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Информацията в тази рубрика е непълна! Целта ни е да Ви запознаем с новите продукти, които
влизат на българския пазар. За изчерпателна информация търсете кратките характеристики!

Допълнителна информация: страница на ИАЛ – www.bda.bg;
страница на Европейската агенция по лекарствата – www.ema.europa.eu

L02BG03 AQUASTROZOLE / АКВАСТРОЗОЛ

Състав: Всяка филмирана таблетка Аквастрозол 1 mg съдържа 1 mg
Anastrozole. Помощно вещество: 90.3 mg лактоза (като лактоза моно-
хидрат). Сърцевина: Лактоза монохидрат, Натриев Нишестен Глико-
лат Тип А, Магнезиев стеарат; Покритие: Опадрай II бяло 85F18422 със-
тоящо се от поливинилов алкохол - частично хидролизиран, Макрогол
3350, Титанов диоксид (E171), Талк.

Показания: Лечение на напреднал рак на гърдата при жени в постмено-
пауза. Не е доказана ефективност при пациенти, отрицателни за ест-
рогенови рецептори, освен ако не са имали предишен положителен кли-
ничен отговор към тамоксифен

Дозировка и начин на приложение: Възрастни, включително пациенти в
напреднала възраст: Перорално приложение на 1 филмирана таблетка
от 1 mg веднъж дневно. Деца: Не се препоръчва употребата при деца.
Бъбречно увреждане: Не се препоръчва промяна на дозировката при па-
циенти със слабо или средно бъбречно увреждане. Чернодробно увреж-
дане: Не се препоръчва промяна на дозировката при пациенти със слабо
чернодробно увреждане.

Противопоказания: Анастрозол е противопоказан при: пременопаузал-
ни жени; бременни или кърмещи жени; пациенти с тежко бъбречно ув-
реждане (креатининов клирънс по-нисък от 20 ml/min); пациенти със
средно или тежко чернодробно увреждане; пациенти свръхчувствител-
ни към анастрозол или към някое от помощните вещества.; Естроген-
съдържащи продукти не трябва да се прилагат едновременно с анаст-
розол, тъй като те ще антагонизират фармакологичното му дейст-
вие. Едновременно прилагане с tamoxifen.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Прочете-
те КХП.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на вза-
имодействие: Анастрозол инхибира ин витро Цитохром P450 1А2,
2С8/9 и ЗА4. Едно проучване относно взаимодействието показа, че
анастрозол в доза от 1 mg не променя значително фармакокинетиката
на варфарин, CYP2C9 субстрат. Не са установени клинично значими
взаимодействия между анастрозол и бифосфонати.
Резултати от клинични проучвания относно взаимодействието на ан-
типирин и циметидин показват, че едновременното приложение на
анастрозол с други лекарства, е малко вероятно да доведе до клинично
значими лекарствени взаимодействия, медиирани от Цитохром P450.
Прегледът на базата данни за лекарствена безопасност при клинични
проучвания, не показва клинично значими взаимодействия при пациенти
лекувани с анастрозол, които са получавали и други често предписвани
лекарствени продукти.
Не се препоръчва едновременната употреба на анастрозол и тамокси-

фен, тъй като това ще повлияе върху фармакологичната активност на
анастрозол.

Бременност и кърмене: Анастрозол е противопоказан при бременни
или кърмещи жени.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Анаст-
розол е малко вероятно да повлияе върху способността на пациентите
при шофиране и работа с машини. Все пак са докладвани случаи на асте-
ния и сомнолентност по време на употребата на анастрозол, което
налага повишено внимание при шофиране и работа с машини, в случай
на поява на такива симптоми.

Опаковка: PVC/PVDC алуминиеви блистери, съдържащи 20, 28, 30, 84,
98, 100 и 300 филм. таблетки. Не всички видове опаковки могат да бъ-
дат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: АКВАХИМ АД България,
тел. 02/807 50 00.

N06BA07 ASPENDOS / АСПЕНДОС

Състав: Всяка таблетка съдържа 100 mg модафинил (modafinil). По-

мощни вещества 84.0 mg лактоза монохидрат (lactose monohydrate),
царевично нишесте, кроскармелоза натрий (Е486), алуминиев магнешев
силикат, Повидон K90 (Е1201), талк (E553b), магнезиев стеарат (E572).

