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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

G03AA BELARA/ БЕЛАРА

Състав: Всяка филмирана таблетка съдържа 0,030 mg етинилестради-
ол (ethinylesiradiol) и 2 mg хлормадинон ацетат (chlormadinone acetate).
Помощни вещества: Активни таблекти: 66,07 mg лактоза (като лак-
тоза монохидрат), Повидон К-30, Магнезиев стеарат; филмово покри-

тие: хипромелоза (тип 2910), лактоза монохидрат, титанов диоксид
(Е171), талк, макрогол 6000, пропиленгликол, червен железен оксид
(Е172). Плацебо таблетки: 94,44 mg лактоза (като лактоза монохид-
рат), повидон, кросповидон, магнезиев стеарат; филмово покритие:

хипромелоза (тип 2910), лактоза монохидрат, талк, титанов диоксид
(Е171), макрогол 6000, пропиленгликол.

Показания: Хормонална контрацепция. При вземане на решение за пред-
писване на Белара 21+7 трябва да се имат предвид настоящите рис-
кови фактори на отделната жена, особено тези за венозна тромбоем-
болия (ВТЕ) .

Дозировка и начин на приложение: Всеки ден трябва да се приема по ед-
на светлорозова активна филмирана таблетка по едно и също време на
деня (препоръчително вечер) в продължение на 21 последователни дни,
последвано от седемдневен интервал, през който се приемат белите
плацебо таблетки. След седемдневния интервал с прием на плацебо
таблетки трябва да се продължи лечението, като се приеме първата
активна таблетка от следващата опаковка Белара 21+7, независимо
дали е спряло кървенето или не. Първата активна таблетка трябва да
бъде извадена от блистера на мястото посочено като „начало" и да бъ-
де погълната цяла, ако е необходимо с малко количество течност. Ос-
таналите активни и плацебо таблетки трябва да бъдат приемани
ежедневно, следвайки посоката на стрелката.

Противопоказания: Списъкът с противопоказания е изключително дъ-
лъг. При всякакви други заболявания или хирургични интервенции тряб-
ва да уведомявате лекаря си, че взимате BELARA. При много видове за-
болявания приемането на комбинирани контрацептивни средства е
противопоказано. ПРОЧЕТЕТЕ ПЪЛНАТА ЛИСТОВКА НА ПРОДУКТА!

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Преди за-
почване или подновяване на приема на Белара 21+7 трябва да се снеме
пълна анамнеза (включително фамилна анамнеза) и трябва да се изклю-
чи бременност. Трябва да се измери кръвното налягане и да се направи
физикален преглед, ръководен от противопоказанията и предупрежде-
нията. Това трябва да се прави всяка година по време на приложението
на Белара 21+7. Също е необходимо да се прави периодичен медицински
преглед, защото противопоказания (напр. преходни исхемични атаки)
или рискови фактори (напр. фамилна анамнеза за венозна или артериал-
на тромбоза) могат да се появят за първи път по време на приема на
хормонални контрацептиви. Медицинският преглед трябва да включва
измерване на кръвното налягане, преглед на гърдите, корема и вът-

решните и външните полови органи, цитонамазка и подходящи лабора-
торни изследвания. Тютюнопушенето увеличава риска от тежките
сърдечно-съдови нежелани реакции на комбинираните хормонални конт-
рацептиви (КХК). Този риск се повишава с напредване на възрастта и
консумация на цигари и е много изразен при жени на възраст над 35 го-
дини. Жените над 35-годишна възраст, които пушат, трябва да изпол-
зват други методи за контрацепция. Употребата на КХК е свързана с
повишен риск от различни тежки заболявания като инфаркт на миокар-
да, тромбоемболизъм, инсулт или чернодробни новообразувания. Други
рискови фактори като хипертония, хиперлипидемия, затлъстяване и
диабет ясно повишават риска от заболеваемост и смъртност. Ако е
налично някое от споменатите по-долу състояния или рискови факто-
ри, трябва да се обсъди с жената дали Белара 21+7 е подходящ - Тром-
боемболизъм и други съдови заболявания; Риск от венозна тромбоем-
болия (ВТЕ); Риск от артериална тромбоемболия (ATE). Прочетете

КХП!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на вза-
имодействие: Прочетете КХП!

Бременност и кърмене: Приемът на Белара 21+7 не е показан по вре-
ме на бременност. Преди започване на употреба на лекарството тряб-
ва да се изключи бременност. Ако настъпи бременност по време на
употребата на Белара 21+7, приемът на лекарствения продукт тряб-
ва да се прекрати незабавно. Белара 21+7 не трябва да се използва по
време на кърмене.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Няма
данни комбинираните хормонални контрацептиви да оказват отрица-
телно влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

Опаковка: Белара 21+7 0,03 mg/2 mg филмирани таблетки са опаковани
в блистери от алуминий/ZPVC/PVDC. Блистерите са опаковани в карто-
нени кутии. Видове опаковки: 1 х (21+7) филмирани таблетки 3 х
(21+7) филмирани таблетки 6 х (21+7) филмирани таблетки. Всеки
блистер съдържа 21 светлорозови активни филмирани таблетки и 7
бели или почти бели плацебо филмирани таблетки. Не всички видове
опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: Gedeon Richter Plc.

▼ Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение.

От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подо-

зирана нежелана реакция.
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S01ЕЕ04 BONDULC/БОНДУЛС

Състав: Един ml от разтвора съдържа 40 микрограма травопрост
(travoprost). Средно количество активно вещество/ капка: 0,97 —1,4
mcg. Помощни вещества: бензалкониев хлорид 150 mcg/ml, макрогол
глицерол хидроксистеарат 40 5 mg/ml; Трометамол, Динатриев еде-
тат; Борна киселина (Е284); Манитол (Е421); Натриев хидроксид; Вода
за инжекции.

Показания: Намаляване на повишеното вътреочно налягане при пациен-
ти с очна хипертензия или откритоъгълна глаукома.

