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Уважаеми колеги,

Представяме ви октомврийските страници на изданието на СТИНГ АД.
Направихме статистически анализ на активностите и логистично-маркетинговите 
дейности на компанията за последните пет години. Оказва се, че това е най-яркият и 
разнообразен търговско-промоционален и обучителен месец.

Най-вероятно и вие сте го забелязали. Ето защо в този брой ще откриете много 
маркетингово позиционирани предложения от производители. Ще имате възможност да 
си изберете активности, промоции, както и да се запознаете с новите идеи на МЗ, НЗОК, 
НСЦР и др. организации. Надяваме се да ви бъде интересно.

Този месец Стинг АД организира обучителни модули „Леге Артис“ в цялата страна, за 
които ще получите покани от търговските представители и дилърите на компанията. 
Освен това за 4-ти път ще се проведе националната среща – конференция на участниците 
в проекта Виртуално обединение „На фокус“. Събитието се оформя като традиция 
и генерира позитивна енергия между различни участници в лекарствения пазар. 
Очакванията са за ползотворни и конструктивни дискусии, срещи и програма 
за надграждане на постигнатото досега.

Остават още три месеца до края на тази година. Ако имате предложения или идеи, 
които желаете да оповестите национално, до останалите колеги от бранша, ние ще ви 
предоставим тази възможност. И през следващата година страниците на списанието 
ще бъдат отворени за вас.

Желаем приятно четене.
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връзка с влизането в сила от 1 де-
кември 2015 г. на измененията и до-
пълненията на Наредба за условия-
та, правилата и реда за регулиране 
и регистриране на цените на лекар-
ствените продукти (ДВ, бр. 92 от 
27.11.2015 г.)

Център за управление 
на риска при храните

Правителството определи състава 
на управителния съвет на Центъра 
за оценка на риска по хранителната 
верига. Той се състои от петима 
членове – директорът, който е 
член по право и по двама зам.-минис-
три от Министерство на земедели-
ето и храните и от Министерство 
на здравеопазването. Директор на 
центъра е проф. д-р Бойко Ликов, а 
останалите членове на управител-
ния съвет са зам.-министрите на 
МЗХ д-р Цветан Димитров и Васил 
Грудев и зам.-министрите на МЗ д-р 
Адам Персенски и д-р Ваньо Шарков.

С приемането на закона за Центъра 
за оценка на риска по хранителната 
верига, той беше преструктуриран 

във второстепенен разпоредител, 
с бюджет към министъра на земе-
делието и храните. Той извършва 
научна оценка на риска по проблеми, 
които пряко или косвено засягат 
здравето на животните и расте-
нията, растителните продукти и 
репродуктивен материал, безопас-
ността на храните и фуражите. 
Изготвя научни становища до ком-
петентните органи и институции 
за вземане на решения за управле-
ние на рисковете по хранителната 
верига. Управителният съвет встъ-
пи в длъжност на 1 октомври.

Безплатни прегледи 
за рак на гърдата

По повод международния ден за бор-
ба с рака на гърдата, 600 жени ще 
получат възможност да се прегле-
дат в 2 болници в София – Токуда 
и МБАЛ „Надежда“ – Болница за 
женско здраве. 

На 26 септември стартира записва-
нето за безплатни профилактични 
прегледи за рак на гърдата, които 
се осъществяват като част от 

здраве

Ново приложение – 

част от публичния 
регистър

Националният съвет уведомява, 
че с актуализацията на публич-
ните регистри от 02.09.2016 г. 
се въвежда отделно обособено 
приложение, което е неразделна 
част от Приложение №1 на ПЛС, 
в Excel формат, в което са публи-
кувани лекарствените продукти 
за лечение на есенциална (първич-
на) хипертония (МКБ I 10) с ниво 
на заплащане 100%. При следва-
щите актуализации на публич-
ните регистри публикуването 
ще продължи да се поддържа в 
този вид.

В поддържаните електронни 
формати на публичните регис-
три това приложение не е дос-
тъпно. Поддържа се само в 
Excel формат, като неразделна 
част от публичния регистър на 
Приложение №1 „Лекарствени 
продукти, предназначени за ле-
чение на заболявания, които се 
заплащат по реда на Закона за 
здравното осигуряване“.

На 27.09.2016 г. Националният съ-
вет публикува списък на лекарс-
твените продукти, за които 
следва да се подаде заявление 
за поддържане на реимбурсен 
статус не по-рано от 4 месеца 
и не по-късно от 3 месеца преди 
изтичането на тригодишния 
срок (до 30.10.2016 г.), съгласно 
чл. 57 б, ал. 1 от Наредбата, във 



на благотворителни продукти от 
розовата серия на Avon – разнооб-
разни артикули, които се предлагат 
целогодишно в брошурите и на 
сайта https://www.avon.bg/539-606/
blagotvoritelni-produkti/avon-sreshtu-
raka-na-gurdata/.

През 2015 г. кампанията „От любов 
към живота“ постави основен ак-
цент и върху осигуряването на по-
мощ на жени, които се борят с рак 
на гърдата, като заедно с новия си 
партньор Фондация „Една от 8“ под-
готви програмата „Бъди до мен“. 
Инициативите за набиране на сред-
ства за финансиране на програмата 
продължават през цялата 2016 г., а 
целта им е осигуряването на психо-
логическа, юридическа и практичес-
ка подкрепа за жените с рак на гър-
дата в България, както и на без-
платни профилактични прегледи. 

Организаторите на кампанията 
призовават жените да бъдат по-
отговорни към здравето си и да не 
пропускат годишния преглед за рак 
на гърдата при специалист, защото 
този вид рак е 100% лечим, когато 
бъде открит навреме.

съвместната програма на Avon и 
Фондация „Една от 8“ – „Бъди до 
мен“. Дамите ще могат да се прег-
ледат от 3 октомври в една от 
двете болници.

Инициативата стартира в начало-
то на октомври – световният ме-
сец за борба с рака на гърдата. 
Предвижда се да продължи и през 
ноември или до приключването на 
600-те прегледа, предвидени в кам-
панията. За преглед може да се за-
пише всяка жена на възраст от 20 
до 60 год., като се обади на тел. 
0888 811 323 (за МБАЛ „Надежда“) и 
02/403 49 20 или на регистратура-
та (за Токуда). Хиляди излязоха в Со-
фия в поход срещу рака на гърдата. 

Безплатните прегледи се реализи-
рат благодарение на дарението от 
100 000 лв., набрано от кампанията 
„От любов към живота – Avon срещу 
рака на гърдата“ през цялата 2015 г. 
Те са продължение на дългосрочна-
та политика на Avon, вече 15 годи-
ни, да инициира активности за пре-
венция и ранна диагностика на най-
коварното женско заболяване. Това 
става възможно чрез продажбата 

Лекарският съюз иска 
увеличение на бюджета

Българският лекарски съюз (БЛС) 
иска бюджетът на НЗОК за 2017 г. 
да бъде увеличен на 235 млн. лв. Това 
обяви председателят на организа-
цията д-р Венцислав Грозев. „Полу-
чихме информация, че са необходи-
ми 85 млн. лв за допълнителни пла-
щания и затова вероятно ще поис-
каме 235 млн. лв. бюджет на НЗОК 
за 2017 г., а не както досега насто-
явахме за 220 млн. лева. Предлагаме 
увеличение на средствата за всич-
ки здравноосигурителни плащания. 
Акцентираме върху увеличението 
на средствата за извънболнична 
медицинска помощ заради нейната 
значимост“, заяви Грозев. БЛС пред-
лага държавата да поеме финанси-
рането на лечението на редките 
болести със средства от национал-
ния бюджет, а не на Касата.

Надзорният съвет 
на НЗОК иска заплати
Надзорният съвет на Касата поис-
ка да се отмени регулацията в За-
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По-лек режим за 
разкриване на аптеки
Министърът на здравеопазването 
Петър Москов обеща облекчен ре-
жим за разкриване на аптеки в мал-
ките населени места, като се нама-
лят изискванията за фармацевтите 
и помощник-фармацевтите. Планира 
се и осигуряването на мобилни ап-
теки. По мнение на Москов ние сме 
с най-много аптеки на глава от на-
селението, но сме с лош достъп до 
тях. Създава се и национална ап-
течна карта.

Реформа за доставки 
на дефицитни лекарства

Здравното министерство ще осно-
ве държавно дружество, което да 
доставя липсващи на пазара лекарс-
тва. „Не виждам никакъв проблем в 
това държавата да има собствена 
търговска фирма, която да се на-
месва там, където търговският 
интерес очевидно преобладава над 
обществения“, обяви министър Мос-
ков. Става въпрос главно за лекарс-
тва без аналог, когато търговецът 
не вижда достатъчно полза да ги 
продава на нашия пазар. 

От началото на годината до 31 юли 
от позитивния лекарствен списък 
са изключени 152 медикамента, съ-
общи пред БНР проф. Николай Дан-
чев, председател на Националния 
съвет по цени и реимбурсиране на 
лекарствените продукти. От тях 
за 107 е постъпило заявление от 
фирмите, а останалите са изключе-
ни по решение на НЗОК. Обикновено 
фирмите спират лекарства, от ко-
ито нямат печалба. Причината е, 
че за да се плаща с публични сред-

кона за здравното осигуряване, спо-
ред която те не получават възнаг-
раждение. Идеята е представите-
лите на синдикални, работодател-
ски и пациентски организации да 
получават заплата за участието си 
в контролния орган, а правилото да 
остане за държавните служители в 
него, съобщава Медиапул.

Според сегашния Закон за здравно 
осигуряване членовете на надзор-
ния съвет не получават възнаграж-
дения за участие в заседания. Сега 
се предлага всички, без представи-
телите на държавата, да получават 
възнаграждения. Надзорният съвет 
на касата се състои от девет чле-
на, четирима от които са предста-
вители на държавата – зам.-минис-
трите на здравеопазването и фи-
нансите, директорите на НАП и на 
Агенция „Медицински одит“. Синди-
калните и работодателските орга-
низации имат по двама представи-
тели, а пациентските – един. От 
решението не става ясно какъв ще 
е размерът на заплатите. По този 
начин обаче НС на НЗОК губи общес-
твения си характер, защото члено-
вете му стават част от админис-
трацията – едните като предста-
вители на държавата, а другите – 
като щатни служители, коментира-
ха от Центъра за защита правата 
в здравеопазването.

Над 200 болници с 
устройства за пръстова 
идентификация
От 01.11.16 г. новата система ще
стартира официално и наличието 
на устройствата за пръстова иден-
тификация става задължително за 
всички болници в страната.

ства даден препарат у нас, той 
трябва да е най-евтин в сравнение 
с цените на 9 държави в Европа. Из-
ключването на медикаменти от 
списъка се налага и заради изтекли 
разрешения за употреба. Москов 
цитира данни, че за последните 
години от позитивната листа са 
делиствани около 3000 позиции. 

„Явно лекарите имат традиция за 
изписване по търговски марки, а не 
по международно непатентно име 
и дори много евтини референти 
не могат да се наложат на нашия 
пазар при лекарствата, които се 
реимбурсират за домашно лечение“, 
добави проф. Данчев. Според него 
пациентите са достатъчно защи-
тени, тъй като по закон фирмите 
са длъжни да уведомят МЗ година 
и половина преди да изтеглят да-
ден медикамент от пазара. Възмож-
ността МЗ да направи фирма и да 
се намесва при доставките е пред-
видена в промените в Закона за 
лекарствата, обясни още Москов.

Общ лекарствен пазар 

с Румъния
Правителствата на България и Ру-
мъния имат намерение да създадат 
общ пазар на медикаменти, съобщи 
министър П. Москов. Сътрудничес-
твото в региона е начин за подо-
бряване на достъпа до здравеопаз-
ване в Централна и Източна Европа. 
Споразумението цели договаряне на 
по-ниски цени за скъпите иноватив-
ни лекарства, както и ограничава-
нето на все по-задълбочаващият се 
проблем с изчезващи медикаменти. 
То е отворено и към него могат да
се присъединят и други страни от 
региона. Очакванията са това да се 
случи до края на годината. 
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от 1 януари 2017 г. По силата на чл. 
5, ал. 5 от Наредбата за лекарстве-
ните продукти в ПЛС, не може да се 
начислява доплащане от пациента, 
по-високо от 60% върху стойност-
та на опаковка, изчислена на база 
референтна стойност на продукта, 
който е с най-ниската стойност за
дневна доза/терапевтичен курс, 
определена от наредбата. Ако за 
лекарствен продукт не може да се 
намери цена на производител в ре-
ферентните държави, заявената 
цена не може да бъде по-висока от 
2 пъти цената на производител на 
продукта със същото международ-
но непатентно наименование и 
лекарствена форма, който е с най-
ниската стойност за дефинирана 
дневна доза/терапевтичен курс.

