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ЛИБРЕТО/LIBRETTO
Хранителна добавка

Състав: Омега 3 мастни к-ни – 620 мг., ЕPA- Ейкозопентаенова к-на
– 375 мг., DHA - Докозахексаенова к-на – 147 мг., Магнезий – 110 мг.,
Фолиева киселина – 200 мкг., Витамин Е – 2,5 мг.

Описание: Либрето e хранителна добавка, която да насърчава и под-
помага правилната мозъчната функция. Включва рибено масло и по-
специално, докозахексаеновата киселина (DHA), витамин Е, магнезий
и фолиева киселина - важни съставки, които подобряват познава-
телния процес и допринасят за нормална дейност на нервната сис-
тема. Стимулират мозъчната дейност и подобряват паметта,
концентрацията и способността за учене.

Дозировка: По 1-2 капсули дневно

Предупреждения: Либрето е хранителните добавка. Не e замести-
тел на разнообразното и балансирано хранене. Да не се превишава
препоръчителната дневна доза.

Опаковка: 30 капсули

Дистрибутор: Анджелини Фарма България, тел. 02/9751395

BLUE MORNING ПЛАСТИРИ
ТРАНСДЕРМАЛНИ ПЛАСТИРИ ПРОТИВ МАХМУРЛУК

Състав на 1 пластир: тиамин (витамин В1) 75 mg, витамин С 12
mg, зелен чай екстракт 7 mg, бял трън екстракт 7 mg, артишок ек-
стракт 7 mg, хром пиколинат 20 mg, витамин В3 19 mg, витамин Е
10 mg, витамин В12 1000 mcg, витамин В5 5 mg, витамин В6 2 mg,
витамин В2 1.7 mg, витамин А 1 mg, витамин B9 4000 mcg, вита-
мин D 5 mcg.

Действие: SOS Health BLUE MORNING трансдермални пластири пома-
гат за възстановяване на нивата на витамини и хранителни вещес-
тва, които тялото губи след консумация на алкохол. Подпомага ор-
ганизма в борбата с токсините и свободните радикали причиняващи
неприятни усещания като махмурлук. Пластирите доставят вита-
мини и необходими вещества в рамките на 12 ч.

Дозировка и начин на приложение: Един пластир дневно се поставя
на горната част на ръката върху суха и чиста кожа в продължение
на 24 ч., но не по-малко от 12 ч. При възможност пластирът се пос-
тавя преди консумация на алкохол. Витамините започват да се аб-
сорбират в организма 30 мин. след поставяне на пластира. След
употреба изхвърлете пластира.

Предупреждения: Да се съхранява на стайна температура, далеч от
пряка слънчева светлина и на места недостъпни за деца. Да се из-
бягва контакт с оксидиращи материали.

Опаковка: 3 пластира в опаковка.

Вносител: SOS Health, Estonia, www.soshealth.eu

Произход: USA.

Дистрибутор за България: Химтрейд-Комет, тел.: 02/953 13 10;
GSM: 0887 655 588; www.chimtrade.info.

S0lGX0l LECROLYN SINE/ЛЕКРОЛИН СИНЕ

Състав: Всеки ml съдържа 40 mg натриев кромогликат (sodium
cromoglicate). Помощни вещества: Глицерол, Динатриев едетат, По-
ливинилов алкохол, Вода за инжекции.

Показания: Алергичен конюнктивит при възрастни и деца.

Дозировка н начин на приложение: Дозата трябва да се определя ин-
дивидуално за всеки пациент. Нормална доза за деца и възрастни: 1
до 2 капки във всяко око, два пъти на ден.
ЛЕКРОЛИН СИНЕ трябва да се използва редовно за получаване на оп-
тимален контрол на симптомите.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активното вещест-
во или към някое от помощните вещества.

Фертилитет, бременност и кърмене: ЛЕКРОЛИН СИНЕ може да се
прилага по време на бременност и кърмене. Не се очакват ефекти
върху фертилитета.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Как-
то и при други капки за очи, накапването на ЛЕКРОЛИН СИНЕ може да
предизвика локално дразнене и замъглено зрение, които могат вре-
менно да повлияят способността за шофиране и работа с машини.

Опаковката: Бяла бутилка от LDPE с бял апликатор капкомер от
HDPE и силикон, със син връх и бяла капачка от HDPE, съдържаща
капки за очи 40 mg/ml 5 ml или 10 ml разтвор.