Дозировка и начин на приложение: Употреба при възрастни, включи-
телно популацията в старческа възраст: Дозата е една капка Бондулс
в конюнктивалния сак на засегнатото око(очи) веднъж дневно. Опти-
мален ефект се получава, ако дозата се приложи вечер. Препоръчва се
притискане на назолакрималния канал или внимателно затваряне на
клепача след приложение. Това може да намали системната абсорбция
на прилаганите в окото лекарствени продукти и като резултат се на-
маляват системните нежелани лекарствени реакции. При използване на
повече от един офталмологичен лекарствен продукт за локално прило-
жение е необходим интервал от поне 5 минути помежду им. Ако една
доза бъде пропусната, лечението трябва да се продължи със следваща-
та планирана доза. Дневната доза не трябва да превишава една капка в
засегнатото око(очи). При замяна на друг използван офталмологичен
антиглаукомен лекарствен продукт с Бондулс, другият лекарствен
продукт трябва да се спре и едва на следващия ден да се започне ново-
то лечениe в травопрост. Ефикасността и безопасността на травоп-
рост при пациенти под 18 години не е установена и неговата употреба
не се препоръчва при тези пациенти, докато не са налични други данни.
Травопрост е изследван при пациенти с умерени до тежки чернодробни
увреждания и при пациенти с умерени до тежки бъбречни увреждания
(креатининов клирънс по-нисък от 14 ml/min). Не е необходимо адапти-
ране на дозата при тези пациенти.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активното вещество
или към някое от помощните вещества.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Възмож-
но е травопрост постепенно да промени цвета на окото. Пациентите
трябва да бъдат информирани за вероятността от настъпване на
трайни промени в цвета на очите. Едностранното лечение може да до-
веде до постоянна хетерохромия. Досега не са известни дълготрайни
въздействия върху меланоцитите и някакви последствия от това.
Промяната в цвета на ириса се проявява бавно и може да бъде незабе-
лежима с месеци, дори с години. Промяната в цвета на окото(очите) е
наблюдавана основно при пациенти, при които ирисът е съставен от
смесени цветове. При контролирани клинични проучвания, при 0,4 % от
пациентите са докладвани потъмнявания на кожата - периорбитални
и/или на кожата на клепача, свързани с употребата на травопрост.
Травопрост може постепенно да промени миглите на третираното
око(очи); такива промени са наблюдавани при около половината от па-
циентите, участвали в клиничните проучвания и включват следното:
увеличаване на дължината, дебелината, пигментацията, и/или броя на
миглите. Механизмът на промяна на миглите и евентуални дълготрай-
ни последствия не са известни досега
Няма натрупан опит за травопрост при възпалителни състояния на
окото; нито при неоваскуларна, закритоъгълна, тясноъгълна или конге-
нитална глаукома. Има само ограничени наблюдения при
заболяване на окото, свързано с тироидната жлеза, при откритоъгъл-

на глаукома на пациенти с псевдоафакия и при пигментна или псевдоек-
сфолиативна глаукома. Препоръчва се травопрост да се прилага с вни-
мание при пациенти с афакия, псевдоафакийни пациенти с разкъсана
задна лещна капсула или с имплантирали преднокамерни лещи, или при
пациенти с известни рискови фактори за кистозен макулен оток. Тряб-
ва да се избягва контакта на травопрост с кожата. Бензалкониев хло-
рид, който често се използва като консервант в офталмологичните
продукти, е докладвано, че причинява точковидна и/ или токсична язве-
на кератопатия. Тъй като Бондулс съдържа
бензалкониев хлорид, е необходимо внимателно проследяване при честа
или продължителна употреба. При пациенти с известни предразполага-
щи рискови фактори за ирити/увеити, травопрост трябва да се изпол-
зва внимателно. Простагландините и техните аналози са биологично-
активни вещества и могат да бъдат абсорбирали през кожата. Жени-
те, които са бременни или правят опити да забременеят, трябва да
вземат мерки за избягване на директния контакт със съдържанието
на бутилката. В случай на инцидентен контакт със съдържанието, за-
сегнатата площ от кожата трябва незабавно да се почисти внима-
телно. Бондулс съдържа бензалкониев хлорид, който може да предизви-
ка дразнене и е известно, че обезцветява меките контактни лещи.
Контактът с меки контактни лещи трябва да се избягва. Пациентите
трябва бъдат информирани да отстраняват контактните лещи преди
приложението на Бондулс и да изчакат 15 минути след прилагането на
лекарствения продукт, преди да ги поставят обратно. Бондулс съдър-
жа макрогол глицерол хидроксистеарат 40, който може да предизвика
кожни реакции.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на вза-
имодействие: Не са провеждани проучвания за взаимодействията.

Фертилитет, бременност и кърмене: Травопрост не трябва да се из-
ползва при жени в детеродна възраст/с детероден потенциал, освен
ако са взети адекватни контрацептивни мерки. Травопрост оказва
неблагоприятно фармакологично влияние върху бременността и/или фе-
туса/ новороденото дете. Травопрост не трябва да се използва при
бременност, освен в случай на категорична необходимост. Не е извес-
тно дали травопрост от капките за очи се отделя в майчиното мляко
при хора. Проучванията при животни показват, че травопрост и него-
вите метаболити преминават в майчиното мляко. Употребата на
травопрост при кърмачки не се препоръчва.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Както
при употребата на всички капки за очи, възможно е да се появи крат-
котрайно замъгляване или нарушения в зрението, които да повлияят
способността за шофиране или работа с машини. Ако при поставяне-
то се появи краткотрайно замъгляване на зрението, пациентът тряб-
ва да изчака зрението му да се проясни преди да шофира или да работи
с машини.

Опаковка: Прозрачна полипропиленова (РР) бутилка от 5 ml, с прозрачен
капкомер от полиетилен с ниска плътност (LDPE) и бяла защитена
винтова капачка от полиетилен с висока плътност (HDPE), в торбичка
от полиетилен терефталат/ алуминий/ полиетилен (PET/ Alu/ РЕ). Всяка
бутилка съдържа 2,5 ml капки за очи. Картонени опаковки, съдържащи 1
или 3 бутилки. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в
продажба.

Притежател на разрешението за употреба: Actavis Group PTC ehf.
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R03AK07 DUORESP SPIROMAX 160/4,5 MCG

Състав: Всяка доставена доза съдържа 160 микрограма будезонид
(budesonide) и 4,5 микрограма формотеролов фумарат дихидрат
(formoterol fumarate dihydrate). Това съответства на измерена доза от
200 микрограма будезонид и 6 микрограма формотеролов фумарат ди-
хидрат. Помощни вещества: Всяка доза съдържа приблизително 5 ми-
лиграма лактоза (като монохидрат).

