANT
PHARMASWISSVALEANT
PHARMASWISSVALEANT
PHARMASWISSVALEANT
PHARMASWISSVALEANT
PHARMASWISSVALEANT
PHARMASWISSVALEANT
PHARMASWISSVALEANT
PHARMASWISSVALEANT
PHARMASWISSVALEANT
PHARMASWISSVALEANT
PHARMASWISSVALEANT
PHARMASWISSVALEANT
PHARMASWISSVALEANT
PHARMASWISSVALEANT
PHARMASWISSVALEANT
PHARMASWISSVALEANT
PIERRE FABRE
PLANTAPOL
POLPHARMA
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БИСЕПТОЛ сусп. 200/ 40 мг/ 5 мл. 80 мл
5+1 оп.
БОБОТИК ФОРТЕ сол. 30 мл.
6+1 оп.
12+3 оп.
ПАНАКТИВ сусп.100 мг/ 5 мл.120 мл
5+1 оп.
ФИТОЛИЗИН паста за пиене 100 г.
5+1 оп.
ВОМАКУР суп. 40 мг. х 10
15 оп. - 5% доп. отстъпка
ДЕГАН тбл. 10 мг. х 30
50 оп. - 5% доп. отстъпка
ЕКЗИЛОР ПИСАЛКА за нокти 400 дози
2 оп. - 15% доп. отстъпка
ЕКЗОДЕРИЛ кр. 1% 15 г.
15 оп. - 5% доп. отстъпка
ЕКЗОДЕРИЛ крем 1% 30 г.
5 оп. - 5% доп. отстъпка
ЕКЗОДЕРИЛ сол. 1% 10 мл.
15 оп. - 5% доп. отстъпка
ЕКЗОДЕРИЛ сол. 1% 20 мл.
10 оп. - 5% доп. отстъпка
ЛИНЕКС BABY капки 8 мл.
5+1 оп.
8+2 оп.
ЛОПЕДИУМ капс. 2 мг. х 10
30 оп. - 5% доп. отстъпка
ХЕКСАЛГИН орал сол. 500 мг/ мл. 20 мл.
20 оп. - 5% доп. отстъпка
НО-ШПА КОМФОРТ филм. тбл. 40 мг. х 24
10+1 оп.
НО-ШПА тбл. 40 мг. х 24
10+1 оп.
ЗАБАК колир 0.25 мг/ мл. 5 мл.
2+1 оп.
ТЕАЛОЗ ДУО капки за очи 5 мл.
5+1 оп.
ВИВА ЧУПС БЛИЗАЛКИ ДЖИНДЖЪР гадене, повръщане х 3
4+1 оп.
10+4 оп.
14+7 оп.
ЗИРТЕК D тбл. 5 мг/ 120 мг. х 14
10+1 оп.
КСИЗАЛ сол. 5 мг/ мл. 20 мл.
20+2 оп.
КСИЗАЛ тбл. 5 мг. х 20
20+2 оп.
КСИЗАЛ тбл. 5 мг. х 7
20+2 оп.
ЕФЕРАЛГАН +C еф. тбл. 330 мг. x 20
5+1 оп.
ЕФЕРАЛГАН еф. тбл. 500 мг. х 16
5+1 оп.
СТОПЕРАН капс. 2 мг. х 8
12+1 оп.
ПРЕГНАКЕР сироп 200 мл.
2 оп. - 40% доп. отстъпка

ПРОИЗВОДИТЕЛ

POLPHARMA
POLPHARMA

POLPHARMA
POLPHARMA
SANDOZ OTC
SANDOZ OTC
SANDOZ OTC
SANDOZ OTC
SANDOZ OTC
SANDOZ OTC
SANDOZ OTC
SANDOZ OTC

SANDOZ OTC
SANDOZ OTC
SANOFI-AVENTIS
SANOFI-AVENTIS
THEA
THEA
UAB POLTA

UCB FARCHIM
UCB FARCHIM
UCB FARCHIM
UCB FARCHIM
UPSA
UPSA
US PHARMACIA
VITABIOTICS
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УЕЛКИД ЗА ДЕЦА И БЕБЕТА сироп 150 мл.
4 оп. - 40% доп. отстъпка
5 оп. - 50% доп. отстъпка
ВИТАМИН B-компл.+C тбл. х 30 WALMARK
2+1 оп.
ГЛЮКОЗАМИН ФОРТЕ тбл. х 30 WALMARK
3+1 оп.
ЛИДЕРИН тбл. х 6
4+1 оп.
ОМЕГА 3 капс. 1000 мг. х 30 WALMARK
3+1 оп.
СЕПТОФОРТ СТРОНГ тбл. 5/ 5 мг. х 12
5+1 оп.
10+3 оп.
СЕПТОФОРТ СТРОНГ тбл. 5/ 5 мг. х 24
5+1 оп.
10+3 оп.
СЕПТОФОРТ тбл. 2 мг. х 12
5+1 оп.
10+3 оп.
СЕПТОФОРТ тбл. 2 мг. х 24
5+1 оп.
10+3 оп.
ЗЕНАРО сироп 0.5 мг/ мл. 200 мл.
3 оп. - 9% доп. отстъпка
ЗЕНАРО тбл. 5 мг. х 28
5 оп. - 9% доп. отстъпка
ЗЕНАРО тбл. 5 мг. х 7
5 оп. - 9% доп. отстъпка
ЗОДАК тбл. 10 мг. х 10
10+1 оп.
ТАКСИЕР тбл. 100 мг. х 4
2+2 оп.
ХЕЛИДЕС капс. 20 мг. х 14
2 оп. -14% доп. отстъпка
АСПЕТАКС ПРОТЕКТ АДИФАРМ тбл. 100 мг. х 30
6+1 оп.
10+2 оп.
12+3 оп.
ГАСТРОПРОТЕКТ АДИФАРМ тбл. х 24
МЕЛАТОНИН тбл. 1 мг. х 60
6 оп. (произволна комбинация)
=
1 оп. ГАСТРОПРОТЕКТ АДИФАРМ тбл. х 24
10 оп. (произволна комбинация)
=
2 оп. ГАСТРОПРОТЕКТ АДИФАРМ тбл. х 24
12 оп. (произволна комбинация)
=
3 оп.ГАСТРОПРОТЕКТ АДИФАРМ тбл. х 24
ГЕРИКАПС капс. х 20
10+1 оп.
20+3 оп.
30+6 оп.
ДИКЛОНЕВРОВИТ капс. х 30
4+1 оп.