Притежател на разрешението за употреба: Santen Oy, Финландия

МАГНЕЗИЕВО ОЛИО СПРЕЙ
Козметичен продукт

Състав: Концентриран разтвор (31%) от най-чистия магнезий в
света - Zechstein магнезиев хлорид. 10 напръсквания доставят 150-
180 mg магнезиев хлорид.

Предназначение: Високо абсорбиращ магнезиев спрей. Значително
повишава нивата на магнезий в организма. Магнезиевият спрей съ-
държа магнезиев хлорид (Zechstein Inside®), добит от отлагания в
Северно море (Zechstein Sea), за да осигури най-чистия източник на
магнезиев хлорид. Този вид магнезиев хлорид е естествено получен в
продължение на повече от 250 милиона години и не съдържа замърся-
вания с тежки метали, характерни за други водни източници.
Натуралното магнезиево олио на SOS Health значително повишава
нивата на магнезий в организма при недостиг. Поддържа нормалния
мускулен тонус, подпомага работата на мускулите, успокоява нерв-
ната система, релаксира и подобрява съня. За поддържане на здрави
кости и стави. Приложим при бебета над 6 месеца и бременни.

Дозировка и начин на приложение: За кожно приложение: впръскайте
5-10 пъти върху кожата и масажирайте. Желателно е след душ, ко-
гато порите са разширени. За добра орална хигиена: впръскайте 2-3
пъти върху венците и зъбите, като масажирате с четка. Да не се
поглъща! Разклатете добре преди употреба.

Предупреждения: При недостиг на магнезий или при нанасяне на
спрея върху наранена кожа е възможно да възникне чувство на изт-
ръпване.

Опаковка: 800 дози в 100 мл спрей

Производител: SOS Health, Estonia, www.soshealth.eu.

Вносител: Химтрейд-Комет ООД, тел.: 02/ 953 13 10
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МАГНЕМИКС/MAGNEMIX
Хранителна добавка

Състав: В 1 саше се съдържат: Магнезий  – 250 mg  (Magnesium
lactate 88%,  Magnesium oxide 12%). Помощни вещества: изомалт,
сукралоза; аромат: портокал; лимонена киселина.

Дозировка и начин на приложение: Препоръчителен дневен прием:
Едно саше на ден  под формата на прах, се приема директно върху
езика, без прием на течност.

Предназначение: Хранителната  добавка МАГНЕМИКС, съдържа маг-
незий, изключително полезен за нормалната функция на нервната
система, костите, мускулите и общото състояние на организма.
Магнезият благоприятно повлиява електролитния баланс, кръвонос-
ните съдове и кръвното налягане, производството на хормони и на-
малява чувството на отпадналост и умора.

Показания: за поддържане нормалната функция на нервната система
; за благоприятно повлияване на сърдечната система и умората; за
растежа и възстановяване на клетките;

Предупреждения: Да не се превишава препоръчаната доза! Да не се
използва като заместител на разнообразното хранене! Да се съхра-
нява на място недостъпно за малки деца! Да не се приема от хора с
изразена непоносимост към лактоза!

Опаковка: сашети по 30 бр.

Производител: РамкоФарм

МЕЛИСИНА/MELISSINA
Хранителна добавка

Съдържание в дозова единица: 20 капки - 1 ml съдържат: Тинктура
валериана, еквивалент на корен от валериана - 66 mg; Тинктура глог,
еквивалент на листа и цвят на глог - 46.2 mg; Тинктура лютива
мента, еквивалент на листа от лютива мента - 16.5 mg; Масло от
лютива мента - 16 mg; Течен екстракт от маточина, еквивалент на
листа на маточина - 100 mg. Алкохол 68% vol.

Действие: МЕЛИСИНА е хранителна добавка, която оказва благопри-
ятен ефект върху нервната система, като снема нервното напре-
жение през деня и спомага за спокоен и пълноценен сън през нощта.
МЕЛИСИНА действа благоприятно при нервно напрежение и стрес
след физическо и психическо натоварване и при климактериум; спо-
мага за нормализиране на сърдечната дейност, подпомага храносми-
лането. Оказва успокояващо действие върху функциите на целия ор-
ганизъм.

