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Уважаеми колеги,
На прага на есента, с носталгия
за отминалото лято,възстановяваме нормалния работен цикъл,
който за голяма част от фармацевтите не е спирал.

тови презентации на фирмите
„Евофарма“, „Медис“, Санофи“,
„Актавис“ и „Инбиотех“ допринесоха за разширяване и допълване
на информацията за продукти, с
които ефективно да подобрим
Стинг АД, стартира обучителимунитета си. Форумът за поните си програми, част от есен- реден път доказа социалната
ните маркетингови активносотговорност на Стинг за опазти. В началото на септември
ване на общественото здраве.
се проведе вторият уебинар за
магистър-фармацевти.
Стремежът и усилията на фирмата са да спомогне за постиОсновната тема „Имунитет
гане на висок професионализъм
COVID 19”, поднесена, чрез инна магистър-фармацевтите,
тервю, с проф. Кантарджиев,
както и утвърждаване на водекакто и съпътстващите продук- щата им роля при консултаци-

ите с пациентите. За осми път
организираме Есенна конференция „Виртуално обединение –
продукти „На фокус“ под мотото
„Защо не....?“ при спазване на
всички мерки, наложени от епидемиологичната обстановка.
Колеги, споделяйте с нас всичко,
на което търсите отговор.
Стинг АД, като Ваш патньор
ще Ви окаже съдействие и
подкрепа.
Бъдете здрави!
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101 въпроса, задавани на
интервю за работа, от които
никога вече няма да се боите
Джеймс Рийд
Издава СТИНГ АД
Главен редактор:
маг. фарм. Аделина Любенова
Реклама: Петя Шебова,
Людмила Драгоданова
Дизайн и предпечат:
Десислава Христова
Печат: Дедракс АД
Разпространение: СТИНГ АД;
София, бул. „Асен Йорданов“ №6;
тел. 02/970 31;
office.sofia@stingpharma.com

Джеймс Рийд е ръководител на REED – сайт №1 за работа
във Великобритания Reed.co.uk. Впечатляващ е фактът, че
компанията получава повече от 46 милиона кандидатури за работа
годишно и има над 100 програми, които помагат на повече от 140
000 трайно безработни да се върнат на работа. В продължение на
години Джеймс Рийд проучва работата на стотици интервюиращи
в Reed.co.uk и представянията на хиляди кандидати за различни
вакантни длъжности. Анализира и систематизира огромна база
данни и определя кои са 101-те най-популярните въпроси по време
на интервю.

Списанието е специализирано
за фармацевти. Разпространява
се безплатно с рекламна цел.
Редакцията не носи отговорност за предоставените
материали. Препечатване на
текстове, илюстрации или
обособени части от списанието
може да става само след писменото съгласие на издателя.

Въпросните 101 най-често задавани въпроси по време на интервю
не биха означавали кой знае какво, ако Джеймс Рийд не беше
добавил към тях друга изключително полезна информация – за
контекста на задаваните по време на интервю въпроси и за
възможните най-подходящи отговори и цялостно поведение на
кандидатите. По повод на въпроса „Какво ви мотивира?“, например,
Джеймс Рийд пише, че скритият замисъл на интервюиращия е
да разбере дали кандидатът ще може да се справя с работата
си под влияние на определен мотив или единственият мотив, за
кандидатстване е работното възнаграждение.
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Кампания за стимулиране на четенето –
инициатива на „СТИНГ“ АД

Промени в
заплащането
на скъпите
лекарства
НЗОК
Промени в заплащането
на скъпите лекарства

О

т 2 на 2.20 лева ще скочи сумата, която здравната каса плаща на аптеките за обработен протокол за скъпи лекарства, гласят
промени в наредбата за условията
за заплащане от НЗОК на лекарства
и медицински изделия.
24 600 лв. трябва да доплати НЗОК
на фармацевтите над планираното
за 2020 г., след като бъде прието
допълнението за увеличаване на
стойността, която ще бъде заплащана на търговците на дребно с лекарствени продукти за обработването на рецептурни бланки с предписани по протокол лекарствени
продукти с ниво на заплащане 100%.
Стойността на плащането на всяка отчетена рецептурна бланка с
предписани по протокол лекарствени продукти, се увеличава от 1,80 лв.
на 2.20 лв. Това е записано в проекта на Наредба за допълнение на Наредба №10 от 2009 г. за условията,
реда, меха-низма и критериите за

заплащане от НЗОК на лекарствени
продукти, медицински изделия и на
диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и
устойчивост на бюджета на НЗОК
до края на 2020 г., публикувана от
МЗ за обществено обсъждане. За
2021 г. се очаква увеличаването на
бюджетния разход за заплащането
на тази стойност да е около
448 000 лв., уточняват от
Министерството.

твени продукти, чието ниво на
заплащане е 100% от бюджета на
НЗОК. Друг очакван резултат от
прилагането на новата уредба е
свързан с по-доброто оценяване на
труда на магистър-фармацевтите,
обслужващите рецепти за 100% заплатените лекарствени продукти
от НЗОК, предписвани по протокол“,
пишат още от Министерството в
мотивите към проекта.

Припомняме, че проектът е предложен на министъра на здравеопазване от Надзорния съвет на
НЗОК, като самото решението за
увеличение на заплащането бе взе„Целта на предложения проект е
чрез увеличението на заплащането то на заседание на Надзора на 14
август във връзка с писмо на предот НЗОК за обработване на тези
рецепти, да се стимулират все по- седателя на УС на Българския фарвече търговци на дребно с лекарст- мацевтичен съюз проф. Асена
Сербезова.
вени продукти да отпускат лекарствени продукти с ниво на заплащане 100 на сто, което ще допринесе
до по-широк достъп на населението
на заплащаните с публични средства лекарствени продукти. Очакваните резултати от прилагането
на наредбата са свързани на първо
място с увеличаване броя на аптеките, които ще отпускат лекарс-
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„НЗОК възприема като основателно
искането, поради това, че независимо от увеличаването на плащанията за лекарствени продукти с ниво
на заплащане 100 на сто, през последните 8 години стойността, която заплаща НЗОК за всяка рецептурна бланка, остава непроменена“,
пише в решението на Надзорния
съвет. Срокът на общественото
обсъждане е до 17 октомври 2020 г.
С пълно единодушие – 132 гласа „за“,
беше прието изменението в Закона за бюджета на НЗОК за 2020 г.,
с което се дава правно основание
да бъде изплатена надлимитната
дейност за 2015 г. и 2016 г. Средствата са в размер до 75 млн. лв.
Съгласно обобщените в национален
мащаб данни в информационната
система на НЗОК стойността на
незаплатената дейност над утвърдените стойности за 2015 г. е в
размер на 50 253 000 лв., като стойността на неизплатените средства за главници по заведени дела срещу НЗОК е в размер на 22 443 000 лв.
За 2016 г. – 28 627 000 лв. и главници
15 476 000 лв., а за 2017 г. – 50 182
000 лв., съответно – 48 922 000 лв.