ПРОИЗВОДИТЕЛ

VITABIOTICS

WALMARK
WALMARK
WALMARK
WALMARK
WALMARK

WALMARK

WALMARK

WALMARK

ZENTIVA
ZENTIVA
ZENTIVA
ZENTIVA
ZENTIVA
ZENTIVA
АДИФАРМ ЕООД

АДИФАРМ ЕООД

АДИФАРМ ЕООД

АДИФАРМ ЕООД

Промоции
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ИБУЛЕК сашет 400мг.х10
ИБУЛЕК сашет 600мг.х10
5 оп.(произволна комбинация)
=
1 оп. ИБУЛЕК сашет 400мг.х10
8 оп.(произволна комбинация)
=
2 оп. ИБУЛЕК сашет 400мг.х10
10 оп.(произволна комбинация)
=
3 оп. ИБУЛЕК сашет 400мг.х10
ЕКСТРАКТ АЛОЕ амп.1мл.х10 /за пиене/
3 оп. - 10% доп. отстъпка
ЕНТЕРОФЛОРИД капс.х10
3 оп. - 15% доп. отстъпка
АЛТОРИЯ капс.450мг.х30
5+1 оп.
АЛТОРИЯ сироп 100мл.
2+1 оп.
БАРСА капс.460мг.х30
5+1 оп.
ГЕРИМАК капс.150мг.х50 /дъхав здравец/
7+1 оп.
ИРИДИЛ капки за очи 0.5мл.х10
5+1 оп.
ЛАКСИЛИН капс.400мг.х15
5+1 оп.
ЛАКСИЛИН сироп 100мл.
3+1 оп.
ДИКЛОФЕНАК ВЕТПРОМ гел 1% 50г.
1 оп. - 15% доп. отстъпка
КЕТОПРОФЕН ВЕТПРОМ гел 2.5% 50г.
1 оп. - 15% доп. отстъпка
ТРОКСЕРУТИН ВЕТПРОМ гел 2% 40г.
1 оп. - 15% доп. отстъпка
5 оп. ВИПРАЗИН РЕПЕЛЕНТ спрей 120мл.
=
1 оп. ВИПРИН КЛИЙН ШАМПОАН+гребен 100мл.
ЛУТЕИН КОМПЛЕКС ПЛЮС капс.х30+ПОДАРЪК
5+1 оп.
ЛУТЕИН КОМПЛЕКС ПЛЮС капс.х30
5+1 оп.
ПРОСТАТИЗАЛ ПЛЮС тбл.х60 ВИТА ХЕРБ
4+1 оп.
ВИСИЛАЙФ HEALTH капс.500мг.х30 /ОМЕГА-3/
3+1 оп.
ВИТАСЛИМ LIGHT капс.500мг.х30
5+1 оп.
ВИТАСЛИМ LINE капс.515мг.х30
5+1 оп.
ПРОКОМБО капс.554мг.х10
5+1 оп.
2 оп. ХЕПАСЕЙВ капс.х60
=
1 оп. ОМЕПРАЗОЛ ГЕНЕРИКОН капс.20мг.х28
4 оп. КОМФОРТЕКС ЛАЙМ тбл.за смучене х20
=
1 оп. КОМФОРТЕКС ПОРТОКАЛ тбл.за смучене х20
4 оп. КОМФОРТЕКС ПОРТОКАЛ тбл.за смучене х20
=
1 оп. КОМФОРТЕКС ЛАЙМ тбл.за смучене х20

ПРОИЗВОДИТЕЛ

АДИФАРМ ЕООД

БИОФАРМ АОГРУЗИЯ
БИОФАРМ АОГРУЗИЯ
ВЕЛЕВИ-ФАРМА
ВЕЛЕВИ-ФАРМА
ВЕЛЕВИ-ФАРМА
ВЕЛЕВИ-ФАРМА
ВЕЛЕВИ-ФАРМА
ВЕЛЕВИ-ФАРМА
ВЕЛЕВИ-ФАРМА
ВЕТПРОМ
ВЕТПРОМ
ВЕТПРОМ
ВИП СИСТЕМС
ЕООД
ВИТА ХЕРБ
ВИТА ХЕРБ
ВИТА ХЕРБ
ВИТАСЛИМ ООД
ВИТАСЛИМ ООД
ВИТАСЛИМ ООД
ВИТАСЛИМ ООД
ЕКОФАРМ ГРУП

ЕКОФАРМ ГРУП

ЕКОФАРМ ГРУП
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ГИНКОФОЛ тбл.60мг.x30
5+1 оп.
ДОЛОРЕН тбл.200мг.х10
13+7 оп.
ДОЛОРЕН тбл.400мг.х12
10+4 оп.
ЕН ТИ ТУС капс.х20
6+1 оп.
ЕН ТИ ТУС МЕД И ЛИМОН тбл.за смучене х20
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
5+1 оп.
ЛАКТО-4 VIP капс.х15
6+1 оп.
ЛАПРИЛЕН тбл.10мг.х30
1+1 оп.
ОМЕПРАЗОЛ ГЕНЕРИКОН капс.20мг.х28
6+1 оп.
ПАРАЦЕТАМОЛ ЕКОФАРМ тбл.500мг.х20
20+3 оп.
ПОДАГРОЛ ЕКОФАРМ сол.50мл.
3 оп. - 15% доп. отстъпка
ПРОКТО-ИЗИ ЕМУЛСИЯ с апликатор 30мл.
4+1 оп.
РОЛЕТРА тбл.10мг.х10
7+1 оп.
СИЛЕГРИА тбл.100мг.х4
5+1 оп.
СИЛЕГРИА тбл.50мг.х4
5+2 оп.
10+5 оп.
ФЛУКОРИК капс.150мг.х1
10+1 оп.
ФУНГИСПРЕЙ за крака 20мл.
4+1 оп.
ЦЕРОКСИМ тбл.500мг.х10
5+1 оп.
ЦИПРОФЛОКСАЦИН ЕКОФАРМ тбл.500мг.х10
10+1 оп.
2 оп. МЕДИЛАКТА ПРОБИОТИК капс.х10
+
2 оп. МЕДИЛАКТА FORTE ПРОБИОТИК капс.х10
+
2 оп. МЕДИЛАКТА KIDS ПРОБИОТИК сашети х10
=
1 оп. МЕДИЛАКТА ПРОБИОТИК капс.х10
БИНТ ЛАСТИЧЕН MEDILAST FORTE 5м/10см
1 оп. - 12% доп. отстъпка
БИНТ ЛАСТИЧЕН MEDILAST FORTE 5м/6см
1 оп. - 12% доп. отстъпка
БИНТ ЛАСТИЧЕН MEDILAST FORTE 5м/8см
1 оп. - 12% доп. отстъпка
БИНТ ЛАСТИЧЕН МЕДИЛАСТ 10м/10см
1 оп. - 12% доп. отстъпка
БИНТ ЛАСТИЧЕН МЕДИЛАСТ 5м/10см
1 оп. - 12% доп. отстъпка
БИНТ ЛАСТИЧЕН МЕДИЛАСТ 5м/5см
1 оп. - 12% доп. отстъпка

ПРОИЗВОДИТЕЛ

ЕКОФАРМ ГРУП
ЕКОФАРМ ГРУП
ЕКОФАРМ ГРУП
ЕКОФАРМ ГРУП
ЕКОФАРМ ГРУП

ЕКОФАРМ ГРУП
ЕКОФАРМ ГРУП
ЕКОФАРМ ГРУП
ЕКОФАРМ ГРУП
ЕКОФАРМ ГРУП
ЕКОФАРМ ГРУП
ЕКОФАРМ ГРУП
ЕКОФАРМ ГРУП
ЕКОФАРМ ГРУП
ЕКОФАРМ ГРУП