Както знаете, няколко пъти се от-
лагаше прилагането на тези прави-
ла. Това, което се цитира е, че било 
необходимо по-плавно адаптиране 
към новите изисквания, залегнали в 
наредбата, за да не се допусне въз-
никването на проблеми, които да 
рефлектират неблагоприятно върху 
пациентите и доставчиците. Необ-
ходим е по-дълъг период за приспо-
собяване на регистрите към но-
вите изисквания на наредбата.

Другата причина е необходимост-
та от по-продължително техноло-
гично време, за да бъде приспособен 
аптечният софтуер към новите 
изисквания и да се предвидят кон-
троли върху софтуера на НЗОК. 
За операторите в здравната 
система е необходим и по-дълъг 
период да реализират лекарстве-
ните продукти, закупени по досе-
гашните правила и за формиране 
на размера на доплащането им 
от пациентите.

Акценти
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Безплатен семинар 

с участието на водещи 
специалисти – 08.10.2016
Дом на науката и техниката

Храната като превенция и лекарс-
тво за болестите на XXI век. Науч-
ните доказателства за въздейст-
вието на диетата ни върху нашето 
здраве.

Нашето здраве и здравето на на-
шите деца са неразривно свързани 
с начина, по който се храним. За 
съжаление 85% от съвременните 
заболявания са поради неправилно 
хранене. Добрата новина е, че мо-
жем да променим това, като се 
научим да се храним правилно.
Как да използваме храната не като 
отрова, а като превенция и лекарс-
тво, ще разберете по време на 
безплатния семинар.

Специалисти от сферата на
кардиологията, микробиологията 
и ендокринологията ще разкрият 
научните доказателства за 
влиянието на храната върху 
нашето здраве.

Промени в националните законода-
телства няма да се правят. Спора-
зумението предвижда да създадем 
общ комитет, който да провежда 
преговори с фармацевтичната ин-
дустрия при навлизането на нов ме-
дикамент на пазара. Основен проб-
лем на България е, че заради малкия 
пазар фармацевтичните компании 
не желаят да продават на същите 
ниски цени, каквито предлагат на 
големите европейски пазари. Това 
е причина за изтеглянето на много 
медикаменти у нас. Идеята е съв-
местно с Румъния да договаряме 
общи количества и по-ниски цени. 
Ще можем да купуваме от Румъния 
лекарства, които не са регистрира-
ни в българския позитивен лекарст-
вен списък, както и обратното.

„Начинът, по който се ценообразу-
ват лекарствата в момента, е нес-
праведлив за държави с БВП като 
този на България. На търговията с 
лекарства не бива да се гледа като 
на търговия, защото са намесени 
по-висши ценности“, коментира Мо-
сков. През последните 10 години 
над 2000 медикамента са изтеглени 
от българския пазар, а всяка година 
изчезват по около 180 продукта. До 
средата на годината фармацевтич-
ни фирми са подали заявления за пре-
установяване на продажбите на 73 
лекарства, 8 от които без аналог.

Промени в наредбата 

за лекарствени цени

Както ви информирахме в миналия 
брой, разпоредбите на чл. 5, ал. 5 и 
чл. 8, ал. 5 от Наредбата за услови-
ята, правилата и реда за регулиране 
и регистриране на цените на лекар-
ствените продукти ще се прилагат 







съвременни търговски способи!

 Удовлетворението от положи-
телната промяна ще повлияе и на 
самите Вас!

На тези, на които им предстои да 
отварят аптека, СТИНГ АД пред-
лага изготвяне на проекти и реали-
зацията им. Това е най-добрият 
начин да видите плановете си на 
хартия, да обмислите детайлите 
и да предвидите грешките. Ние 
сме готови да съдействаме и 
съветваме. За нас е удоволствие 
да работим заедно!

 Обновеният вид на аптеката я 
прави отново интересна за потока 
от клиенти!

 Създаването на характерен 
стил се свързва с качеството на 
обслужване, което ще получи 
пациентът вътре!

 Индивидуалният подход прави 
търговския обект разпознаваем 
сред множеството!

 Обновяването е възможност 
за оптимизация и прилагане на 

5 причини да се замислим 
сериозно за промяна и 
реновиране на аптеката

1

2

3

4

5
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професионалната компетентност 
и ерудираност на всеки дипломиран 
фармацевт. Може би някои колеги 
ще приемат този призив като ек-
лектичен постулат, но други ще ви-
дят светлата пътека и положител-
ните резултати от усилията си. 

Проектът Виртуално обединение  
„На фокус“ е създаден именно с 
такава цел – да мотивира всички 
участници в бранша и да даде въз-
можност на всеки пациент да по-
лучи ефикасно здравно решение. 

Съвместните усилия на произво-
дители и търговци винаги са били 
генератор на нови, конкурентни 

Уважаеми колеги, 
Тази страница е приветствие 
към собствениците на аптеки, 
които са съпричастни на каузата 
фармацевтична грижа. 

Това са фармацевти, които вече 
четири години работят самостоя-
телно и същевременно сплотено, 
за елиминиране на масовите и чес-
то срещани заболявания в нашето 
общество. Те са посветени, но и 
независими в професионалните си 
решения специалисти. 

Моля, не игнорирайте тази тема, 
тя не е утопия. Днешният лекарст-
вен пазар се нуждае от знанията, 

На фокус

11

и прагматични резултати, от 
които клиентите се чувстват 
сигурни и спокойни, а болните – 
защитени.

Благодарим за поетите ангажи-
менти и желаем успех на всеки, 
който е повярвал в каузата. 

Виртуално обединение – 
общност от фармацевти, 
посветени на кауза 







MARTIE

ОБНОВЯВАНЕ НА LIFTACTIV

LIFTACTIV
SERUM 10 
SUPREME

След анализ на 50 различни 
молекули, Рамноза, монозахарид, 
е избрана заради ефекта си на 
укрепване структурата на кожа-
та и намалавяне признаците на 
стареене. 

Фрагментираната Хиалуронова 
киселина е уникалена с това, 
че има 22 пъти по-малък размер 
от молекулата на класическата 
Хиалуронова киселина. Призната 
с противостареещото си действие 
и положителен ефект върху елас-
тичността на кожата, тя има спо-
собността да прониква дълбоко в 
кожата.

Рамноза с 
растителен 
произход

Фрагментирана 
Хиалуронова 
киселина

“СТАРЕЕНЕТО
НА КОЖАТА

НЕ ОЗНАЧАВА 
ПРОСТО БРЪЧКИ.”

Резултатите показват, че 10 признаци 
на стареене са намалени през 
първите 10 дни употреба.

Предишна формула
LIFTACTIV 
SERUM 10 

Нова формула
LIFTACTIV
SERUM 10 SUPREME

Рогов 
слой

Епидермален 
слой

Дерма

Двойно по-голяма биологична наличност 
на Рамноза до 16 часа след нанасяне.

91%6Кожата е хидратирана

78%6Плътността на кожата 
е подобрена

74%6Чертите са отпочинали

72%6Тенът е изравнен

72%6Фините линии са 
изгладени

-7%

+13% +20% +23% +32%Бръчки, 
включително 
и дълбоки

Плътност4 Намаляване на
уморения вид3

Сияйност5 Тонус4

Новата сензитивна формула на Серум 10 
Supreme позволява проникването на два 
или повече пъти Рамноза в епидермалния 
слой на кожата2. 

РАМНОЗА РАМНОЗА

x2x2x2

1. от Vichy. 2. Тест с Dansyl Chloride. 3. Клиничен тест върху 52 жени. 4. DTM, 40 жени. 5. Самооценка 52 жени. 6. Самооценка 52 жени.

Паскал Мора, Директор Научни Комуникации Vichy.
Процесът на стареене се отразява на цялостния баланс на кожата. Разбира се, че едно 
от основните проявления е появта на бръчки, защото броят на молекулите в структура-
та на кожата намалява, но също така намалява и нейната устойчивост. Кожата не може 
да се регенерира в рамките на деня и признаците на стареене стават все по-видими: 
сивкав тен, отпускане на кожата, уморен вид. Цялостният вид на кожата се променя.

Първият1 серум с фраг-
ментирана Хиалуронова 

киселина и Рамноза, захар 
с растителен произход, за 
коригиране на 10 призна-
ка на стареене на кожата.

ИНОВАЦИЯ ОТ VICHY

Знаете ли, че с напредване на възрастта 
кожата се регенерира 5 пъти по-бавно?

Проучване на Лаборатории Vichy открива, 
че младежката кожа се нуждае от 6 часа, за 
да се възобновят регенеративните функции, 
а при зрялата кожа са необходими 30 часа. 
Непълното възстановяване на зрялата кожа 
може да доведе до натрупване признаците 
на стареене. 

За първи път Vichy комбинира в 
мощна формула тези две активни 
съставки, които целят подобряване 
регенерирането на кожата:



СЕРУМ 10 SUPREME

ИНОВАЦИЯ ОТ VICHY

ПОДОБРЕНА МОЩНА ФОРМУЛА ЗА ДЪЛБОКО 
ПРОНИКВАНЕ НА АКТИВНИТЕ СЪСТАВКИ

ЗА ЦЯЛОСТНА КОРЕКЦИЯ НА

МОМЕНТАЛЕН РЕЗУЛТАТ

НОВА СЕТИВНА ТЕКСТУРА
И УСЕЩАНЕ ЗА КОМФОРТ

Рамноза 10%
Хиалуронова Киселина

Рамноза 10% с двойна 
биологична наличност
Хиалуронова Киселина

Фрагментирана 
Хиалуронова Киселина

- 4 основни типа бръчки
- Плътност
- Сияйност

- Капацитета за 
регенериране на кожата

- 10 признаци на стареене 
на кожата

Резултати от 1-вия месец:
 Бръчки тип пачи крак
 Бръчки в областта на 
околоочния контур

 Бръчки по челото
 Бръчки в назолабиалната 
област

Резултати от 10-тия ден: 
 Намалени бръчки - 72%
 Възвърната плънтост -65%
 Равен тен -74%
 Видимо намалени 
признаци на умора - 67%

 Хидратирана кожа - 85%

Лека текстура, която се 
абсорбира лесно от кожата.

Кожата остава мека след 
употреба.

Флуидна и прозрачна 
текстура. Кожата остава 
мека и копринена след 
употреба. Чувство за 

хидратация и дълготраен 
комфорт.
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ХЕЛИКС тбл. 40 мг. х 28 ACEPHARMA
4+1 оп.
7+2 оп.
10+3 оп.
2 оп. ВИВЕЙС ДУО капс. 10/ 5 мг. х 30 ACTAVIS
=
1 оп. ВИВЕЙС ДУО капс. 10/ 10 мг. х 30
2 оп. ЛУКСТАНОР тбл. 5/ 10 мг. х 30 ACTAVIS
=
1 оп. ЛУКСТАНОР тбл.10/ 10 мг. х 30
3 оп. ЕРОТОН тбл.100 мг. x 4 ACTAVIS
=
3 оп. ЕРОТОН тбл.100 мг. x 1
6 оп. ВИВЕЙС ДУО капс. 5/ 5 мг. х 30 ACTAVIS
=
1 оп. ВИВЕЙС ДУО капс. 10/ 5 мг. х 30
+
1 оп. ВИВЕЙС ДУО капс. 10/ 10 мг. х 30
6 оп. ЕРОТОН тбл. 50 мг. x 4 ACTAVIS
=
2 оп. ЕРОТОН тбл. 25 мг. x 4
АЦИЛЕСОЛ тбл. 20 мг. х 14 ACTAVIS
5+1 оп.
ПАНРАЗОЛ тбл. 20 мг. х 30 ACTAVIS
5+1 оп.
РИЗАТРИПТАН АКТАВИС тбл. 10 мг. х 3 ACTAVIS
1+1 оп.
ТОПОГЕЛ гел 2.5% 40 г. ACTAVIS
1+2 оп.
АЦЕТИЗАЛ тбл. 500 мг. х 20 ACTAVIS OTC
200+10 оп.
АЦЕФЕИН тбл. х 10 ACTAVIS OTC
12+1 оп.
БРОНХЕТАМИН сироп 7.5 мг/ 5 мл. 200 мл. ACTAVIS OTC
5+1 оп.
ВИТАМИН C тбл. 500 мг. х 10 /ЦИТРОВИТ/ ACTAVIS ACTAVIS OTC
20+2 оп.
ЕФИЗОЛ тбл. 0.25/ 30 мг. х 20 ACTAVIS OTC
20+2 оп.
ЕФИЗОЛ тбл. 0.25/ 30 мг. х 40 ACTAVIS OTC
10+1 оп.
ИБУДОЛОР ДУО гел 60 г. ACTAVIS OTC
5+1 оп.
ЛАКТАКЕЪР BABY капки 7.5 мл. ACTAVIS OTC
2 оп. - 10% доп. отстъпка
ЛАКТАКЕЪР DAILY капс. 380 мг. х 30 ACTAVIS OTC
5+1 оп.
ЛАКТАКЕЪР KIDS тбл. за дъвчене 600мг.х20 ACTAVIS OTC
2 оп. - 10% доп. отстъпка
ЛАКТАКЕЪР STOP сашети 1000 мг. х 6 ACTAVIS OTC
5+1 оп.
МУКОЛИЗИН сир. 15 мг/ 5 мл. 100 мл. ACTAVIS OTC
4+1 оп.
МУКОЛИЗИН сир. 30 мг/ 5 мл.100 мл. ACTAVIS OTC
4+1 оп.
ПАРАЦЕТАМАКС KIDS сир. 24 мг/ мл. 100 мл. ACTAVIS OTC
2 оп. - 10% доп. отстъпка
ПАРАЦЕТАМАКС KIDS сир. 24 мг/ мл. 100 мл. ACTAVIS OTC
3+1 оп.
ПАРАЦЕТАМАКС ГРИП сашет 500/ 12.2 мг. х 12 ACTAVIS OTC
4+1 оп.
ПАРАЦЕТАМАКС сашет 1000 мг. х 10 ACTAVIS OTC
5+1 оп.

