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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
БОСВЕЛИЯ
Хранителна добавка
Състав: 1 капсула съдържа: Стандартизиран екстракт от Босвелия
(Boswellia Serrata) (растителна смола, стандартизиран да осигурява 65%
бозвелова киселина) - 250 mg, антислепващ агент - магнезиев стеарат
и малтодекстрин / от естествен източник/. Капсула: желиращ агентжелатин.
Предназначение: Подпомага нормалното възстановяване и поддържане
на опорно-двигателния апарат; Оказва благоприятно въздействие върху
гърба, врата и крайниците; Хранителната добавка е подходяща за хора с
наднормено телесно тегло, спортисти и при извършване на тежък физически труд; Подкрепя нормалната функция на стомашно-чревния
тракт; Босвелията подпомага нормалната функция на белите дробове и
на имунната система.
Дозировка и начин на употреба: По една капсула дневно след хранене.
Хранителната добавка не е подходяща за бременни, кърмачки, малки деца
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.

ето се дължи на патентована технология. По този начин се разбира, че
е необходимо да се затопли отново. Затопляйте при лилаво оцветяване,
използвайте при розово оцветяване!
Друго конкурентно предимство на Смарт рол-он Системата е уникалното загряващо устройство Remove. То осигурява по-бързо и по-равномерно загряване на депилиращата смес в сравнение с традиционно предлаганите на пазара. Това се дължи на „системата за централно затопляне“, която разпределя топлината отвътре – навън, за разлика от познатите досега. Другите загряващи устройства затоплят само външната част на флаконите, сместа в средата остава с по-ниска температура, вследствие на което се забавя процеса и се влошава качеството
на депилацията. С централно разположената система за затопляне
Remove вие пестите време и същевременно получавате по-равномерно
загрята депилираща смес за по-качествени и трайни резултати!
Remove Смарт рол-он осигурява бърза, лесна и практична употреба с ергономичния си дизайн, с удобен 360-градусов захват. Освен това осигурява мека и гладка кожа посредством своя ефект, който трае до 4 седмици дори при къси до 1,5 мм косми и гъсто и упорито окосмяване. В
уникалната формула на този продукт не е използван колофон, който причинява възпаления на кожата. Освен това не съдържа парабени, захар и
минерални масла, които също могат да увредят кожата. Ако закупите
Системата+загряващо устройство веднъж, после можете да купувате
само съответния пълнител.

Опаковка: х 60 капсули в опаковка.
Вносител: Бранд Импорт 46, тел. 0885 299903, 0887 860882
Производител: Ренифарма оперейшън ООД за Буров ЕООД
REMOVE ВОСЪЧНИ ЛЕНТИ МАКСИ
Козметичен продукт

ПСИЛИУМ ХУСК
хранителна добавка
Състав на едно саше: Псилиум хуск на прах (Plantago psyllium) – 4,0 g.

Независимо от типа на вашата кожа, съобразени перфектно със структурата на косъма, восъчните ленти ви осигуряват мека и гладка кожа
посредством своя ефект, който трае до 4 седмици дори при къси до 1,5
мм косми и гъсто и упоритоокосмяване.
Лентите биват 3 различни типа – за „тънки и редки косми“, „нормални
косми“ и „гъсти и дебели косми“. Те са оформени в 4 различни размера –
за тяло, лице, подмишници и бикини-зона. Осигурявайки лесна употреба
чрез тези разновидности, опаковката включва 20 ленти за тяло, 8 за
лице, 8 за подмишници и 8 за бикини-зона, както и 4 кърпички за пре-депилация (които намаляват неприятните усещания по време на епилиране) и 4 кърпички за пост-депилация (които завършват комфортно процеса като почистват и се грижат за кожата след епилиране).
Опаковка: по 52 ленти в опаковка.
Вносител: Бранд Импорт 46, тел. 0885 299903, 0887 860882
REMOVE СМАРТ РОЛ-ОН СИСТЕМА +
ЗАГРЯВАЩО УСТРОЙСТВО
Козметични продукти
Депилацията е по-безопасна и по-малко стресираща ако използвате
Remove Смарт рол-он, благодарение на това, че „умният“ пълнител променя цвета си когато е готов за употреба!
Remove Смарт рол-он е фокусиран главно върху химичния състав на вашето окосмяване, независимо от типа на кожата. По тази причина той
е 3 вида: за „тънки и редки косми“, „нормални косми“ и „ гъсти и дебели
косми“. Променяйки цвета си, за да покаже че е готов за употреба, пълнителят възвръща оригиналния си цвят когато започне да изстива, ко-