Показания: МЕЛИСИНА действа благоприятно при: стрес; непълноце-
нен сън; физическо и психическо натоварване; нервна възбуда, вклю-
чително и в климактериума. Без рецепта

Опаковка: капки 20 ml

Производител: ХИМАКС ФАРМА ЕООД, 02/491 83 74

ОПТИХЕПАН СЛИМ
Хранителна добавка

Състав: Съдържа холин, екстракти от бял трън, куркума и черен пи-

пер, хром. Холин битартарат; екстракт от плодове на бял трън
(Silybum marianum); за капсулата: желатин, оцветител Е171; екст-
ракт от коренище на куркума (Curcuma longa - 95% curcuminoid); пъл-
нител: микрокристална целулоза; екстракт от черен пипер (Piper
nigrum); антислепващ агент: магнезиев стеарат; хромен (III) хлорид.

Действие: Холинът допринася за нормалната чернодробна функция.
Белият трън благоприятства здравето на черния дроб. Черният пи-
пер подпомага отстраняването на отпадни продукти от обмяната.
Куркумата допринася за поддържане на оптимално телесно тегло.
Хромът допринася за поддържането на нормална концентрация на
глюкоза в кръвта и за нормалния метаболизъм на макро хранителни-
те вещества.

Предназначение: Допринася за: нормалната чернодробна функция и
здравето на черния дроб; защита на клетките от оксидативен
стрес (антиоксидантен ефект); поддържане на оптимално телесно
тегло.

Дозировка и начин на употреба: За възрастни: по 1-2 капсули днев-
но, преди хранене. Капсулите се гълтат цели с вода.

Противопоказания: При жени в първите три месеца от бремен-
ността, при ендометриоза и кисти на яйчниците.

Допълнителна информация: Да не се превишава препоръчителната
дневна доза. Да не се използва като заместител на разнообразното
и балансирано хранене и здравословния начин на живот!
Внимание: да се приема с внимание при кърмене и при хора с диабет.
Може да взаимодейства с орални контрацептиви (противозачатъч-
ни) и някои лекарства (напр.: Метронидазол).

Опаковка: 30 капсули.

Производител: Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o.,Полша

Дистрибутор: Натурпродукт ООД, тел.: (02) 979 12 19

RANISEPTOL / РАНИСЕПТОЛ
медицинско изделие

Състав: Вода, глицерин, нано сребро (aXonnite), натриев хиалуронат,
лимонена киселина.

Действие: Нано среброто е известно с антибактериалните си и ан-
тисептични свойства. Ефективността му се дължи на съотноше-
нието между големина и маса на нано частиците, както и на огром-
ната активна повърхност при способността да въздейства срещу
микроорганизмите. Веществата, съдържащи се в медицинското из-
делие Raniseptol, спомагат за образуването на защитен антибакте-
риален слой, който противодейства на влиянието на външни факто-
ри, овлажнява и предпазва раната от изсъхване. По този начин меди-
цинското изделие осигурява благоприятна среда за лечение на рана-
та. Спомага за защита на кожата от бактериална инфекция и пред-
пазва от развитие на кожни инфекции.

Показания: За подпомагане лечението на инфекции по кожата и лига-
вицата от бактериален произход, а също при леки увреждания на
епидермиса (като охлузвания, порязвания, изгаряния). Ускорява реге-
нерацията на кожата и допринася за предпазването на чувствител-
ната и раздразнена кожа.  Предназначен за възрастни и деца над 7-
годишна възраст.

Приложение: Спрей за рани. Има: антибактериално действие; подпо-
мага регенерацията на епидермиса и лигавицата; предпазва кожните
лезии от инфекция; успокоява възпалената кожа; подпомага лечение-
то на изгаряния, декубитални язви, порезни рани, охлузвания.
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Дозировка и начин на употреба: Следвайте следните стъпки за пра-
вилното приложение на медицинското изделие Raniseptol. Преди при-
ложение старателно почистете и подсушете наранената повърх-
ност; Разклатете добре спрея преди употреба; Спреят се прилага
от разстояние 10 см; Напръскайте директно върху наранената по-
върхност или нанесете с навлажен със спрея памучен тампон; При-
лагайте 2-3 пъти дневно, по 2-4 дози или в зависимост от нуждите.
Само за външна употреба. Прилагайте спрея не повече от 7 дни.
Продуктът е предназначен за възрастни и деца над 7-години. При де-
ца под 7-години медицинското изделие може да се прилага след кон-
султация с лекар. Времето на приложение на Raniseptol зависи от мо-
мента на поява на болка, но не трябва да бъде за период по-дълъг от
7 дни. Не прилагайте по-висока доза от препоръчителната.

Противопоказания: Да не се прилага при свръхчувствителност към
съставките на продукта. Да не се прилага при пациенти с установе-
на алергия към сребро.

