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B2B СПИСАНИЕ ЗА ФАРМАЦЕВТИ И НОВИ ПРОДУКТИ ЗА АПТЕКИ

НОВО ИЗДАНИЕ
ОТ МАЙ 2021 г., PROGRESSIVE БЪЛГАРИЯ СТАРТИРА
PROGRESSIVE PHARMA – B2B СПИСАНИЕ
ЗА ФАРМАЦЕВТИ И НОВИ OTC ПРОДУКТИ ЗА АПТЕКИ.

ЦЕЛ
Като независим източник на информация, нашата цел е да подпомагаме професионалната
комуникация между аптеки, дрогерии, бебешки магазини, дистрибутори и производители
на медицински изделия и нелекарствени продукти във Фарма сектора.

ТАРГЕТ
Получатели на PROGRESSIVE PHARMA, както и на всички други наши издания, са Топ
Мениджърите, които взимат решения, работещи в международни, локални и регионални
аптечни, бебешки и дрогерийни вериги, управители и собственици на независими
единични аптеки и дрогерии, производители, дистрибутори, вносители на медицински
изделия и нелекарствени продукти в България.

За реклама в PROGRESSIVE PHARMA , моля свържете се с:
Христина Аспарухова: h.asparuhova@cmg-bg.com
Милица Димитрова: m.dimitrova@cmg-bg.com
Телефон: +359 888 03 48 27
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ПОЛУЧАТЕЛИ
Аптеки, дрогерии, козметични и
бебешки магазини

28%

13%
Дрогерии и
козметични магазини

21%
Регионални вериги аптеки

28%
Аптеки с 1 обект

Национални вериги аптеки

4%
Бебешки магазини

7%
Аптеки с 2 обекта

ФОРМАТ: А4
ПЕРИОДИЧНОСТ: 6 броя през 2022 г. - януари/февруари, март/април, май/юни,
юли/август, септември/октомври, ноември/декември

ТИРАЖ: 3 500 получатели
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ:
• ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ
3500 аптеки, дрогерии и бебешки магазини
• ЕЛЕКТРОННО / ПО ИМЕЙЛ
2300 топ мениджъри, фармацевти, управители и собственици на аптеки и дрогерии
• УЕБСАЙТ
www.progressive.bg/PHARMA
• NEWSLETTER & DIGITAL БРОЙ
Списанието ще се разпространява:
- чрез електронен бюлетин ( NEWSLETTER ), по имейл, 2 пъти в месеца, след излизането на
всеки брой
- чрез DIGITAL брой – броят, визуализиран на интерактивна платформа, постоянно
достъпна на уебсайт www.progressive.bg, разпространявана и чрез електронния бюлетин
• СОЦИАЛНИ МЕДИИ
броят и публикациите в него, с включени рекламни визии, ще бъдат комуникирани и
в социалните медии
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Продуктите за стави се
търсят още по-засилено
при смяна на сезоните
Най-предпочитаните хранителни добавки за ставите
са тези, които предлагат цялостна грижа, тъй като
съдържат комплекс от съставки специално за
конкретни проблеми. Сред най-популярните са
продукти със съставки като глюкозамин, хиалуронова
киселина, хондроитин и МСМ. Това научаваме от
представители на компании производители на
продукти за грижа за ставите, както и, че най-много
се купуват такива добавки при смяната на сезоните,
тъй като тогава се обострят хроничните болки в
ставите. Още по темата четете на стр. 12.
Над 23 млн. опаковки болкоуспокояващи лекарства
без лекарско предписание и добавки са били
продадени у нас в периода от януари до август 2022
г. включително, сочат данни на IQVIA. Ръстът спрямо
същия период от миналата година е 5,92%, като за
него са били продадени малко под 22 млн. опаковки.
В стойност продажбите за въпросния период за
тази година възлизат на над 150 млн. лв., а ръстът
стойност спрямо периода януари-август 2021 г. е
почти 17%. Още информация за продажбите на тези
продукти ще прочетете на стр. 7. Как да различаваме
правилно различните видове болкуспокоявщи,
както и как да препоръчаме правилния аналгетик
за съответното оплакване на клиента, пък споделя в
статията д-р Зорина Петрова.
Грижата за бебета е голям и разрастващ се пазар,
все повече родители са загрижени, освен за
безопасността и здравето на своите пеленачета и
за околната среда. Тази тенденция е видима и през
пазара на бебешки мокри кърпи. Световният пазар
на мокри кърпи за бебета се оценява на 4,6 млрд.
долара през 2019 г., а прогнозите са да нараства
със среден годишен темп от 5,2% от 2020 г. до
2027 година. Тъй като родителите, представители
на поколението Y (Милениали) се интересуват и
образоват по отношение на органични, устойчиви,
натурални кърпички, производителите се стремят
да разработват продукти, отговарящи на нуждите
на клиентите. А някои от производителите дори
приемат предпочитанията на потребителите
като възможност, и са започнали да разработват
иновативни биоразградими, екологични и устойчиви
продукти, повлияни също така и от правителствените
разпоредби, свързани с опазването на околната
среда. Повече по тази тема четете на стр. 18.