Показания: АСПЕНДОС е показан при възрастни за лечение на прекомер-
на сънливост. свързана нарколепсия с или без катаплексия. Прекомерна-
та сънливост се определя като трудност при будуване и повишена ве-
роятност за заспиване в неподходящи ситуации.

Дозировка и начин на приложение: Лечението трябва да бъде започна-
то от или под наблюдението на лекар със задълбочени познания в об-
ластта на посочените разстройства. Диагностицирането на разст-
ройство на съня трябва да става съгласно Наръчника за международна
класификация на нарушенията на съня (ICSD2). Периодично пациентите
трябва да бъдат мониторирани и трябва да се извършва клинична
оценка на нуждата от лечение.

Дозировка: За перорално приложение. Таблетките трябва ла бъдат пог-
лъщани цели с вода. Препоръчителната начална дневна доза е 200 mg
модафинил. Общата дневна доза може да бъде приемана еднократно
сутрин или разделена в две дози сутрин и на обед, в зависимост от
клиничната оценка на лекаря и отговора на пациента. Дози от 400 mg
еднократно или разделени в два приема могат да бъдат използвани при
пациенти, при които отговорът на първоначалната доза от 200 mg
модафинил не е задоволителен. Дългосрочна употреба: Лекарите, които
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предписват модафинил за дългосрочна употреба, трябва периодично да
нравят индивидуална преоценка, тъй като дългосрочната ефектив-
ност не е изследвана (> 9 седмици). Пациенти с бъбречна недостатъч-
ност: Няма достатъчно данни за безопасността и ефикасността на
дозирането при пациенти с бъбречна недостатъчност. Пациенти с
чернодробна недостатъчност: Дозата модафинил трябва да бъде на-
малена наполовина при пациенти е тежка чернодробна недостатъч-
ност. Пациенти в старческа възраст: Няма достатъчно данни за
употребата на АСПЕНДОС при пациенти в старческа възраст. Препо-
ръчва се, пациенти над 65-годишна възраст да започват терапията е
дневна доза от 100 mg. Употреба при деца: АСПЕНДОС не трябва да се
прилага при деца под 18 години от опасения за безопасност и ефикас-
ност.

Противопоказания: АСПЕНДОС е противопоказан при пациенти, които
страдат от свръхчувствителност към модафинил или някое от по-
мощните вещества. АСПЕНДОС е противопоказан за употреба при па-
циенти с неконтролирана умерена до тежка хипертония или сърдечна
аритмия.

Специални предупреждения и предпазни мерки за употреба: Модафинил
трябва да се прилага само при пациенти, които са преминали цялостна
оценка на прекомерната сънливост и. при които диагностицирането на
нарколепсия е извършено съгласно диагностичните критерии на между-
народната класификация на нарушенията на съня (ICSD). Наблюдавани
са сериозни обриви, включително Синдром на Стивънс-Джонсън, ток-
сична епидермална некролиза и алергични обриви с еозинофилия и сис-
темни симптоми. Употребата на модафинил при деца не се препоръчва.
При съмнения за мултиорганни реакции на свръхчувствителност упот-
ребата на модафинил трябва да бъде преустановена. Трябва да се вни-
мава при прилагането на модафинил при пациенти, които имат анамне-
за за психични разстройства, включително психоза, депресия, мания,
прекомерно безпокойство, възбуда, безсъние или злоупотреба с нарко-
тични вещества. Случаи на суицидно поведение (вкл. суицидни опити и
мисли) са били докладвани при пациенти, лекувани с модафинил. Мода-
финил се асоциира с поява или влошаване на психотичните или манийни-
те симптоми (включително халюцинации, заблуди, тревожност или ма-
ния). Пациентите, лекувани е модафинил. трябва да бъдат внимателно
мониторирани за поява или влошаване на тези симптоми. Трябва да се
внимава при лечението с модафинил на пациенти, страдащи от комор-
бидно биполярно разстройство, заради опасения за възможна преципи-
тация на смесен/ маниен епизод при тях. Лечението с модафинил може
да доведе до поява или влошаване на агресивно или враждебно поведе-
ние. Препоръчва се извършването на ЕКГ при всички пациенти преди за-
почване на лечение с модафинил. При пациенти, при които са установе-
ни нарушения, трябва да се извърши последваща оценка и лечение от
специалист преди започване на лечение с модафинил. Регулярно трябва
да се проследяват кръвното налягане и сърдечната честота при паци-
енти на лечение с модафинил. Лечението с модафинил трябва да бъде
преустановено при пациенти, които развият аритмия или умерена до
тежка хипертония и не трябва да бъде започвано отново преди тези
състояния да бъдат оценени и лекувани.
Не се препоръчва АСПЕНДОС да бъде прилаган при пациенти с анамнеза
за левокамерна хипертрофия или белодробно сърце. АСПЕНДОС не тряб-
ва да се прилага при пациенти, страдащи от пролапс на митралната
клапа, които са имали пролапс на митралната клапа при предишно лече-
ние със стимуланти на централната нервна система. Този синдром
може да се изяви с исхемични ЕКГ промени, болка в гърдите или арит-
мия. Тъй като модафинил се използва, за да поддържа пациентите буд-
ни, трябва да се проследява дали не се проявяват симптоми на безсъ-