ЕКОФАРМ ГРУП
ЕКОФАРМ ГРУП
ЕКОФАРМ ГРУП
ЕКОФАРМ ГРУП
МЕДИКА АД

МЕДИКА АД
МЕДИКА АД
МЕДИКА АД
МЕДИКА АД
МЕДИКА АД
МЕДИКА АД
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БИНТ ЛАСТИЧЕН МЕДИЛАСТ 5 м/ 8 см
1 оп. - 12% доп. отстъпка
ВИТАМИН C МЕДИКА тбл.100 мг. х 40
6+1 оп.
10+2 оп.
ИМОМЕД тбл. 2 мг. х 10
6+2 оп.
КОМПР.МАРЛ.СТЕРИЛНИ 10/10 см. 8 д. х 3
30+10 оп.
КОМПР.МАРЛ.СТЕРИЛНИ 10/10 см. 8 д. х 5
30+10 оп.
КОМПР.МАРЛ.СТЕРИЛНИ 5/ 5 см. 8 д. х 3
30+10 оп.
КОМПР.МАРЛ.СТЕРИЛНИ 5/ 5 см. 8 д. х 5
30+10 оп.
КОМПР.МАРЛ.СТЕРИЛНИ 7.5/ 7.5 см. 8 д. х 3
30+10 оп.
КОМПР.МАРЛ.СТЕРИЛНИ 7.5/ 7.5 см. 8 д. х 5
30+10 оп.
МЕНТА,ГЛОГ,ВАЛЕРИАНА + MG тбл. х 30 МЕДИКА
3 оп. - 20% доп. отстъпка
ПАМУК МЕДИЦИНСКИ 100 г.
10+3 оп.
ПАМУК МЕДИЦИНСКИ 50 г.
10+3 оп.
ПАМУК МЕДИЦИНСКИ 80 г.
10+3 оп.
САНПЛАСТ CITOFIX 10 см/ 10 м.
3+1 оп.
САНПЛАСТ CITOFIX 10 см/ 5 м.
4+1 оп.
САНПЛАСТ CITOFIX 5 см/ 5 м.
4+1 оп.
САНПЛАСТ CLASSIC 1.25 см/ 5 м.
4+1 оп.
САНПЛАСТ CLASSIC 2.5 см/ 5 м.
4+1 оп.
САНПЛАСТ CLASSIC 5 см/ 5 м.
4+1 оп.
САНПЛАСТ DELICATE 1.25 см/ 5 м.
4+1 оп.
САНПЛАСТ DELICATE 2.5 см / 5 м.
4+1 оп.
САНПЛАСТ FILM 5 см/ 5 м.
4+1 оп.
САНПЛАСТ SILK 2.5 см /5 м.
4+1 оп.
САНПЛАСТ SILK 5 см/ 5 м.
4+1 оп.
ХЕМОПЛАСТ КОМБ. 2 разм. х 15 /кръвоспиращ/
4+1 оп.
ЦИТОПЛАСТ AQUA 26/ 65 мм. х 20
4+1 оп.
ЦИТОПЛАСТ AQUA MIX 2 размера х 16
4+1 оп.
ЦИТОПЛАСТ CLASSIC 100 см/ 4 см.
4+1 оп.
ЦИТОПЛАСТ CLASSIC 100 см/ 6 см.
4+1 оп.

ПРОИЗВОДИТЕЛ

МЕДИКА АД
МЕДИКА АД

МЕДИКА АД
МЕДИКА АД
МЕДИКА АД
МЕДИКА АД
МЕДИКА АД
МЕДИКА АД
МЕДИКА АД
МЕДИКА АД
МЕДИКА АД
МЕДИКА АД
МЕДИКА АД
МЕДИКА АД
МЕДИКА АД
МЕДИКА АД
МЕДИКА АД
МЕДИКА АД
МЕДИКА АД
МЕДИКА АД
МЕДИКА АД
МЕДИКА АД
МЕДИКА АД
МЕДИКА АД
МЕДИКА АД
МЕДИКА АД
МЕДИКА АД
МЕДИКА АД
МЕДИКА АД
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ЦИТОПЛАСТ CLASSIC 19/ 38 мм. х 20
4+1 оп.
ЦИТОПЛАСТ CLASSIC 19/ 72 мм. х 20
4+1 оп.
ЦИТОПЛАСТ CLASSIC 30/ 72 мм. х 200
3+1 оп.
ЦИТОПЛАСТ ELASTIC MIX 3 размера х 6
4+1 оп.
ЦИТОПЛАСТ KIDS MIX 3 размера х 10
4+1 оп.
ЦИТОПЛАСТ UNIVERSAL 100 см/ 6 см.
4+1 оп.
ЦИТОПЛАСТ UNIVERSAL 19/ 72 мм. х 20
4+1 оп.
ЦИТОПЛАСТ UNIVERSAL 19 / 72 мм. х 300 КУТИЯ
3+1 оп.
ЦИТОПЛАСТ UNIVERSAL 38/ 72 мм. х 200 КУТИЯ
3+1 оп.
ЦИТОПЛАСТ UNIVERSAL MIX 2 размера х 16
4+1 оп.
ЦИТОПЛАСТ UNIVERSAL MIX 4 размера х 16
4+1 оп.
КАЛЦИЕВ ГЛЮКОНАТ сир.150 мл.
3+1 оп.
НАТР.ЦИТРАТ + сироп 150 мл.
3+1 оп.
ВЕНИПЕРФЕКТ КОМПЛЕКС капс. 425 мг. х 40 /здрави вени/
4+1 оп.
ГЛИКОРАВНИН ПЛЮС капс. 425 мг. х 40
4+1 оп.
ЕРОМАКС 2 капс. 475 мг. х 4
1+1 оп.
ЕРОМАКС капс. 475 мг. х 10
4+1 оп.
КИЛОЛЕК капс. х 40
4+1 оп.
ЛАКТОБАЛАНС капс. 425 мг. х 60
4+1 оп.
ЛОНГ ЛАЙФ сироп 200 мл.
4+1 оп.
ПРОСТАТИЛЕФЕКТ капс. х 40
4+1 оп.
СТАВОЛЕК капс. 425 мг. х 30 /стави, мускули, сухожилия/
4+1 оп.
АЦИ ДЕ тбл. х 20
2+1 оп.
БИРЕНА МАЯ тбл. х 125 /БИРЕЛА/
5+1 оп.
БОРОВИНКА+ капс. х 30 РАМКОФАРМ
4+1 оп.
ВАЛЕРИАНА тбл. x 100 РАМКОФАРМ
8+1 оп.
ГЕРИВИТАЛ капс. х 30
4+1 оп.
ГИНКО БИЛОБА+ капс. 40 мг. х 50 РАМКОФАРМ
4+1 оп.
ГОДЖИ БЕРИ капс. х 110/ 90 РАМКОФАРМ
5+1 оп.
ЗЕЛЕНО КАФЕ капс. х 110 РАМКОФАРМ
5+1 оп.