Показания: DuoResp Spiromax е показан само при възрастни на 18 и по-
вече години. Астма: DuoResp Spiromax е показан за редовно лечение на
астма, когато е подходящо използването на комбинация (инхалаторен
кортикостероид и дългодействащ в2 адреноцепторен агонист): при па-
циенти, при които не се постига адекватен контрол с инхалаторни
кортикостероиди и „при нужда“ инхалаторни краткодействащи в2-адре-
ноцепторни агонисти или при пациенти, при които вече е постигнат
адекватен контрол с инхалаторни кортикостероиди и дългодействащи
в2-адреноцепторни агонисти.
ХОББ: Симптоматично лечение на пациенти с тежка ХОББ (ФЕб1 <50%
от прогностичната нормална стойност) и анамнеза за повтарящи се
екзацербации които имат значими симптоми, въпреки редовната те-
рапия с дългодействащи бронходилататори.

Дозировка и начин на приложение: DuoResp Spiromax е показан само при
възрастни на 18 и повече години. DuoResp Spiromax не е показан за
употреба при деца на 12 години и по-малки или юноши на възраст 13 до
17 години. Spiromax е инхалатор, който се активира от дишането, ка-
то се задвижва от инспираторния поток, което означава, че активни-
те вещества се доставят в дихателните пътища, когато пациентът
вдишва през мундщука. Пациенти с умерена и тежка астма са показа-
ли, че могат да генерират достатъчен инспираторен дебит, за да мо-
же Spiromax да достави терапевтичната доза. DuoResp Spiromax тряб-
ва да се използва правилно, за да се постигне ефективно лечение. Зато-
ва пациентите трябва да бъдат посъветвани да прочетат внимател-
но листовката за информация на пациента и да следват инструкциите
за употреба.
Астма: DuoResp Spiromax не е предназначен за началното овладяване на
астма. DuoResp Spiromax не е подходящо лечение за възрастен пациент
само с лека астма, която не е адекватно контролирана с инхалаторен
кортикостероид и приемани „при нужда“ инхалаторни краткодейства-
щи в2-адренорецепторни агонисти. Дозировката на DuoResp Spiromax е
индивидуална и трябва да се коригира съобразно тежестта на заболя-
ването. Това трябва да се има предвид не само когато се започва лече-
ние с комбинация от лекарствени продукти, но и когато се коригира
поддържаща доза. Ако отделният пациент се нуждае от комбинация от
дози, различни от наличните в комбинирания инхалатор, трябва да се
предпишат подходящите дози на в2-адреноцепторни агонисти и/или
кортикостероиди с индивидуални инхалатори. След като симптомите
на астмата са вече овладени, може да се обмисли постепенно намаля-
ване на дозата DuoResp Spiromax. Пациентите трябва да се оценяват
редовно от този, който им предписва лечението/медицинския специа-
лист, за да може дозата DuoResp Spiromax да остане оптимална. Доза-
та трябва да се титрира до най-ниската доза, при която се поддържа
ефективен контрол на симптомите. Пациентите трябва да бъдат по-
съветвани и да изплакват устата си с вода след инхалиране. Когато
използва DuoResp Spiromax, пациентът може да усети вкус, който се
дължи на помощното вещество лактоза.
Поддържаща терапия с DuoResp Spiromax: DuoResp Spiromax се приема
като редовно поддържащо лечение с отделен инхалатор с бързодейст-
ващ бронходилататор за облекчаване на симптомите - Препоръчител-

ни дози: Възрастни (18 и повече години): 1-2 инхалации два пъти днев-
но. Някои пациенти може да се нуждаят от максимум 4 инхалации два
пъти дневно. Увеличаващото се използване на отделен бързодействащ
бронходилататор показва влошаване на подлежащото състояние и да-
ва основание за преоценка на терапията за астма.
Поддържаща и облекчаваща терапия с DuoResp Spiromax: DuoResp
Spiromax се приема като редовно поддържащо лечение и „при нужда“- в
отговор на симптомите. Пациентите трябва да бъдат посъветвани
да имат отделен инхалатор с бързодействащ бронходилататор за об-
лекчаване на симптомите за животоспасяващо приложение по всяко
време. - Препоръчителни дози: Възрастни (18 и повече години): Препо-
ръчителната поддържаща доза е 2 инхалации дневно, приложени или ка-
то една инхалация сутрин и една вечер, или като 2 инхалации или сут-
рин, или вечер. За някои пациенти може да е подходяща поддържаща до-
за от 2 инхалации два пъти дневно. Пациентите трябва да прилагат 1
допълнителна инхалация „при нужда“ в отговор на симптомите. u1040
Ако след няколко минути симптомите продължават, трябва да се при-
ложи допълнителна инхалация. Не трябва да се прилагат повече от 6
инхалации при всеки отделен случай. Обикновено няма нужда от обща
дневна доза повече от 8 инхалации, но за ограничен период може да се
прилага обща дневна доза до 12 инхалации. На пациентите, прилагащи
повече от 8 инхалации дневно, трябва сериозно да се препоръча да по-
търсят медицинска помощ. Те трябва да бъдат отново оценени, а под-
държащата им терапия - преосмислена.
ХОББ: Препоръчителни дози: Възрастни (18 и повече години): 2 инхала-
ции два пъти дневно.
Специални популации: Пациенти с бъбречно или чернодробно увреждане:

Липсват данни за употреба на комбинацията с фиксирана доза будезо-
нид и формотеролов фумарат дихидрат при пациенти с чернодробно
или бъбречно увреждане. Тъй като будезонид и формотерол се елимини-
рат основно чрез чернодробен метаболизъм, може да се очаква увели-
чена експозиция при пациенти с тежка чернодробна цироза. Педиатрич-

на популация: Безопасността и ефикасността на DuoResp Spiromax при
деца на възраст 12 години и по-малки, и юноши от 13 до 17 години все
още не са установени. Липсват данни. Този лекарствен продукт не се
препоръчва за употреба при деца и юноши на възраст под 18 години.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активните вещества
или към някое от помощните вещества

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Препо-
ръчва се при прекратяване на лечението дозата да се намалява посте-
пенно, а не да се спира рязко. Внезапното и прогресивно влошаване на
контрола на астма или ХОББ е потенциално животозастрашаващо и на
пациента трябва да се направи спешна медицинска оценка. Този лекарс-
твен продукт съдържа лактоза. Пациентите с редки наследствени
проблеми като галактозна непоносимост, Lapp лактазен дефицит или
глюкозо-галактозна малабсорбция не трябва да приемат това лекарс-
тво. Лактозата съдържа малки количества млечни протеини, които
може да причинят алергични реакции. За пълната информация проче-
тете КХП!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на вза-
имодействие: За пълната информация прочетете КХП!