ние. Пациентите трябва да бъдат предупредени, че АСПЕНДОС не е за-
местител на съня и е необходимо да се поддържа добра сънна хигиена.
Стъпките за осигуряване на добра сънна хигиена може да включват
преглед на приема на кофеин. При сексуално активните жени с детерод-
ни възможности трябва се установи контрацептивна програма преди
започване на лечението с модафинил и да продължи  два месеца след не-
говото завършване. Макар проучванията на модафинил да показват
малък потенциал на зависимост, възможността за такава зависи-
мост не може да бъде изключена напълно при дългосрочно приложение.
Трябва също да се внимава при употребата на модафинил при пациенти
е анамнеза за алкохолна, наркотична или злоупотреба с други незаконни
вещества. Таблетките АСПЕНДОС съдържат лактоза и поради тази
причина не трябва да се прилагат при пациенти с редки наследствени
проблеми като галактозна непоносимост. Lapp-лактазен дефицит или
глюкозо-галактозна малабсорбция. Моля прочетете внимателно КХП!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на вза-
имодействие: Моля прочетете внимателно КХП!

Бременност и кърмене: Модафинил не се препоръчва за употреба по
време на бременност и кърмене, или при жени с детеродни възможнос-
ти, освен ако не се използва адекватна контрацепция. Тъй като мода-
финил може да намали ефективността на пероралните контрацептиви,
може да са необходими допълнителни методи на контрацепция. Не са
налични данни по отношение на фертилитета.

Ефекта върху способността за шофиране и работа с машини: На па-
циенти, страдащи от анормална сънливост и приемащи модафинил,
трябва да бъде обяснено, че степента на тяхната будност може и да
не се върне към нормалните нива. При пациенти, страдащи от преко-
мерна сънливост, включително тези, които приемат модафинил,
трябва често да бъде проследявана степента на сънливост и, ако е не-
обходимо, трябва да бъдат посъветвани да не шофират и да не извър-
шват други потенциално опасни дейности. Някои от нежеланите реак-
ции, като замъглено зрение или замаяност. могат също да повлияят на
способността за шофиране.

Притежател на разрешението за употреба и производител:
Medochemie Ltd., Кипър

A01AD11 GLIMBAX 0,148% / ГЛИМБАКС 0,148%

Състав: Всяка бутилка съдържа 15 ml разтвор. 100 ml разтвор съдър-
жат: Диклофенак (Diclofenac) 0,148 g. Помощни вещества: Холин хлорид,
Сорбитол течен некристализиращ, натриев бензоат, Динатриев еде-
тат, ацесулфам калий, етанол 96%, натурален аромат на мента, нату-
рален аромат на праскова, понсо червено (Е 124), натриев хидроксид,
пречистена вода.

Показания: За симптоматично лечение на възпаления в устната кухи-
на, придружени с болка (напр. гингивити, стоматити, фарингити), как-
то и вследствие на лечение или вадене на зъб.

Дозировка и начин на приложение: Две впръсквания 2-3 пъти дневно.
Продуктът трябва да се впръсква директно върху възпаления участък.
Продуктът е безопасен при случайно поглъщане. Всяко впръскване дос-
тавя 0,2 ml разтвор, еквивалентен на 0.3 mg от активното вещество.

Противопоказания: Данни за свръхчувствителност към диклофенак
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или към някое от помощните вещества. Свръхчувствителност към
ацетилсалициловата киселина или към други нестероидни противовъз-
палителни лекарствени продукти.

Бременност и кърмене: При бременни или кърмещи жени продуктът не
трябва да се прилага, само в случай на ефективна необходимост под
контрола на лекар.