ПРОИЗВОДИТЕЛ

МЕДИКА АД
МЕДИКА АД
МЕДИКА АД
МЕДИКА АД
МЕДИКА АД
МЕДИКА АД
МЕДИКА АД
МЕДИКА АД
МЕДИКА АД
МЕДИКА АД
МЕДИКА АД
МЕДИКОФАРМ К и К
МЕДИКОФАРМ К и К
МИРТА МЕДИКУС
ЕООД
МИРТА МЕДИКУС
ЕООД
МИРТА МЕДИКУС
ЕООД
МИРТА МЕДИКУС
ЕООД
МИРТА МЕДИКУС
ЕООД
МИРТА МЕДИКУС
ЕООД
МИРТА МЕДИКУС
ЕООД
МИРТА МЕДИКУС
ЕООД
МИРТА МЕДИКУС
ЕООД
РАМКОФАРМ
РАМКОФАРМ
РАМКОФАРМ
РАМКОФАРМ
РАМКОФАРМ
РАМКОФАРМ
РАМКОФАРМ
РАМКОФАРМ

Промоции
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Август

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА
КОЛАГЕН ФЛЕКС тбл. х 60 РАМКОФАРМ
2 оп. - 15% доп. отостъпка
КРАТАЛИН капс. х 50
4+1 оп.
ЛАКСЕНА капс. х 20
8+1 оп.
ЛЕВЗЕЯ тбл. х 30 РАМКОФАРМ
5+1 оп.
МЕНТА, ГЛОГ, ВАЛЕРИАНА + ЛАЙКА тбл. х 50 РАМКОФАРМ
8+1 оп.
НЕВЕН+М капс. х 50 РАМКОФАРМ
4+1 оп.
РОЗКАЛИПТ капс. х 50 РАМКОФАРМ
6+1 оп.
СПИРУЛИНА тбл. 300 мг. х 240/ 180 РАМКОФАРМ
4+1 оп.
150 оп. АНАЛГИН тбл. 500 мг. х 20
=
6 оп. АНАЛГИН сол. 20 мл.
АЛЕРГОЗАН кр. 1% 18 г.
10+1 оп.
АЛЕРГОЗАН тбл. 25 мг. х 20
10+1 оп.
АЛЕРГОЗАН унг. 1% 18 г.
10+1 оп.
АЦЕТИЛИН тбл. 500 мг. х 20
100+20 оп.
БУСКОЛИЗИН др. 10 мг. х 20
30+3 оп.
ДЕФЛАМОЛ унг. 18 г.
30+3 оп.
ФЕЛОРАН гел 1% 60 г. СОФАРМА
10+1 оп.
ФЕЛОРАН ФОРТЕ гел 5% 40 г. СОФАРМ
10+1 оп.
ВЕНОЛГОН масло 150 мл. 911
1 оп. - 20% доп. отстъпка
КОНСКИ КЕСТЕН И ТРОКСЕРУТИН гел-балсам 85 мл. 911
1 оп. - 20% доп. отстъпка
ОКОПНИК масло 150 мл. 911
1 оп. - 20% доп. отстъпка
ПАНТЕНОЛ крем 50 мл. 911
5+1 оп.
10+3 оп.
РЕВМАЛГОН масло 150 мл. 911
1 оп. - 20% доп. отстъпка
ТВИНСТЕК - ЦЯЛАТА НОМЕНКЛАТУРА
8 оп.(произволна комбинация)
=
1 оп. ВЕНОЛГОН масло 150 мл. 911
БЪЗАК капс. х 60 ФИТОФАРМА
5+1 оп.
ВИТАМИН C капс. 500 мг. х 30 ФИТОФАРМА
2 оп. - 10% доп. отстъпка
ВИТАМИН D капс. 200 IU х 60 ФИТОФАРМА
2 оп. - 10% доп. отстъпка
ЛЕЦИТИН капс. 1000 мг. х 30 ФИТОФАРМА
5+1 оп.
ЛУТЕМИКС капс. х 60 ФИТОФАРМА
2 оп. - 7% доп. отстъпка
МУРСАЛСКИ ЧАЙ капс. х 60 ФИТОФАРМА
2 оп. - 10% доп. отстъпка

ПРОИЗВОДИТЕЛ
РАМКОФАРМ
РАМКОФАРМ
РАМКОФАРМ
РАМКОФАРМ
РАМКОФАРМ
РАМКОФАРМ
РАМКОФАРМ
РАМКОФАРМ
СОФАРМА-OTC

СОФАРМА-OTC
СОФАРМА-OTC
СОФАРМА-OTC
СОФАРМА-OTC
СОФАРМА-OTC
СОФАРМА-OTC
СОФАРМА-OTC
СОФАРМА-OTC
ТВИНС ТЭКРОССИЯ
ТВИНС ТЭКРОССИЯ
ТВИНС ТЭКРОССИЯ
ТВИНС ТЭКРОССИЯ
ТВИНС ТЭКРОССИЯ
ТВИНС ТЭКРОССИЯ

ФИТОФАРМА ЕООД
ФИТОФАРМА ЕООД
ФИТОФАРМА ЕООД
ФИТОФАРМА ЕООД
ФИТОФАРМА ЕООД
ФИТОФАРМА ЕООД

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА

ПРОИЗВОДИТЕЛ

ПРОЛАКТО ФЛОРА капс. х 30 ФИТОФАРМА
2 оп. - 10% доп. отстъпка
ПРОПОЛИС ЗА ДЕЦА капс. х 120 ФИТОФАРМА
2 оп. - 10% доп. отстъпка
ПРОПОЛИС капс. х 30 ФИТОФАРМА
2 оп. - 10% доп. отстъпка
РИБЕНО МАСЛО капс. 1000 мг. х 30 ФИТОФАРМА
5+1 оп.
ФИТО АНТИОКСИДАНТ капс. х 30 ФИТОФАРМА
2 оп. - 10% доп. отстъпка
ФИТОДЕРМИН капс. х 60 ФИТОФАРМА
2 оп. - 10% доп. отстъпка
ЦИСТИТИН капс.150 мг. х 30 ФИТОФАРМА
2 оп. - 10% доп. отстъпка
АЛЕРДЖИ КОНТРОЛ дъвч. тбл. x 20
3+1 оп.
ЛИКУИД FOR FIT сол. 250 мл.
5+1 оп.
ЛИКУИД ОФ сол. 250 мл.
5+1 оп.
МЕЛАТОНИН сол. 50 мл.
3+1 оп.
СЪНИ ВИТ тбл.10 мкг. х 50 /Vit. D3/
3+1 оп.
АЦЕСАЛ ПРОТЕКТ тбл.100мг.х40
5+1 оп.
АЦЕЦИС АКУТ сашет 600 мг. х 10
5+1 оп.
20+5 оп.
АЦЕЦИС сашет 200 мг. х 20
5+1 оп.
20+5 оп.
ВИВАСИТЕ капс. х 30
5+1 оп.
ДИАЛГИН JUNIOR сашети 250 мг. х 5
5+1 оп.
ДИАЛГИН сашети 1000 мг. х 20
5+1 оп.
20+5 оп.
ДИАЛГИН сашети 1000 мг. х 6
5+1 оп.
ДИАЛГИН сашети 500 мг. х 20
5+1 оп.
ДИАЛГИН сол. 500 мг/ мл. 20 мл.
5+1 оп.
20+5 оп.
ДИО-РЕНАЛ ДЕТОКС капс. 547 мг. х 30
5+1 оп.
ДИО-РЕНАЛ капс. 500 мг. х 30
5+1 оп.
ИБУРАПИД тбл. 400 мг. х 10
5+1 оп.
ПРОСТАМАТ ПРОТЕКТ капс. 350 мг. х 30
5+1 оп.
ПРОСТАМАТ ПРОТЕКТ ТРИО капс. х 30
5+1 оп.
РЕСТАРТА капс. 330 мг. х 30
5+1 оп.
ФЛУДРЕКС ДЖУНИЪР сашети 300/ 5/ 20 мг. х 12
4+1 оп.
ФЛУДРЕКС ХОТ ДРИНК сашети 750/ 10/ 60 мг. х 12
7+1 оп.
ФОРЦА М капс. 594 мг. х 10
5+1 оп.