съдържание
04

Новини
Николай Матеев е новият ръководител „Фармацевтични продукти“
за „Байер“ в България

07

Анализ
Продукти при болка

12

На фокус
Продукти при ставни оплаквания

16

Интервю
Магистър-фармацевт Милена Каменова, управител на Аптеки Запад

18

Baby Care
Бебешки мокри кърпи

21

Beauty Care
Орална хигиена

24

Бизнес
В Аптеката

28

Progressive PHARMA кошница

www.progressive/pharma.bg 5 :2022

| 3

НОВИНИ

Николай Матеев е новият
ръководител „Фармацевтични
продукти“ за „Байер“ в България

От октомври 2022 г. Николай Матеев поема позицията ръководител „Фармацевтични продукти“ за
„Байер България“. Досегашният търговски директор
на направлението за Румъния, България и Молдова
Хорхе Левинсон продължава професионалното си
развитие в „Байер Фармацевтични продукти“ на
позиция „Маркетинг мениджър“ за регион Южно
Средиземноморие и Черно море, който включва
България, Румъния, Молдова, Гърция и Украйна.
Николай Матеев се присъединява към „Байер
България“ преди девет години като продуктов
мениджър „Онкология“. След това се развива като
Ръководител отдел „Болничен пазар“ до 2020 г., когато
поема позицията ръководител на отдел „Маркетинг“ в
направление „Фармацевтични продукти“ за България.
Николай има диплома по фармация от Медицински
Университет София и такава по маркетинг от УНСС.
„Водени от мисията на компанията - „Наука за по-добър живот“, ние ще работим за осигуряване на достъп до нашите иновативни лекарствени продукти в
България и развитие на среда, в която хората могат
по-ефективно да се грижат за собственото си здраве“,
каза Николай Матеев.
Направлението „Фармацевтични продукти“ на „Байер“
се фокусира върху лекарствата, отпускани по лекарско предписание в терапевтичните области кардиология, онкология, гинекология, хематология, офталмология, женско здраве, клетъчни и генни терапии.
Портфолиото на направлението включва продукти,
които са сред водещите в света за техните показания.
Мисията на „Фармацевтични продукти“ е да проучва,
разработва, произвежда и предлага на пазара иновативни продукти, които подобряват здравето на хората
по целия свят.
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„Фрамар“ и Convert Group с
партньорство за споделяне на данни
Фармацевтичната верига „Фрамар“, състояща се от 47
обекта в 11 града в България, както и онлайн аптека
apteka.framar.bg, обединява силите си с Convert Group –
доставчик на софтуерни услуги в областта на данните и
анализите на пазарното преживяване и предлага достъп
до своите онлайн статистически данни, проправяйки път
към революционен модел на сътрудничество с фармацевтичните компании. Споделянето на офлайн данни също
е планирано в близкото бъдеще, като в крайна сметка ще
осигури пълно омниканално изживяване на партньорите на марката.
Convert Group има множество успехи в повече от 15
страни и „Фрамар“ е най-новото попълнение, което формира начало на едно от най-значимите партньорства в
България. В страна, в която монетизацията и споделянето
на данни трябва да извървят дълъг път, двете компании
започват съвместно начинание, осъзнавайки важността
на правенето на бизнес въз основа на анализ на данни
и позволявайки на бранд партньорите да бъдат еднакво
информирани.
„Фрамар“ открито кани партньорите на веригата да
използват SaaS платформа, която предоставя персонализирана програма за сътрудничество за данни. Тази
програма за анализ на данни събира и анализира транзакционни данни на купувачи, данни за кошници, данни
за продажби, данни за маркетинг, за да управлява и оптимизира съвместното бизнес планиране между търговци
на дребно, като „Фрамар“ и представяните марки.
Тази новаторска мощна платформа има множество предимства, сред които:

• Позволява на доставчиците да разберат къде се намират на пазара, като предоставят реална информация.
• Анализира поведението на купувачите и пътя към
покупката.
• Позволява проследяване и измерване на ефективността на маркетинговите активации в реално време.
• Дава силата на знанието и помага за вземане на по-добри решения.
• Отключва потенциал за краткосрочен и дългосрочен
растеж на продажбите.

НОВИНИ

Основават Балканска медицинска
лига

„Софарма Трейдинг“ АД отчита 26%
ръст в печалбата

България, Сърбия, Гърция и Турция основават Балканска
медицинска лига, съобщи министърът на здравеопазването д-р Асен Меджидиев. „Стигнахме до извода, че е
полезно и нужно да инициираме учредяването на такава
организация. Балканската медицинска лига ще работи
на ротационен принцип, като е възможно да има повече
от едно заседание годишно. Всяка година ще се заседава
в различна държава на Балканския полуостров.”
Лигата ще бъде основана през месец март 2023 г., като
ще бъдат поканени и други държави от региона, които
да се включат в нея. „Балканите сме толкова близки по
сърца и традиции, това трябва да го използваме,“ каза
министърът на здравеопазването по време на конференция „Лекарска грешка и правила за добра медицинска и клинична практика“, която се проведе в Сандански.
Чрез Балканската медицинска лига ще се надгради програмата за специализанти, създадена от Столичната
лекарска колегия и работеща от години. И до този
момент по линия на програмата млади лекари са
специализирали във водещи клиники в Швейцария,
Франция и Испания. „Идеята е да се обменят кадри и да
се отворят вратите за специализации на млади лекари
и те да не търсят реализация само в болници в Западна
Европа, а и на Балканите. Нивото на здравеопазването
в балканските държави е изключително високо“, уточни
министърът. „Най-ценното е, че лекарите на място,
които обучават нашите специалисти, оценяват изключително много техния опит и знания, а ние обикновено ги
подценяваме в България”, допълни още той.

„Софарма Трейдинг“ АД отчита 26% ръст в печалбата
преди данъци и 13% в приходите за периода януари-август 2022 г. Компанията приключи осмия месец
на 2022 г. с ръст от 60% в печалбата преди данъци.
Тя достига 3 122 хил. лв. сравнено с 1 952 хил. лв.,
отчетени през същия месец на предходната година.
Приходите през август възлизат на 93 642 хил. лв.,
което представлява 10% увеличение спрямо 85 006
хил. лв., реализирани в осмия месец на 2021 г.
Акумулираните резултати на „Софарма Трейдинг“ АД
също продължават своето възходящо развитие. Така,
за периода януари-август печалбата преди данъци
бележи 26% ръст до 21 727 хил. лв. сравнено със 17
248 хил. лв. за същия периода на миналата година.
Приходите за осемте месеца достигат 704 076 хил. лв.,
което представлява увеличение от 13% спрямо 623
418 хил. лв., отчетени през януари-август 2021 г.