Опаковка: Спрей за устна лигавица, разтвор, 15 ml в прозрачна тип III
бутилка, затворена с дозираща помпа, поставена в картонена кутия.
Този тип на опаковката осигурява коректно доставяне на продукта в
устната кухина. Впръскващата система се състои от актуатор, пом-
па и е защитена с капачка.

Притежател на разрешението за употреба: Анджелини Фарма Бълга-
рия ЕООД, тел.: 02/975 13 95

ОКТЕНИЛИН/OCTENILIN®

Дезинфектант за рани в устната кухина

Състав: Aqua valde purificata, Glycerin, Ethylhexylglycerin, Octenidine HCI.
Изотоничен и без алкохол.

Спектър на приложение: бързо и ефективно почистване на контамини-
рани рани; идеален за отстраняване на некротична тъкан, патогени
или фиброзни биофилми; подходящ за трудно достъпни места, както
фисури и пародонтални джобове; за овлажняване и нежна хидратация на
рани в устната кухина; за тампониране и овлажняване на раневи повър-
хности; отличен за иригация на коренови канали. Подходящ за алергични
пациенти

Инструкции за употреба: винаги след обработка на рани в устната ку-
хина се препоръчва изплакване или промивка с Octenilin. Употребата на
Octenilin трябва да продължи до пълното отстраняване на некротична-
та тъкан и пълното оздравяване на раната. За честа и дълготрайна
употреба. Най-добър за употреба до 8 седмици след отварянето.

Почистване на повърхността около раната в устната кухина: С цел
да се ограничат бактериалните инфекции се препоръчва обработка и на
съседните тъкани. Когато се използва за иригация се препоръчва пред-
варителното му затопляне до телесна температура, което значител-
но ще намали чувствителността на пациентите.

Опаковка: Бутилка, 350 ml

Производител: Schulke&Mayr GmbH

Вносител за България: Роми-дент ООД, тел. 02/ 971 54 40

С09СА07 TELSART /ТЕЛСАРТ

Състав: Всяка таблетка съдържа 80 mg телмисартан (telmisartan). По-

мощни  вещества: Натриев хидроксид, Повидон (К25), Меглумин Мани-
тол (Е421), Магнезиев стеарат, Кросповидон.

Показания: Лечение на есенциална хипертония при възрастни.

Дозировка и начин на приложение: Обикновено ефективната доза е 40

mg веднъж дневно. Някои пациенти могат да се повлияят и от дневна
доза от 20 mg. Дозата от 20 mg може да се приеме при разделяне на
таблетката от 40 mg. В случаите, в които не се постига желаното
кръвно налягане, дозата на телмисартан може да бъде повишена мак-
симално до 80 mg веднъж дневно. Като алтернатива телмисартан мо-
же да се прилага в комбинация с диуретици от тиазиден тип като хид-
рохлоротиазид, който допълнително понижава кръвното налягане. При
решение за повишаване на дозата трябва да се има предвид, че макси-
малният антихипертензивен ефект се достига в рамките на 4 до 8
седмици след започване на лечението. Телмисартан може да бъде прие-
ман с или без храна. При пациенти с леко до средно тежко бъбречно ув-
реждане не се налага промяна в дозировката. Опитът при пациенти с
тежки нарушения на бъбречната функция или хемодиализа е ограничен.
При тези пациенти се препоръчва по-ниска начална доза - 20 mg. При па-
циенти с леко до средно тежко чернодробно увреждане не трябва да се
надвишава доза от 40 mg веднъж дневно. Не е необходимо коригиране
на дозата при пациенти в напреднала възраст.
Педиатрични пациенти: не се препоръчва употребата на телмисартан
при деца под 18 години поради липсата на данни за безопасност и ефи-
касност.

Противопоказания: Свръхчувствителност към лекарственото вещес-
тво или към някое от помощните вещества; Второ и трето тримесе-
чие на бременността; Обструктивни заболявания на жлъчните пъти-
ща; Тежко чернодробно увреждане.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Прочете-

те КХП!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на вза-
имодействие: Проучвания за взаимодействията са провеждани само
при възрастни. Както и другите лекарствени продукти, които повлия-
ват системата ренин-ангиотензин-алдостерон, телмисартан може да
предизвика хилеркалиемия. Този риск може да се увеличи в случай на
комбинирано лечение с други лекарствени продукти, които също могат
да предизвикат хилеркалиемия (солеви заместители, съдържащи калий,
калий-съхраняващи диуретици, АСЕ инхибитори, ангиотензин II рецеп-
торни антагонисти, нестероидни противовъзпалителни средства
(НСПВС, вкл. селективни СОХ-2 инхибитори), хепарин, имуносупресори
(Циклоспорин или Такролимус) и триметоприм). Едновременното при-
ложение не се препоръчва с Калий-съхраняващи диуретици или калиеви
добавки. Прочетете КХП!