Фертилитет, бременност и кърмене: Няма достатъчно данни от
употребата на формотерол при бременни жени. По време на бремен-
ност терапия с комбинация с фиксирани дози будезонид и формотеро-
лов фумарат дихидрат трябва да се използва, само когато ползите
надвишават потенциалните рискове. Трябва да се използва най-ниска-
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та ефективна доза будезонид, необходима за поддържането на адеква-
тен контрол на астмата.
Будезонид се екскретира в кърмата. Не се очакват обаче ефекти върху
кърмачето при терапевтични дози. Не е известно дали формотерол
преминава в кърмата при хора. Приложението на терапия с комбинация
с фиксирани дози будезонид и формотеролов фумарат дихидрат при же-
ни, които кърмят, трябва да се обмисли само ако очакваната полза за
майката е по-голяма от някакъв възможен риск за детето. Липсват
данни за фертилитета.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини:
DuoResp Spiromax не повлиява или повлиява пренебрежимо способност-
та за шофиране и работа с машини.

Опаковка: Бял, с полупрозрачен инхалатор с виненочервен капак на мун-
дщука. Всеки инхалатор съдържа 60 дози и е опакован във фолио. Опа-
ковки по 1, 2 или 3 инхалатора. Не всички видове опаковки могат да бъ-
дат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: Teva Pharma B.V.

Подробна информация на http://www.ema.europa.eu.

ГЛИЦЕРИН МОНТАВИТ/GLYCERIN MONTAVIT

Състав: Една супозитория от 1 грам съдържа 0,8 грама безводен гли-
церин; Една супозитория от 2 грама съдържа 1,6 грама безводен глице-
рин. Други съставки: стеаринова киселина, натриев хидроксид, пречис-
тена вода.

Показания: Глицерин Монтавит супозитории са медицински продукт за
лечение на констипация (запек), като спомагат за по-лесното изхожда-
не. Глицерин Монтавит супозитории омекотяват изпражненията, ако
имате болезнени анални оплаквания, например хемороиди или болка при
дефекация (анални фисури). Облекчават дефекацията при лежащо болни.
Глицерин Монтавит супозитории помагат за евакуацията на чревното
съдържимо по няколко начина: рефлексът на евакуация (рефлексът на
изхождане) се активира чрез контакт на супозиторията с лигавицата
на дебелото черво. Освен това глицеринът има омекотяващ ефект
върху изпражненията и осигурява определено смазващо действие, чрез
което се улеснява преминаването на изпражненията и тяхното отст-
раняване от организма. Действието на супозиторията започва в рам-
ките на 1 час от нейното поставяне в ануса. Формата на супозитори-
ята до голяма степен се запазва, тъй като тя не се топи, а количест-
вото течност в дебелото черво е твърде малко, за да се разтвори
глицериновата супозитория. В резултат елиминирането на супозито-
рията е в почти непроменен вид по време на изхождането.

Противопоказания: Глицерин Монтавит супозитории не трябва да се
използват в случай на свръхчувствителност към глицерин или някоя
от другите съставки.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Консул-
тирайте се с лекар преди да използвате Глицерин Монтавит супозито-
рии, ако имате неопределени симптоми, засягащи стомаха или корема,
или ако имате възпалително заболяване на червата. Ако не се наблюда-
ва подобрение, въпреки използването на Глицерин Монтавит супозито-
рии, е необходима консултация с лекар.

Бременност и кърмене: Този медицински продукт може да се използва
по време на бременност и кърмене.

Дозировка и начин на употреба: Поставете супозиторията в ануса.
Кърмачета и малки деца: Една супозитория от 1 грам, когато е необхо-
димо. Деца и възрастни: Една супозитория от 2 грама, когато е необ-
ходимо.

Нежелани странични ефекти: Ако се прилагат правилно, страничните
ефекти са редки и малко вероятни. Понякога може да се появи неприят-
но усещане в ануса или чувство за парене в ректума.

Опаковка: Опаковки с 10 супозитории от 1 г; Опаковки с 10 супозито-
рии от 2 г.

Производител: Pharmazeutische Fabrik Montavit Ges.m.b.H.

Представителство: Монтавит ТП, тел: 02/866 33 58, 963 11 81

L01XE01 HRONILEUCEM/ХРОНИЛЕВКЕМ

Състав: Всяка капсула съдържа 100 mg иматиниб (imatinib) (под форма-
та на мезилат). Помощни вещества: Състав на капсулната обвивка:

Титанов диоксид E171, Желатин, Мастило на печата: Титанов диоксид
(E171), Концентриран разтвор на амоняк (Е527), Пропилен гликол
(Е1520), FD&C #6, Жълт алуминиев лак (Е110), Шеллак (Е904).

Показания: Хронилевкем е показан за лечение на: педиатрични пациенти
с новодиагностицирана, положителна за Филаделфийската хромозома
(bcr-abl) (Ph+) хронична миелоидна левкемия (ХМЛ), при които костно-
мозъчната трансплантация не се разглежда като първа линия лечение;
педиатрични пациенти с Ph+ ХМЛ в хронична фаза след неуспех от ле-
чението с интерферон-алфа или във фаза на акцелерация (ФА) или блас-
тна криза (БК); възрастни пациенти с Ph+ ХМЛ в бластна криза (БК);
възрастни и педиатрични пациенти с новодиагностицирана положи-
телна за Филаделфийска хромозома остра лимфобластна левкемия
(Ph+ ОЛЛ), заедно с химиотерапия; възрастни с рецидив или рефрак-
торна Ph+ ОЛЛ като монотерапия; възрастни пациенти с миелодисп-
ластичнен синдром /миелопролиферативни заболявания (МДС/МПЗ),
свързани с генни пренареждания на рецептора на тромбоцитния расте-
жен фактор (PDGFR); възрастни пациенти с напреднал хипереозинофи-
лен синдром (ХЕС) и/или хронична еозинофилна левкемия (ХЕЛ) с генни
пренареждания на FIPlLl-PDGFR-alfa. Ефектът на Хронилевкем върху ре-
зултата от костно-мозъчната трансплантация не е установен.
Хронилевкем е показан за: лечение на възрастни с положителни за Kit
(CD 117) неподлежащи на резекция и/или метастатични малигнени Гас-
тро-интестинални стромални тумори (ГИСТ); адювантна терапия при
възрастни пациенти с повишен риск от рецидив след резекция на Kit
(CD117)-позитивни ГИСТ. Пациентите с нисък или много нисък риск от
рецидив не трябва да провеждат адювантна терапия; лечение на въз-
растни с неподлежаща на резекция дерматофибросаркома протуберанс
(ДФСП) и пациенти с рекурентни и/или метастатични ДФСП, които не
са подходящи за хирургично лечение.
При възрастни и педиатрични пациенти, ефективността на Хронилев-
кем се основава на общата степен на повлияване на хематологичния и
цитогенетичен отговор и преживяемостта без прогресия при ХМЛ, на
степента на повлияване на хематологичния и цитогенетичен отговор
при Ph+ОЛЛ, МДС/МПЗ, на степента на повлияване на Хематологични
отговор при ХЕС/ХЕЛ и обективната степен на повлияване при възрас-
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тни с неподлежащи на резекция и/или метастатични ГИСТ и ДФСП и на
преживяемостта без рецидив при адювантна терапия на ГИСТ. Опи-
тът с Хронилевкем при пациенти с МДС/МПЗ свързани с генни прена-
реждания на PDGFR, е много ограничен. Освен при ново диагностицира-
на ХМЛ в хронична фаза, липсват контролирани клинични проучвания,
показващи клинична полза или повишена преживяемост при тези забо-
лявания.