Нови здравни услуги за клиенти и
пациенти на аптеки BETTY

VIII Фармацевтичен бизнес форум с
Научно-практическа конференция
Медицински университет „Проф. д-р Параскев
Стоянов“- Варна и Български фармацевтичен съюз
(БФС) организират VIII Фармацевтичен бизнес форум
с Научно-практическа конференция, който ще се проведе в периода 28-29 октомври 2022 г. във Факултет по
фармация, Медицински университет във Варна.
По време на събитието ще бъдат представени съвременни научно-практически разработки, фирмени
презентации на иновативни продукти и услуги, модул
от програмата за продължаващо обучение на магистър-фармацевти за 2022 г., акредитиран от БФС. Също
така е организирана дискусия по време на кръгла маса
с тема „Фармацевти и лекари – обединени в подкрепа
на пациента“. Програмата предвижда и workshop
„Дигитално профилиране и начин на представяне".
Форумът ще се проведе в хибридна форма. Участниците
имат възможност да присъстват на място във Факултет
„Фармация“ при МУ-Варна или дистанционно чрез
онлайн платформата Cisco Webex, достъпна от предварително изпратен линк.
Повече информация за събитието можете да откриете
на www.pharmforumvarna.bg

ФЬОНИКС Фарма стартира нова кампания за скрининг и
консултации в партньорство с аптеките, част от програмата за лоялност - BETTY Моята аптека.
Първата инициатива беше насочена към важно социалнозначимо заболяване – диабета и нуждата от редовно
измерване на кръвната захар на пациенти с диабет и
преддиабетни състояния. Безплатното измерване се осъществи със съдействието „Ексклузивен бизнес“ и един от
техните водещи продукти – системата Contour Plus Elite.
В рамките на пет дни 15 аптеки от цялата страна, част
от програмата ни BETTY Моята аптека, отвориха врати
и поканиха своите клиенти да се възползват от тази
напълно безплатна възможност.
Благодарение на всички партньори на компанията много
пациенти от градовете София, Пловдив, Велико Търново,
Добрич, Стамболийски, Самоков, Русе, Хасково, Монтана,
Раднево, Бургас, Кюстендил и Ямбол провериха нивата
на кръвната си захар. Съгласно законовите изисквания и
за да се гарантира, че всички пациенти ще получат професионално обслужване, за тази кампания бяха наети
медицински специалисти, които проведоха тестването
на място в аптеките.
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РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
Структурата на базата данни
по тип обекти
Национални Вериги Аптеки
Регионални Вериги Аптеки
Аптеки с 2 обекта
Аптеки с 1 обект
Дрогерии и козметични магазини
Бебешки магазини
Град
Асеновград
Благоевград
Ботевград
Бургас
Варна
Велико Търново
Видин
Враца
Габрово
Горна Оряховица
Гоце Делчев
Димитровград
Добрич
Дупница
Казанлък
Карлово
Кърджали
Кюстендил
Ловеч
Лом
Монтана
Нова Загора
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28%
21%
7%
28%
12%
4%

Брой търговски обекти
20
22
5
107
137
31
19
24
23
9
11
9
29
17
24
9
25
19
11
5
12
8

СТРУКТУРА НА БАЗА ДАННИ
ПО ГРАДОВЕ
Пазарджик
Перник
Петрич
Плевен
Пловдив
Разград
Русе
Самоков
Сандански
Свиленград
Свищов
Севлиево
Силистра
Сливен
Смолян
СОФИЯ
Стара Загора
Търговище
Хасково
Шумен
Ямбол
Други

43
36
15
49
179
10
69
8
11
3
6
8
14
41
11
745
69
11
24
26
24
1598

Общо търговски обекти

3576

ПРОДУКТИ ПРИ БОЛКА

Ръст от почти 6% за продажбите
на болкоуспокояващи лекарства
без лекарско предписание и
добавки в опаковки
Над 23 млн. опаковки болкоуспокояващи лекарства
без лекарско предписание и добавки са били продадени у нас в периода от януари до август 2022 г.
включително, сочат данни на IQVIA. Ръстът спрямо
същия период от миналата година е 5,92%, като за
него са били продадени малко под 22 млн. опаковки.
В стойност продажбите за въпросния период за тази
година възлизат на над 150 млн. лв., а ръстът стойност спрямо периода януари-август 2021 г. е почти
17%.
За 12 месеца назад от август 2022 г. са продадени над
36 млн. опаковки. Това показва ръст от 3,12% спрямо
предходния период. За последните 12 месеца преди