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Няма
проучвания за ефектите на телмисартан върху способността за шо-
фиране и работа с машини. Независимо от това, когато се шофира или
се работи с машини, трябва да се има предвид, че при антихипертен-
зивна терапия, макар и рядко, могат да се проявят замайване или сън-
ливост.

Опаковка: А1/А1 блистерна опаковка. Всяка кутия съдържа 28 или 30
таблетки. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в про-
дажба.

Притежател на разрешението за употреба: Чайкафарма Висококачес-
твените Лекарства АД
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UTIPRO® PLUS / УТИПРО ПЛЮС
Медицинско изделие

Състав: Комбинация от Gelatin и Хуloglucan (хемицелулоза), прополис,
Hibiscus sabdariffa (каркаде), силициев диоксид, магнезиев стеарат, ца-
ревично нишесте.

Приложение: Utipro® plus се използва за контрол и профилактика на ин-
фекции на пикочните пътища, предизвикани от патогенни микроорга-
низми, като E.coli и други Gram(-) бактерии, обичайно участващи в ети-
ологията на урологичните инфекции. Химичното съединение, базирано
на Gelatin и Xyloglucan (хемицелулоза), действа механично в чревния лу-
мен и образува биофилм върху чревната лигавица, като по този начин
се предотвратява контактът на патогенните микроорганизми с чрев-
ната мукоза, където е първата стъпка за тяхното разпространение и
последващото им преминаване към пикочните пътища. Utipro® plus
трябва да се приема през устата още с появата на първите симптоми
на заболяване на пикочните пътища, с цел да се намали разпростране-
нието на патогенните микроорганизми, което може да премине в ин-
фекция. В случаи на повтарящи се инфекции (рецидиви), Utipro® plus е
предназначен също така за предотвратяване на нови епизоди, при кои-
то разпространението на патогенни микроорганизми предизвиква пов-
тарящи се инфекции на пикочните пътища.

Дозировка: Utipro® plus капсулите се приемат през устата по 2 капсули
дневно за 5 дни при пациенти, които развиват първите симптоми на
дискомфорт на пикочните пътища и по 1 капсула дневно в продължение
на минимум 15 последователни дни за месец, за предотвратяване на
рецидиви (ако е необходимо, Utipro® plus може да бъде приеман на пов-
тарящи се цикли). Инструкции за yпотреба: Капсулите Utipro® plus се
поглъщат цели, с вода.

Предупреждения: Диагнозата Инфекция на пикочните пътища трябва
да се постави от медицински специалист. Ние препоръчваме да се кон-
султирате с Вашия лекар в случай на съмнение относно диагнозата; в
случаи на тежки симптоми, като висока температура; ако сте под 14
години; ако имате други болести или рискови фактори. Остра инфекция
на пикочните пътища може да изисква лечение с антибиотик. Utipro®

plus не е антибиотик, няма нито бактерициден, нито бактериостати-
чен ефект срещу патогенните микроорганизми и не може да замести
лечение, препоръчано от медицински специалист. Когато е необходимо
антибиотично лечение, Utipro® plus може да се прилага едновременно с
него. Въпреки, че досега не са известни странични ефекти, не трябва
да използвате Utipro® plus в първите месеци на бременността или по
време на кърменето. Във всички такива случаи първо се консултирай-
те с Вашия лекар. Не използвайте Utipro® plus след датата, отпечата-
на на опаковката. Не приемайте капсули, ако блистера е отворен или
повреден. Съхранявайте при стайна температура, на сухо място, дале-
че от топлинни източници. Да не се замразява. Да се съхранява на мяс-
то, недостъпно за деца.

Противопоказания и странични ефекти: Utipro® plus не трябва да се
използва при пациенти с известна свръхчувствителност (алергия) към
желатин или някоя друга съставка.

Опаковка: Utipro® plus е под формата на капсули, опаковани в блистер.