Дозировка и начин на приложение: ПРОЧЕТЕТЕ ПЪЛНАТА ЛИСТОВКА! Те-
рапията трябва да се започне от лекар с опит в лечението на пациен-
ти с хематологични злокачествени заболявания и малигнени саркоми,
според изискванията. Предписаната доза трябва да се прилага перорал-
но с храна и голяма чаша вода, за да се сведе до минимум риска от
дразнене на гастро-интестиналння тракт. Дозите от 400 mg или 600
mg трябва да се прилагат веднъж дневно, докато дневната доза от
800 mg трябва да се прилага като 400 mg два пъти дневно, сутрин и
вечер. За пациентите (деца), които не могат да преглътнат капсули-
те, съдържанието им може да се разтвори в чаша негазирана вода или
ябълков сок. Суспензията трябва да се приема веднага след приготвя-
нето. Тъй като проучванията при животни показват репродуктивна
токсичност и потенциалният риск за човешкия плод не е известен, же-
ните в детеродна възраст, които отварят капсулите, трябва да бъ-
дат посъветвани да боравят със съдържанието предпазливо и да из-
бягват контакта с очите и кожата или вдишването му. Ръцете тряб-
ва да се измиват непосредствено след боравене с отворените капсули.
В зависимост от вида и тежестта на заболяването дозата се опре-
деля от лекуващия лекар. По време на лечението е необходимо следене
на следните показатели: прогресия на заболяването (по всяко време);
неуспех да се постигне задоволителен хематологичен отговор след по-
не 3 месеца лечение; неуспех да се постигне цитогенетичен отговор
след 12 месеца лечение; или загуба на постигнат преди това хематоло-
гичен и/или цитогенетичен отговор. Пациентите трябва да се просле-
дяват внимателно след повишаване на дозата, поради възможността
за повишена честота на нежеланите реакции при по-високи дози.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активното вещество
или към някое от помощните вещества.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Необхо-
димо е повишено внимание при прием на Хронилевкем с протеазни инхи-
битори, противогъбични азоли, някои макролиди, CYP3А4 субстрати с
тесен терапевтичен прозорец (напр. Циклоспорин, пимозид, такроли-
мус, сиролимус, ерготамин, диерготамин, фентанил, алфентанил, Тер-
фенадин, бортезомиб, доцетаксел, хинидин) или варфарин и други кума-
ринови.
Съвместната употреба на иматиниб и лекарствени продукти, които
са индуктори на CYP3A4 (напр. дексаметазон, фенитоин, карбамазепин,
рифампицин, фенобарбитал или Hypericum perforatum - жълт кантарион),
може значително да понижат експозицията на Хронилевкем, като така
е възможно да се повиши риска от терапевтичен неуспех. Затова
трябва да се избягва съвместната употреба на мощни индуктори на
СYP3А4 и иматиниб. Има съобщения за случаи на изоставане в растежа
при деца и подрастващи, приемащи иматиниб. Дългосрочните ефекти
от продължително лечение с иматиниб върху растежа при деца са неиз-
вестни. Поради тази причина при децата на лечение с иматиниб се пре-
поръчва внимателно проследяване на растежа.
Още информация по тази точка … ПРОЧЕТЕТЕ ПЪЛНАТА ЛИСТОВКА!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на вза-
имодействие: Активни вещества, които могат да повишат плазме-

ните концентрации на иматиниб: Веществата, които инхибират ак-
тивността на Цитохром P450 изоензима CYP3A4 (напр. протеазни ин-
хибитори като индинавир, лопинавир/ритонавир, ритонавир, саквина-
вир, телапревир, Нелфинавир, боцепревир; противогъбични азоли като
кетоконазол, итраконазол, позаконазол, вориконазол; някои макролиди
като еритромицин, кларитромицин и телитромицин) може да забавят
метаболизма и да повишат концентрациите на иматиниб. При здрави
лица е наблюдавано значимо повишение на експозицията на иматиниб
(средната Сmax и AUC на иматиниб нарастват съответно с 26% и
40%), ако той се прилага заедно с единична доза кетоконазол (CYP3A4
инхибитор). Трябва да се подхожда предпазливо, ако Хронилевкем се
прилага съвместно с инхибитори от групата на CYP3А4 ензимите.
Активни вещества, които могат да понижат плазмените концентра-

ции на иматиниб: Веществата, които са индуктори на активността
на СYP3А4 (напр. дексаметазон, фенитоин, карбамазепин, рифампицин,
фенобарбитал, фосфенитоин, примидон или растението Hypericum
perforatum, известно още като жълт кантарион) могат значително да
понижат експозицията на Хронилевкем като така е възможно да пови-
шат риска за неуспех от терапията. При предварителното прилагане
на многократни дози рифампицин 600 mg, последвано от единична доза
от 400 mg Хронилевкем е наблюдавано понижение на Сmax и AUC(0-oo) c
поне 54% и 74% от съответните стойности, сравнявано с тези без
лечение с рифампицин. Подобни резултати са наблюдавани при пациен-
ти с малигнени глиоми, които са лекувани с Хронилевкем по време на
приема на ензим-индуциращи антиепилептични лекарствени продукти
(EIEDs), като карбамазепин,окскарбазепин и фенитоин. Плазмената AUC
за иматиниб се понижава със 3%, в сравнение с пациентите, които не
приемат EIAEDs. Трябва да се избягва съвместната употреба на ри-
фампицин или други мощни индуктори на СYP3А4 и иматиниб.
Активни вещества, чиито плазмени концентрации могат да се проме-