август 2021 г. продадените опаковки са били почти
35,5 млн. В стойност продажбите за последните 12
месеца до август 2022 са близо 225 млн. лв. Ръстът
спрямо последните 12 месеца преди август 2021 г. е
14,03%, когато реализираните продажби на продукти против болка са били на стойност 197 млн. лв.
Топ 10 корпорациите по продажби в азбучен ред
са“ Бристол Майерс Скуиб, ГлаксоСмитКлайн ,
Куайсер Фарма, Менарини, Новартис, Натурфарма,
Рекит Бенкизер, Санофи-Авентис, Софарма, Тева
Фармасютикълс .
Те са отговорни за 17,55% от продажбите в стойност
категорията за периода от януари до август 2022 г.
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включително.
За подкатегорията общи болкоуспокояващи лекарства без лекарско предписание и добавки за възрастни продажбите за периода януари – август 2022
са на стойност над 65 млн. лева, като за същия период
на миналата година са били на стойност от около 55
млн. лв. За 12 месеца назад от август 2022 пък са про-

дадени продукти на стойност над 100 млн. лв., а за
същия период от миналата година са били малко над
89 млн. лв. Болкоуспокояващите лекарства без лекарско предписание и добавки за деца са реализирали
продажби от над 12 млн. лв. за периода от януари до
август 2022 г), а за миналогодишния период от януари
до август са били от почти 8 млн. лв.

Кои са най-често използваните
болкоуспокояващи и как да преценим
правилно кой от тях да препоръчаме?
гия в същия университет до 2000 година. Занимава
се с преподавателска и научно-изследователска
дейност. От 2000 до 2014 година работи в генеричната фармацевтична компания Крка, Словения,
като повече от десет години заема ръководни постове – маркетинг мениджър и генерален мениджър на
Медикъл пойнт работи в две основни направления:
детско здраве и профилактика и допълнителна
помощ за онкологични пациенти. Компанията
внедрява и развива редица медицински продукти на
различни производители от Европа и САЩ на нашия
пазар.

Д-р Зорина Димитрова Петрова е управител на
собствена маркетингова компания – Медикъл
пойнт. Тя е завършила медицина в Медицински университет София през 1994 година. Работи като
асистент в Катедра по фармакология и токсиколо8 | брой 5 : 2022

Болката е специфично усещане в резултат на дразнението на рецепторните окончания за болка в
различни области и органи - кожа,мускули,кости
и вътрешни органи. Тя може да се класифицира по
различни характеристики – продължителност,сила,
локализация, произход и т.н., но при всички случаи
овладяването й е от първостепенно значение.
Средствата, които целят премахване на болката
се обединяват под общото наименование аналгетици, но включват много различни и по състав, и
по механизъм групи. Тук ще се спрем на най-често

ПРОДУКТИ ПРИ БОЛКА

използваните медицински продукти за овладяване
на болката при възпалителни, инфекциозни, остри
или хронични състояния, за които най-често фармацевтът консултира.
Най-често използваните групи са ненаркотичните
(неопиоидните) аналгетици и нестероидните противовъзпалителни средства. Основните ефекти, които
притежават тези продукти са:
• Аналгетичен
• Антипиретичен
• Противовъзпалителен
Повечето от тези продукти са със статут на лекарства без лекарско предписание, което ги прави
общодостъпни и широко рекламирани. От една
страна това води до по-добра информираност на
пациентите, но от друга страна е предпоставка за
по-фриволното им ползване.
Основните рискове на общодостъпността на
подобни продукти се крият в свободното дозиране,
несъблюдаването на лекарствените взаимодействия, непознаването на нежеланите реакции.
Класическите ненаркотични (антипиретични, неопиоидни) аналгетици имат изразен аналгетичен и
антипиретичен ефект.
Kъм тях се отнасят анилиди (Paracetamol,
Propacetamol) и някои пиразолони (Metamizolе,
Phenazone и Propyhenazone).
Един от най-разпространените продукти, ползван
от десетки години за облекчаване на болката е метамизолът (Мetamizole). Въпреки дългогодишното си
приложение механизмът му на действие остава
ненапълно изяснен. Той има централен и периферен аналгетичен ефект, намалява вътреклетъчното
отделяне на калциевите йони, което обуславя и
спазмолитичния му ефект. Метамизолът има изразен антипиретичен ефект, което го прави често прилаган при температура от различен произход, но
има слаб противовъзпалителен ефект.
Важно е да се знае, че макар и рядко може да е
хемотоксичен (причинява агранулоцитоза) и затова
не бива да се прилага заедно с други хемотоксични
продукти (напр. метотрексат).
Метамизолът често се комбинира с кофеин, анксиолитици, невролептици, Н1 блокери, поради потенциране на ефектите.