Представителство за България: Фармацевтичен Завод Монтавит,
тел: 02/866 33 58, 963 11 81

ФЕМИБИОН®  400 БРЕМЕННОСТ 1
Хранителна добавка

Състав на 1 таблетка: калциев L-метилфолат (Метафолин®) - 208 mcg
(еквивалентни на 200 Фолиева киселина); Фолати - 400 mcg; Фолиева
киселина - 200 mcg; Витамин В1 (тиамин мононитрат) - 1,2 mg; Вита-
мин В2 (рибофлавин) - 1,6 mg; Витамин B6 (пиридоксин хидрохлорид) -
1,9 mg; Витамин В12 (цианокобаламин) - 3,5 mcg; Биотин (D-биотин) -
60 mcg; Ниацин (никотинамид) - 15 mg NE; Пантотенова киселина (кал-
циев D-пантотенат) - 6 mg; Витамин C (калциев-L-аскорбат) - 110 mg;
Витамин Е (DL-алфа-токоферил ацетат) - 13 mg алфа-ТЕ; Йод - 150
mcg; Помощни вещества: малтодекстрин, модифицирана скорбяла
(Е1450); хидроксипропилцелулоза (Е463); никотинамид; хидроксипропил-
метилцелулоза (Е464); титанов диоксид (Е171); магнезиеви соли на
мастни киселини (Е470b); глицерол (Е422 фолиева киселина; калиев йо-
дид; железен оксид (Е172)

Действие: Фолатът/Фолиевата киселина принадлежи към групата на
водоразтворимите витамини от група В, допринася за нормалното
кръвообразуване и участва в процеса на делене на клетките.  По време
на бременност жените имат по–висока необходимост от приемането
на витамини и минерали, особено на фолиева киселина, която е необхо-
дима за здравословния растеж и развитие на бебето. Фолатът допри-
нася за нормалния растеж на тъканите на майката, като образуване
на плацентата по време на бременност. В тялото, фолиева киселина се
превръща в биологично активна форма - L-метилфолат. По този начин,
тя се активира и изпълнява своите важни функции.
Метафолин® (L-метилфолат) е биологично активната форма на фолие-
вата киселина. Метафолин® е защитена с патент фолатна форма, раз-
работена от Merck, Германия.
Фемибион® 

БРЕМЕННОСТ 1 съдържа фолиева киселина и метафолин®, които
осигуряват необходимото количество фолиева киселина при всички
бременни и планиращи бременност. За нормалното развитие на дете-
то, в допълнение към фолиевата киселина, Фемибион® БРЕМЕННОСТ 1 съ-
държа витамини и йод - Витамин B1, витамин B2, биотин и пантоте-
нова киселина допринасят за нормалното протичане на метаболизма и
производството на енергия; Витамин B6, витамин B12 и ниацин допри-
насят за намаляване на чувството на отпадналост и умора; Йодът
допринася за нормалното производство на тироидни хормони; Вита-
мин Е допринася за защитата на клетките от оксидативен стрес; Ви-
тамин С допринася за нормалната функция на имунната система.

Предназначение: Фемибион® 
БРЕМЕННОСТ 1 Метафолин® и фолиева кисели-

на допринася за покриването на повишените нужди на организма от ви-
тамини, минерали и микроелементи. Фемибион® 

БРЕМЕННОСТ 1 е предназ-
начен за жени от момента на планиране на бременност до края на пър-
вия триместър от нея.

Препоръчвана дневна доза: Да се приема по 1 таблетка дневно с теч-
ност, по време на хранене. Да не се превишава препоръчваната дневна
доза! Да не се използва като заместител на разнообразното хранене!
Да се съхранява на място, недостъпно за малки деца!

Опаковка: 30 таблетки

Производител: Merck Selbstmedikation GmbH, 64293 Darmstadt, Германия

Дистрибутор: Севекс Фарма ООД, тел. 02/865 04 26
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ФЕМИБИОН®  400 БРЕМЕННОСТ 2
Хранителна добавка

Състав на 1 таблетка: Фолати - 400 mcg; Фолиева киселина - 200 mcg;
L-метилфолат - 208 mcg (еквивалентни на 200 Фолиева киселина); Ви-
тамин В1 (тиамин мононитрат) - 1,2 mg; Витамин В2 (рибофлавин) -
1,6 mg; Витамин B6 (пиридоксин хидрохлорид) - 1,9 mg; Витамин В12
(цианокобаламин) - 3,5 mcg; Биотин (D-биотин) - 60 mcg; Ниацин (нико-
тинамид) - 15 mg NE; Пантотенова киселина (калциев D-пантотенат) -
6 mg; Витамин C (калциев-L-аскорбат) - 110 mg; Витамин Е (DL-алфа-
токоферил ацетат) - 13 mg алфа-ТЕ; Йод - 150 mcg; Състав на 1 капсу-
ла: Докозахексаенова киселина (DHA) - 200 mg; Витамин Е (DL-алфа-то-
коферил ацетат) - 12 mg алфа-ТЕ; помощни вещества и оцветители.