Предназначение: Хранителната добавка Псилиум Хуск представлява разтворими растителни влакна от семената на Plantago psyllium. Използва
се главно като диетични фибри, устойчиви на храносмилането в тънките черва. Основното му действие е да абсорбира излишната вода и да
омекотява съдържимото в дебелото черво. Благоприятно повлиява перисталтиката. За нормална чревна микрофлора. Допринася за нормални
нива на холестерола и глюкозата в кръвта, повлиява усещането за глад
и повишения апетит и по този начин допринася за поддържане на здравословно телесно тегло.
Дозировка и начин на приложение: По едно саше - 4 g в 250 ml хладка вода, два пъти дневно. През деня да се пие допълнително около 1 до 1.5
литра вода.
Предупреждения: При бременност и кърмене да се приема само след консултация с лекар! Да не се приема от деца под 12 години! При пациенти
приемащи антидепресанти, карбамазепин, дигоксин да се приема само
след консултация с лекар! Да не се използва при стомашни болки, гадене,
повръщане, след операция на червата! Може да предизвика алергии, подуване на корема, отделяне на газове! Да не се превишава препоръчаната
доза! Да не се използва като заместител на разнообразното хранене! Да
се съхранява на място, недостъпно за малки деца!
Опаковка: Кутия с 15 броя сашета
Производител: Рамкофарм, тел. 02/868 90 58, 02/868 80 52
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СИНБИОЛАКС
хранителна добавка
Състав: Всяко саше съдържа: Галактофруктоза Solactis – 10 g
Действие: Галактофруктоза Solactis е млечен дериват- дизахарид получен от изомеризация на лактозата. Действа пребиотично, има способността да стимулира растежа на полезните бактерии в дебелото
черво, главно видовете бифидо и други млечнокисели бактерии и да допринася за редуцирането на патогенните бактерии. Подобрява състава
на микрофлората в дебелото черво, оказва защитен ефект срещу инфекции в стомашно-чревния тракт. Увеличава абсорбцията на различните
минерали като калций, желязо, магнезий и укрепва здравето на организма. Галактофруктоза Solactis повлиява осмотичното налягане в червата, предизвиква преминаването на вода в чревния лумен, увеличава масата на изпражненията, намалява транзитното време в стомашночревния тракт. Стимулира чревната мускулатура и движението на
червата, оказва лаксативен ефект на организма. Редовният ежедневен
прием на Галактофруктоза Solactis оптимизира функционирането на
стомашно-чревния тракт. Благоприятно повлиява въглехидратния и липидния метаболизъм, холестерола, триглицеридите и фосфолипидите в
кръвта, допринася за намаляване риска от затлъстяване и диабет, за
нормализиране на телесното тегло.
Приложение: Препоръчва се като хранителна добавка с пребиотичен и
лаксативен ефект, за благоприятно повлияване на телесното тегло.
Дозировка и начин на приложение: Препоръчвана доза: По едно саше
дневно, разтворено в чаша вода, сок или друга течност.
Предупреждения: Да не се превишава препоръчаната доза! Да не се
използва като заместител на разнообразното хранене! Да се съхранява
на място, недостъпно за малки деца!
Опаковка: Кутия с 15 броя сашета
Производител: Рамкофарм, тел. 02/868 90 58, 02/868 80 52
J05AХ05 IZZOPRIN / ИЗОПРИН
Състав: 1 ml сироп съдържа 50 mg инозин ацедобен димепранол (inosine
acedoben dimepranol), Помощни в-ва: Захароза - 450 mg/ml, Глицерол, Метил парахидроксибензоат (Е218) - 1,8 mg/ml, Пропил парахидроксибензоат (Е216) - 0,2 mg/ml, Аромат на малина, натурален (смес на натурални
ароматни вещества и глюкоза), Натриев цитрат, Пречистена вода.
Показания: Като имуномодулатор при потиснат или увреден клетъчен
имунитет или за лечение на вирусни инфекции като: херпес симплекс и
херпес зостер; вирусни хепатити; инфекциозни заболявания (рубеола, варицела, морбили, заушка, грип); вирусни инфекции на дихателните пътища; цитомегаловирусна инфекция; инфекциозна мононуклеоза; афтозен
стоматит; подостър склерозиращ паненцефалит.; В комплексната терапия на папилома вирусни инфекции (кондиломата акумината).
Дозировка н начин на приложение: Този лекарствен продукт е предназначен за приложение през устата. Дневната доза е необходимо да бъде
разпределена равномерно, в рамките на 3 - 4 приема, като се приема в
часовете на бодърстване. Дневната доза се определя в зависимост от
чистото телесно тегло (без мастната тъкан) на пациента и тежестта на заболяването. Приема се в няколко равномерни приема, а обичайната продължителност на лечението при остро протичащи инфекции е
5 -14 дни. Възрастни и лица в старческа възраст: Обичайната дневна
доза е 50 mg/kg т.т. (1 ml за 1 kg телесно тегло), приета в няколко равномерни приема. Максималната дневна доза не трябва да надвишава 4 g
(обикновено 3 - 4 х 20 ml сироп). Педиатрична популация: Деца над 1 година - обичайната дневна доза е 50 mg/kg т.т. (1 ml за 1 kg телесно тегло), приета в няколко равномерни приема.
Продължителност на лечението: Остри заболявания: Обичайната продължителност на лечението е 5 -14 дни. То трябва да продължи 1 - 2 дни
след отзвучаване на клиничната симптоматика или по-дълго според
преценката на лекаря. Вирусни заболявания с удължено протичане: Лечението трябва да продължи 1 - 2 седмици след отзвучаване на клиничната симптоматика или по-дълго в зависимост от преценката на лекаря.
Рекурентни заболявания: Начална фаза - необходимо е да се следват препоръките, отнасящи се към продължителността на лечение при остри
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заболявания. Поддържащо лечение - дневната доза може да бъде намалена до 500 - 1000 mg. При поява на рецидив лечението започва с препоръчваната дневна доза при остри заболявания, която е необходимо да се
прилага 1-2 дни след отзвучаване на клиничните прояви. При нужда курсът на лечение се повтаря няколко пъти в съответствие с оценката на
клиничното състояние. Хронични заболявания: Препоръчваната дневна
доза е 50 mg/kg т.т., която се прилага както следва:
Протичане на
заболяването
Асимптоматично
Леко изразени клинични
симптоми
Тежко изразени клинични
симптоми