15мин
8 часа

Paracetamol (анилид) има изразен антипиретичен и аналгетичен ефект, без противовъзпалителна активност. Прекалената употреба на парацетамол може да доведе до чернодробно увреждане
(хепатотоксичност). Във високи дози (над 150 мг/
кг) той изчерпва мощния антиоксидант глутатион,
www.progressive/pharma.bg 5 :2022
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който отговаря за обезвреждането на хепатотоксичните метаболити на парацетамола.
Парацетамол също участва в множество комбинации. Това от една страна води до потенциране на
търсените действия, а от друга превантира изявата
на нежеланите такива (които често дозозависими).
Предимство на парацетамола, пропацетамола и
метамизола е, че те нямат улцерогенна активност и
не предизвикват зависимост.
Всички нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) са инхибитори на циклооксигеназата
(т.е. повлияват цикъла на арахидоновата киселина).
Предвид различните подтипове на ензима циклооксигеназа (СОХ1, СОХ2), НСПВС могат да са селективни и неселективни.
Към НСПВС от групата на неселективните СОХ инхибитори се отнасят препарати, представляващи производни на киселини (салицилова, фенилоцетна,
пропионова и др.), пиразолонови, пиразолидиндионови и други деривати, а също редица комбинирани лекарствени продукти.
Производни на киселини:
• салицилова: Acetylsalicylic acid
• фенилоцетна: Aciclofenac, Diclofenac, Lonazolac
• индолоцетна: Indometacin, Sulindac
• пропионова: Ibuprofen, Dexketoprofen, Flurbiprofen,
Ketoprofen, Naproxen
• енолова:Lornoxicam, Meloxicam, Piroxicam, Tenoxicam
• нифлумова: Niflumic acid
Всички тези продукти имат добре изразен противовъзпалителен ефект, което ги прави приложими
при възпалителни заболявания на опорно-двигателния апарат, травми или постоперативни
състояния.
10 | брой 5 : 2022

Трябва да отбележим, че ацетилсалициловата
киселина освен противовъзпалителното, антипиретичното и аналгетичното действие има и антиагрегантно действие.
Проявата на тези ефекти е дозозависима: противовъзпалителното действие се разгръща при дози 3-5
гр./дн., докато антиагрегантното в дози 75-100 мг./дн.
Групова характеристика на неселективните НСПВС е
тяхната улцерогенност, чести стомашночревни нежелани реакции, алергични реакции, бронхоспазъм.
Смята се, че комбинирането на представители на различните групи НСПВС увеличава риска от тези НЛР,
без да увеличава ползите, поради което те не бива да
се комбинират.
Прилагането им изисква задължително съобразяване с цялостния здравен статус на пациента, приема
му на други лекарства и съчетаването с гастропротектор (най-често инхибитор на протонната помпа) за
целия курс на лечение с НСПВС. Селективните НСПВС
(коксиби) изискват лекарски мониторинг и съблюдаване на кардиологичния статус на пациента, поради
кардиотоксичния им потенциал.
В заключение, продуктите за болка намират
широко приложение, поради ключовото си
значение при лечение на различни състояния.
Възможността им да се комбинират с много
други групи лекарства (вкл. и неопиоидни аналгетици с НСПВС) позволява да се постига максимален аналгетичен ефект чрез по-ниски дози
(минимизиране на риска от НЛР). Въпреки широкото и дългогодишно приложение на продуктите
за болка, отговорното боравене с тях е задължително, както за здравните специалисти, така и за
пациентите.
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Наблюдава се глобален ръст на сектора
„Грижа за ставите“
Проблемите, свързани с болки в ставите, се обострят през студените месеци, показват
наблюденията. Освен различни мехлеми, съдържащи многообразни съставки, на пазара у нас се
предлагат и много добавки, които са насочени към облекчаване на оплакванията.
Болките в ставите са масов проблем с много
възможни причинители, но когато става дума
за хронично състояние, то често се дължи
на артрити, пише сайтът www.moeto-zdrave.
com, който обединява лекари, фармацевти,
маркетолози,
дизайнери
и
програмисти,
с една обща цел - грижа за здравето. Найразпространеният артрит е остеоартритът
(дегенеративна ставна болест, остеоартроза или
артроза), който се характеризира с прогресивно
износване на ставите и постепенно стесняване на
разстоянието между тях. Рано или късно се стига
до триене на кост в кост, което води до скованост,
влошена подвижност и силна ставна болка.
Състоянието най-често засяга ставите на
коленете, ръцете, ходилата и е сравнително
обичайно за раменната и тазобедрената става.
То е силно зависимо от възрастта, но се свързва
и с редица други управляеми и неуправляеми