ПАРАЦЕТАМАКС сашет 500 мг. х 10 ACTAVIS OTC
4+1 оп.
СПАЗМАЛГОН тбл. х 20 ACTAVIS OTC
12+1 оп.
СУДОКРЕМ за проблемна кожа 400 г. ACTAVIS OTC
2 оп. - 10% доп. отстъпка
АТОРВАСТАТИН АУРОБИНДО тбл.10 мг. x 30 AUROBINDO 

PHARMA3+1 оп.
АТОРВАСТАТИН АУРОБИНДО тбл. 20 мг. x 30 AUROBINDO 

PHARMA3+1 оп.
БЕТАХИСТИН АУРОБИНДО тбл.16 мг. х 60 AUROBINDO 

PHARMA3+1 оп.
БЕТАХИСТИН АУРОБИНДО тбл. 24 мг. х 60 AUROBINDO 

PHARMA3+1 оп.
3 оп.ТЕСТ ЛЕНТИ ЗА ГЛЮКОМЕР OMNITEST 3 х 50 B.BRAUN 

MELSUNGEN=
1 оп. ГЛЮКОМЕР OMNITEST 3 SET
АСПИРИН+ВИТ. С еф. тбл. 400 мг/ 240 мг. х 10 BAYER BAYER OTC
5+1 оп.
АФРИН ND CHAMOMILE спрей 0.5 мг/ мл. 15 мл. BAYER OTC
3+1 оп.
АФРИН ND GLYCEROL спрей 0.5 мг/ мл. 15 мл. BAYER OTC
3+1 оп.
АФРИН спрей 0.05% 20 мл. BAYER OTC
5+1 оп.
200+60 оп.
БЕПАНТЕН унг. 5% 30 г. BAYER OTC
6+1 оп.
200+50 оп.
КАНЕСТЕН кр.1% 20 г. BAYER OTC
6+1 оп.
НИВЕА-FOR MEN Гел за бръснене Сензитив 200 мл. 81740 BEIERSDORF 

AG-HAMBURG1 оп. - 15% доп. отстъпка
НИВЕА-FOR MEN КРЕМ 30 мл. 83923 BEIERSDORF 

AG-HAMBURG1 оп. - 10% доп. отстъпка
НИВЕА-FOR MEN КРЕМ 75 мл.  83922 BEIERSDORF 

AG-HAMBURG1 оп. - 10% доп. отстъпка
НИВЕА-FOR MEN КРЕМ 150 мл. 83921 BEIERSDORF 

AG-HAMBURG1 оп. - 10% доп. отстъпка
НИВЕА-FOR MEN КРЕМ ЗА БРЪСНЕНЕ 100 г. 81772 BEIERSDORF 

AG-HAMBURG1 оп. - 15% доп. отстъпка
НИВЕА-FOR MEN Пяна за бр. Sensitive cool 200 мл. 88541 BEIERSDORF 

AG-HAMBURG1 оп. - 15% доп. отстъпка
НИВЕА-FOR MEN пяна за бр. Silver Protect 200 мл. 81371 BEIERSDORF 

AG-HAMBURG1 оп. - 15% доп. отстъпка
НИВЕА-FOR MEN пяна за бр. СЕНЗИТИВ 200 мл. 81720 BEIERSDORF 

AG-HAMBURG1 оп. - 15% доп. отстъпка
НИВЕА-Балсам за устни ESSENTIAL /класик/ 85061 BEIERSDORF 

AG-HAMBURGНИВЕА-Балсам за уст. FRUITY SHINE CHERRY 4.8 г. 85077
НИВЕА-Балсам за устни FRUITY SHINE /диня/ 4.8 г. 85236
НИВЕА-БАЛСАМ ЗА УСТНИ Fruity shine strawberry 4.8 г. 85083
НИВЕА-Балсам за устни MED PROTECTION 4.8 г. 85063
НИВЕА-Балс. за устни Vitamin Shake SPF10 /акай & д. ябълка
НИВЕА-Балс. за устни Vitamin Shake SPF10/бор. & малина
2 оп. произволна комбинация 
=
10% доп. отстъпка
2 оп. МЕДИКЕТ PLUS ШАМПОАН тежък пърхот 100 мл. BENEMEDO 

SWITZERLAND+
2 оп. МЕДИКЕТ PREVENT ШАМПОАН лек пърхот 100 мл.
+
2 оп.МЕДИКЕТ ICTAMO ШАМПОАН проблемен скалп 80 мл.
=
10% доп. отстъпка
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МЕДИКЕТ ICTAMO ШАМПОАН проблемен скалп 80 мл. BENEMEDO 
SWITZERLAND4+1 оп.

МЕДИКЕТ PLUS ШАМПОАН тежък пърхот 100 мл. BENEMEDO 
SWITZERLAND4+1 оп.

МЕДИКЕТ PREVENT ШАМПОАН лек пърхот 100 мл. BENEMEDO 
SWITZERLAND4+1 оп.

ДУЛКОЛАКС ПИКО сол. 7.5 мг.15 мл. BOEHRINGER 
INGELHEIM CHC12+1 оп.

МУКОГРИП тбл. 200/ 30 мг. х 10 BOEHRINGER 
INGELHEIM CHC5+1 оп.

МУКОСОЛВАН ЗА ДЕЦА сир. 15 мг/ 5 мл.100 мл. BOEHRINGER 
INGELHEIM CHC10+1 оп.

МУКОСОЛВАН пастили 15 мг. х 20 BOEHRINGER 
INGELHEIM CHC8+1 оп.

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

БЕЙБИКАП НОС 1 м+ спрей 30 мл. CAPEYPHARMA
3+1 оп.
АКУЛИПОН КОМП. капс. х 30 DR.CLAUS PHAR-

MA3 оп. - 10% доп. отстъпка
БУДЕНОФАЛК ПЯНА рект. фл. 2 мг. 14 дози DR.FALK PHARMA
1+1 оп.
САЛОФАЛК рект. сусп. 4 г. 60 мл. DR.FALK PHARMA
1+1 оп.
10 оп. МИЛУРИТ тбл.100 мг. х 30 EGIS
+
3 оп. НОАЦИД ЕГИС тбл. 20 мг. х 28
+
3 оп. ЕМПЕРИН тбл.16 мг. х 60
+
2 оп. ЕМПЕРИН тбл. 24 мг. х 60
=
29% доп. отстъпка
НЕЙЛНЕР РИПЕЪР ПИСАЛКА за нокти 4 мл. EMONA MED
1 оп. - 40% доп. отстъпка
АЛОЕ ВЕРА гел 946 мл. GNC GNC-GENERAL 

NUTRITION-USA4+1 оп.
ВИТАМИН D3 тбл. 400 IU х 100 GNC GNC-GENERAL 

NUTRITION-USA5+1 оп.
ВИТАМИН E капс. 100 IU х 100 GNC GNC-GENERAL 

NUTRITION-USA5+1 оп.
КОЕНЗИМ Q10 капс. 100 мг. х 30 GNC GNC-GENERAL 

NUTRITION-USA3+1 оп.
КОМПЛЕКС ОТ ЯПОНСКИ ГЪБИ капс. х 100 GNC GNC-GENERAL 

NUTRITION-USA4+1 оп.
КОТЕШКИ НОКЪТ капс. 500 мг. х 90 GNC GNC-GENERAL 

NUTRITION-USA3+1 оп.
МАГНЕЗИЙ тбл. 250 мг. х 90 GNC GNC-GENERAL 

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

NUTRITION-USA5+1 оп.
АКВАФРЕШ 3 FRESH паста тройна защита 125 мл. /синя/ GSK
2 оп. - 25% доп. отстъпка
АКВАФРЕШ 3 MILD паста тройна защита 125 мл. /зелена/ GSK
2 оп. - 25% доп. отстъпка
АКВАФРЕШ COMPLETE CARE Extra fresh паста 100 мл. GSK
1 оп. - 20% доп. отстъпка
АКВАФРЕШ COMPLETE CARE Whitening избелваща 100 мл. GSK
1 оп. - 20% доп. отстъпка
АКВАФРЕШ ВОДА ЗА УСТА FRESH & MINTY 500 мл. GSK
1 оп. - 20% доп. отстъпка

ЛАКТАЦИД лосион интимен 200 мл. GSK
ЛАКТАЦИД FRESH гел интимен 200 мл.
ЛАКТАЦИД SOOTHING лосион интимен 200 мл.
ЛАКТАЦИД SENSITIVE лосион интимен 200 мл.
ЛАКТАЦИД MOISTURIZING лосион интимен 200 мл.
ЛАКТАЦИД PHARMA гел интимен 250 мл.
6 оп. (произволна комбинация )
=
1 оп. ЛАКТАЦИД лосион интимен 200 мл.
или
20 оп. (произволна комбинация )
=
4 оп. ЛАКТАЦИД лосион интимен 200 мл.
ПАРОДОНТАКС ВОДА ЗА УСТА 500 мл. GSK
1 оп. - 30% доп. отстъпка
СЕНСОДИН COMPLETE Protection Extra Fresh 75 мл. GSK
1 оп. - 17% доп. отстъпка
СЕНСОДИН COMPLETE PROTECTION п.за зъби 75 мл. GSK
1 оп. - 17% доп. отстъпка
СЕНСОДИН REPAIR&PROTECT Whitening п. за зъби 75 мл. GSK
1 оп. - 17% доп. отстъпка
СЕНСОДИН REPAIR & PROTECT п. за зъби 75 мл. GSK
1 оп. - 17% доп. отстъпка
БИНТ Peha-Crepp E еласт. фиксиращ 10 см/ 4 м.x 20 кутия HARTMANN