Действие: Фолатът/Фолиевата киселина принадлежи към групата на
водоразтворимите витамини от група В, допринася за нормалното
кръвообразуване и участва в процеса на делене на клетките. По време
на бременност жените имат по–висока необходимост от приемането
на витамини и минерали, особено на фолиева киселина, която е необхо-
дима за здравословния растеж и развитие на бебето; Фолатът допри-
нася за нормалния растеж на тъканите на майката, като образуване
на плацентата по време на бременност.  В тялото, фолиева киселина
се превръща в биологично активна форма - L-метилфолат. По този на-
чин, тя се активира и изпълнява своите важни функции. Метафолин®

(L-метилфолат) е биологично активната форма на фолиевата киселина.
Метафолин® е защитена с патент фолатна форма, разработена от
Merck, Германия. Фемибион® 

БРЕМЕННОСТ 2 съдържа фолиева киселина и
метафолин®, които осигуряват необходимото количество фолиева ки-
селина при всички бременни и планиращи бременност. За нормалното
развитие на детето, в допълнение към фолиевата киселина, Фемибион®

БРЕМЕННОСТ 2 съдържа витамини, йод, както и 200 mg DHA - Витамин
B1, витамин B2, биотин и пантотенова киселина допринасят за нор-
малното протичане на метаболизма и производството на енергия; Ви-
тамин B6, витамин B12 и ниацин допринасят за намаляване на чувст-
вото на отпадналост и умора; Йодът допринася за нормалното произ-
водство на тироидни хормони; Витамин Е допринася за защитата на
клетките от оксидативен стрес; Витамин С допринася за нормалната
функция на имунната система.

Предназначение: Фемибион® 
БРЕМЕННОСТ 2 DHA (ОМЕГА-3) + МЕТАФОЛИН

®
 +

ФОЛИЕВА КИСЕЛИНА, ВИТАМИНИ И ЙОД допринася за покриването на повише-
ните нужди на организма от витамини, минерали и микроелементи, ка-
то съдейства за нормалното протичане на бременността и развитие
на плода. Фемибион®  

БРЕМЕННОСТ 2 е предназначен  за бременни жени от
втория триместър на бременността (от 13-та гестационна седмица)
до края на периода на кърмене.

Препоръчвана дневна доза: 1 таблетка и 1 капсула / дневно с течност,
по време на хранене. Да не се превишава препоръчваната дневна доза!
Да не се използва като заместител на разнообразното хранене! Да се
съхранява на място, недостъпно за малки деца!

Опаковка: 30 таблетки + 30 капсули

Производител: Merck Selbstmedikation GmbH, 64293 Darmstadt, Германия

Дистрибутор: Севекс Фарма ООД, тел. 02/865 04 26

ФЕМИНЕЛА ХЕРЕДИТУМ / FEMINELLA HEREDITUM
Хранителна добавка

Състав: Лактобацилус ферментум Lc40 (lactobacillus fermentum
Lc40)CECT5716. Други съставки: малтодекстрин; глазиращ агент хид-
роксипропил метилцелулоза; стабилизатор магнезиев стеарат; оцве-
тител титанов диоксид.

Описание: Кърмата съдържа физиологично балансирана микрофлора, ко-
ято включва Lactobacillus Fermentum Lc40. Лактобацилус ферментум
Lc40 (CECT5716) е пробиотик, специфично подбран жив микрооргани-
зъм, който присъства естествено в майчиното мляко. Лактобацилус
ферментум Lc40 (CECT5716) допринася за поддържането на нормална-
та микрофлора в майчиното мляко, благоприятства поддържането на
нормална лактация за по-дълъг период и така допринася за оптимална
продължителност на кърменето.

Препоръчителна доза: 1 капсула дневно, за предпочитане по време на
хранене. Да не се използва като заместител на разнообразното и ба-
лансирано хранене и здравословен начин на живот.