Към 31 март 2018 г. стойността на
незаплатената дейност над утвърдените стойности възлиза на 6 392
000 лв., като за тази стойност няма
данни за изплатени средства от касата за главници по заведени дела.
Неразплатените средства за отчетена и извършена дейност, в случай
че проверките не са приключили, ще
се превеждат по сметка за чужди
средства на НЗОК, които да послужат като източник на финансиране
през 2020 г. или 2021 г.

Заболявания за
домашно лечение

Д

о момента няма постъпили пре
дложения и становища от специалисти за допълване на Списъка
на заболяванията, за чието домашно лечение плаща НЗОК. Това заяви
здравният министър проф. Костадин Ангелов във времето за парламентарен контрол. Пред него бе
поставен въпросът за медицинските храни на страдащите от малнутриция и малабсорбция, които въпреки високите си цени не се поемат

от НЗОК. Министърът увери, че е
готов да се срещне с представители на тези пациенти и да обсъди
проблемите с тях, но припомни, че
за да се поемат от НЗОК тези храни, заболяването трябва да е в Списъка. Той се изготвя от НЗОК след
официално становище от специалисти по съответната медицинска
специалност, каквото не е изпращано до фонда, обясни проф. Ангелов.
„До визираните състояния – малнутриция и малабсорбция, може да се
достигне в резултат на много и различни заболявания. За пациенти в
такива състояния е осигурено лечение в пакета от здравни дейности,
гарантиран от бюджета на НЗОК
– при възникнала необходимост от
болнично лечение.
В зависимост от основното заболяване, довело до малнутриция, лечението може да се провежда по клинични пътеки от съответната област – гастроентерология, ендокринология, нефрология и др., вкл.
в някои пътеки е заложена специфична индикация за хоспитализация,
свързана с малнутриция. В обхвата
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на здравните дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК е включена
и специфична клинична пътека №83
,„Лечение на лица с метаболитни
нарушения“. Алгоритъмът на тази
пътека осигурява възможност за
диагностично уточняване, лечение
и определяне на последващо терапевтично поведение при пациенти с
малнутриция при деца и възрастни“,
коментира министърът.

МС
Нови 10 вещества са
обявени за наркотични
гласи промяна в Наредбата за реда
за класифициране на растенията и
веществата като наркотични, приета от МС. Тя влиза в сила след публикуването й в Държавен вестник.
С промяната се поставят под контрол нови 10 вещества чрез включването им в списъка на растенията и веществата с висока степен
на риск за общественото здраве.
Субстанциите от списъка са забранени за приложение в хуманната и
ветеринарната медицина. Сред тях
са валерилфентанил, кратом, макова слама, фенилпиперазин. Веществата се включват в забранителния
списък във връзка с решение на Комисията по наркотичните вещества към ООН, с което се поставят
под международен контрол. Дадено

е и становище от Експертния
съвет към Националния съвет по
наркотичните вещества.

ИАМН заявиха, че тепърва ще бъдат
определени ресорите на зам.-директорите, затова и все още не е ясно
за какво ще отговаря Белева. Припомняме, че Мирослав Мутафчийски
зае длъжността изпълнителен директор след уволнението на досегашния началник Росен Иванов. Той
беше уволнен от министъра на
ще година лекарства с трама- здравеопазването след открити
дол ще може да се изписват на поредица нарушения в работата
обикновени рецепти, гласи поправ- на агенцията. Преди създаването
ка в наредбата на здравно минисна ИАМН Пенка Белева беше главен
терство за предписването на меди- секретар на ИА по трансплантации.
каменти. Удължаването е по молба
на производителите на генерични
препарати. Трамадол е опиоид, използва се като болкоуспокояващо и
крие риск от пристрастяване.

МЗ
Трамадол

О

Поправка в Закона
за медицинските изделия

Досега наредбата предвиждаше медикаменти, съдържащи трамадол
до 50 мг в комбинация с други лекарствени вещества, да започнат да
се отпускат със зелена рецепта от
пролетта на тази година. По новия
ред обаче тези препарати могат
да се продават само от търговци
на едро и дребно с лиценз по реда на
Закона за наркотичните вещества,
а производителите трябва да променят разрешенията си за употреба, листовките и опаковките. Затова от Българската генерична фармацевтична асоциация са помолили
за още година отсрочка.

Л

ечебните заведения ще могат
сами да произвеждат за собствени нужни медицински изделия, гласи пък поправка в Закона за медицинските изделия, подготвена от
здравно министерство. За целта
те ще трябва да се регистрират
в ИАЛ. С промените се урежда и редът, по който ще се разрешават
клинични изпитвания на медицински
изделия, след като започне да се използва електронната система за
клинични изпитвания на Европейската база данни за медицинските изделия – Eudamed. Очаква се тя да е
факт в края на пролетта на 2022 г.

Етичната комисия за клинични изпитвания ще отговаря за етичните
аспекти на клиничните изпитвания.
Оценката на заявлението за провеждане на изпитването ще се праенка Белева е новият зам.-диви от ИАЛ, която ще се произнася
ректор на ИА „Медицински над- за крайните разрешение или отказ.
зор“. Тя е със заповед на изпълняваАгенцията е и органът, който изщия длъжността изпълнителен ди- вършва надзора на пазара на
ректор Мирослав Мутафчийски. От медицински изделия.

Промени в ИА
Медицински надзор

П
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Удължават с два
месеца извънредната
епидемична обстановка?

дан-ни на НСИ за доходите и условията на живот и индексът на цените на малката потребителска
кошница. Размерът на линията на
бедност от 369 лв. съответства
на намаления икономически ръст и
лaвният държaвeн здрaвeн инcмакроикономическа прогноза“, е мопeктoр Aнгeл Кунчeв щe пoиcкa
тивът на кабинета за по-малкия
удължaвaнe нa извънрeднaтa eпидe- ръст. Той ще определи и финансовамичнa oбcтaнoвкa дo крaя нa нoeм- та подкрепа за хората над 18 годиври мeceц. Той пoдчeртa, чe нoви
ни с трайни увреждания, като помeрки нe ce прeдвиждaт, ocвeн тe- мощ за 2021 г. се очаква да получат
зи, кoитo дeйcтвaт в мoмeнтa. Пo 670 000 души. От МС смятат, че
думитe му дoбрaтa нoвинa e, чe
въпреки това тяхната покупателна
Бългaрия e oт мaлкoтo държaви, кo- способност ще се запази, тъй като
итo бeлeжaт cпaд нa нoвитe cлучaи предвижданата инфлация за 2020 г.
зa двуceдмичeн пeриoд. Тoй e c 2.7%. е 0.1%. От линията на бедност заДруги еврoпeйcки държaви oтчитaт висят и хранителните помощи за
мeжду 40 и 80% ръcт, кaтo в Aвcтбедни, великденските и коледни
рия тoй e 62%, a в Мaлтa – 72%. При- добавки към пенсиите.
тecнитeлнa e oбaчe cрaвнитeлнo
виcoкaтa cмъртнocт.