1 оп. - 15% доп. отстъпка
СТЕРИЛУКС КОМПР.МАРЛЕНИ 10/ 10 см. 8 д. х 100 HARTMANN
6+1 оп.
СТЕРИЛУКС КОМПР.МАРЛЕНИ 5/ 5 см. 8 д. х 100 HARTMANN
6+1 оп.
СТЕРИЛУКС КОМПР.МАРЛЕНИ 7.5 /7.5 см. 8 д. х 100 HARTMANN
6+1 оп.
ТЕРМОМЕТЪР ЕЛЕКТР.BASIC THERMOVAL HARTMANN
9+1 оп.
ТЕРМОМЕТЪР ЕЛЕКТР. STANDARD THERMOVAL HARTMANN
ТЕРМОМЕТЪР ЕЛЕКТР. RAPID THERMOVAL
ТЕРМОМЕТЪР ЕЛЕКТР. KIDS THERMOVAL
ТЕРМОМЕТЪР ЕЛЕКТР. KIDS FLEX THERMOVAL
9 оп. (произволна комбинация )
=
1 оп. ТЕРМОМЕТЪР ЕЛЕКТР.STANDARD THERMOVAL
АМИГОС В17 капс. 100 мг. х 100 HEALTH AID
4+1 оп.
АМИГОС В17 КОМЛЕКС капс. х 60 HEALTH AID
4+1 оп.
ВИТАМИН D3 капс.1000 IU х 30 DR. GREEN HEALTH AID
3+1 оп.
10+4 оп.
20+10 оп.
ГАРСИНИЯ SLIM капс. х 30 DR. GREEN HEALTH AID
2+1 оп.
ИМУННА ФОРМУЛА капс. х 30 DR. GREEN HEALTH AID
3+1 оп.
КОЛАГЕН GOLD серум 50 мл. HEALTH AID
4+1 оп.
КОЛАГЕН АКТИВ капс. х 30 DR. GREEN HEALTH AID
3+1 оп.
КОЛАГЕН крем за устни 30 мл. HEALTH AID
4+1 оп.
НОНИ капс. 500 мг. х 60 DR. GREEN HEALTH AID
4+1 оп.
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РЕДУКАЛ SLIM капс. x 30 DR. GREEN HEALTH AID
3+1 оп.
ХИАЛУРОН крем за устни 30 мл. HEALTH AID
4+1 оп.
ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА капс. 50 мг. х 30 DR.GREEN HEALTH AID
3+1 оп.
ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА крем за лице 50 мл. HEALTH AID
3+1 оп.
ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА серум 50 мл. HEALTH AID
4+1 оп.
БАЛСАМ С ПРОТЕИНИ норм.коса 200 мл. HIMALAYA HIMALAYA DRUG
1 оп. - 8% доп. отстъпка
ШАМПОАН ПРИ КОСОПАД 200 мл. HIMALAYA HIMALAYA DRUG
1 оп. - 8% доп. отстъпка
ШАМПОАН ПРОТИВ ПЪРХОТ 200 мл. HIMALAYA HIMALAYA DRUG
1 оп. - 8% доп. отстъпка
ШАМПОАН С ПРОТЕИНИ норм. коса 200 мл. HIMALAYA HIMALAYA DRUG
1 оп. - 8% доп. отстъпка
РАЙД МОЛЦИ ЗЕЛЕН ЧАЙ таблетки х18 JOHNSON WAX
5+1 оп.
РАЙД ПЪЛЗЯЩИ МАКС 3в1 аер. 400 мл. JOHNSON WAX
5+1 оп.
ДЖОНСЪН-ПЛАСТИР ЗА Л. НА ХЕРПЕСИ COMPEED х15 JOHNSONS
1 оп. - 10% доп. отстъпка
ДЖОНСЪН-BABY ОЛИО 200 мл. JOHNSONS BABY
1 оп. - 10% доп. отстъпка
ДЖОНСЪН-BABY ОЛИО ГЕЛ С ЛАЙКА 200 мл. JOHNSONS BABY
1 оп. - 10% доп. отстъпка
ДЖОНСЪН-BABY ОЛИО С АЛОЕ ВЕРА 200 мл. JOHNSONS BABY
1 оп. - 10% доп. отстъпка
ДЖОНСЪН-BABY ОЛИО С ЛАЙКА 200 мл. JOHNSONS BABY
1 оп. - 10% доп. отстъпка
KRKA - обща номенклатура KRKA
купуване на произв. комб. за 200 лв. с ДДС -1.5% доп. отс.
купуване на произв. комб. за 350 лв.с ДДС - 2.5% доп. отс.
АКСЕТИН тбл. 250 мг. х 10 MEDOCHEMIE LTD
4+1 оп.
АКСЕТИН тбл. 500 мг. х 10 MEDOCHEMIE LTD
5+1 оп.
АЛМИРАЛ гел 1.16% 50 г. MEDOCHEMIE LTD
6+1 оп.
АСКЕТОН тбл. 500 мг. х 32 MEDOCHEMIE LTD
3+1 оп.
АСКЕТОН тбл. 500 мг. х 96 MEDOCHEMIE LTD
4+1 оп.
ВАКОНТИЛ капс. 2 мг. х 10 MEDOCHEMIE LTD
4+1 оп.
ГЛЮКОЗАМИН ДИАС капс. 500 мг. x 60 MEDOCHEMIE LTD
4 оп. - 20% доп. отстъпка
ГРИПОМЕД СР тбл. 325/ 15/ 1 мг. х 10 MEDOCHEMIE LTD
5+1 оп.
ДЕЛМАР назал спрей 50 мл. MEDOCHEMIE LTD
4+1 оп.
ДЕЛМАР ХИПЕРТОНИК назал спрей 50 мл. MEDOCHEMIE LTD
4+1 оп.
КЕЛОТАН гел 15 г. MEDOCHEMIE LTD
2 оп. - 30% доп. отстъпка
КЛЕРИМЕД тбл. 250 мг. х 14 MEDOCHEMIE LTD
4+1 оп.
КЛЕРИМЕД тбл. 500 мг. х 14 MEDOCHEMIE LTD
5+1 оп.
МЕЛОКС тбл.15 мг. х 20 MEDOCHEMIE LTD
2+1 оп.
ГЛИЦЕРИН МОНТАВИТ суп.1 г. х 10 MONTAVIT
1 оп. - 15% доп. отсъпка

ГЛИЦЕРИН МОНТАВИТ суп. 3 г. х1 0 MONTAVIT
1 оп. - 15% доп. отстъпка
УТИПРО ПЛЮС капс. х 15 MONTAVIT
1 оп. - 15% доп. отстъпка
АЗАКС тбл. 500 мг. х 3 NOBEL ILLAC
7+1 оп.
АЗАКС тбл. 500 мг. х 5 NOBEL ILLAC
7+1 оп.
АКСЕФ тбл. 500 мг. х 10 NOBEL ILLAC
7+1 оп.
АКСЕФ тбл. 500 мг. х 20 NOBEL ILLAC
7+1 оп.
АЛОРА сир. 100 мл. NOBEL ILLAC
10+1 оп.
АЛОРА тбл. х 20 NOBEL ILLAC
10+1 оп.
АМБРЕКС ЗА ДЕЦА сир. 15 мг/ 5 мл. 100 мл. NOBEL ILLAC
6+1 оп.
АМБРЕКС сир. 30 мг/ 5 мл. 150 мл. NOBEL ILLAC
6+1 оп.
АНЗИБЕЛ КЛАСИК тбл. за смучене х 20 NOBEL ILLAC
9+3 оп.
АНЗИБЕЛ МЕД И ЛИМОН тбл. за смучене х 20 NOBEL ILLAC
9+3 оп.
АНЗИБЕЛ МЕНТОЛ тбл. за смучене х 20 NOBEL ILLAC
9+3 оп.
АТОРВИН тбл.10 мг. х 30 NOBEL ILLAC
10+1 оп.
АТОРВИН тбл. 20 мг. х 30 NOBEL ILLAC
10+1 оп.
АТОРВИН тбл. 40 мг. х 30 NOBEL ILLAC
10+1 оп.
БИО БАЛАНС БЕЙБИ сашет х 10 /6+м./ NOBEL ILLAC
7+1 оп.
БИО БАЛАНС сашет х 10 NOBEL ILLAC
7+1 оп.
ДЕСИБЕЛ сироп 2.5 мг/ 5 мл. 150 мл. NOBEL ILLAC
4+1 оп.
ДЕСИБЕЛ тбл. 5 мг. х 20 NOBEL ILLAC
5+1 оп.
ЕСОБЕЛ тбл. 10 мг. х 28 NOBEL ILLAC
7+1 оп.
ЕСОБЕЛ тбл. 20 мг. х 28 NOBEL ILLAC
6+1 оп.
ЕТОДИН ФОРТ тбл. 400 мг. х 14 NOBEL ILLAC
7+1 оп.
КАНДИЗОЛ капс. 150 мг. х 3 NOBEL ILLAC
5+1 оп.
КАНТАБ ПЛЮС тбл. 16 мг/ 12.5 мг. х 28 NOBEL ILLAC
7+1 оп.
КАНТАБ ПЛЮС тбл. 32 мг/ 12.5 мг. х 28 NOBEL ILLAC
7+1 оп.
КАНТАБ тбл. 8 мг. х 28 NOBEL ILLAC
7+1 оп.
КАНТАБ тбл.16 мг. х 28 NOBEL ILLAC
7+1 оп.
КАНТАБ тбл. 32 мг. х 28 NOBEL ILLAC
7+1 оп.
ЛЕФЛОКС тбл. 500 мг. х 7 NOBEL ILLAC
7+1 оп.
МЕЛБЕК тбл. 7.5 мг. х 30 NOBEL ILLAC
7+1 оп.
МЕЛБЕК ФОРТЕ тбл. 15 мг. х 10 NOBEL ILLAC
7+1 оп.

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА ПРОИЗВОДИТЕЛ
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100 оп. КСИЛОМЕТАЗОЛИН 0.1% 10 мл. POLPHARMA
+
5 оп. КСИЛОГЕЛ гел 0.1% 10 мл.
=
10 оп. КСИЛОМЕТАЗОЛИН 0.1% 10 мл.
+
1 оп. КСИЛОГЕЛ гел 0.1% 10 мл.
20 оп. КСИЛОМЕТАЗОЛИН 0.05% 10 мл. POLPHARMA
+
5 оп. КСИЛОГЕЛ гел 0.1% 10 мл.
=
2 оп. КСИЛОМЕТАЗОЛИН 0.05% 10 мл.
+
1 оп. КСИЛОГЕЛ гел 0.1% 10 мл.
БИСЕПТОЛ сусп. 200/ 40 мг/ 5 мл. 80 мл POLPHARMA
10+3 оп.
БОБОТИК ФОРТЕ сол. 30 мл. POLPHARMA
5+1 оп.
ПАНАКТИВ сусп. 100 мг/ 5 мл. 120 мл POLPHARMA
6+1 оп.
ФИТОЛИЗИН паста за пиене 100 г. POLPHARMA
5+1 оп.
СЕРИЯ ДОПЕЛХЕРЦ QUEISSER 

PHARMA11 оп. произволна комбинация
=
1 оп. ДОПЕЛХЕРЦ ВИТАМИНИ А-Я Депо с лутеин тбл.х 30
60 оп. произволна комбинация
=
7 оп. ДОПЕЛХЕРЦ ВИТАМИНИ А-Я Депо с лутеин тбл. х 30
ДОПЕЛХЕРЦ АНТАРКТИЧЕСКИ КРИЛ капс. х 60 QUEISSER 

PHARMAДОПЕЛХЕРЦ КОЛАГЕН фл. дози х 30
ДОПЕЛХЕРЦ ХИАЛУРОН капс. х 30
4 оп. прозиволна комбинация
=
2 оп. ДОПЕЛХЕРЦ ЗА СТАВИ капс. х 30
АЦЦ 200 сашет 200 мг. х 20 SANDOZ OTC
5 оп. - 6% доп. отстъпка
АЦЦ АКУТ 600 сашет 600 мг. х 10 SANDOZ OTC
10 оп. - 6% доп. отстъпка
АЦЦ еферв. тбл. 600 мг. х 10 SANDOZ OTC
5 оп. - 8% доп. отстъпка
АЦЦ сироп 20 мг/ мл. 200 мл. SANDOZ OTC
2 оп. - 8% доп. отстъпка
АЦЦ сироп 20 мг/ мл. 200 мл. SANDOZ OTC
2 оп. - 8% доп. отстъпка
АЦЦ сироп 20 мг/ мл. 200 мл. SANDOZ OTC
3 оп. - 6% доп. отстъпка
АЦЦ сироп 20 мг/ мл. 200 мл. SANDOZ OTC
3 оп. - 8% доп. отстъпка
ВОМАКУР суп. 40 мг. х 10 SANDOZ OTC
8+1 оп.
ДЕГАН тбл.10 мг. х 30 SANDOZ OTC
15+2 оп.
ДЕРМАЗИН кр.1% 50 г. SANDOZ OTC
5+1 оп.
ДИКЛАК 150 ID рет. тбл. 150 мг. х 50 SANDOZ OTC
ДИКЛАК 75 ID рет. тбл. 75 мг. х 50
купуване на произв. комб. за 100 лв. с ДДС-7% доп. отс. 
ЕКЗОДЕРИЛ кр.1% 15 г. SANDOZ OTC
6 оп. - 8% доп. отстъпка
ЕКЗОДЕРИЛ крем 1% 30 г. SANDOZ OTC
3 оп. - 10% доп. отстъпка
ЕКЗОДЕРИЛ сол.1% 10 мл. SANDOZ OTC
8 оп. - 8% доп. отстъпка