Продължителност на приема
30 дни

Продължителност
на прекъсването
60 дни

60 дни

30 дни

90 дни

30 дни

Тази схема на лечение може да бъде повторена при необходимост, като
пациентът трябва да бъде проследяван съгласно указанията за рекурентни заболявания.
Специални показания: Кондиломата акумината или ендоцервикално-свързани инфекции с човешки папилома вирус (HPV). Продуктът се прилага в
дневна доза 3 g в продължение на 14-28 дни, самостоятелно или в комплексна терапия с конвенционалните локални или хирургични процедури, в
съответствие със следната времева схема: Прочетете КХП!
Противопоказания: Свръхчувствителност към инозин ацедобен димепранол или към някое от помощните вещества; Подагра в остра форма;
Повишени стойности на пикочната киселина в кръвта
Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: В хода на
лечението е възможно преходно повишение на изходните нива на пикочната киселина в кръвта и урината, които обичайно остават в референтни граници. Това се отнася особено за мъжете и застаряващата популация от двата пола. Продуктът може да се прилага с повишено внимание при пациенти с подагра, която не е в активна фаза в периода на лечение, хиперурикемия, уролитиаза или при пациенти с нарушения на 6ъбречната функция при редовно мониториране на стойностите на пикочната
киселина. В хода на лечението не може да бъде изключена поява на остри
реакции на свръхчувствителност като уртикария, ангиоедем, анафилаксия, което изисква незабавно прекратяване приема на продукта. Продължителното лечение може да доведе до нефролитиаза. В хода на продължително лечение е необходимо регулярно проследяване на стойностите
на пикочната киселина в кръвта и/или урината, кръвната картина и на
показателите на чернодробната и бъбречна функция.
Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие: Повишено внимание е необходимо при едновременно приложение със следните лекарствени продукти; инхибитори на ксантиноксидазата (алопуринол) или урикозурични средства; тиазидни диуретици
(хидрохлортиазид, хлорталидон, индапамид); бримкови диуретици (фуроземид, етакринова киселина и др.). Продуктът не трябва да се прилага
едновременно с имуносупресивни средства поради възможни взаимодействия на фармакокинетично ниво, които могат да повлияят терапевтичния ефект. След приключване на имуносупресивната терапия е
възможно приложението на Инозин ацедобен димепранол. Инозин ацедобен димепранол усилва действието на азидотимидин (AZT) при едновременно приложение в резултат на увеличено формиране на AZT нуклеотиди вследствие на повишена бионаличност на AZT и повишена вътреклетъчна фосфорилация в кръвните моноцити.
Фертилитет, бременност и кърмене: Няма данни за действието на
Инозин ацедобен димепранол върху фертилитета при хора. Продуктът
може да се прилага по време на бременността по лекарско назначение
ако потенциална полза за майката надвишава евентуалния риск за плода
и новороденото. Инозин ацедобен димепранол се екскретира с майчиното мляко. Лекарството може да се прилага по време на кърмене само по
лекарско назначение ако потенциалната полза за майката надвишава
евентуалния риск за кърмачето.
Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Изоприн
не повлиява или повлиява в пренебрежима степен способността за шофиране и работа с машини.
Опаковка: 150 ml или 120 ml сироп в бутилка от тъмно стъкло, затворена с пластмасова капачка, опакована в картонена кутия с листовка за
пациента и мерителна лъжичка от 5 ml.
Притежател на разрешението за употреба: Адифарм ЕАД