нят от Хронилевкем: Иматиниб повишава средните Сmax и AUC на
Симвастатин (субстрат на CYP3А4) съответно 2 и 3.5 пъти, което
показва инхибиране на CYP3A4 от иматиниб. Затова се препоръчва вни-
мателно поведение, ако Хронилевкем се прилага със субстрати на
CYP3A4 с тесен терапевтичен индекс (напр. Циклоспорин, пимозид,
такролимус, сиролимус, ерготамин, диерготамин, фентанил, алфента-
нил, терфенадин, бортезомиб, доцетаксел и хинидин). Хронилевкем мо-
же да повиши плазмените концентрации на други метаболизирани от
CYP3A4 лекарства (напр. триазолови бензодиазепини, блокери на калци-
евите канали от дихидропиридинов тип, определени инхибитори на
HMG-CoA редуктазата, напр. статини и т,н.). Поради известния пови-
шен риск от кървене, свързан с употребата на иматиниб (напр. хемо-
рагия), пациентите, които се нуждаят от антикоагулантна терапия,
трябва да получават нискомолекулен или стандартен хепарин, вместо
кумаринови производни, като варфарин. In vitro Хронилевкем инхибира
активността на Цитохром P450 изоензима CYP2D6 в концентрации,
подобни на тези, които повлияват активността на CYP3A4. Иматиниб
400 mg, два пъти дневно има инхибиращ ефект върху СYР2D6-медиира-
ния метаболизъм на метопролол, с приблизително повишение на Cmax
и AUC на метопролол с 23% (90% CI [1,16-1,30]). Няма данни за необхо-
димост от адаптиране на дозировката, когато иматиниб се приема
едновременно с CYP2D6 субстрати, но все пак е необходимо повишено
внимание при CYP2D6 субстрати с малка терапевтична ширина, като
метопролол. При пациенти, лекувани с метопролол, трябва да се има
предвид клинично наблюдение.
In vitro Хронилевкем инхибира О-глюкуронидирането на парацетамол със
стойност на Ki - 58,5 micromol/1. In vivo не е наблюдавано подобно инхи-
биране при съвместно приложение на Хронилевкем 400 mg и парацета-
мол 1000 mg. Приложение на по-високи дози Хронилевкем и парацетамол
не е проучвано. Следователно трябва да се подхожда предпазливо, ако
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високи дози Хронилевкем се прилагат съвместно с парацетамол. При
тироидектомирани пациенти, получаващи левотироксин, плазмената
експозиция на левотироксин може да бъде понижена при едновременно
приложение с Хронилевкем. Поради тази причина се препоръчва повише-
но внимание. Все пак, понастоящем не е известен механизмът на наб-
людаваното взаимодействие. При пациентите с Ph+ОЛЛ има клиничен
опит с едновременното приложение на Хронилевкем и химиотерапия, но
лекарствените взаимодействия между иматиниб и химиотерапевтич-
ните схеми не са добре характеризирани. Нежеланите лекарствени ре-
акции на иматиниб напр, хепатотоксичност, миелосупресия или други,
могат да се увеличат и има съобщения, че едновременната употреба с
L-аспарагиназа може да се свърже с повишена хепатотоксичност. Сле-
дователно употребата на Хронилевкем в комбинация изисква специални
предпазни мерки.

Фертилитет, бременност в кърмене: Жени с детероден потенциал
трябва да бъдат посъветвани да използват ефективна контрацепция
по време на лечението. Има ограничени данни за употребата на имати-
ниб при бременни жени и потенциалният риск за плода не е известен.
Хронилевкем не трябва да се прилага по време на бремeмунност, освен
в случай на категорична необходимост. Ако той се използва по време
на бременност, пациентката трябва да бъде информирана за възмож-
ния риск за плода. Налице е ограничена информация, относно разпреде-
лението на иматиниб в кърмата и затова, жени, които приемат има-
тиниб, не трябва да кърмят.
Не са провеждани проучвания при пациенти, приемащи Хронилевкем във
връзка с повлияването на фертилитета.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: На па-
циентите трябва да се обясни, че биха могли да почувстват нежелани
реакции като замаяност, замъглено виждане или сънливост по време
на лечението с иматиниб. Затова трябва да се препоръча предпазли-
вост при шофиране или работа с машини.

Опаковка: 100 mg твърди капсули в бяла HDPE бутилка с капачка на
винт и пръстен. Опаковка с 120 капсули.

Притежател на разрешението за употреба: Чайкафарма Висококачес-
твените лекарства АД

ЛАКТАСИНУМ / LACTASINUM
хранителна добавка

Състав на една капсула: Магарешко мляко, лиофилизат - 250 mg; Пъл-

нители: Микрокристална целулоза, целулоза на прах, силицифицирана
микрокристална целулоза.

Описание: Хранителната добавка ЛАКТАСИНУМ капсули е предназначена
за възрастни. Действащата съставка е магарешко мляко, което по
биохимичен състав се доближава до майчината кърма. Богато е на кал-
ций, магнезий, калий, желязо, витамините А, В1, В2, В6, С, Е и D, с по-
малко мазнини от другите млека. Съдържа вещества с пробиотично
действие, регулиращи чревната микробиална флора.
 Не създава алергии поради ниското съдържание на лактоглобулин.

Показания: Хранителната добавка ЛАКТАСИНУМ повлиява благоприят-
но: Укрепването на имунната система, след прекарани вирусни заболя-
вания; Чревната абсорбция на калций; Костната минерализация; Неут-

рализиране на токсините; Въздейства върху кожата като я прави по-
мека и гладка; Нормално функциониране на храносмилателната система

Препоръчвана доза: По една капсула три пъти дневно.

Предупреждения: Да не се превишава препоръчаната доза! Да не се из-
ползва като заместител на разнообразното хранене! Да се съхранява
на място недостъпно за малки деца!

Опаковка: 30 броя желатинови капсули.

Производител: Рамкофарм ООД, тел. 02/868 80 52.