рискови фактори (Haq I, et al., 2003), в това число
наднормено тегло и затлъстяване, уседнал
начин на живот, генетична предразположеност,
намалена костна плътност, трудови злополуки,
битови и спортни травми.
Информацията на СЗО за хронични ревматоидни
заболявания гласи, че между 10% и 18% от хората
над 60-годишна възраст страдат от симптоматичен
остеоартрит, като жените са по-засегнатият
пол. Разпространението на дегенеративните
ставни заболявания постепенно се увеличава
поради общото застаряване на населението и
повишаването на свързани рискови фактори като
наднормено тегло и затлъстяване. Други оценки
(Murphy L, et al., 2008) показват, че пожизненият
риск само от остеоартрит на коляното е 44,7%,
като рискът значително се увеличава при хора
с предходна травма в коленната става (56,8%) и
затлъстяване (67%).

Какви продукти се предлагат при ставни оплаквания в аптечната мрежа?
В България има голямо разнообразие от продукти,
свързани с категорията за стави. Ставите са свързващата част на нашите кости и се нуждаят от подкрепа
и грижа за да бъдат подвижни, особено при по-възрастните или активно спортуващите хора. Ставният
дискомфорт може да се дължи на различни проблеми
като травми и заболявания, но изисква специални
грижи, профилактика и лечение. Ето защо потребителите могат да намерят различни продукти на пазара,
които да им помогнат да се възстановят от специфичните здравословни състояния, в които се намират.
Най-предпочитаните хранителни добавки за ставите
са тези, които предлагат цялостна грижа, тъй като
съдържат комплекс от съставки специално за конкретни проблеми. Сред най-популярните са продукти
със съставки, като глюкозамин, хиалуронова киселина, хондроитин и МСМ.

Медицинските
препоръкииграят важна роля“
Антон Цветков,
Търговски директор, Исо Плюс БГ (Solgar)
12 | брой 5 : 2022

Има ли иновации в категорията?
Не се наблюдават иновации в категорията. Хората
избират продукти, които са доказали, че помагат и
търсят все по-качествени брандове, на които имат
доверие. Изключително важно за продукта е да бъде
с високо качество на съставките и висока бионалич-

ПРОДУКТИ ПРИ СТАВНИ ОПЛАКВАНИЯ

ност, които да гарантират оптимално усвояване от
организма.
Забелязвате ли сезонност в продажбите?
При смяната на сезоните, особено с настъпването
на есента, симптомите се обострят, поради което
пациенти с хронични заболявания, започват да се
оплакват от болки в ставите. Като цяло продуктите се
търсят целогодишно, но има по-засилен интерес при
смяна на сезоните.
От къде, по ваши наблюдения, потребителите
черпят информация и решават кой/какъв продукт да закупят (лекар, аптекар, онлайн, препоръка от приятел, реклама)?
Потребителите в България са повлияни от различни
източници при закупуването на конкретна марка
хранителна добавка, която принадлежи към категорията за стави. Медицинските препоръки играят
важна роля в тази категория, тъй като потребителите
имат много специфични нужди и търсят ефикасност.
Тогава други здравни съветници, като например
фармацевти, също могат да повлияят на решението
за покупка. Междувременно се забелязва, че рекламираните продукти са предпочитани, а препоръката
- близък ще убеди някого да купи конкретна марка/
продукт.