ФИТОФАРМА ЕООД
ФИТОФАРМА ЕООД
ФИТОФАРМА ЕООД
ФИТОФАРМА ЕООД
ФИТОФАРМА ЕООД
ФИТОФАРМА ЕООД
ФИТОФАРМА ЕООД
ХЕРБА МЕДИКА
ХЕРБА МЕДИКА
ХЕРБА МЕДИКА
ХЕРБА МЕДИКА
ХЕРБА МЕДИКА
ХИМАКС ФАРМА
ЕООД
ХИМАКС ФАРМА
ЕООД
ХИМАКС ФАРМА
ЕООД
ХИМАКС ФАРМА
ЕООД
ХИМАКС ФАРМА
ЕООД
ХИМАКС ФАРМА
ЕООД
ХИМАКС ФАРМА
ЕООД
ХИМАКС ФАРМА
ЕООД
ХИМАКС ФАРМА
ЕООД
ХИМАКС ФАРМА
ЕООД
ХИМАКС ФАРМА
ЕООД
ХИМАКС ФАРМА
ЕООД
ХИМАКС ФАРМА
ЕООД
ХИМАКС ФАРМА
ЕООД
ХИМАКС ФАРМА
ЕООД
ХИМАКС ФАРМА
ЕООД
ХИМАКС ФАРМА
ЕООД
ХИМАКС ФАРМА
ЕООД
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Искат оставката на
министър д-р Петър Москов
заради пръстовите
отпечатъци в болниците.
Освен лекарите и гражданите
излезнаха на протест
пред Министерство на
здравеопазването с искане за
незабавна оставка. Събитието
се организира във Фейсбук
и е свързано с пилотните
тестове на системите за
пръстови отпечатъци.
„Искаме незабавната
оставка на министър
Москов заради това, че
принуждава потърпевшите
от системата хора, които
я финансират, да могат да я
ползват само срещу
пръстови отпечатъци,
като престъпници”,
пише в призива на
организаторите
на проявата

„Заради „реформата”, която се състои в приватизиране на здравеопазването, дискриминиране на децата
с увреждания, затрудняване достъпа им до здравни услуги. Заради всичките нормативни актове, които
падат в съда. Заради унищожаването на Фонда за лечение на деца в
чужбина. Заради грубото, нагло и
безпардонно отношение към пациентите и към лекарите, които не
подкрепят псевдореформите му.
Оставка и разследване”, настояват
още организаторите в социалната
мрежа. Личните лекари се обявиха
против пръстовия идентификатор.
А аптеките съгласни ли са?
„Пилотното” въвеждане на биометричната идентификация в болниците вече е факт. През последните
месеци се водиха дълги разговори,
спорове и анализи, в това число законосъобразно ли е регламентираното изискване за автентификация
с биометрични данни при хоспитализации и дехоспитализации.
Аргументите за и против пръстовите отпечатъци дълго бяха разисквани в публичното пространство.

Вече пет болници в страната започнаха да работят експериментално със системата за пръстова
идентификация на пациенти. Найкъсно до 1 октомври всички лечебни заведения, в това число и аптеките, трябва да приемат и обслужват пациенти по този начин.
Твърденията са, че ако това не
стане факт, няма да се изплащат
парите от Здравната каса.
Ето и стартиралите болници.
Първа градска болница е едно от
5-те лечебни заведения в страната,
в които започна тестово регистриране на пациенти с пръстов отпечатък. Останалите са столичните
„Св. Анна”, Първа АГ „Света София”,
Онкологичната болница и Многопрофилната болница за активно лечение в Русе. Очакванията са, че благодарение на новата система ще
се регистрират всички медицински
грижи. Така пациентите ще могат
да контролират парите, които касата отпуска за лечението им и ако
забележат нередност да сигнализират. Единствената болница извън
София, в която се тества пръстовият идентификатор, е Русенска-
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Пръстовите отпечатъци
работят експериментално
в пет болници
та многопрофилна болница. От Министерство на здравеопазването
и болниците обясняват, че изображението на пръстовия отпечатък
няма да се запазва и не остава никъде. Това, което се задейства, е
скенер, който генерира определен
код, който става уникален идентификатор за Здравната каса. Взима
се от първото място, където постъпвате – болница, аптека или личният ви лекар. Информацията за
здравния статус, свързана с този
код, ще се съхранява в електронна
база от данни. До нея ще имат достъп личните лекари и пациентите.

откаже регистрация, болницата
може да откаже лечение. Спешните
случаи няма да се идентифицират с
пръстов отпечатък, а пациентите
първо ще бъдат лекувани, а после
регистрирани. Всички останали
първо ще трябва да се чекират,
за да получат здравна помощ.
Касата ще приема всеки отказ на
пациент да се чекира с идентификационния си номер, като сигнал
за нередност и ще прави проверка
веднага.

Под лупа
това е сигнал за нередност, който
ще бъде отчетен от експертите.
За да се реагира веднага, НЗОК ще
осигури присъствие на обучени експерти от 28-те районни здравноосигурителни каси, както и от Централното управление на касата,
в 20-те болници в цялата страна,
които пилотно ще се включат в
проекта от 27 юли т.г.

От 1 октомври отпада изцяло
регистрацията на пациенти с лична
карта в здравните заведения, като
само за хора с ампутирани ръце или
Националната здравноосигурителна пръсти ще се прави изключение.
След въвеждането на системата
каса (НЗОК) провежда обучение на
Очаква се системата да има три
с пръстов отпечатък в болниците,
над 100 от своите служители за
подсистеми на защита на личните внедряване на проекта за изгражзапочва неговото внедряване
данни, за да се предотврати досв аптеките и всички останали
дане на Регистрационна система
тъпа до лична информация. Нововъ- за здравноосигурителни събития
медицински структури.
ведението е с разнопосочни мнения. при изпълнителите на медицинска
Оценката за разход на устройство помощ. Експертите, които ще коза пръстов отпечатък варира меж- муникират пряко с договорните
ду 100-200 лева без ДДС, като ценапартньори на институцията при
та зависи от производителя.
внедряването на регистрационната система, получават знания за
Според експерти четците за болни- системата, за да може процесът
ците ще струват около 1 млн. и 400 по регистрация да протича безхил. лв. Всяка болница решава колко проблемно за пациентите. Ако паапарата да закупи. Aко пациентът
циент не се чекира в системата,

Ксавие Пратс Моне
генерален директор на
ГД „Здравеопазване и
безопасност на храните”,
Европейска комисия

Ролята на научните

комитети остава същата
http://ec.europa.eu/

В

края на април нови членове
се включиха в работата на
независимите научни комитети на Европейската комисия.
За мен бе удоволствие да присъствам на това събитие и да
приветствам специалистите,
които през следващите пет
години ще помагат на Комисията да взема основани на факти
решения относно политиките
в областта на здравето, околната среда и безопасността
на потребителите.
Във време, когато вземането
на основани на научни факти
решения често е изложено на
риск, не мога да изтъкна достатъчно колко важна е ролята на
специалистите, които работят в тези комитети: именно
те вършат цялата работа,
участват в обстойни изследвания и гарантират, че заключенията са преразгледани, проверени и подкрепени с доказателства. За да се повиши ефективността и да се избегне
припокриване, бе извършена
и промяна в структурата.