МЕЛБЕК ФОРТЕ тбл.15 мг. х 30 NOBEL ILLAC
7+1 оп.
РЕ-КОМФОРТ тбл. за дъвчене х 6 NOBEL ILLAC
10+1 оп.
РЕСПИГАРД капс. х 10 NOBEL ILLAC
4+1 оп.
СЕФПОТЕК тбл. 200 мг. х 10 NOBEL ILLAC
7+1 оп.
СЕФПОТЕК тбл. 200 мг. х 14 NOBEL ILLAC
5+1 оп.
ТАЙЛОЛ сусп.120 мг/ 5 мл. 100 мл. NOBEL ILLAC
3+1 оп.
ТАЙЛОЛ ХОТ Д сашет х 12 NOBEL ILLAC
10+1 оп.
ТАЙЛОЛ ХОТ ЗА ДЕЦА сашети х 12 NOBEL ILLAC
5+1 оп.
ТАЙЛОЛ ХОТ сашет х 12 NOBEL ILLAC
10+1 оп.
100+30 оп.
ТАЙЛОЛ ХОТ сашет х 6 NOBEL ILLAC
50+15 оп.
ФУНГОСТАТИН гран.100000 UI / мл. 50 мл. NOBEL ILLAC
5+1 оп.
ФУНГОФИН крем 1% 15 г. NOBEL ILLAC
7+1 оп.
ФУНГОФИН спрей 1% 30 мл. NOBEL ILLAC
5+1 оп.
ФУНГОФИН тбл. 250 мг. х 14 NOBEL ILLAC
5+1 оп.
ЗОПИКЛОН тбл. 7.5 мг. х 10 NYCOMED 1
11 оп. - 9% доп. отстъпка
50 оп. - 20% доп. отстъпка
КОНТРОЛОК КОНТРОЛ тбл. 20 мг. х 14 NYCOMED 1
7 оп. - 14% доп. отстъпка
15 оп. - 20% доп. отстъпка
60 оп. - 33% доп. отстъпка
КОНТРОЛОК тбл. 20 мг. х 14 NYCOMED 1
7 оп. - 14% доп. отстъпка
15 оп. - 20% доп. отстъпка
28 оп. - 29% доп. отстъпка
КОНТРОЛОК тбл. 40 мг. х 14 NYCOMED 1
7 оп. - 14% доп. отстъпка
15 оп. - 20% доп. отстъпка
28 оп. - 29% доп. отстъпка
КСЕФО РАПИД тбл. 8 мг. х 10 NYCOMED 1
6 оп. - 17% доп. отстъпка
13 оп. - 23% доп. отстъпка
29 оп. - 31% доп. отстъпка
САНОСТОЛ сироп 230 мл. NYCOMED 1
15 оп. - 13% доп. отстъпка
200 оп. - 25% доп. отстъпка
САНОСТОЛ+ЖЕЛЯЗО сир. 230 мл. NYCOMED 1
15 оп. - 13% доп. отстъпка
200 оп. - 25% доп. отстъпка
ГАРГАНТА спрей 1.5 мг/ мл. 30 мл. PHARMASWISS-

VALEANT5+1 оп.
10+3 оп.
140+60 оп.
ГАРГАНТА тбл. за смучене 3 мг.х20 PHARMASWISS-

VALEANT5+1 оп.
10+3 оп.
140+60 оп.
ИМУНИТИ 3 ДНИ сашети х 3 PHARMASWISS-

VALEANT5+1 оп.
10+3 оп.
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ЛИНЕКС BABY капки 8 мл. SANDOZ OTC
2 оп. - 5% доп. отстъпка
ЛИНЕКС ГАСТРО капс. х 16 SANDOZ OTC
6 оп. - 10% доп. отстъпка
ЛИНЕКС ФОРТЕ капс. х 14 SANDOZ OTC
10 оп. - 8% доп. отстъпка
ПРОБИТОР НОРМАЦИД капс. 20 мг. х 14 SANDOZ OTC
5+1 оп.
ВИВА ЧУПС БЛИЗАЛКИ за гърло х 3 UAB POLTA
5+1 оп.
10+3 оп.
20+8 оп.
40+20 оп.
ОКУФЛАШ колир 7 мг/ мл. 2 х 10 мл. UNIMED PHARMA
4+1 оп.
ОКУХИЛ С колир 1.2 мг/ мл. 10 мл. UNIMED PHARMA
4+1 оп.
ПРО-ВИЗИО ФОРТЕ тбл. х 30 UNIMED PHARMA
4+1 оп.
СЕНСИВИТ колир 1000 IU /мл. 10 мл. UNIMED PHARMA
4+1 оп.
МЕНОПЕЙС ОРИГИНАЛ тбл. х 30 VITABIOTICS
4+1 оп.
ПРЕГНАКЕР сироп 200 мл. VITABIOTICS
2 оп. - 40% доп. отстъпка
УЕЛБЕЙБИ капки 30 мл. VITABIOTICS
2+2 оп.
ЛУТЕИН КОМПЛЕКС ПЛЮС капс. х 30 + ПОДАРЪК ВИТА ХЕРБ
5+1 оп.
ПРОСТАТИЗАЛ ПЛЮС тбл. х 60 ВИТА ХЕРБ ВИТА ХЕРБ
4+1 оп.
ВИСИЛАЙФ HEALTH капс. 500 мг. х 30 /ОМЕГА-3/ ВИТАСЛИМ ООД
3+1 оп.
ЛАЙВ VITAMINS капс. 680 мг. х 30 ВИТАСЛИМ ООД
4+1 оп.
ПРОКОМБО капс. 554 мг. х 10 ВИТАСЛИМ ООД
5+1 оп.
КАЛМАТРИКС НЕО тбл. х 30 ГАМА СЕЛЕКТ
3+1 оп.
МАГНЕМАТРИКС НЕО тбл. x 30 ГАМА СЕЛЕКТ
3+1 оп.
ДИАБЕТИЦИ ЧАЙ филтър х 20 ЕВЕЛИН ЕВЕЛИН 29
2+1 оп.
ЛАКС-ЕС + капс. х 20 ЕВЕЛИН 29
3+1 оп.
НЕВРОТОН тбл. х 50 КУТИЯ ЕВЕЛИН 29
2+1 оп.
РЕЛОКС тбл. х 30 ЕВЕЛИН 29
1+1 оп.
СЕДАНАКС тбл. х 30 ЕВЕЛИН 29
3+1 оп.
1 оп. СУМАМЕД гран. 100 мг/ 5 мл. 20 мл. ЕКОФАРМ ГРУП
=
1 оп. ЕН ТИ ТУС Ментол и евкалипт тбл.за смучене х 20
1 оп. СУМАМЕД капс. 250 мг. x 6 ЕКОФАРМ ГРУП
=
1 оп. ЕН ТИ ТУС Ментол и евкалипт тбл. за смучене х 20
1 оп. СУМАМЕД тбл. 500 мг. x 3 ЕКОФАРМ ГРУП
=
1 оп. ЕН ТИ ТУС Ментол и евкалипт тбл. за смучене х 20
1 оп. СУМАМЕД ФОРТЕ гран. 200 мг/ 5 мл. 15 мл. ЕКОФАРМ ГРУП
=
1 оп. ЕН ТИ ТУС Ментол и евкалипт тбл. за смучене х 20

4 оп. МЕДИЛАКТА ПРОБИОТИК капс. х 10 МЕДИКА АД
+
4 оп. МЕДИЛАКТА FORTE ПРОБИОТИК капс. х 10
+
2 оп. МЕДИЛАКТА KIDS ПРОБИОТИК сашети х 10
=
11 оп. ФАМОТИДИН MЕДИКА тбл. 20 мг. х 30
ВИТАМИН C МЕДИКА тбл.100 мг. х 40 МЕДИКА АД
6+1 оп.
10+2 оп.
1 оп. СТАВОЛЕК капс. 425 мг. х 30 /стави, муск., сухож./ МИРТА МЕДИКУС 

ЕООД=
1 оп. ЕРОМАКС 2 капс. 475 мг. х 4
БРОНХОВИТАЛ KIDS сироп 200 мл. МИРТА МЕДИКУС 

ЕООД5+2 оп.
10+5 оп.
ГЛИКОРАВНИН ПЛЮС капс. 425 мг. х 40 МИРТА МЕДИКУС 

ЕООД4+1 оп.
ЕРОМАКС 2 капс. 475 мг. х 4 МИРТА МЕДИКУС 

ЕООД1+1 оп.
ЕРОМАКС капс. 475 мг. х 10 МИРТА МЕДИКУС 

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

ЕООД4+1 оп.
РЕСПИСТИМ ПЛЮС ЗА ДЕЦА сироп 150 мл. НАТСТИМ ЕООД
РЕСПИСТИМ ПЛЮС ЗА ДЕЦА тбл. х 60
РЕСПИСТИМ ПЛЮС тбл. х 30
5 оп. произволна комбинация 
=
1 оп. РЕСПИСТИМ ПЛЮС тбл. х 30
ФАРИНОСТИМ тбл. х 40 НАТСТИМ ЕООД
5+1 оп.
ВИТАМИН C капс. 500 мг. х 30 ФИТОФАРМА ФИТОФАРМА 

ЕООД1+1 оп.
ЛУТЕМИКС капс. х 60 ФИТОФАРМА ФИТОФАРМА 

ЕООД5+1 оп.
ПРОПОЛИС ЗА ДЕЦА капс. х 120 ФИТОФАРМА ФИТОФАРМА 

ЕООД5+1 оп.
ПРОСТАТИЛ МАКС капс. х 30 ФИТОФАРМА ФИТОФАРМА 

ЕООД5+1 оп.
ФИТОДЕРМИН капс. х 60 ФИТОФАРМА ФИТОФАРМА 

ЕООД2+1 оп.
ЦИСТИТИН капс. 150 мг. х 30 ФИТОФАРМА ФИТОФАРМА 

ЕООД5+1 оп.
КОКСАМИН МАГНЕ тбл. х 60 ХЕРБА МЕДИКА
5+1 оп.
12+3 оп.
КОКСАМИН тбл. х 60 ХЕРБА МЕДИКА
5+1 оп.
КОКСАМИН+ВИТ. D тбл. х 60 ХЕРБА МЕДИКА
5+1 оп.
12+3 оп.
КОКСАМИН+ВИТАМИН К тбл. х 60 ХЕРБА МЕДИКА
4+1 оп.
МАГНЕ МАРИН капс. 350 мг. х 30 /Магнезий НМ/ ХЕРБА МЕДИКА
5+1 оп.
МЕЛАТОНИН сол. 50 мл. ХЕРБА МЕДИКА
3+1 оп.
НЕПТУН КРИЛ ОЙЛ капс. х 30 ХЕРБА МЕДИКА
4+1 оп.
СЪНИ ВИТ тбл. 10 мкг. х 50 /Vit. D3/ ХЕРБА МЕДИКА
4+1 оп.









Мотивите на притежателите 
на разрешението за употреба 

за необходимостта от разделяне е, 
че лекарствените продукти с INN 
Interferon beta-1a и Interferon beta-1b 
са фармакологично различни, което 
е в основата на разделянето им по 
АТС в две отделни групи L03AB07 
(Interferon beta-1а) и L03AB08 
(Interferon beta-1b). 

Изтъква се също, че значителното 
намаляване на референтната стой-
ност, която НЗОК заплаща за месе-
чен курс с интерфероните бета, по-
ради промяна на референта (Interfe-
ron beta-1b), е довела до значително 
увеличаване на сумата за доплаща-
не от страна на пациента за про-
дуктите с INN Interferon beta-1a. Со-
чи се още, че доплащането от па-
циентите е поето от участниците 
във веригата на доставките и е 
направило лекарствените про-
дукти нерентабилни за тези компа-
нии и ще доведе до оттеглянето 
им от българския пазар по иконо-
мически съображения.

Въз основа на данните, предоста-
вени от НЗОК се установи, че из-

Националния 

теглянето от пазара на продукти-
те с INN Interferon beta-1a би зат-
руднило лечението на значителен 
брой пациенти. През 2014 г. са ле-
кувани с различна продължителност 
с Interferon beta-1a 777 пациенти. При 
изтеглянето от фармацевтичния 
пазар на тези два продукта голяма 
част от пациентите, лекувани с 
тях, ще преминат на втора линия 
терапия с лекарствени продукти с 
международно непатентно наиме-
нование Fingolimod или Natalizumab.