Г

Cпoрeд Кунчeв учeбнaтa гoдинa вce
oщe нe e oкaзaлa влияниe върху зaбoлeвaeмocттa. Oчaквa ce oт другaтa ceдмицa дa имa нoви cлучaи, прeдaдeни в oбрaзoвaтeлнитe инcтитуции. Пo думитe му cиcтeмaтa e
пoдгoтвeнa зa пo-гoлямa зaбoлeвaeмocт oт тaзи, кoятo нaблюдaвaмe
у нac в мoмeнтa.

Минимална работна
заплата

П

равителството ще увеличи минималната работна заплата по
план, въпреки икономическия спад
в резултат от коронакризата. От
2021 г. МРЗ ще скочи от 610 лв. на
650 лв, обяви пред БНТ социалният
министър Деница Сачева. По-високият размер е заложен в управленската програма на правителството, а и догодина ще сме в етап на
едва 6 лв. или с 1.9% ще се увели- възстановяване, мотивира Сачева
чи линията на бедност. През
решението, което противоречи на
2021 г. тя ще e 369 лв. Причина за
исканията на работодателите. Асопо-малкия ръст е икономическият
циацията на индустриалния капитал
спад заради пандемията. Прагът
предложи замразяване на минимална бедност, по който се определя
ната заплата заради спада на
размерът на редица социални помо- икономиката.
щи, беше увеличен с 4.3% през 2019
г. Тази година той е 363 лв. Линията Повишението с 10% на МРЗ за тази
на бедност се определя по формула, година е разчетено при икономив която влизат специално събирани чески растеж, докато реално има

Финанси

С
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спад, а и не е сигурно, че догодина
икономиката ще се възстанови
напълно, са аргументите на работодателите. „След като все по-малко хора са на МРЗ, значи размерът
й не е проблем“, коментира Сачева.
Средното възнаграждение през второто тримесечие на тази година
бележи ръст, допълни тя. Благодарение на мярката 60:40 са изсветлели възнагражденията в редица
сектори като туризма, ресторантьорството и търговията, каза
още Сачева. Тя припомни данните,
според които без тази мярка в подкрепа на бизнеса сега безработицата щеше да е 14%, а не 7.9%.
Има идея подкрепата за пенсионерите, които за август, септември
и октомври получиха по 50 лв. допълнително над пенсиите, да продължи. Под каква форма ще стане
това, ще реши коалиционният съвет на управляващите партии. Според Сачева е добре да се обсъди
преизчисляване на някои най-ниски
пенсии, вместо да се дават на всички равни суми. Ваучери за детегледачка са един от вариантите
за подкрепа, които социалното

8

министерство подготвя за родители, чиито деца се окажат в
карантина. Мярката, по която родител може да наеме свой близък
безработен за гледане на детето
му с ваучер от 610 лв. месечно, е
много популярна, обясни Сачева.
Друга възможност е парична подкрепа, но тя ще се отпуска по подоходен критерий и за период между
5 и 30 дни, допълни министърът.
Предстои да стане ясно каква
точно ще е помощта.
Рекорден спад на икономиката сочат данните на Националния статистически институт. За второто
тримесечие на годината намалението на брутния вътрешен продукт е с 10 на сто спрямо първите
3 месеца и с 8.5% на годишна база.
Това е най-драстичното свиване на
икономиката на годишна база от
1997 г. насам. Брутният вътрешен
продукт на България се е понижил
през второто тримесечие на 2020
г., когато бяха в сила най-тежките
мерки за предотвратяване на разпространението на КОВИД, с цели
10%, сочат предварителните данни
на НСИ. Те са по-неблагоприятни и
от експресната оценка на института, която беше за спад от 9,8%.
Спрямо второто тримесечие на
2019 г. българският БВП се сви с
цели 8,5% след растеж с 2,4% през
първите три месеца на 2020 г. Според предварителните данни на
НСИ за второто тримесечие на
годината произведеният брутен
вътрешен продукт възлиза на 27,
395 млрд. лв., като на човек от населението се падат 3044 лв. През
периода април – юни тази година
относителният дял на аграрния
сектор в добавената стойност

на икономиката се увеличава с 0,1
процентни пункта спрямо същото
тримесечие на миналата година.
Индустриалният сектор увеличава
относителния си дял в добавената
стойност на икономиката с 2,1 на
сто до 28,4%, докато реализираната
добавена стойност от дейностите
в сферата на услугите намалява до
ниво от 68,0% при 70,2% през второто тримесечие на 2019 година.

месечие на 2020 г. ще бъде отчетен
един от най-големите в историята
спадове на икономиката на България, но съществува голяма несигурност по отношение на мащаба на
икономическия шок през този период, прогнозират още от БНБ.

Поради неяснотата относно бъдещото развитие на епидемичната
обстановка несигурността по отношение на БВП през второто полуКрайното потребление през перио- годие също е много голяма. В резулда април – юни тази година намаля- тат, на база наличните данни има
ва с 2,1% на тримесечна база и на60% вероятност спадът на БВП за
раства на годишна база с едва 0,4%. настоящата година да е между –
По предварителни данни през вто- 4,1% и – 13,1%, посочват от БНБ.
рото тримесечие на 2020 г. БВП на
един зает се понижава с 5.6% в сра- Най-голяма е вероятността за повнение със същото тримесечие на нижение на БВП с 8,5%, като причипредходната година. Заетите в
ните за това ще бъдат основно
икономиката са 3 511 700. На един
свиване на потреблението и на инработещ се падат 7800 лв. от брут- вестициите и в по-малка степен от
ния вътрешен продукт, като всеки негативния принос на нетния износ.
зает създава средно 20.2 лв. БВП за Бюджетните разходи се очаква да
един отработен час.
допринасят положително за икономическата активност чрез по-високия размер на националните и на съфинансираните от ЕС правителствени разходи и инвестиции, посочват от БНБ. За периода 2021– 2022
г. предвиждат постепенно възстапад на икономиката ни до 13%, новяване на икономическата активпрогнозират от БНБ за 2020 г. ност, като в края на прогнозния
в периодичното си издание „Иконо- период реалният БВП се очаква да
мически преглед“. За второто три- достигне нивото си от 2019 г.