ЛЕ ДИЕЧИ ЕРБЕ ФЛОР/ LE DIECI ERBE FLOR
хранителна добавка

Състав: Средно съдържание за 2 капсули: Фрукто-олигозахариди - 200
mg; Калифорнийски зърнастец кора (Rhamnus Purshiana DC) - 213.6 mg;
Алое сок (Aloe Ferox Miller) - 160 mg; Копър семена (Foeniculum vulgare
Miller) - 133.6 mg; Сена листа (Cassia angustifolia Vahi.) - 106.64 mg; Слад-
ник корен (Glycyrrhiza glabra L.) - 40 mg; Тинтява корен (Gentiana lutea L.) -
40 mg; Глухарче корен (Taraxacum оfficinale Web.) - 26.64 mg; Алпийски
зърнастец кора (Rhamnus alpinus L.Ssp. Fallax M. et P.) - 26.64 mg; Равнец
корен (Rheum palmatum L.) - 26.64 mg; Пчелинок цъфтящи върхове
(Marrubium vulgare L.) - 26.64 mg; Витамин В6 - 2.0 mg; Витамин В2 - 1.6
mg; Витамин В1 - 1.4 mg. оцветител: хлорофил меден комплекс; Подхо-
дящи за вегетарианци и вегани.

Показания: Подпомага чревните и храносмилателни функции.

Описание: Десет билки, извънредна сила е смес от билки, пребиотични
фибри (FOS) и витамини от В-групата, особено полезни на чревно ниво.
Фрукто-олигозахаридите (FOS), тъй като те не са хидролизирани от
ензимите на храносмилателната система, се оказват полезни да реба-
лансират нормалната чревна бактериална флора, понякога компромети-
рана от хранителни и околни фактори, погрешни диети, обездвижване.

Упътване за употреба: 1 до 2 капсули дневно, вечер преди сън.

Предупреждение: Да се съхранява далеч от достъпа на деца под 3-го-
дишна възраст. Да не се надвишава препоръчаната дневна доза. Добав-
ката не е предназначена за заместител на разнообразното хранене!

Опаковка: по 30 капсули.

Производител: ESI s.p.a. Italy

Изключителен и официален вносител за България: ЛИМ ФАРМ ЕООД,
тел. 02/943 11 38

ЛИХЕНСЕД/LICHENSED - СПРЕЙ ЗА НОС
Медицинско изделие

Състав: Lichensed® патентована формула с активни съставки от Ис-
ландски лишей (Cetraria islandica), Котешки нокът (Uncaria tomentosa),
Прополис (Propolis), Кръглолистна росянка (Drosera rotundifolia), морска
вода, етерични масла от евкалипт, клек и чаено дърво. Помощни в-ва:

вода, полисорбат 20, алкохол, калиев сорбат, лимонена киселина.
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Указания: Lichensed Спрей за нос е медицинско изделие, предназначено
за почистване на носната кухина. Продуктът съдържа физиологичен
разтвор, който благоприятства насалната деконгесия (отстраняване-
то на секрети от носната кухина) и улеснява дишането. Присъствие-
то в него на патентованата формула на Lichensed® осигурява ком-
форт и облекчава възпалението на носа: благодарение на бариерния
ефект, дължащ се на полизахаридния компонент, продуктът овлажнява
и предпазва носната лигавица. Етеричните масла от евкалипт, клек и
чаено дърво придават на Спрея за нос приятен балсамов и освежаващ
ефект.

Начин на употреба: Разклатете добре преди употреба. Възрастни: 1-2
впръсквания във всяка ноздра на всеки 3-4 часа; Деца от 2 до 6 год.: 1
впръскване във всяка ноздра на всеки 8 часа; Деца над 6 год.: 1-2 впръс-
квания във всяка ноздра на всеки 6-8 часа.

Предупреждения: Да не се използва в случай на свръхчувствителност
или алергия към някоя от съставките. При бременност, кърмене и деца
под 2 години, използвайте продукта след консултация с лекар. Продъл-
жителната употреба може да предизвика свръхчувствителност - в
този случай преустаноете използването и се консултирайте с лекар.

Опаковка: флакон спрей 15 ml.

Произведодител: ABOPharma

Вносител: Техноком Трейд ООД, тел.:02/955 94 13

МАСЛО ОТ ЧИЯ
Хранителна добавка

Състав: Всяка капсула съдържа: Масло от Чиа (Chia oil) - 500 mg;  От
тях: Омега-3 (Linolenic  Acid) - 60%; Омега-6 (Linoleic Acid) - 20%

Действие: Продуктът на ЧИЯ съдържа масло, получено от семената
на пустинното растение Salvia Hispanica, превъзхождащо много расти-
телни и морски източници на Омега 3 есенциални мастни киселини. Чиа
маслото е здравословен баланс с около 60% Омега 3 и 20% Омега 6, съ-
действащи за нормалното биологично функциониране на целия органи-
зъм. Оказва антиоксидантно действие и предпазва клетките от ста-
реене. Маслото повлиява благоприятно сърдечно-съдовата дейност,
LDL холестерола, кръвното налягане, метаболизма и нивото на кръвна-
та захар при диабетици. Омега-6 Линолова киселина поддържа клетъч-
ното здраве в организма, подобрява влажността на кожата и състоя-
нието на косата.

Приложение: Препоръчва се като хранителна добавка за благоприятно
повлияване на сърдечно-съдовата система, нивата на холестерола,
кръвното налягане, физическото и психическо здраве. Препоръчвана до-
за: По 1 капсула, два пъти дневно.

Предупреждения: Хранителната добавка не е предназначена за деца! Да
не се превишава препоръчаната доза! Да не се използва като замести-
тел на разнообразното хранене! Да се съхранява на място, недостъпно
за малки деца!

Опаковка: 60 броя  меки желатинови капсули

Производител: РАМКОФАРМ ООД, тел. 02/868 90 58.

СЛИП КОНТРОЛ/ADLIQUID™ SLEEP CONTROL
хранителна добавка

Състав в 5 мл. колоиден разтвор: Мелатонин от смес на растителни
екстракти 2 mg; /див ямс, овес, горчица бяла и черна / екстракт 400
mg; L- Таурин   200 mg; Пасифлора екстракт от наземни части 150 mg;
Алфа-липоева киселина  20 mg; Цитрусови биофлавоноиди  10 mg; Вита-
мин В6 /като пиридоксин хидрохлорид/ 2 mg; Други съставки: дейонизи-
рана вода, емулгатор- гума ксантан, консервант – калиев сорбат, нек-
тар от агава, подсладител- сукралоза

Действие: Слип Контрол влияе благоприятно върху качеството на съ-
ня, способства за по-лесно заспиване и нормален сън. Допринася за нор-
малните функции на нервната система и за психическото спокойствие.
При пътувания помага за по-лесна адаптация на организма към часови-
те разлики.