Изискани са медицински становища 
от националните консултанти по 
неврология, според които Interferon 
beta-1a и Interferon beta-1b са лекар-
ствени средства на първи избор за 
лечение на МС. По определение те 
модифицират хода на заболяването, 
като по този начин забавят него-
вата прогресия.

В България съществуват два 
продукта с INN Interferon beta-1a 
и два с INN Interferon beta-1b.

Между двете групи интерферони 
съществуват както фармаколо-
гични, структурни, биохимични, 

Във връзка с проявен интерес 
относно мотивите за разде-

лянето на лекарствените 
продукти с INN Interferon beta-1a 

от Interferon beta-1b в отделни 
групи по анатомо-тера-
певтичен код (АТС) код, 

използвани за лечение на 
множествена склероза (МС), 

Националният съвет по 
цени и реимбурсиране на 

лекарствени продукти излага 
следната позиция:

В НСЦРЛП са постъпили заяв-
ления от притежателите на 

разрешенията за употреба 
на лекарствените продукти 

с международно непатентно 
наименование (INN) Interferon 
beta-1a за промяна на реда за 

определяне на референтната 
стойност и нивото на запла-

щане на лекарствени продукти, 
включени в Приложение №1 „Ле-
карствени продукти, предназ-

начени за лечение на заболя-
вания, които се заплащат по 
реда на Закона за здравното 
осигуряване” на Позитивния 

лекарствен списък. 

по цени и реимбурсиране на

Мотиви за разделянето 
на лекарствените 

продукти с INN 
Interferon beta-1a 

от лекарствените 
продукти Interfeгon beta-

1b в отделни групи по 
АТС код в Позитивния 

лекарствен списък. 

Становище
на

съвет
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основание чл. 38, ал. 6 от Наредбата 
за условията, правилата и реда за 
регулиране и регистриране на це-
ните на лекарствените продукти.

Становището на касата е, че след-
ва да се промени реферирането в 
групата на интерфероните бета, 
като се отделят на самостоятелни 
АТС кодове. 

НЗОК посочва, че разделянето на 
лекарствените продукти може 
да доведе до повишаване на раз-
ходите, но поради възможното из-
тегляне на някои от продуктите 
и преминаване на втора линия те-
рапия, разходите ще се повишат 
много повече. Затова на основание 
чл. 32, ал. 2 от Наредбата за усло-
вията, правилата и реда за регу-
лиране и регистриране на цените 
на лекарствените продукти правят 
предложение за разделяне на 
лекарствените продукти.

На свое заседание НСЦРЛП на ос-
нование чл. 32, ал. 2 и чл. 37, ал. 3 
от Наредбата прие решение за 
промяна в начина на рефериране 
в INN групата на интерфероните 

функционални и производствени 
разлики, така и разлики в начина на
приложение и дозиране. Интерфе-
рони beta-1b имат по-силно изразени 
общи и локални странични реакции. 
При тях декомпенсираната черно-
дробна болест е абсолютно проти-
вопоказание, каквото не е при ле-
карствените продукти с INN Inter-
feron beta-1a. Интерферони beta-1b 
са показани допълнително и при 
вторична прогресивна множес-
твена склероза с рецидиви.

Според Националния консенсус за 
диагностика и лечение на множес-
твена склероза, приет от Българ-
ското дружество по неврология, 
двата типа интерферон имат раз-
лично място в хода на заболяване-
то. Interferon beta-1а се назначава в 
началните стадии на МС, а с нап-
редване на заболяването се при-
бягва до Interferon beta-1b.

Във връзка с постъпилите заявле-
ния в Националния съвет за раз-
деляне на Interferon beta-1a от 
Interferon beta-1b в отделни групи в 
Позитивния лекарствен списък са 
изискани становища от НЗОК, на 

бета. Те ще бъдат обособени 
в отделни групи в Позитивния 
лекарствен списък, тъй като 
в хода на производствата е 
установено, че не са налице 
условията на чл. 47, ал. 1 от 
Наредбата: лекарствени про-
дукти по INN да имат доказана 
сходна ефективност и безопас-
ност за лечение на дадено за-
боляване с подобно клинично 
протичане и тежест съгласно 
кратката характеристика 
на продукта.

лекарствени 
продукти







D 6 D 30 D 1000

yy Първа помощ при всякакъв вид конту-
зии – навяхване, изкълчване, разтягане

yy Облекчава болките при травми и пре-
дотвратява възпаление

yy Ускорява зарастването на рани и разна-
сяне на хематоми

yy Намалява болки и схващания след физи-
ческо пренапрежение (работа, спорт)

yy Спешна помощ при инфаркт и инсулт 
до оказване на специализирана меди-
цинска помощ

yy За укрепване на съдовата стена и при 
всички патологии, засягащи капиляри и 
вени

вече в аптечната мрежа и търговците на едро

При остри симптоми

на всеки 30-60 мин. по 10 глобули (до 6 пъти дневно)

При хронични състояния

2-3 пъти по 10 глобули

Дозировка на Arnica D6

ТравМи

МУСкУЛНа 
УМора

за СЪДова 
ПроТЕкЦиЯ

Хомеопатични монопрепарати на 
Немски хомеопатичен съюз

в D потенции

арника

www.dhu-globuli.bg
Alpen Pharma Group

           От любов към здравето!
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           От любов към здравето!
ХОМЕОПАТИЧНИЯТ СПРЕЙ ЗА НОС

dhu-bg.com

•  ПОВЛИЯВА възпалението и                                         
НАМАЛЯВА отока на носната лигавица

• ОТПУШВА носа

• ПОДОБРЯВА мукоцилиарния клирънс

•  НАМАЛЯВА обилната водниста секреция при 
алергични хреми

• УЛЕСНЯВА отделянето на образувани корички

• ПРЕДПАЗВА от развитие на хронична хрема

• НЕ води до привикване

•  Подходящ за възрастни и деца под 1 година, 
бременни и кърмещи жени

ДОЗИРОВКА

Възрастни 3 пъти по 2 впръсквания във всяка ноздра на ден 

Деца от 1 до 11 години 3 пъти по 1 впръскване във всяка ноздра на ден

Кърмачета на възраст до 1 година 2 пъти по 1 впръскване във всяка ноздра на ден

Подходящ за продължителна употреба.

Ефективно и
безопасно 
лечение на
ХРЕМА 











Как Комисията може да помогне 
за повишаване на ефективност-

та, устойчивостта и достъпност-
та на здравните системи? Това е 
сложно предизвикателство – стра-
ните членки имат свои собствени 
здравни системи, собствени мрежи 
от хора, институции и ресурси, ра-
ботещи в сферата на здравеопаз-
ването, така че как би могъл ЕС да 
предостави добавена стойност?

Както посочва в своето съобщение 
за здравните системи от 2014 г., 
Комисията насърчава сътрудничес-
твото на равнище ЕС с оглед на 
укрепване на ефективността, по-
вишаване на достъпността и по-
добряване на устойчивостта на 
националните здравни системи. 

За да се повиши ефективността 
например, ЕС насърчава оценките 
на резултатите на здравните сис-
теми, безопасността на пациенти-
те и интегрирането на грижите. 
За да се повиши устойчивостта, 
Съюзът насърчава сътрудничес-
твото в областта на оценката 
на здравните технологии и елек-
тронното здравеопазване.  

А за повишаване на достъпността 
ЕС насърчава обучаването на под-
ходящо подготвени здравни работ-
ници, достъпа до новаторски меди-
каменти и оптималното изпълнение 
на Директивата от 2011 г. за транс-
граничното здравно обслужване.

Трите цели – ефективност, достъп-
ност и устойчивост – са основни 
фактори при обсъждането на ре-
форми на здравните системи в кон-
текста на европейския семестър – 
годишния цикъл на ЕС за координи-
ране на бюджетната и макроиконо-
мическата политика и структурни-
те реформи, в рамките на който 
ЕС прави специфични за всяка стра-
на препоръки и оценява напредъка 
по програмата за реформи.

Процесът на семестъра обръща 
внимание на следните елементи на 
реформите на здравните системи: 
предоставяне и достъп до ефектив-
ни първични здравни грижи, ефек-
тивно от гледна точка на разходи-
те използване на лекарства, подо-
бряване на интеграцията на грижи-
те, оценяване на относителната 
ефективност на здравните тех-

Здраве за всички 
и всички за здравето!

Мартин Сейшел 
заместник-генерален 

директор на ГД 
„Здравеопазване и 

безопасност на 
храните“ на ЕК



реформи за оптимизиране на бол-
ничния сектор и за укрепване на 
първичните грижи.

Принципът на достъп до здраве-
опазване, който отразява нуждата 
от предоставяне на навременен 
достъп до качествени и достъпни 
грижи за всеки, бе включен и в ев-
ропейския стълб на социалните пра-
ва. Всички заинтересовани страни 
се приканват да се включат в офор-
мянето на европейския стълб на 
социалните права. Те могат да 
направят това, като участват в 
откритата от Комисията консул-
тация, която продължава до 31 
декември 2016 г. 

Днес повече от всякога е важно да 
се изтъква ролята на здравеопаз-
ването за икономическия проспе-
ритет и социалното сближаване.

нологии и насърчаване на промоция-
та на здравето и профилактиката 
на заболяванията.

През юни 2016 г. Съветът отправи 
специфични препоръки към страни-
те членки. Въпреки цялостното 
оптимизиране и намаляването на 
броя на специфичните за всяка дър-
жава препоръки, броят на препоръ-
ките във връзка с реформите на 
здравните системи нарасна от 11 
през 2015 г. на 13 през 2016 г. 

Като цяло, през 2016 г. акцентът на 
свързаните със здравеопазването 
препоръки остана върху необходи-
мостта от повишаване на ефикас-
ността и устойчивостта на здрав-
ните системи, но това фискално 
предизвикателство често е съче-
тано с други, като ефективност, 
качество и/или достъпност на 
здравното обслужване. Достъпът 
до висококачествени здравни гри-
жи е посочен изрично като цел на 
политиката в 6 специфични за от-
делните страни препоръки през 
тази година. Освен това в много 
от препоръките се призовава 
за конкретни, целенасочени 
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Как ЕС помага на страните членки да 
оптимизират здравните си системи
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Вносител: Гео Нутришън EООД, София, ул. „Бурел” 56, тел.: 02 953 05 83, 032 64 16 16,  

www.geonutrition.eu, www.revita.bg

ТУК ЗАПОЧВА ПЕРФЕКТНОТО ЗДРАВЕ

Витамин С ампули
разтвор за пиене 

200 mg/2 ml x 10 ампули/кутия
500 mg/5 ml x 10 ампули/кутия

Съдържа: Витамин С (L-Аскорбинова 
киселина), биофлавоноиди от лимон, 
шипка, хесперидин, ацерола. Бързо 
действие. Лесен за прием. Страхо-
тен вкус. Максимална абсорбция. 

Витамин С 
(течен)
с натурален  
цитрусов  
аромат

120 ml

ПОДХОДЯЩ  

ЗА ДЕЦА
над 6 м.

Съдържа стандартизиран екстракт 
(BioActive) от висококачествени 
култивирани плодове от черен бъз. 
Допринася за нормалната функция 
на дихателната и имунната систе-
ми. Благоприятства повишаването 
на защитните сили на организма. 

Самбукус 
Нигра
с черен бъз, 
ехинацея,  
прополис и 
коластра

120 ml

СИРОП
ЗА ДЕЦА

Произведено в САЩ. 

Активен въглен Detox
260 mg/20 капсули

Висококачествен активен въглен. 
Дозировка: По 2 капсули дневно след 
хранене. При необходимост още 
2 капсули след 2 часа. 

СУПЕР  
ЦЕНА

6+16+1

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

супер грижа 
за ставите

1431 mg,  
120 таблетки

5+1

5+1

Съдържа Пчелен прополис екстракт 
2:1 от пчелен мед (Apis mellifera L.), 
пречистен до 100% Пчелен прополис. 

Само 1 капсула на ден. Не съдържа: 
Изкуствени консерванти, оцвети-
тели и подсладители, царевица, 
млечни продукти, нишесте, пшени-
ца или мая.

ПРОПОЛИС 
500 mg,  
90 капсули

ОСТЕОМУУВ 

Доставя нужното количество 
пречистен мелатонин, получен от 
неживотински източници! Не води 
до привикване или сънливост. Ико-
номична опаковка. 