БНБ с тревожна
прогноза за икономиката

С

Намалява
безработицата

С

12 779 по-малко до 245 774 са
намалели търсещите работа
през август спрямо юли, показват
данните на Агенцията по заетостта. Същевременно обаче увеличе-
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нието спрямо август 2019 г. е със
73 131 души. Равнището на регистрирана безработица в страната
през август е 7.5%. Агенцията по
заетостта отчита спад от 0.4%
месечна и увеличение от 2.2% на
годишна база.

та промишленост (23.7%), образованието (16.4%), хотелиерството и
ресторантьорството (14.6%), административните и спомагателните
дейности (13.2%), търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (8.8%) и строителството (5.7%).

В бюрата по труда през август са
се регистрирали нови 24 063 души.
Освен тях, други 862 от групите на
търсещите работа заети, учащи,
и пенсионери, също са потърсили
съдействие от Агенцията по заетостта. През месец август 2020 г.
броят на започналите работа достигна 23 548. Излизащите от регистъра на безработните са само с
515 по-малко отколкото влезлите
новорегистрирани. За сравнение,
през август на предходните 4 години статистиката на АЗ показва, че
входящият поток новорегистрирани е надвишавал над десет пъти
броя на постъпилите на работа.

Най-търсените професии през месецa са преподаватели, бармани, сервитьори, готвачи, камериери, монтажници, работници в добивната
и преработващата промишленост,
строителство и транспорт и др.
машинни оператори на стационарни машини и съоръжения, продавачи,
вени във Великобритания. Америработници и др.
канският регулаторен орган FDA
все още не е дал разрешение за подновяване на клиничните тестове с
доброволци в САЩ и не е ясно кога
може да се очаква това да се случи.
оворителката на СЗО д-р Маргарет Харис заяви пред журналисти в Женева, че световната организация одобрява решението на
фармацевтичната компания Astra
Zeneсa да спре клиничните изпитвания с коронавирусна ваксина след
необяснимо към този момент усложнение при един от доброволците,
предаде Агенция Ройтерс. „Безопасността за нас винаги е от решаващо значение и те са взели предвид
това по един много адекватен
начин“, каза Маргарет Харис.

Най-много започнали работа през
август се отчитат в преработващата промишленост – 20,2% от
всички, следвани от хотелиерство
и ресторантьорство – 14,1%, търговията, ремонта на автомобили –
13,9%, държавно управление – 11,9%,
строителство – 5,5%, и др. На субсидирани работни места са започнали да се трудят 5 488 души от
рисковите групи. Най-масово работа е осигурена по стартиралите в
началото на месеца 28 регионални
програми за заетост и по схемата
„Заетост за теб“.
Заявените работни места на първичния пазар на труда през август
са 18 048, което е с 4.7%, спрямо миналата година. Най-голям дял свободни места има в преработваща-

Фарма
общество

СЗО

Г

COVID-19

Помолена да коментира експерименталното прилагане на ваксини
срещу COVID-19 в Китай и Русия, д-р
Харис заяви: „СЗО би искала да разполага с ясна информация за отделните ваксини, за да може да сравнява качествата им и резултатите
от прилагането им“. Припомняме,
след няколкодневна пауза и проверка от регулаторните власти изпитванията с доброволци бяха възобно-

С

ЗО очаква Европа да стане свидетел на ръст в смъртните случаи от COVID-19 през октомври и
ноември, съобщи шефът на европейския клон на СЗО Ханс Клуге в интервю за АФП. „Ще става по-тежко. През
октомври и ноември ние ще видим
по-голяма смъртност“, предупреди
Клуге. От СЗО очакват увеличението на заразените да доведе и до
ръст на смъртните случаи. По ду-
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мите на Клуге настъпва момент,
в който държавите не искат да
чуват тези лоши новини.
Той подчерта, че иска да изпрати
„позитивно послание“, че пандемията „ще свърши, в един или друг момент“. 55-те страни членки на СЗО
Европа провеждат онлайн среща за
обсъждане на отговора им срещу
вируса. Те също ще съгласуват общата им петгодишна стратегия.
Клуге обаче предупреди тези, които
вярват, че разработването на ваксина ще сложи край на пандемията.
„Чувам това през цялото време: „ваксината ще сложи край на пандемията“. Разбира се, че не.
Ние дори не знаем дали ваксината
ще помогне на всички групи от населението. Имаме някои признаци,
че ще помогне на една група и няма
да помогне на друга. И след това,
ако трябва да поръчваме различни
ваксини, това ще е някакъв логистичен кошмар“, отбеляза той. Според
него краят на пандемията е моментът, когато хората ще се научат
как да живеят с тази пандемия.
През последните седмици редица
европейски държави отчетоха увеличение на заразените с коронавирус, макар че смъртността остава
относително стабилна. Особено засегнати са Испания и Франция. Междувременно смъртните случаи остават на същото ниво от началото на
юни, около 400-500 починали на ден.
СЗО регистрира рекорден брой нови случаи на заразяване с коронавирус в рамките на денонощие. На 13
септември са отчетени 307 930 нови носители на вируса SARS-CoV-2,
което е с около 1000 души повече
от предишния антирекорд.

Ваксината на Pfizer
залага на ранна победа
над коронавируса

светът да разполага с ваксина за
коронавируса, а това породи опасения от политическа намеса в процеса, отбелязва Ройтерс. Учени изразяват съмнение, че фармацевармацевтичната компания
тичните компании ще имат достаPfizer Inc смята, че разработва- тъчна база за проучванията си на
ната от нея ваксина срещу корона- толкова ранен етап.
вируса ще бъде доказана като ефективна на ранен етап от клиничниПротоколите от клиничните тесте проучвания, предаде Ройтерс,
тове на ваксината на Pfizer, предкато се позова на Pfizer и на докуназначени за компанията, изследоваменти, описващи хода на изследвателите и регулаторните органи, понията. Фармацевтичният гигант
казват как може да бъде доказана
обяви, че до края на октомври ще
ефективността на ваксината и нейбъде наясно дали ваксината, която ната сигурност, посочва Ройтерс.
Такъв протокол е изпратен до амеразработва заедно с германската
компания BioNTech SE, е безопасна и риканското министерство по храните и лекарствата (Food and Drug
ефективна. Ако тя се окаже работеща, Pfizer бързо ще кандидатства Administration – FDA) за преглед и неза одобрение за производството й зависимо експертно становище.
пред регулаторните органи.
Протоколът има за цел да получи
Американският президент Доналд
първоначална оценка за ефективТръмп обяви, че е възможно още
ността на ваксината, след като 32преди датата на президентските
ма участващи в клиничните проучизбори в САЩ (3 ноември 2020)
вания пациенти са се заразили с ко-