Предназначение: подпомага качеството на съня, способства за по-лес-
но заспиване и нормален сън; помага за адаптация на организма към ча-
совите разлики, възстановява естествения ритъм на съня, намалява
чувството на дезориентация, умора и колебания в настроението ха-
рактерни за нарушения на естествените биоритми; помага за възста-
новяване на естествените биоритми при хора, работещи на смени;
допринася за нормалните функции на нервната система, за спокойст-
вието; спомага за по-бързото възстановяване на организма подложен
на физически натоварвания и стрес; при възрастни хора помага за въз-
становяване на нормалния ритъм сън-бодърстване; подходящ е за
включване в програми по комплексно оздравяване и подмладяване на ор-
ганизма.

Начин на приложение:  Препоръчителната дневна доза е от 5 до 15 мл,
10 до 60 мин. преди лягане. Консумира се самостоятелно, по желание
може да се консумира с вода или сок.

Опаковка: Колоиден разствор, fl. 237 ml

Производител: AD Medicine /USA/

Вносител: ЕД МЕДИЦИН БАЛКАН ООД, тел. 02 954 04 67

ТИРЕО СЪПОРТ/ ADLIQUID™ THYREO SUPPORT
хранителна добавка

Състав в 5 мл. колоиден разтвор: Келп /Laminaria spp./ екстракт - 500
mg; Фукус /Fucus vesiculosus/ екстракт - 300 mg; L –Тирозин - 200 mg;
Спирулина /Spirulina platensis/екст. - 70 mg; Хлорела / Chlorella
pyrenoidosa/ екст. - 50 mg; Хлорофилин /Chlorella vulgaris Beyerink/ - 50 mg;
Цинк /оксид/ - 6 mg; Бета Каротен - 5 mg; Витамин В6 /като пиридоксин
хидрохлорид/ - 2 mg; Фолиева киселина - 400 mcg; Селен /като аминоацид
хелат/ - 70 mcg. Други съставки: дейонизирана вода, емулгатор - гума
ксантан, консервант – калиев сорбат, нектар от агава, подсладител-
сукралоза.

Описание: Тирео Съпорт съдържа кафяви и зелени водорасли, които са
източник на органичен йод, аминокиселина L-тирозин и комплекс от ви-
тамини и минерали. Допринася за нормалната функция на щитовидна-
та жлеза, нормалната продукция на тироидните хормони и нормалния
енергиен метаболизъм. Подходящ е за включване в програми по поддър-
жане на нормалното телесно тегло. Има благоприятно влияние върху
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състоянието на кожата, допринася за нормалните функции на нервна-
та система и когнитивните функции.

Предназначение: за поддържане на нормалната функция на щитовидна-
та жлеза и нормалния синтез на тироидните хормони; за регулиране на
нормалната обмяна и поддържане на нормалното телесно тегло; при
намалено съдържание на йод в диетата и при състояния, които могат
да доведат до недостиг на йод в организма; за подкрепа на нормалните
функции на нервната система; за умствената работоспособност и
нормалните когнитивни функции; за здравето на кожата, косата и нок-
тите.

Внимание: лица с заболявания на щитовидната жлеза могат да прие-
мат продукта след консултация с лекар.

Начин на приложение: Стандартната дневна доза е 5 мл преди или по
време на храненето. Приемът на препарата може да продължи до 2 ме-
сеца непрекъснато.

Опаковка: Колоиден разствор, fl. 237 ml

Производител: AD Medicine /USA/

Вносител: ЕД МЕДИЦИН БАЛКАН ООД, тел. 02 954 04 67

ВЕЧЕРНА ИГЛИКА
хранителна добавка

Състав на една капсула: масло от Вечерна иглика - 245 mg, Витамин Е
– 5 mg. Състав на капсулата: желиращ агент – желатин и овлажнител -
глицерин.

Приложение: Маслото от вечерна иглика e богат източник на гама-ли-
ноленова киселина – Омега-6 киселина, която поддържа сърдечно-съдо-
вата, нервната, имунната и особено репродуктивната системи. Хра-
нителната добавка подпомага нормалния хормонален статус и е  ес-
тествен хормонален регулатор. Спомага за  добро здраве и намалява
неразположението при менопауза. Благоприятно повлиява за  доброто
разположение в дните преди и по време на месечния цикъл. Допринася за
поддържането на чиста и гладка кожа, лъскава коса, и здрави нокти.

Начин на употреба: по 1 капсула 3 пъти дневно по време на хранене.
Хранителната добавка не е подходяща за деца, бременни, кърмачки и
при индивидуална непоносимост към съставните вещества. Да не се
превишава препоръчваната дневна доза. Хранителната добавка да не се
използва като заместител на разнообразното хранене.

Опаковка: 90 меки желатинови капсули в опаковка

Производител: Буров ЕООД, тел: 02/851 92 02

ВИТАМИКС МУЛТИВИТАМИНИ A-Z
Хренителна добавка

Състав (в 1 таблетка): Калций (калциев карбонат) 160 mg, Фосфор 110
mg, Магнезий (магнезиев глюконат) 57 mg, Витамин C (аскорбинова ки-
селина) 20 mg, Витамин В3 (никотинамид) 10 mg NE, Витамин E (DL-ал-
фа-токоферил ацетат) 8 mg б-ТЕ, Цинк (цинков глюконат) 4 mg, Желязо
(железен фумарат) 2,8 mg, Пантотенова киселина (Витамин В5) 2 mg,
Витамин B1 (тиамин хидрохлорид) 1,5 mg, Витамин B6 (пиридоксин хид-
рохлорид) 1,2 mg, Витамин B2 (рибофлавин) 1,1 mg, Лутеин 800 mcg, Ви-
тамин A (ретинол) 500 mcg RЕ, Ликопен 300 μg, Манган 0,300 mg, Мед
(меден сулфат) 0,150 mg, Фолиева киселина 100 mcg, Биотин (D-био-
тин) 30 mcg, Йод 25 mcg, Хром (хром пиколинат) 25 mcg, Витамин К 20
mcg, Селен (натриев селенит) 10 mcg, Витамин D3 (холекалциферол) 3
mcg, Витамин B12 (цианокобаламин) 2 mcg.

Предназначение: Имунна система

Приложение: Комплекс от необходими витамини, минерали и микроеле-
менти за допълване на хранителния режим и осигуряване на добро здра-
ве. С добавени антиоксиданти лутеин и ликопен.

Дозировка: 1 таблетка дневно, по време или след хранене.

Опаковка: 3 блистера х 10 таблетки в картонена кутия.

Производител: Фортекс Нутрасютикалс, 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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