МЕЛАТОНИН
5 mg,  
90 таблетки

ИЗГОДНА 

ЦЕНА

СУПЕР 
ОФЕРТА

5+1 5+1



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

Любимата марка на здравите хора!

вали 89 пациенти 
с дискомфорт и 
болки в ставите. 
След терапия-
та, при 89% от 
участниците се 
наблюдава значи-
телно подобрение 
на състоянието.

Скорошно съвре-
менно проучване доказва, че прие-
мът на Биосел Колаген по 1500 mg 
дневно, увеличава около 60 пъти 

нивата на хиалуроновата киселина 
в кръвта. 

Биосел Колаген и бръчките
Ежедневният прием на Биосел Ко-
лаген в продължение на 12 седмици, 
води до видимо намаляване на лице-
вите линии и бръчки. Това е доказано 
с клинични проучвания. 

Биосел Колаген притежава 6 патен-
та за бионаличност и безопасност. 

Биосел Колаген е клинично изслед-
вана, патентована формула, която 
подпомага здравето на ставите и 
възвръща младежкия вид на кожата. 

Използва патентован био опти-
мизиран процес, който гарантира 
бърза абсорбция. Повече от 20 
клинични проучвания доказват 
безопасността, бионаличността и 
ефикасността на Биосел Колаген. 

ХИДРОЛИЗИРАН КОЛАГЕН 650 MG

ХОНДРОИТИН  
СУЛФАТ 200 MG

ХИАЛУРОНОВА  
КИСЕЛИНА  
100 MG

ДРУГО

СЪДЪРЖАНИЕ НА БИОСЕЛ КОЛАГЕН  
ЗА 100 MG

Колагенът, вложен в Биосел Колаген, не 
съдържа ГМО, както и соя, мляко, соя, миди, 
риба, яйца, мляко, фъстъци и захар. Без глутен!  

Съставът на Биосел Колаген е синер-
гия между колаген тип 2, хиалуроно-
ва киселина и хондроитин сулфат, 

което го прави уникален и високо 
ефективен при болки в ставите и с 
мощен антиейджинг ефект. 

Биосел Колаген  
и болката в ставите

Приемът на Биосел Колаген по 2 гр 
дневно за период от 45 дни в зна-
чителна степен намалява болката 
и възпалението в ставите. Така 
сочи изследване, в което са участ-

Клинично доказано  
действие на супер цена! 

№1 
колаген

Произведен по GMP стандарт от 
BioHealth GmbH Germany

Самбукус Original
Сироп 120 ml

Съдържа стандартизиран 
екстракт (BioActive) от 
висококачествени култи-
вирани плодове от черен 
бъз. Допринася за нормал-
ната функция на дихател-
ната и имунната системи. 
Благоприятства повишава-
нето на защитните сили 
на организма.

ORGANIC 
СИРОП

МУЛТИВИТАМИНИ 
АЛФАБЕТИК
760 mg, 30 таблетки

alpha betic мултивитамини 
с удъл жено енергизиращо 
действие осигуряват 
оптимални хранителни ве-
щества за хора с диабет и 
в преддиабетно състояние. 
Само 1 таблетка на ден!

 ЗА ХОРА  

С ДИАБЕТ

Самбукус за деца
Сироп 120 ml

Съдържа: Черен бъз organic 
(BioActive) - стандартизи-
ран екстракт от висо-
кокачествени плодове. 
Допринася за нормалната 
функция на дихателната и 
имунната системи. Благо-
приятства повишаването 
на защитните сили на 
организма. За деца от 1 до 
12 години. 

КАНЕЛА С МАГНЕЗИЙ  
И БИОТИН АЛФАБЕТИК
400 mg, 90 капсули

Съдържа Канела (кора), маг-
незий и биотин. Допринася 
за нормалното функцио-
ниране на сърдечно-съдо-
вата система, както и за 
нормалната концентрация 
на липидите в кръвта и 
нормалното ниво на кръв-
ната захар.

5+1

5+1 5+1 4+1 ПРОМО 
ПАКЕТ











Имунохелт форте (Imunohealth forte 
– от англ. силно имунно здраве) съ-
четава имуномодулиращото дей-
ствие на няколко биологично актив-
ни вещества. Подходящ е за упо-
треба при деца със склонност към 
чести бактериални, вирусни и гъ-
бични инфекции. Препоръчва се за 
профилактика на вирусни инфекции,
и като допълващо лечение при грип, 
остър тонзилит и трахеобронхит.

Имунохелт форте съдържа лак-
тоферин, екстракт от черен бъз, 
β-глюкани, инозитол, ацерола и Zn. 
(табл. 1) Препоръчителният прием 
за деца до 12 г. e 5 мл дн., деца над 
12 г. и възрастни по 10 мл дневно. 
                                            
Лактоферинът е екстрацелуларен 
гликопротеин с транспортно и иму-
номодулиращо действие. С висока 
концентрация е в коластрата (око-
ло 7 мг/мл), зрялата кърма и по-нис-
ка в кравето мляко. Съдържа се в 
лигавичните секрети и е основен 
компонент на вторичните гранули 
на неутрофилите7. Като хранител-
на добавка се извлича от коластра 
и се произвежда по рекомбинантна 
технология. 

Лактоферинът играе важна роля в 
неспецифичната защита на орга-
низма. Бактериостатичното му 
действие се дължи на свойството 
му да свързва желязото (Fe), което 
е жизнено необходимо за метаболиз-
ма на бактериите. Една молекула 
лактоферин свързва два Fe3+ йона 
като комплексът е с многократно 
по-голям афинитет и стабилност 
на връзката от тази на Fe c транс-
ферина4. Лактоферинът стимулира 
фагоцитозата10. Свързва се с липо-
полизахаридите на бактериалната 
клетъчна стена, нарушава се мем-
бранният пермеабилитет и клет-
ката се лизира1. Протеолитичната 
му активност е насочена към бак-
териaлните вирулентни фактори, 
намалява колонизацията и образу-
ването на бактериален биофилм 
при респираторните и орални 
инфекции8. 

Той инхибира навлизането на виру-
сите в клетките чрез компетитив-
но свързване с липополизахаридите 
по клетъчната мембрана, към кои-
то се прикрепят вирусите преди 
да навлязат в клетката6. Някои изс-
ледвания показват, че вносът на 

д-р Аницвете Ничева
д.м., педиатър, УМБАЛ 
„Софиямед”, гр. София

Цялата статия ще 
намерите на www.

zdravemarket.bg
Библиографията е на 

разположение на 
редакцията. 

       Имунохелт Форте 

е иновативна формула 

с имуномодулиращо 

действие, която допринася 

за нормалната функция 

на имунната и дихателна 

система в детска възраст. 

Децата често боледуват 

от остри и протрахирани 

респираторни инфекции. 

Затова е особено полезно 

да се подсили имунната им 

система. Имунохелт Форте 

съдържа лактоферин, черен 

бъз, бета глюкани, вит. С, 

инозитол и Zn. Приемът на 

Имунохелт Форте скъсява 

периода на боледуване и 

улеснява възстановяването 

след вирусни и бактериални 

инфекции. Препоръчва се 

превантивен прием през 

есенно-зимния сезон.
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производството на T-Ly, цитокини 
и повишава локалната защита на 
бронхиалната и чревна лигавица. 
Приемът на бета глюкани намалява 
нивата на IL-4 и IL-5 при алергичен 
ринит и повишава тези на IL-122. 
Предвид имуномодулиращия ефект 
над фагоцитозата, извлечените 
от гъби бета глюкани са наречени 
„модификатори на биологичния 
отговор.”5

Ацеролата (Malpighia punicifolia) е 
най-концентриран натурален източ-
ник на витамин С, който като ан-
тиоксидант увеличава устойчи-
востта към инфекции и неблаго-
приятни фактори на околната 
среда, спомага за регенерация на 
тъканите, образуването на колаген, 
пропускливостта и еластичност-
та на капилярите.

Цинкът (Zn) е важна съставна 
част на множество ензими, необхо-
дим е за репикацията на ДНК, свър-
зва се в комлекс с хормони (инсулин), 
участва в образуването на колаген 
и благоприятства зарастването на 
рани. Необходим е за растежа и за 
имунната защита. 

екзогенен лактоферин води до про-
мяна в експресията на цитокините 
INF-γ, Il-1, Il-6, TNF-α, повишава броя на 
NK-клетките, усилва фагоцитозата, 
стимулира дифенциацията на Т-Ly и 
показва благоприятен ефект върху 
Тh1/Тh2 дисбаланс при някои алер-
гични и автоимунни заболявания12. 

Черният бъз (Sambucus nigra) е 
известен в народната медицина с 
лечебните си свойства. Препоръчва 
се при вирусни инфекции, анемия, 
алергии и за цялостно тонизиране 
на организма. Плодовете му са бо-
гати на антоцианови съединения 
със силно антиоксидантно дейст-
вие за неутрализиране на свободни-
те радикали при инфекция и инток-
сикация. Богати са и на провитамин 
А, рутин, витамини от групата В, 
аминокиселини, пектин и целулоза.           

Бета глюканите са биологично 
активни, природни полизахариди, 
които се извличат от микроорга-
низми (дрожди, бактерии), гъби и 
зърнени култури. Ролята им е свър-
зана със засилване активността на 
макрофагите и способността им да 
фагоцитират бактерии, стимулира 

Инозитолът (водноразтворим 
вит. В8) e необходим за правил-
ното формиране на клетъчни 
мембрани. Играе роля на ефек-
торна молекула, активираща кле-
тъчните процеси, в отговор на 
външни стимули. Необходим е за 
нервната и мускулна активност 
и е с благоприятен ефект за 
нервно-психичното и физическо 
развитие на децата. В детска 
възраст приемът в необходимо-
то количество и качество на 
изброените вещества е често 
незадоволителен, затова разра-
ботването на хранителни добав-
ки с имуностимулиращ ефект е 
особено полезно за подсилване на 
имунната система на децата.

Имунохелт Форте е ком-
бинирана формула с имуно-
модулиращ ефект. Подходящ 
при деца със склонност за 
чести респираторни инфек-
ции. Препоръчва се преван-
тивно през есенно-зимния 
сезон, като допълващо ле-
чение на бактериални инфек-
ции, първи симптоми на грип 
или друга вирусна инфекция. 

Имуномодулиращо действие 

на Имунохелт форте

Табл. 1. Състав на Имунохелт форте (Imunohealth forte)11

ПДП*= препоръчителен дневен прием
-- няма установени стойности



Грозде
Тя е полезна и заради това, че спо-
мага за изчистването на токсини-
те, натрупани в организма. 

Наличието на много калий подкрепя 
сърдечния мускул, отделя излишни-
те течности, затова гроздето и 
сокът му се препоръчват при висо-
ко кръвно налягане, прекарани ин-
фаркти, атеросклероза, артрити, 
подагра, камъни в бъбреците или 
жлъчката. Магнезият, калцият, 
фосфорът, желязото, помагат за 
лечение на рахит, за изграждане на 
младите кости и зъби, предпазват 
от анемия. Багрилните вещества 
в гроздето имат съдоразширяващ 
ефект, което предпазва от ин-
фаркт. В гроздето се съдържат 
пектин и ферментите липаза, 
протеаза и инвертаза, които 
стимулират храносмилането.

 Лечебни свойства.
Против рак. Червеното грозде съ-
държа в ципата и семките си рес-
вератрол, който заедно с някои 
вещества в екстракта от гроз-
дови семки предпазва организма 
от развитието на тумори. Такъв 
ефект имат и фитонутриентите 

Древноегипетски йероглифи сви-
детелстват за производство-

то на червено вино, а има и писмени 
сведения, че древните гърци, фини-
кийците и древните римляни са из-
ползвали гроздето както за произ-
водство на вино, така и за храна. 
По-късно гроздето се пренася от 
Близкия изток в Европа, Северна 
Африка и Северна Америка. От на-
чалото на XIX век лечението с гроз-
де и гроздов сок е известно като 
ампелотерапия. Благодарение на 
достъпността му и широкото му 
разпространение, гроздето от 
древността е използвано за храна,
лекарство, лек и суровина за вино.

Съдържанието на захари е много 
по-голямо, отколкото при другите 
плодове – над 25%. Захарите в гроз-
дето – глюкоза и фруктоза, навли-
зат лесно в кръвообращението и се 
усвояват бързо от организма. Гроз-
дето е богато и на витамини – C, 
B1, В2, D и провитамин A, които 
укрепват нервната система, сте-
ните на кръвоносните съдове, кос-
тите, ноктите и имат благотвор-
но влияние за зрението. Те се съ-
държат в ципата на зърната.