Предупреждения: Да не се превишава препоръчителната дневна доза.
Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Да не се използва след
изтичане срока на годност, отбелязан върху опаковката. Да се съхра-
нява на стайна температура.

Опаковка: 21 капсули в опаковка.

Производител: Biosearch SA, Испания.

Дистрибутор: Анджелини Фарма България ЕООД, тел. 02/975 13 95.

ВИТАМИН С + ШИПКА
Хранителна добавка

Състав: препоръчваната дневна доза от една капсула съдържа   Вита-
мин С  (L-аскорбинова киселина) - 500 mg /страна на произход - Герма-
ния/,  екстракт от български плод Шипка (Extr. Fructus Rosae) – 50 mg,
антислепващ агент - магнезиев стеарат и лактоза. Състав на капсу-

лата: желиращ агент – желатин.

Приложение: Природен антиоксидант. Подкрепя нормалната дейност
на имунната, сърдечно-съдовата, нервната и кръвоносната системи.
Допринася за нормалното образуване на колаген и нормалната функция
на костите, зъбите, хрущялите и кожата Допринася за повече жизне-
ност, енергия и добра работоспособност.

Начин на употреба: по 1 капсула  дневно след хранене. Приемът да се
осъществява през първата половина на деня. Капсулата може да се
отвори и да се добавя към хладка течност или храна. Да не се превиша-
ва препоръчваната дневна доза.

Предупреждения: Хранителната добавка не е подходяща за деца, бре-
менни, кърмачки и при индивидуална непоносимост към съставните ве-
щества. Да не се превишава препоръчваната дневна дозаДа не се из-
ползва като заместител на разнообразното хранене.

Опаковка: 60 твърди желатинови капсули

Произведено: в завод на „Ренифарма Оперейшън” за Буров ЕООД,
тел: 02/ 851 92 02
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ВИТАМИКС ВИТА МЕЧЕТА / VITAMIX ВИТА МЕЧЕТА
хранителна добавка

Състав: (в 1 желирана таблетка се съдържат: Витамин С (L-аскорби-
нова киселина) 20 mg, Ниацин (никотинамид) 8 mg NE, Витамин Е (D-ал-
фа-токоферил ацетат) 6 mg б-TE, Пантотенова киселина (D-пантоте-
нат калций) 2,5 mg, Цинк (цинков глюконат) 2 mg, Витамин В6 (пиридок-
син хидрохлорид) 1 mg, Витамин А (бета-каротен) 300 mcg, Фолиева ки-
селина (Витамин В9) 100 mcg, Биотин (D-биотин) 25 mcg, Витамин D
(холекалциферол) 2,5 mcg, Витамин В12 (цианокобаламин) 1,5 mcg

Предназначение: Имунна система

Приложение: Комплекс от необходими витамини + цинк за допълване
на хранителния режим на децата, за нормално физиологично развитие,
за нормално функциониране на имунната система.

Дозировка: 1-2 желирани Вита Мечета дневно, по време или след хране-
не. Не се препоръчва за деца под 3 години поради опасност от задавяне.

Опаковка: флакон с 60 желирани таблетки в картонена кутия

Производител: Фортекс Нутрасютикалс ООД, тел. 02/ 437 23 16

ВИТАМИКС ЗА ОЧИ/ VITAMIX ЗА ОЧИ
хранителна добавка

Състав (в 1 капсула): Лутеин (Extr. Tagetes erectra L. 20%) 30 mg, Вита-
мин Е (d-алфа-токоферол ацетат) 5 mg б-ТЕ, в-каротeн 1,5 mg, Зеаксан-
тин 1 mg, Астаксантин 1 mg.

Предназначение: Очи и зрителна функция

Приложение: Допринася за поддържане на нормално зрение; за нормална
функция на зрителната острота и структурата на зрителния орган;
за защита на клетките от оксидативен стрес.

Дозировка: 1 капсула на ден, след хранене.

Опаковка: 3 блистера по 10 капсули в картонена кутия.

Производител: Фортекс Нутрасютикалс ООД, тел. 02/ 437 23 16

 ТАЛОН ЗА МАЛКА БЕЗПЛАТНА ОБЯВА

__________________________________________________________________________________________________________

Име_______________________________________________ телефон _________________________________________
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О Б Я В И

Счетоводни услуги за аптеки. Отлично познаване на бранша. ЕС ЕН ДЖИ ДИВАЙН.
тел. 02/426 32 77; 0885 15 20 19, sngdivine@abv.bg
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