Бившите Научен комитет по рисковете за здравето и околната среда
(НКРЗОС) и Научен комитет по възникващи и идентифицирани нови
здравни рискове (НКВИНЗР) се сляха
в единен Научен комитет по здравни, екологични и възникващи рискове (НКЗЕВР). Научният комитет по
безопасност на потребителите
запазва целите и структурата си.
Над 350 учени изпратиха своите
кандидатури, което говори добре
за репутацията на комитетите.
Не е лесно да се направи подбор от
такава група талантливи кандидати от цял свят, но съм доволен, че
34-та учени, които бяха избрани за
членове на научните комитети —
по 17 за всеки от тях — притежават впечатляващ по обхвата си
експертен опит. Те са от различни
националности, а освен това е постигнат баланс между половете и
добро съотношение между преназначени и нови членове.
Важно е членовете на комитетите
да нямат предубеждения и не бива
да има конфликти на интереси, за
да могат да съветват Европейска-

та комисия по въпроси, които са
сложни от научна и чувствителни
от политическа гледна точка.
Членовете на комитетите ще преглеждат и оценяват съответните
научни данни, за да правят заключения, ще оценяват потенциални
рискове и ще предоставят съвети,
основани на факти. По този начин
те ще помагат за защита на здравето на гражданите на ЕС, като в
същото време подкрепят иновациите, работните места и растежа в
Съюза. Те ще допринесат още повече към и без това впечатляващата
поредица научни становища, за които дължим благодарност на специалистите от предишните години —
от създаването си през 1978 г. научните комитети са приели повече
от 1000 становища.
Сред разглежданите наскоро въпроси са потенциалните рискове от
солариумите, електромагнитните
полета, добавките в тютюневите
изделия, хирургичните мрежи и металните заместители на тазобедрената става – широк спектър от
теми със значение за гражданите.
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Eвро
новини
Ваксинация: направете
по-добрия избор
Напредъкът в науката често се постига трудно, но след това лесно
се приема за даденост. Кой помни
днес, че едрата шарка е убила между 300 и 500 млн. души само през XX
век? През 1967 г., когато СЗО обяви
глобална програма за премахване на
едрата шарка, болестта засягаше
между 10 и 15 млн. души годишно,
убиваше 2 млн., обезобразяваше милиони, а 100 000 души оставаха слепи. За съжаление някои хора изглежда са забравили всичко това.
Днес в западния свят децата не
умират от болести като полиомиелит, а едрата шарка е далечен спомен. Това стана възможно благодарение на едно от най-големите постижения на общественото здравеопазване на XX век — имунизацията.
Този успех обаче не пречи на някои
хора да се отнасят скептично към
необходимостта от ваксинация.
Всяването на паника и търсенето
на сензации в медиите, съчетани с
безсрамно преувеличаване на рисковете от ваксините, карат част

от обществото да забрави колко
важни са те за нашето здраве. Въпреки че ваксинацията е най-ефективното профилактично средство
за защита на хората от голям брой
заразни болести, равнището на ваксинация в ЕС е ниско и дори намалява в повечето държави членки. Това
е резултат от значително надценяване на рисковете, свързани с ваксинирането, и подценяване на риска
от заразни болести.
Но спадът в търсенето на ваксини
не е довел до излишък. В действителност е довел до недостиг на
ваксини в много от държавите от
ЕС. Днес има по-малко производители в Европа, които обслужват един
все по-глобализиран пазар. Това води
до недостиг, който може да стане
критичен и създава предизвикателство пред здравната сигурност.
Освен това много национални програми за имунизация страдат от
липса на стабилно финансово планиране, от недостатъчни инвестиции
в инфраструктурата и надзора и
от скъпоструващо, неефикасно и
неефективно снабдяване с ваксини.
Въпреки че държавите членки

отговарят за организацията и изпълнението на своите програми за
ваксинация, ЕС може да им съдейства в случай на трансгранични заплахи за здравето, сред които са
заразните болести. Основен инструмент за предоставянето на
тази помощ е споразумението за
съвместно възлагане на обществени поръчки, което позволява на подписалите го държави да купуват лекарства групово, като договарят
най-добрата цена и най-бързата
наличност и доставка.
Комисията проучва как да се насочи
вниманието на държавите членки
към реалната необходимост от насърчаване на ваксинацията и как да
се сложи край на недостига от ваксини. Моментът за това не е, когато избухне епидемия. Моментът за
действие е сега. Нека отново напомним на всички, че днешният ни
стандарт на здравеопазването се
дължи единствено на нашите програми за ваксинация през годините,
че рисковете от естествена инфекция са по-големи от рисковете
от ваксиниране и че винаги е порисковано да не се ваксинираме.
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Важи до края на м. август или
до изчерпване на количествата

По материали на
http://newtrend.bg

Как

да привлечете нови
клиенти в сезона на
ваканциите?
Създайте кампании, на които да
се наслаждават клиентите ви.
Те предизвикват емоции и насърчаване
на споделянето. А понякога ви свързват
с любимите хора или партньори.
Лято е. Всички са навън с приятели,
забавляват се. А вие искате клиентите
ви да пазаруват, дори и онлайн. През
последните месеци ние активно
говорим и ви насърчаваме към този
вид комуникация с потребителите на
лекарства. Преди три години в програма
„Леге артис” излъчихме специална
тема “герилиа маркетинг”.
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Маркетинг
И

скате ли да привлечете отново клиентите си – това е подходът, защото светът е онлайн.
Хубаво е да проследите дали той
се отразява на статистиките в
мейлинг кампаниите ви, в онлайн
продажбите и пр.
През този месец може да сте забелязали известен спад. Докато вие
прекарвате дълги горещи часове
пред клавиатурите, пишейки, смятайки и създавайки стратегии за
Мейли, отворени през мобилни
устройства

привличане на нови клиенти, те са
другаде. Хората мечтаят за (или
са) на почивка, пият студени бири
с приятели по плажовете или ходят
по планините.