Vitis

Гроздето се причислява към 
плодовете тип ягода. По данни 
на Организацията по прехрана 

и земеделие 75 866 кв. км. 
от земната повърхност се 

използват за отглеждането на 
грозде. Приблизително 71% от 
световната продукция на гроз-
де се използва за направата на 

вино, 27% – за консумация в 
прясно състояние и 2% като 

стафиди. Част от произведе-
ното грозде отива и за произ-

водството на натурални со-
кове. Площта, заета от лозя, се 

увеличава с около 2% годишно.

Отглеждането на културно 
грозде започва преди около 

6000 – 8000 години в Близкия 
изток. Дрождите – първите 

„опитомени“ микроорганизми, 
срещащи се естествено в ци-

пата на гроздето, водят до 
революция в напитките и 
откриването на виното.

Първите следи от червено 
вино водят към древна Арме-
ния, където е открита и най-

старата винена изба в света, 
датирана около 4000 г. пр.н.е. 
Към 9 в. от н.е. град Шираз е 
известен с производството 

на едни от най-добрите вина. 
Вероятно известното червено 

вино сира е наречено на града 
Шираз в Персия, където гроз-

дето се е използвало за произ-
водството на „Ширазко вино“.



елагова киселина и кверцетин, ко-
ито също се съдържат в плода.
Учени от университета на Колора-
до откриха, че най-мощният проти-
вораков ефект се постига, когато 
гроздето се яде заедно с ципите и 
семките. Съчетанието им активи-
ра ген, който кара раковите клетки 
в дебелото черво да се самоунищо-
жават, смята ръководителят на 
изследването Джейрам Ванамала. 

Той открива, че тези съединения не 
са токсични за здравите клетки, но 
унищожават раковите. Изследова-
телите отиват още по-напред в 
проучванията си, като се опитват 
да създадат покрити с пектин кап-
сули, които да достигат директно 
до червата. Пектинът се разграж-
да в дебелото черво и там освобож-
дава противораковите вещества. 
Ванамала и екипът му са започнали 
ново проучване, за да проверят въз-
можно ли е веществата в гроздето 
да унищожават стволовите ракови 
клетки. Ако това се окаже така, ще 
се предотвратяват рецидивите на 
болестта. Подобен експеримент е 
бил извършен и с болни от левкемия. 
Те били третирани с екстракт от 
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гроздови семки и само за деноно-
щие, благодарение на един специфи-
чен белтък, раковите клетки били 
унищожени на 86%.

Смята се, че екстракт от гроздови 
семки помага при рак на кожата, 
гърдата, белия дроб. Преди 4 г. уче-
ният от Аграрния университет в 
Пловдив проф. Димитър Бабриков 
обяви, че е създал сорт грозде с 
куха семка, чрез който организмът 
усвоява по-голямо количество фе-
нолни съединения, които унищожа-
ват свободните радикали.

Сърдечни заболявания. Гроздето 
благоприятства профилактиката и 
лечението на сърдечни заболявания, 
благодарение на това, че съдържа 
глюкоза. Достатъчно е за нормал-
ната функция на сърцето да се пое-
мат дневно по 200-300 гр. добре уз-
ряло грозде. Глюкозата е физиоло-
гичен стимулатор на сърцето, под-
помага процесите на окисляване и 
обмяната на веществата. Полезни 
за сърцето са и органичните кисе-
лини – винена, лимонена, ябълкова.
Ресвератролът, който се съдържа 
в плода, разширява кръвоносните 

съдове, укрепва ги, сваля кръвното 
налягане и предпазва от инфаркт.
Силният антиоксидант проанто-
цианин, който се съдържа в ципите 
и семките на тъмните сортове, 
особено в мавруда, увеличава „доб-
рия“ и сваля нивото на „лошия“ хо-
лестерол. Предпазва от образуване 
на тромби.

Диабет. Отново съставката рес-
вератрол в гроздето регулира ни-
вата на кръвната захар, което е 
от важно значение за хората, пред-
разположени към диабет. Важен 
фактор за профилактика на забо-
ляването е поддържането на нор-
мално телесно тегло. Антиоксидан-
тът ресвератрол подпомага реду-
цирането на излишните мастни 
натрупвания в организма и предот-
вратява повторното им отлагане.

Черен дроб. Гроздето увеличава 
съпротивителните сили на черно-
дробните клетки, има и функцията 
да действа като противоотрова.

Бъбреци. Гроздето действа диуре-
тично и така прочиства пикочните 
пътища и бъбреците.



Гроздето укрепва и паметта.
Полифенолите, които се съдържат 
в семките на тъмните сортове, 
имат мощен ефект при болестта 
на Алцхаймер. Благодарение на рес-
вератрола в сока стимулира функ-
цията на мозъка, паметта и 
координацията.

Зрение. Гроздето има отлични 
свойства и при увредено зрение. 
Редовната консумация на плода 
ограничава риска от загубата на 
зрение, свързана с остаряването, 
известна като дегенерация на 
макулата. Проучванията показват, 
че три порции дневно намаляват 
риска от тази дегенерация средно 
с над 36%. Друго очно заболяване, 
което се повлиява добре от 
гроздето, е катарактата. Тя се 
причинява от действието на 
свободните радикали, затова в 
случая са полезни флавоноидите 
в гроздето. Те имат мощно 
антиоксидантно действие.

За по-добър имунитет. 
Редовната консумация на грозде 
стимулира производството на 
хемоглобин и на червени кръвни 
телца. Плодът действа общоук-
репващо на целия организъм. Пре-
поръчва се на спортисти за по-
бързо възстановяване на мускулите. 
Смята се, че най-добър ефект за 
повишаване на имунитета, има 
едновременната консумация на 
грозде от бели и тъмни сортове.
Гроздето потиска умората, тъй 
като съдържа големи количества 
желязо.

Благодарение на чудодейните 
свойства на гроздето здравето 
ни е в неговите ръце.

То засилва водно-солевата обмяна, 
която е жизнено важна за организ-
ма, тъй като някои органични ки-
селини и соли повишават алкалната 
реакция в червата. Гроздето не 
съдържа сол, затова се препоръчва 
при хранителни режими без нат-
риев хлорид. Плодът намалява риска 
от образуването на камъни в бъб-
реците и пикочиния мехур.

Храносмилателна система. Ако 
гроздето се приема преди ядене, 
то бързо постъпва в дванадесето-
пръстника. Оттам органичните 
киселини от плода стимулират 
отделянето на повече сокове от 
жлъчката и панкреаса, които иг-
раят роля за бързото усвояване на 
протеините и мазнините. На глад-
но гроздето действа слабително. 
Високото съдържание на влакнини 
– около 20%, спомага за изчистване-
то на стомаха и червата от натру-
паните токсини. Перисталтиката 
на червата се подобрява, а прера-
ботената храна по-бързо се изхвър-
ля от тялото. Точно този ефект 
играе роля в профилактиката на 
рака на дебелото черво.

Дихателната система. Гроздето 
горещо се препоръчва на болни от 
туберкулоза и други остри и хро-
нични заболявания на белия дроб. 
Добре е да се консумира от астма-
тици и хора с хроничен бронхит. 
Гроздето прочиства дихателните 
пътища от секрети и храчки.

Здрави нерви и добра памет. Благо-
дарение на съдържанието на вита-
мини от група В, калий и магнезий, 
гроздето подпомага нервната сис-
тема и повишава устойчивостта 
към стреса. Достатъчно на ден е 
да се консумира 0,5 л гроздов сок. 
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7P
Есенни промоции  

Избирайки да заплатят за дадена 
услуга, клиентите се съгласяват, 
че ще я получат с предполаганите 
от тях, обещани предварително от 
рекламата, качества. Когато не са 
доволни от нея могат да се отка-
жат от бъдещото й потребление, 
но не и да я върнат във формата, 
която не ги е удовлетворила, как-
вато възможност има с потреб-
лението на друг вид продукт. 

Как се прави добър фармацевтичен 
маркетинг на аптека, която 
предоставя услуги?

Традиционното правило гласи, че 
той зависи от правилното разпре-
деление на 4-те P, които оформят 
маркетинговия микс:

 Product (продукт).
 Price (цена, ценова политика).
 Place (наличност).
 Promotion (промоция като рек-
лама, търговска промоция, публич-
ност, директни продажби). Тя се 
регулира по смисъла на ЗЛПХМ  и 
подзаконовите наредби, където 
строго се регламентира кои ле-
карства и в кои медии могат да 

заболявания, здравна култура и ин-
формираност. Ето защо смятаме, 
че формулата на 7Р е приложима и 
ефективна. Разчита се на опита на 
клиента, на личното му, субективно 
преживяване във връзка с дадената 
фармацевтична услуга. Тоест, важ-
но е крайното му впечатление, усе-
щането и асоциациите, които 
остават в главата му. 

Услугите обикновено имат репута-
ция, изградена от представянето 
на фармацевта – този, който рабо-
ти с клиентите. Неговата работа 
може да бъде подкрепена от мар-
кетинга и да се получи удивителен 
резултат и високи продажби. Много 
е трудно да се контролират факто-
рите, които могат да окажат вре-
да на имиджа на компаниите, пред-
лагащи услуги. Затова основната 
цел на пиара е да я запази чиста и 
неопетнена, да не звучи като лъж-
ливи обещания на маркетинга.

Различното при отношението на 
хората към услугата, в сравнение с 
гледната им точка към продукта, е 
че изборът им е определен до мно-
го висока степен от доверието. 

Фармацевтичният марке-
тинг има своите особе-

ности. Той е законодателно 
регламентиран, като елемен-
тите му са разписани в ЗЛПХМ, 
подзаконовите нормативни 
актове или от етичните 
кодекси на производителите 
и дистрибуторите. Става 
дума за правилно и законово 
позициониране на брандовете.

Всяка есен започват активни 
кампании от маркетингов 
микс, включващ различни тех-
ники, но разликата при фарма-
цевтичния маркетингов микс  
е контролът от гледна точка 
на безопасност, качество и 
ефикасност.

Друга, не по-маловажна част 
от контрола, са цените на 
лекарствата. Важното в 
тази сложна комуникационна 
среда на всички организации 
и личности, имащи връзка с 
фармацията, е лечението на 
пациента, защото той е на 
върха на маркетинговата 
пирамида, с неговите 

Маркетинг 
по формулата
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важното е да се вземат ре-
шения, базирани на анализи и 
ползи, защото фармацевтич-
ната система произвежда и 
продава ползи. 

Не забравяйте, че фармацев-
тичният маркетинг се опре-
деля от заболяванията, минава 
през производителя и се 
насочва към пациента. 

кетинга, защото могат да бъдат 
докоснати и чути.

Процесите: или това как самата 
услуга се осъществява. За да не 
бъде измамено доверието на кли-
ента, е необходимо всичко да върви 
гладко и той да получи това, за 
което е заплатил или ще заплати, 
без да има пречки и причини да ос-
тане недоволен. Това са самите 
процеси в услугата, консултацията, 
лекарствената информация, която 
бизнесът предоставя и която крепи 
маркетинга. 

Използвайки 4-те P на традиционния 
маркетинг, в съчетание на новите 
3P фактора ще продадете успешно 
на хората това, което е невидимо 
за очите им и което не могат да 
върнат.

Маркетинговият инструмента-
риум, с който разполагаме, се ос-
новава и на доброто познаване на 
жизнения цикъл на лекарствените 
продукти, тяхното въвеждане, рас-
теж, зрялост и спад. Тази есен ще 
се срещнем с много информация, 
предложения и конкуренция, но 

се промотират. Практиката доказ-
ва, че в маркетинга на услугите има 
и три други важни съставки, които 
го определят като успешен. Става 
дума за другите 3P:

 People (хора – фармацевтите 
на гише).
 Physical evidence – материални 
доказателства: фискални бонове 
и пр.
 Process (процеси). 

Хората: всички, които са директно 
или индиректно свързани с продаж-
бата и консумацията на услугата 
са важни за маркетинга. Те добавят 
стойност и са реалното лице на 
аптеката, за което клиентите 
впоследствие се спомнят. 

Материалните доказателства: 
става дума за качеството на единс-
твените физически доказателства, 
които потвърждават, че услугата е 
продадена – принтираните и елек-
тронните документи, които удос-
товеряват, че покупката е била 
направена и гласът на служителя, 
който обслужва клиента. Всичко 
това има значителна роля в мар-

Анализ
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