Ф
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ляване на риска, е решено, че рисковете от тези лекарства надвишават ползите от прилагането им,
те не трябва да се предлагат на
пазара в ЕС. Препоръката не засяга
еднократната контрацепция с UliЗа да бъде одобрена от FDA, вакси- pristal acetate (ellaOne и други търната трябва да докаже поне 50% по- говски наименования) и няма опасевисока ефективност в сравнение с ния за увреждане на черния дроб с
групата пациенти, на които е даде- тези лекарствени продукти.
но плацебо. Ваксината на Pfizer трябва да е най-мал-ко 76,9% ефективна,
за да покаже, че действа на фона на
32-ма инфектирани. Това би означавало, че не повече от 6 от тези паандемията от коронавируса
циенти биха се заразили с вируса,
преобърна глобалния здравен
ако им е била поставена ваксината. напредък и го върна 25 години назад,
излагайки милиони хора по света на
риска от смъртоносни болести и
бедност. Това е основният извод в
доклада на Фондация „Бил и Мелинда
омитетът по безопасност на
Гейтс“, информира Агенция Ройтерс.
Европейската агенция по лекарствата препоръча отмяна на разре- Според данните в него поради COшенията за пускане на пазара на ле- VID-19 екстремната бедност се е
карствени продукти, съдържащи 5
увеличила със 7%, а обхватът с румг Ulipristal acetate. Това са лекарст- тинно прилагани ваксини – доказан
вото Esmya на Gedeon Richter и гекритерий за функционирането на
нерични препарати с активното
здравните системи – е спаднал до
вещество, които се използват за
нивата, наблюдавани за последно
лечение на симптоми на миома на
през 90-те години.
матката. Проучването потвърждава тежка нежелана реакция – увДокладът на фондацията, който
реждане на черния дроб, което в
проследява напредъка по целите на
някои случаи води до необходимост ООН за устойчиво развитие за наот чернодробна трансплантация.
маляване на бедността и подобряване на здравето, установява, че
Комитетът е взел предвид всички
през изминалата година светът
налични доказателства, вкл. доклад- е направил крачка назад по почти
вани случаи на сериозно увреждане
всеки показател от глобалните цена черния дроб. Консултирани са и
ли. Установено е, че пандемията е
представители на пациенти и здра- оказала непропорционално въздейсвни специалисти, сред които и екс- твие върху жените, общностите
перти по гинекология. Тъй като не
на расовите и етническите малцине било възможно да се установи кои ства и хората, живеещи в крайна
пациенти са изложени на най-голям
бедност. „След 20 последователни
риск и да се посочат мерки за нама- години на спад на крайната
ронавируса. От юли досега в проучванията са се включили общо 29 000
души. На някои от тях е поставена
тестовата ваксина, а на други –
плацебо препарат.

Фарма
общество

Фондация Гейтс

П

ЕМА

К

бедност, сега видяхме обрат“, коментира Марк Сузман, главен изп.
директор на Фондация „Гейтс“.
„Днес имаме почти 40 милиона души, хвърлени обратно в крайна бедност. В доклада се цитират прогнози на МВФ, че въпреки вече изразходваните 18 трилиона $ за опити
за стимулиране на икономиките по
света, глобалната икономика ще загуби 12 трилиона $ или повече до
края на 2021 г., което е най-голямата загуба на БВП от края на Втората световна война. Бил Гейтс
заявява увереността си, че светът
ще излезе от пандемията и ще възобнови напредъка си по реализирането на целите за подобряване на
глобалното здраве.

Текстовете, свързани с
отпадане на изискванията
по Наредба Н-18 за
софтуера за управление
на продажбите влизат в
сила в тридневен срок от
обнародване на закона в
„Държавен вестник“.

Н

а официалната страница на
Министерство на финансите е
публикуван проект на Закон за изменение и допълнение на Закона
за ДДС за 2021 г. Периодът за
обществено обсъждане е до
11.10.2020 г.

Едно от предложенията, залегнали
в проектозакона е да се отменят
разпоредбите на т. 7 на ал. 4, ал. 1418 на чл. 118 от ЗДДС, регламентиращи софтуера за управление на
продажби в търговски обект, както
и съпътстващи дефиниции (§1, т.
84-86 от ДР) и наказателни разпоредби (чл. 185 а, чл. 185 б и чл. 186,
ал. 1 т. 5). Предвижда се промяната
да влезе в сила след обнародването
на закона в Държавен вестник.
Основен мотив за предложената
промяна са изискванията по Наредба Н-18 за софтуера за управление
на подажби, защото пораждат противоречиви тълкувания на условията на закона и наредбата, които затрудняват и създават пречки за
бизнеса. С преходните и заключителни разпоредби на законопроекта
са предложени промени в Закона

за акцизите и данъчните складове;
Закона за корпоративното подоходно облагане; Закона за данъците
върху доходите на физическите
лица; Закона за местните данъци и
такси и Закона за счетоводството.

1 януари 2022 г. Със законопроекта
се предлага промяна в чл. 52 от закона във връзка с изменението на
чл. 79 от проекта, като се създава
правна рамка, която да урежда случаите, когато при необходимост
лицензираните складодържатели и
Направено е предложение за промяна при изпълнение на определени услона разпоредбата на чл. 22 от Закона вия да могат да надвишават опреза акцизите и данъчните складове, деленото и предоставено за данъчсвързано с прилагането на условия- ния склад обезпечение.
та за възстановяване на платения
акциз за етилов алкохол, вложен в
В ЗКПО е предложено изменение,
производството на лекарствени
съгласно, което се променя срокът
продукти по смисъла на ЗЛХПМ и ве- за подаване на декларацията за протеринарномедицински продукти по мени на авансовите вноски за корпосмисъла на Закона за ветеринарно- ративен данък по чл. 88 от ЗКПО,
медицинската дейност.
като данъчно задължените лица ще
могат да правят това най-късно до
Във връзка с дейностите по подго- 25 ноември на годината, за която
товката на Агенция „Митници“ за
се дължат авансовите вноски.
преминаване към единна сметка за
плащания на акцизни задължения са Предложена е промяна във връзка с
предложени промени в чл. 44 от за- необходимостта от синхронизация
конопроекта. Предвижда се всяко
на разпоредбите на ЗДДФЛ с тези
данъчнозадължено лице да има отна Закона за защита на личните данкрита виртуална сметка, в която
ни и успоредно с това създаване на
ще се отразяват постъпилите пла- прецизирани правила, касаещи защания за вземания по акцизното за- дължението на физическите лица
конодателство, като се предвижда да издават документи, когато изтези промени да бъдат активни от вършват стопанска дейност или
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Наредба Н-18
за софтуера за
управление на
продажбите