Предпазни мерки: Избягвайте контакт с очите. Ако възникне болка
или някои други нежелани симптоми, преустановете употребата на
продукта. При бременност и кърмене се препоръчва консултация с
лекар преди употребата на продукта. Не използвайте след изтичане
срока на годност.

Опаковка: флакон спей 125 ml

Производител: Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o.,Полша

Дистрибутор: Натурпродукт ООД, тел.: (02) 979 12 19

SLEEP AID / СЛИЙП ЕЙД
Хранителна добавка

Състав: Един спрей съдържа 1 mg мелатонин. Помощни вещества:
пречистена вода, глицерол, концентрат от лимонов сок, етанол,
стевиол гликозиди от стевия (подсладител), акациева гума (емулга-
тор), ксантанова гума (емулгатор), етерични масла (мента и пор-
токал).

Предназначение: SLEEP AID е високо абсорбиращ спрей за пълноценен
сън. Допринася за съкращаване на фазата на заспиване. Благоприя-
тен ефект се получава, когато 1 mg мелатонин се прилага преди
сън. Допълнително, мелатонинът способства за намаляване на оп-
лаквания, свързани с умората при смяна на часовите зони. Благопри-
ятният ефект се постига с минимална доза от 0,5 mg преди лягане
на първия ден от пътуването и на следващия ден след пристигане-
то. Спреят лесно се абсорбира, преминавайки през устната лигавица
директно в кръвния поток, което осигурява бързо действие и висока
ефикасност. Подходящ за вегетарианци. Не съдържа изкуствени аро-
мати или оцветители, сол, мая или лактоза. Без ГМО и глутен.

Дозировка и начин на приложение: Eдно впръскване преди сън под
езика или вътрешността на бузата. Едно впръскване доставя 1 mg
мелатонин. При употреба за първи път пръснете 3-4 пъти във въз-
духа. Разклатете флакона добре преди употреба.

Предупреждения: Не превишавайте препоръчителната дневна доза.
Да не се използва като заместител на разнообразното хранене и
здравословния начин на живот.

Опаковка: аерозолна бутилка 30 мл, 200 дневни дози

Производител: SOS Health, Estonia, www.soshealth.eu.

Вносител: Химтрейд-Комет ООД, тел.: 02/953 13 10; GSM: 0887 655
588; www.chimtrade.info.

G04BD08 VESIFIX / ВЕСИФИКС

Състав: Всяка таблетка съдържа 10 mg солифенацин сукцинат
(solifenacin succinate) съответстващ на 7,5 mg солифенацин
(solifenacin). Помощни вещества: Ядро: 96,5 mg лактоза, безводна
250 (Лактопрес), Прежелатинизирано царевично нишесте, Хипроме-
лоза (Фармакоат 603), Магнезиев стеарат. Филмово покритие:
Опадрай KB бял 310А180023; Опадрай KB червен 310А150004; Опадрай
KB оранжев 310А130010 съдържащи: Кополимер на Поли (винилов ал-
кохол) и Полиетилен гликол (58,10 %), Коповидон (Колидон VA 64), Ти-
танов диоксид (q171), Алуминиев силикат (Каолин), Натриев лаурил-
сулфат, Червен железен оксид (r172), Сънсет жълто алуминиев лак
FCF (Е110).

Показания: Симптоматично лечение на urge инконтиненция (оплаква-
не за неволно изпускане на урина заедно с или веднага след усещане-
то за неотложност) и/или увеличена честота на уриниране и неудър-
жими позиви за уриниране, срещащи се при пациенти със синдром на
свръхактивен пикочен мехур.

Дозировка и начин на приложение: Перорално приложение. Таблетки-
те се приемат цели с течност, независимо дали със или без храна.
Възрастни, включително в старческа възраст: Препоръчаната доза
е 5 mg солифенацин сукцинат веднъж дневно. При необходимост до-
зата може да се увеличи до 10 mg солифенацин сукцинат веднъж
дневно.
Педиатртна популация: Безопасността и ефикасността на Весификс
при деца още не са установени. Поради това Весификс не трябва да
се използва при деца.
При пациенти с лека до умерена бъбречна недостатъчност (креати-
нинов клирънс > 30 ml/min) не се налага адаптиране на дозата. При
пациенти с тежка бъбречна недостатъчност (креатининов клирънс
< 30 ml/min) дневната доза трябва да не надвишава 5 mg. При паци-
енти с лека степен на чернодробна недостатъчност не се налага
адаптиране на дозата. При пациента с умерена чернодробна недос-
татъчност (точки по Child-Pugh 7 до 9) лечението трябва да се про-
вежда предпазливо и дневната доза да не надвишава 5 mg. Максимал-
ната доза Весификс трябва да бъде 5 mg, когато пациентите еднов-
ременно се лекуват с кетоконазол или терапевтични дози от други
мощни инхибитори на CYP3А4 - например: ритонавир, нелфинавир,
итраконазол.