Н

ие ви предлагаме няколко
начина да ги заинтригувате:

1. Бъдете мобилни
Най-вероятно в този момент клиентите са навън и се наслаждават
на хубавото време. Това не означава, че не си преглеждат имейлите.
Само че през телефона. Уверете
се, че имейлите и линковете към
съответните страници, които
изпращате, се виждат добре на
мобилен телефон. Бъдете кратки
и ясни и се придържайте към темата. Уверете се, че линковете и
бутоните са лесни за натискане „с
пръст”. Ето статистиката – 27.3%
отворени имейли през мобилни
устройства. Това е почти всеки
трети читател.
2. Импулс и скорост

Предлагайте летни сезонни
продукти. Уверете се, че може
да ги консултирате бързо и
професионално. За да поръчват
и купуват вашите клиенти
импулсивно и за да са сигурни, че
ще си получат продуктите веднага,
може да ги окуражите с малки
изненади – вземи сега и спечели
още една безплатна опаковка.
За всички сезонни продукти има
бонусни пакети.
3. Планирайте летните
разпродажби
Слънцето няма да грее вечно.
Уверете се, че сте винаги актуални
и сте планирали добре кампаниите
си – за промоции и разпродажби до
последната седмица на лятото.
Правилната позиция е да определите какво искат хората, какво
не им достига, от какво имат
нужда, какво ги движи, какво ги
интересува. Само начинание,
насочено към задоволяване на
текущото търсене, ще има
гарантиран успех.

КСАНАДРЕН

перфектната комбинация от билки за троен ефект дренаж, детоксикация и здравословно отслабване
Задържането на течности в организма е сериозен
здравословен и козметичен проблем, който найчесто се проявява в подуване на крайниците,
лицето и корема. Това е и една от причините за
появата на повишено артериално налягане, ревматизъм, наднормено тегло, целулит, торбички
под очите и др.
Освобождавайки тялото (дренирайки) го, ние
имаме възможността да се освободим от куп
усложнения вследствие на задръжката им.
АBOPharma предлага две форми на Ксанадрен –
хранителни добавки, създадени изцяло от натурални естествени съставки и билки, благодарение
на които се увеличава отделянето на натрупаните
в тялото течности.
Ксанадрен-мощен дренатор
под течна форма, 300 мл
Една перфектна комбинация от внимателно селектирани и титрувани екстракти на растения и билки, базирана на ортосифон и рунянка, които подпомагат функцията на естественото дрениране,
без да се нарушава естествения му водно-електролитен балaнс. Хранителната добавка съдържа още
глухарче, бяла бреза и горчив портокал, които
подпомагат детоксикацията и очистването на
организма.
Ксанадрен плюс - 30 таблетки
Хранителна добавка със специален състав, който
спомага за естественото отвеждане на излишната
вода от организма и за поддържане на оптимално
телесно тегло, като осигурява благоприятни условия за отстраняване на токсичните продукти на
метаболизма. Базирана е на бреза и рунянка, които
подпомагат функцията на естественото освобождаване на течности от тялото. Съдържа също бял
трън, който допринася за нормалните физио-

логични функции на пречистване на организма;
глог, който спомага и за нормализиране нивата на
холестерола в кръвта и зелено кафе, което ускорява
изхвърлянето на излишните течности и стимулира
изгарянето на мазнините.
Ксанадрен са хранителни добавки, които спомагат за естественото освобождаване от излишните
килограми и целулита, тъй като най-голямо количество течности се задържа именно в мастните
клетки. Те подпомагат прочистването на черния
дроб и бъбреците, които са „затлачени“ от натрупаните токсини и вредни вещества, като ускоряват
метаболитните процеси в организма и възвръщат
тяхната нормална детоксикираща функция.

.ocolut.com

Combi
За здрава ретина
и добро зрение

Неутрализира свободните радикали в ретината и предпазва фоторецепторните клетки
от увреждане.
Укрепва ретиналните съдове.
Филтрира и неутрализира фототоксичното
въздействие от ултравиолетовото лъчение
и оказва протекция на макулата и лещата.
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упер цена.

Супер качество. С

е първата компания за
производство на билкови екстракти
с Non-GMO и Tru-IDTM сертификати!

Червени боровинки
Ч

ервената боровинка (Vaccinium
vitis-idaea) е вечнозелен храст с
ядливи плодове. Принадлежат към
семейство Пирена. Въпреки че има
култивирани сортове, се берат и
дивите, от които се прави сладко.
Расте като компактен малък храст
с височина 10-40 см. Растението е
много издръжливо на ниски температури до –40 °C.

да лекуват, защото ако беше така
нямаше да се нуждаем от лекарства. Храните обаче със сигурност
могат да бъдат полезни в една или
друга насока заради състава си, каквито са червените боровинки.

Червената боровинка е наричана
още кралица на всички плодове.
Богата е на витамини, минерали,
микроелементи и редица полезни
вещества. От десетилетия се препоръчва при цистит и урологични
проблеми. Появиха се дори изследвания, които отричат тази тяхна
полза. Факт е, че боровинките, както и другите храни, не биха могли

Те се прилагат успешно при лечение
на камъни в бъбреците, пиелонефрит и цистит. Наричат червената
боровинка „чистач” на лошия холестерол и стабилизатор на кръвното
налягане. Плодовете й са мощни антиоксиданти, които помагат за понижаване на холестерола и защитават клетките от увреждане. Полифенолите се съдържат също в зе-

Съвсем ново изследване на Университета Тафтс намира, че тяхната
полза съвсем не се ограничава до
уринарния тракт и те могат да доХрастът е разпространен по капринесат за укрепване на сърдечноменливи поляни в иглолистни гори – съдовото здраве, включително на
расте в Стара планина, Родопите,
мозъка и имунитета. Този ефект на
Рила, Витоша, Пирин, Беласица, Сре- червените боровинки се дължи на
дна гора. Съществуват от около 30 съдържанието на полифеноли, коиразлични вида боровинки. В България то освен че са добри антиоксидансе срещат четири вида боровинки – ти, със своето диуретично дейстсиня, червена, черна и кавказка, навие допринасят за подобряване фунричана още Странджанска.
кционирането на бъбреците.
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за здраво сърце,
имунитет и микрофлора
ления чай, кафето, червеното вино,
горските плодове като боровинки,
малини, къпини, ягоди, черен бъз и
дори сливите. Предотвратяват настинки, грип и други респираторни
заболявания. При заболявания на горните дихателни пътища се използва
във вид на сок. Червената боровинка е в челната десятка на продуктите с най-висока концентрация на
аскорбинова киселина (Вит. С) и е
естествен антибиотик.
Изследователи намират, че съставките в червените боровинки имат
и потенциала да подобряват баланса в чревната микрофлора, могат
да се използват в помощ за контрола на кръвното налягане, регулирането на липидите в кръвта и нормализирането на кръвната захар.
Сокът от червени боровинки и сушените плодове са подходящи за
консумация дори за хора с диабет
тип 2, тъй като съдържанието им
на захар и калории е ниско.
Червената боровинка подпомага намаляването на теглото. Съдържа
органични киселини, които помагат
за разтварянето на мастните депа

Полезно

в тялото. Намаляват теглото чрез
подобряване на кръвния поток и
подпомагат смилането на храни
с високо съдържание на мазнини.
Те са добър източник на важните
за метаболизма Омега-3 мастни
киселини.

Червената боровинка намира широко приложение и в кулинарията. Сладкото от боровинки е истински деликатес. То носи аромата на гора
и планина, а факта, че боровинките
не виреят в равнинните райони го
превръща в екзотика.