Финанси

получават доходи от наем. Към настоящия момент тези лица са задължени да издават първичен счетоводен документ, когато платецът не
издава сметка за изплатени суми,
независимо дали плащането е в брой
или по банков път. Законът изисква в
документа да се съдържат и дан-ни
за платеца на дохода, вкл. когато е
физическо лице, а това не съответства на действащите изисквания
за защита на личните данни.
Успоредно с това ще отпадне необходимостта от издаването на документ, когато плащането е направено по банков път. Изискването за
издаване на първичен счетоводен
документ с данни за платеца се запазва само за случаите, когато платецът на доходите от друга стопанска дейност е предприятие или
самоосигуряващо се лице, което води счетоводна отчетност и не издава сметка за изплатени суми.
Предвижда се и промяна в Закона
за местните данъци и такси за целите на данъка върху недвижимите
имоти, завършването на сграда или
части от нея да се установява освен с удостоверение за въвеждане

в експлоатация или разрешение за
ползване, издадени по реда на ЗУТ и
с представянето на удостоверение
по чл. 54 а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР). С
промяната се предлага да отпадне
изискването за представяне на
удостоверението по чл. 54 а, ал. 3
от ЗКИР.

вършването на сграда или част от
нея е достатъчно удостоверението за въвеждане в експлоатация или
разрешението за ползване, тъй като преди неговото издаване органите, които въвеждат строежа в
експлоатация са длъжни да извършат служебна проверка в информационната система на АГКК.

Предложението е свързано с промяна в разпоредбата на чл. 54 а, ал. 3
от ЗКИР (ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 22.08.2019 г.), съгласно която
отпада изискването при въвеждане
на строежите в експлоатация собственикът, съот. възложителят, да
представя издадено от Агенцията
по геодезия, картография и кадастър
(АГКК) удостоверение, че данните
подлежащи на отразяване, са нанесени в кадастралната карта и кадастралните регистри. Вместо това
АГКК предоставя достъп до информационната система на кадастъра
на органите, които въвеждат обектите в експлоатация, за извършване на служебна проверка относно
наличието им в кадастралната карта и кадастралните регистри. В
тази връзка за удостоверяване за-

Предвиждат се изменения в чл. 48,
чл. 51 и чл. 52 от ЗСч, които са редакционни и се налагат с цел пълно
съответствие с европейското законодателство, в частност с Директива 2014/95/ЕС на ЕП и на Съвета по отношение на оповестяването на нефинансова информация.
При направения преглед и анализ на
сега действащите разпоредби ЕК
отправи официално уведомително
писмо №С (2020) 3851 от 02.07.2020
г. относно процедура за нарушение
№ 2020/2229 за неизпълнение на
задължение на България и липса на
съответствие при транспониране
в националното законодателство
на чл. 19а и чл. 29 а от Директива
2013/34/ЕС. Законът влиза в сила
от 1 януари 2021 г.

ДАЙ СИ ПОЧИВКА
ОТ ПРОСТУДАТА И ГРИПА

Отс
ЗАПОЧВА ДА ДЕЙСТВА
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МИНУТИ*

ПОПИТАЙТЕ СВОЯ ФАРМАЦЕВТ!
* на база абсорбцията на парацетамол

www. theraflu.bg
Използвайте Терафлу Макс Простуда и Кашлица САМО ако имате ВСИЧКИ изброени симптоми:
болка и/или температура, запушен нос и продуктивна кашлица.
Терафлу Макс Простуда и Кашлица е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и юноши от 16 години. Съдържа парацетамол,
фенилефринов хидрохлорид и гвайфенезин. Преди употреба прочетете листовката. А0133/11.07.2019; CHBA/CHTHRFL/0002/19
Tърговски марки, притежавани или лицензирани от групата компании GSK. ©2019 Групата компании GSK или техен лицензодател.
Безопасността на пациентите е от първостепенно значение за ГлаксоСмитКлайн. Ако считате, че имате нежелана лекарствена реакция, ако
междувременно е настъпила бременност, ако имате неочаквана полза или липса на ефект, както и при предозиране или неправилна употреба, моля да
се свържете с нас на телефон: (02) 953 10 34 / факс: (02) 950 56 05.

Тамсукон 0,4 mg (тамсулозинов хидрохлорид)/Tamsucon 0,4 mg (tamsulosin hydrochloride)
твърди капсули с изменено освобождаване / modified-release capsules, hard