Противопоказания: Солифенацин е противопоказан при пациенти със
задръжка на урина, с тежки стомашно-чревни оплаквания (вкл. ток-
сичен мегаколон), миастениа гравис или тясноъгьлна глаукома и при
пациенти с риск за следните състояния: Пациенти, свръхчувстви-
телни към активното вещество или към някои от помощните ве-
щества; Пациенти подлежащи на хемодиализа; Пациенти с тежко
чернодробно увреждане; Пациенти с тежка бъбречна или умерена чер-
нодробна недостатъчност и пациенти, които в момента се лекуват
с мощен инхибитор на CYP3А4, напр. кетоконазол.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Преди
да започне лечението с Весификс трябва да се установи дали често-
то уриниране не се дължи на други фактори (сърдечна недостатъч-
ност или бъбречно заболяване). Ако има инфекция на пикочните пъ-
тища, трябва да започне подходящо антибактериално лечение. Веси-
фикс трябва да се използва с повишено внимание при пациенти с:
клинически значима обструкция на оттока на пикочния мехур с риск
за задръжка на урина; стомашно-чревни обструктивни смущения;
риск от намален стомашно-чревен мотилитет; тежка бъбречна не-
достатъчност (креатининов клирънс < 30 ml/min) и дозата за тези
пациенти не трябва да надвишава 5 mg; Умерена чернодробна недос-
татъчност (точки по Child-Pugh 7 до 9) и дозата за тези пациенти
не трябва да надвишава 5 mg; едновременна употреба на мощен
CYP3А4 инхибитор, напр. кетоконазол; хиатусна херния/ гастроезо-
фагеален рефлукс и/или такива, които към момента приемат лекарс-
твени продукти (като бифосфонати), които могат да предизвикат
или обострят езофагит; вегетативна невропатия. Наблюдавани са
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удължаване на QT и Torsade de Pointes при пациенти с рискови факто-
ри като вече наличен синдром на удължен QT и хипокалиемия. Безо-
пасността и ефективността при пациенти с неврогенна причина за
свръхактивността на детрузора все още не е установена.
Весификс съдържа лактоза. Пациенти с редки наследствени пробле-
ми на непоносимост към фруктоза, галактозна непоносимост, Laap
лактозен дефицит или глюкозо-галактозна малабсорбция, не трябва
да приемат този продукт. За някои пациенти на солифенацин сукци-
нат е съобщен ангиоедем с обструкция на дихателните пътища. Со-
лифенацин сукцинат трябва да се спре, ако настъпи ангиоедем и да
се назначи подходящо лечение.
При някои пациенти на лечение със солифенацин сукцинат са доклад-
вани анафилактични реакции. При пациенти, които проявят анафи-
лактични реакции, лечението със солифенацин сукцинат трябва да се
спре и да се назначи подходящо лечение и/или мерки.
Прочетете пълната КХП!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на
взаимодействие: Прочетете пълната КХП!

Фертилитет, бременност и кърмене: За солифенацин няма клинич-
ни данни за случаи на експозиция по време на бременност. Проучвани-
ята при животни не показват пряко вредно въздействие върху фер-
тилитета, ембрионалното/феталното развитие и върху раждане-
то. Потенциалният риск при хора не е известен. На бременни жени
трябва да се предписва с повишено внимание. Употребата на Веси-
фикс трябва да се избягва в периода на кърмене.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Тъй
като солифенацин, както и другите антихолинергични средства, мо-
же да предизвика замъглено зрение и по-рядко сънливост и умора,
ефектите върху способността за шофиране и работа с машини мо-
гат да бъдат отрицателни.

Опаковка: Весификс 10 mg филмирани таблетки са опаковани в блис-
тери от прозрачно PVC/Aclar/PVDC/PVC  Алуминиево фолио. Всяка
опаковка съдържа 30 филмирани таблетки /3 блистера/10 филмирани
таблетки в блистер.

Притежател на разрешението за упоtpeбa: НОБЕЛ ФАРМА ЕООД,
тел: 02/962 62 80