Според водещия изследовател Джефри Бламбърг от Центъра за изследване на храненето по проблемите на стареенето към Университета Тафтс тепърва предстои да се
изследват биоактивните съставки
на тези плодове и влиянието им
върху микробиота на човека, метаболизма и кардиоваскуларното здраве. Червената боровинка може да
се използва и като козметичен продукт. Тя подпомага растежа на косата, за лечение на акне, заздравяване на ноктите. От нея може да
се приготви и антисептичен мехлем за облекчаване на възпаление
и дезинфекция на рани.

Приложенията на сладкото от боровинки в кулинарията са още по-интересни и от вкуса му. Разбира се,
със сладко от боровинки можете да
завиете вкусни палачинки, но често
то се ползва при приготвянето на
чийзкейк и други сладкиши. Друго
класическо приложение на сладкото
от боровинки, е използването му за
приготвянето на сосове към различни меса или като добавка към
панирано сирене.

Рецепта: изцедете през тензух 2
супени лъжици пюре от боровинки
и го смесете с 1 супена лъжица кокосово масло. Разбъркайте добре
и го съхранявайте в хладилник.

Рецепта: подберете зрели и здрави
червени боровинки (1 кг). Измийте
ги хубаво и ги оставете да се отцедят. Поръсете ги със захар (1,5 кг) и
ги оставете да престоят 1 нощ.
На следващия ден сварете сладкото без да добавяте вода. Бъркайте
регулярно и сварете до необходимата гъстота. Още горещо сладкото се разсипва в бурканчета.

RESCUE® КРЕМ НА Д-Р БАХ:
СПЕШНА ПОМОЩ
ПРИ СЛЪНЧЕВИ АЛЕРГИИ
И УХАПВАНИЯ ОТ НАСЕКОМИ!

RESCUE® крем е
напълно безвреден
и щадящ кожата
ефективен начин
за облекчаване на
дразненето, болката
и сърбежа. Може
да се прилага при
БЕБЕТА И ДЕЦА

RESCUE® крем съдържа петте цветни есенции от универсалната комбинация на д-р Бах плюс
добавена есенция от цветовете на дива ябълка - цветето на изчистването. RESCUE® крем е
подходящ за третиране на различни кожни проблеми - сърбящи обриви, дерматити,
ужилвания от насекоми, проблемна кожа (суха, чувствителна, груба, акнеична).

www.rescue.bg

Рей Джелато
е съвременен английски
саксофонист и вокалист,
певец в стила на суинга на 40-

Jazz
Банско 2016

50-те години на миналия век.
Обиколил е джаз фестивалите
по целия свят, а освен това е
свирил на сватби и партита на
различни знаменитости –
Пол Макартни, Брайън
Адамс, Ричард Брансън,
кралица Елизабет.

Би Би Си е номинирал Рей
Джелато за „Най-добър
джаз изпълнител” и за „Джаз
изпълнител на годината”.
През 2007 г. групата му
печели награда за най-добра
група за камерен джаз на
Обединеното кралство.

Рей Джелато е толкова
деен и атрактивен като
шоумен, че успява да покаже
и талант на готвач и
издава готварска книга.

В

сяка година през август, от
1997-ма година, се провежда
Джаз фестивала в Банско. Великолепно участие на невероятни джаз
музиканти.
Това издание обещава да е разнообразно, шарено и интересно. Началото на тазгодишния фест ще
бъде отбелязано с уникалния глас
на Урош Петрич-Пери. Известният
словенски музикант е сред малцината бели джазмени, които се
радват на т.нар. „черен глас”.
Българското участие за първата
вечер е на „Мони Венков комбо &
Съни”. За финала на втората вечер
е предвидено изпълнението на Боби
Каркасес & бенд (Куба/България).
Преди тях е гръцката група „Гаджо
Дило”, създадена с единствена цел
да вдъхне нов живот на циганската
музика под името „Мануш”
(Manouche gypsy jazz).

редствено след Шери Уилямс, която
ще изпълни няколко блус песни.
Третата вечер на феста започва
с очарователното вокално трио
„Сентиментал Суингърс” и партньорите им Михаил Йосифов секстет, които възраждат златните
години на суинга, припомнят красотата на джаза, съживяват стила
на градската песен. Програмата
продължава с британската „Ти Джи
Колектив” – интригуващ микс от
джипси джаз, фламенко и съвременни класически влияния, следвани от
британската певица Анджи Кинг.
Вечерта ще приключи с една изключително интересна изпълнителка – Иви Мендес, известна
като „бразилската Шаде”.

Българското присъствие през четвъртата вечер на фестивала е на
Мирослава Кацарова & Бенд. Истинско шоу – и дневно, и вечерно – обещават „Спагети Суинг” (Италия),
Джаз тромпетистката от Австрия за които е известно, че не само
музиката, а също и гастрономията,
Микаела Рабич, определяна от познавачите като „съвременният Чет колоритните костюми и кулинарните експерименти са неразделна
Бейкър, но в женски образ”, ще се
част от спектакъла. Финалът на
качи на откритата сцена непос-
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вечерта е посветен на Хюберт
Табс и Блус & Соул Ревю (САЩ/
Австрия). Хюберт е класически
R&B и фънк изпълнител, очароващ с гласа си.
Джаз Бенд на Университет Елмхърст (САЩ) ще открие петата
вечер. Освен концерта, бендът,
който носи името на колежа в Чикаго, към който е създаден, ще
проведе в Банско и образователен
уъркшоп за млади музиканти – при
това безплатно. Същата вечер
зрителите ще могат да се насладят на Шмартон Трио & Вероника
Харча (Унгария) и артистичната
група „Сайдстепс” (Германия).
С голям интерес се очаква Ана
Мура, една от най-известните португалски фадо изпълнители. Биг
Бенд Благоевград откриват последната вечер на джаз-феста, когато на сцената ще се качат още
„Блекаут Трио” (САЩ) и „Ехуд Етун
Трио” (Израел).
В заключителната вечер на 13 август ще участва и Рей Джелато,
който за ценителите на суинга и

джаза е изпълнител от висока класа.
Както винаги, официалната програма на джаз фестивала в Банско
е само част от цялата програма,
която включва прожекции на филми
за известни джаз певци. Джаз ще
звучи и през деня от различни камерни сцени на курортни комплекси
и ресторанти. След като групите
и певците слязат от сцената, на
площада в Банско купонът продължава с импровизирани концерти в
различни клубове.
Но дори и това не е всичко. Д-р
Емил Илиев, който е основател и
организатор на джаз фестивала,
променящ по невероятен начин
духа и облика на Банско в началото
на август, е замислил допълнения
към обичайното „меню”.
През тази година фестивалът ще
бъде открит от духов оркестър
с 30 музиканти и 20 мажоретки.
Съставът се нарича „Маршируващи звезди” – необикновен за България училищен оркестър, създаден
по американски модел в община
Златица с решаващата подкрепа
на Фондация „Америка за България”.

Релакс
Оркестърът и мажоретките ще
направят шествие по централните
улици на Банско непосредствено
преди официалното откриване на
джаз феста на 8 август.
Невероятно, нали?

Ана Мура

Иви Мендес
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