Състав: Всяка капсула съдържа активното вещество - тамсулозинов хидрохлорид (tamsulosin hydrochloride) 0,4 mg,
еквивалетно на 367 микрограма тамсулозин. Лекарствена форма: Tвърди капсули с изменено освобождаване .
Терапевтични показания: Тамсукон се използва при мъже за лечение на оплаквания от долните пикочни пътища,
свързани с уголемена простатна жлеза (доброкачествена простатна хиперплазия). Дозировка и начин на приложение:
Препоръчителната доза е 1 капсула на ден, която трябва да се приема след закуската или първото хранене за деня.
Капсулата трябва да бъде поглъщана цяла и без да се дъвче или разтрошава.
Противопоказания:
Не приемайте Тамсукон:
•
Ако сте алергични (свръхчувствителни) към тамсулозин или някоя от другите съставки на Тамсукон.
•
Ако имате увреден черен дроб.
•
Ако сте припадали или сте чувствали замаяност при рязко сядане или изправяне. Понякога може да се
появи замайване, когато приемате Тамсукон, особено ако приемате и други алфа1-блокери. Ако се почувствате слаби
или
замаяни,
незабавно
седнете или легнете, докато симптомите изчезнат.
капсули
Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Обърнете специално внимание при приема на
Тамсукон (и говорете с Вашия лекар)
•
Ако имате проблеми с бъбреците.
•
Ако сте подложени или имате планирана очна операция поради замъгляване на лещата (катаракта) или
повишено налягане в окото (глаукома).
Цена по
Моля, информирайте специалиста по очни заболявания, че сте използвали преди, използвате в момента или планирате
да използвате тамсулозин. Очният лекар може да предприеме подходящи предпазни мерки относно използваните
НЗОК:
лекарства и хирургичната техника. Говорете с Вашия лекар дали трябва да отложите или временно да преустановите
приема на това лекарство преди да се подложите на очна операция поради потъмняване на лещата (катаракта) или
повишено налягане в очите (глаукома).
Възможни нежелани реакции: Както всяко лекарство, и това лекарство може да причини странични ефекти, но не
всички ги изпитват.
Чести (може да засегнат до 1 от 10 души): Замаяност, особено при сядане или изправяне; Абнормна еякулация
(нарушение на еякулацията). Това означава, че спермата не напуска тялото през уретрата, а вместо това отива в
пикочния мехур (ретроградна еякулация) или обемът на еякулата намалява или липсва (неуспешна еякулация). Това
N40
явление е безобидно.
Нечести (може да засегнат до 1 от 100 души): Усещане за сърцебиене, причиняващи главоболие (сърцето бие по-бързо от нормалното и това се усеща.); Ниско кръвно налягане, напр. при бързо изправяне от седнало или
легнало положение, понякога свързвано със замаяност; Хремав или запушен нос (ринит); Диария; Гадене и повръщане; Запек; Слабост (астения); Обриви, сърбеж и уртикария (копривна треска).
Редки (може да засегнат до 1 от 1 000 души): Слабост и внезапно локално подуване на меките тъкани на тялото (напр. гърлото или езика), затруднено дишане и/или сърбеж и обрив, често като алергична реакция (ангиоедем).
Много редки (може да засегнат до 1 от 10 000 души): Приапизъм (болезнена продължителна нежелана ерекция, за която се изисква незабавно медицинско лечение); Обрив, възпаление и мехури на кожата и/или лигавиците на
устните, очите, устата, носните проходи или гениталиите (синдром на Stevens-Johnson).
С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка): Замъглено или нарушено зрение; Кървене от носа; Сухота в устата; Сериозни кожни обриви (мултиформен еритем, ексфолиативен дерматит);
Абнормен неравномерен сърдечен ритъм (предсърдно мъждене, аритмия, тахикардия); Затруднено дишане (диспнея); Ако се подлагате на операция на окото поради потъмняване на лещата (катаракта) или повишено налягане
в очите (глаукома) и вече приемате или сте приели преди Тамсукон, зеницата може да се разшири, а ирисът (цветната кръгова част на окото) може да се отпусне по време на процедурата.
Ако някой от тези нежелани ефекти стане сериозен или ако забележите странични ефекти, които не са изброени в тази листовка, информирайте Вашия лекар или фармацевт.
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6,93 лв.

GF155

ТАМСУКОН (tamsulosin hydrochloride)

МКБ Код:

Арипикон 15 mg (арипипразол)/Aripicon 15 mg (aripiprazole)
таблетки / tablets

Състав: Всяка таблетка съдържа 15 mg арипипразол. Лекарствена форма: Таблетки.
Терапевтични показания: Арипикон съдържа активното вещество арипипразол и принадлежи към група лекарства,
наречени антипсихотици.Той се използва за лечение на възрастни и юноши на и над 15 години, страдащи от заболяване,
характеризиращо се със симптоми като чуване, виждане или усещане на неща, които реално не съществуват,
подозрителност, погрешни убеждения, объркан (несвързан) говор и поведение, както и отегчение. Хората в такова
състояние могат да изпаднат в депресия, да изпитват чувство на вина, тревожност или напрежение.
Арипикон се използва за лечение на възрастни и юноши на и над 13 години, които страдат от заболяване,
характеризиращо се със симптоми като усещане за приповдигнатост, свръхенергия, нужда от много по-малко сън от
обикновено, много бързо говорене с надпреварващи се идеи и понякога тежка раздразнителност. При възрастни той
Цена по
също предотвратява възобновяването на тези симптоми при пациенти, които са се повлияли от лечението с Арипикон.
Специални предупреждения и предпазни мерки: Говорете с Вашия лекар, преди да приемете Арипикон
НЗОК:
Суицидни мисли и поведение са били докладвани по време на лечение с арипипразол. Уведомете незабавно Вашия
лекар, ако имате мисли или намерения за самонараняване.
Преди лечение с Арипикон, уведомете Вашия лекар ако страдате от:
висока кръвна захар (характеризираща се със симптоми като прекомерна жажда, извънредно големи количества
урина, увеличен апетит, чувство на слабост) или имате болни от диабет в семейството;
пристъпи (припадъци), тъй като Вашият лекар може да прояви желание да Ви наблюдава по-задълбочено;
неволни, неправилни движения на мускулите, особено на лицето;
сърдечно-съдови заболявания (заболявания на сърцето и кръвообращението), фамилна анамнеза за сърдечноF20.0, F20.1, F20.5, F20.6, F30.0, F30.1, F31.0, F31.1, F31.2, F31.7.1, F33.2, F33.3, G63.2
съдово заболяване, инсулт или „мини“ инсулт, отклонение от нормалното кръвно налягане;
наличие на кръвни съсиреци или фамилни данни за такива, тъй като употребата на антипсихотични средства се асоциира с образуването на кръвни съсиреци;
прекомерно влечение към хазарт в миналото.
Ако забележите увеличаване на теглото, развиете необичайни движения, изпитвате сомнолентност, която пречи на нормалните Ви ежедневни дейности, имате затруднения с гълтането или алергични симптоми, моля уведомете
Вашия лекар.
Ако Вие сте възрастен пациент и страдате от деменция (загуба на паметта или други умствени способности), Вие или Ваш близък трябва да уведомите Вашия лекар дали сте прекарали инсулт или “микро” инсулт.
Уведомете Вашия лекар незабавно, ако имате мисли или чувства, които да са насочени към самонараняване. Има съобщения за проява на мисли и опити за самоубийство по време на лечение с арипипразол.
Уведомете Вашия лекар незабавно, ако страдате от мускулна скованост или липса на гъвкавост, придружени с висока температура, изпотяване, променено психическо състояние или ускорен или неравен сърдечен пулс.
Информирайте Вашия лекар, ако Вие или семейството Ви/болногледачът Ви, забележите, че развивате влечение или непреодолимо желание да се държите по необичаен за Вас начин и не можете да устоите на импулса, подтика
или изкушението да извършвате определени действия, с което може да навредите на себе си или на другите. Те се наричат разстройства в контрола на импулсите и може да включват поведение като пристрастеност към хазарт,
преяждане или прекомерно харчене, необичайно силно сексуално желание или обсебване от сексуални мисли или чувства.
Може да се наложи Вашият лекар да коригира дозата или да спре лечението.
Възможни нежелани реакции:
Чести нежелани лекарствени реакции (може да засегнат до 1 на 10 пациенти): захарен диабет; трудност при заспиване; чувство за тревожност,чувство на безпокойство и неспособност да се стои на едно място, затруднение да
се стои на едно място; неконтролирaно потрепване, резки или гърчещи се движения, неспокойни крака; треперене;главоболие; умора; унесеност; замаяност; треперене и замъглено зрение; намален брой на дефекациите или
затруднено изхождане; лошо храносмилане; позиви за повръщане; отделяне на повече слюнка в устата, от нормалното; повръщане; чувство за умора.
Нечести нежелани лекарствени реакции (може да засегнат до 1 на 100 пациенти): повишени стойности на хормона пролактин в кръвта; твърде много захар в кръвта; депресия; променено или увеличенио сексуално желание;
неконтролируеми движения на устата, езика и крайниците (тардивна дискинезия); мускулно нарушение, причиняващо движения на усукване (дистония); двойно виждане; учестено сърцебиене; спадане на кръвното налягане
при изправяне, което причинява световъртеж, замаяност или припадък; хълцане.
Следните нежелани лекарствени реакции са докладвани по време на маркетинга на арипипразол, но тяхната честота е неизвестна: нисък брой на бели кръвни клетки; нисък брой на тромбоцити в кръвта, алергична
реакция (напр. подуване на устата, езика, лицето и гърлото, сърбеж); начало или влошаване на диабет, кетоацидоза (кетони в кръвта и урината) или кома; високи стойности на кръвната захар; недостатъчно натрий в кръвта;
намаляване на теглото; повишаване на теглото; мисли за самоубийство, опит за самоубийство и самоубийство; чувство за агресивност; възбуда; нервност, комбинация от висока температура, мускулна скованост, учестено
дишане, изпотяване, замъглено съзнание и внезапна промяна в кръвното налягане и сърдечната честота, припадък (злокачествен невролептичен синдром); припадъци; серотонинов синдром (реакция, която може да причини
усещане за прекомерно щастие, сънливост, тромавост, неспокойство, чувство на опиянение, треска, потене или скованост в мускулите); нарушения в говора; внезапна, неочаквана смърт; животозастрашаващ неравномерен
сърдечен пулс; сърдечен удар; забавен сърдечен пулс; образуване на кръвни съсиреци във вените, особено на краката (симптомите включват подуване на крайника, болка и почервеняване), които могат да стигнат до белите
дробове и да причинят болка в гърдите и затруднено дишане (при наличието на тези симптоми се обърнете към лекар незабавно); високо артериално налягане; прилошаване; случайно попадане на храна в дихателните пътища с
риск от пневмония (инфекция на белите дробове); спазъм на мускулите около гласните връзки; възпаление на панкреаса; затруднено гълтане; диария; коремен дискомфорт; стомашен дискомфорт; чернодробна недостатъчност;
възпаление на черния дроб; пожълтяване на кожата и бялата част на очите; съобщения за абнормни стойности при изследване на черния дроб; кожен обрив; чувствителност към светлината; опадане на косата; усилено потене;
анормален разпад на мускулите, което може да доведе до проблеми с бъбреците; мускулна болка; скованост; неволно изпускане на урина (инконтиненция); затруднено уриниране; синдром на отнемане при новородени
бебета, когато Арипикон се приема по време на бременност; продължителна и/или болезнена ерекция; трудности при контролиране на телесната температура или прегряване; гръдна болка; оток на ръцете, глезените или
краката; при изследвания на кръвта: повишение или колебания в стойностите на захарта в кръвта, повишен гликиран хемоглобин; неспособност за устояване на импулса, подтика или изкушението да се извършват определени
действия, които може да навредят на Вас или на другите и може да включват: (силен импулс за прекомерен хазарт, независимо от значителните последствия за Вас или семейството Ви; променен или повишен сексуален интерес
и поведение, което е от съществено значение за Вас или другите, например повишено сексуално желание; неконтролируемо прекомерно пазаруване; преяждане (изяждане на големи количества храна за кратък период от
време) или компулсивно преяждане (изяждане на повече храна от обикновено или повече отколкото е необходимо, за да задоволите глада си); склонност за скитане.)
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REV
REVALID
– ИНОВАЦИЯ
СРЕЩУ ИЗТЪНЯВАЩА
СР
СТАРЕЕЩА КОСА
ИС
• защитава скалпа от преждевременно
стареене и намалява оксидативния стрес
в космените фоликули;

REVALID® НОВА ПРОТИВОСТАРЕЕЩА
ГРИЖА ЗА КОСАТА

• предпазва цвета на косата;

Кремовете против стареене на кожата на лицето и тялото са неизменна
част от ежедневието ни, но как се грижите за кожата на скалпа? Скалпът
също изисква специални грижи за намаляване въздействието на
негативните външни фактори, като UV лъчение и замърсяването на
въздуха, за които е известно, че ускоряват процеса на стареене.
Новата линия против стареене от Revalid®, защитава скалпа от преждевременно
стареене, спомага за поддържане на жизнеността и обема на косата, като
едновременно с това се грижи за здравината и еластичността на косъма.

• придава повече обем и гъстота;

ПОВЕЧЕ ГЪСТОТА, ПЛЪТНОСТ И ЗДРАВИНА

• забавя процесите на посивяване на косата;
• предпазва косата и скалпа от вредното
UV лъчение и замърсявания;

• комбинирайте с Revalid anti-aging
шампоан за оптимални резултати.
®

ПРИЗНАЦИ ЗА СТАРЕЕНЕ
НА КОСАТА
Изтънява

Посивява

По-суха

По-чуплива

Расте
по-бавно

Безжизнена

Губи обем и
еластичност

Променя се
структурата ѝ

www.revalid.bg

Revalid® Anti-Aging шампоан и Anti-Aging флуид съдържат иновативната
активна съставка DN-Age™. Извлечена от листата на Cassia Alata, DN-Age™
защитава космените фоликули. С напредване на възрастта клетките на
кожата на скалпа губят способността си да противодействат на клетъчните
увреждания и оксидативния стрес, което води до ускоряване на процеса на
стареене. Благодарение на своите антиоксидантни, противовъзпалителни,
подпомагащи възстановяването, забавящи посивяването на косата и
стимулиращи растежа свойства, DN-Age ™ може да забави процесите на
стареене. В клинично проучване 80% от доброволците описват косата си
като по-здрава и по-плътна след ежедневно нанасяне на DN-Age ™ върху
скалпа.* Екстрактът от еделвайс от Швейцарските Алпи също осигурява
допълнителна защита на косата и скалпа.

ЗА REVALID®
Revalid® е разработен през 1992 г. в Швейцария като цялостна грижа за
косата и по-конкретно за лечение на косопад. Разработени от експерти,
за да направят косата ви по-здрава и силна, висококачествените продукти
Revalid® предоставят решение на всяка нужда. Всички продукти са
дерматологично тествани и произведени в Швейцария.
* Двойно-сляпо, плацебо контролирано проучване, проведено върху 38 доброволци
на възраст 34-65 години за 6-месечен период
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