Мнението на фармацевта:

Грижа за ставите – утвърдени
формули и най-нови тенденции“
Борис Гинчев,
Магистър-фармацевт
Травмите и хроничните заболявания на ставите
съпътстват хората от зората на човечеството.
Успехът на медицината и фармакологията срещу
остеоартрита и ревматоидния артрит е забележителен, но лекарствата невинаги дават оптимален
ефект, а често имат и сериозни странични реакции, което поставя във фокус нуждата от допълнителна грижа с хондропротектори, антиоксиданти,
противовъзпалителни и регенериращи ставните
хрущяли агенти. В последното десетилетие се
наблюдава засилен интерес към тези продукти
и сред потребителите между 18 и 25-годишна
възраст, което е нова тенденция в осъзнаването
на дългосрочната важност на проблема. Според
Innova Marketing Insights, за периода 2017-2021
година е наблюдаван глобален ръст на сектора
„грижа за ставите“ с 47% годишно.
Сред най-ефективните, безопасни и същевременно носещи пазарен потенциал, са следните
подходи:
Колаген – интактен, хидролизиран и колаген от
тип II. Докато първите два типа се приемат в дози
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от няколко грама и действат както на ставите, така
и „разкрасяващо“ на кожата, колагенът от тип II се
вгражда основно в ставните хрущяли и изисква дози
от 40-50 мг дневно. Той има противовъзпалително
действие в синовиалната течност и предпазва ставите и костите.
Глюкозамин, хондроитин, метилсулфонилметан и
хиалуронова киселина. Заедно или в комбинация,
тези градивни елементи на ставния хрущял осигуряват бърза регенерация на засегнатите хрущяли.
Разработен е глюкозамин от ферментирала царевична глюкоза, подходящ за лица с алергии към
черупчести организми.
Димeтилсулфоксид (DMSO) – Органичен солвент,
произведен по фармацевтичния стандарт. Мощен
перорален (99.9% течност) или локален (25% гел)
антиоксидант и противовъзпалителен агент срещу
остеоартрита.

Неосапуняема фракция на маслата от авокадо и соя
(ASU). Богато на полиоли, стероли и мастни киселини,
това масло облекчава сковаността в тазобедрените и
коленните стави и намалява болката и възпалението.
С подобен, но по-слаб, ефект са рибеното масло и
омега-3 МК от пореч.
Зеленоуста мида – липидният екстракт потиска възпалението в ставите чрез регулацията на ядрения
фактор NF-κB и на протеин киназата MAPK, намалява
чувствителността на болковите рецептори и потиска
циклооксигеназите.
Аюрведически лечебни растения – Куркума (и екстракти от нея с висока биоактивност като Theracurmin),
Гугул, Шалаки (Босвелия, особено богатите на AKBA
екстракти), Хаджод (Цисус) и Пиппали (дълъг пипер,
подобрител на абсорбцията). Оказват комплексен
ефект върху ставите, костите и мускулите, сравним с
този на много от лекарствата.
рали. Те могат да бъдат полезни в началните етапи
на ставни дегенеративни състояния, както и като
съпътстваща грижа при различните терапевтични
схеми. Aко след преглед от специалист се установи,
че състоянието на пациента изисква предписание
на лекарствени продукти, които повлияват болката и възпалението, обикновено като средство на
първи избор се явяват лекарствата от групата на
нестероидните противовъзпалителни.

Продуктите за ставна грижа
обикновено следва да се приемат
целогодишно“
маг. фарм. Лилия Божкова,
Експерт медицински маркетинг,
Куайсер Фарма България ЕООД
Какви продукти се предлагат при ставни
оплаквания в аптечната мрежа?
Продуктите при ставни оплаквания са широко
застъпени в аптечната мрежа, като условно бих ги
разделила на 2 групи – хранителни добавки и лекарствени продукти. За превенция и профилактика са
подходящи продуктите от групата на хондропротекторите, които традиционно включват съставки
като хидролизиран колаген, глюкозамин, хондроитин, комбинирани с различни витамини и мине-
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Има ли иновации в категорията?
Когато говорим за хондропротекция и профилактика, в последното десетилетие науката напредна
значително, след като благодарение на процеса на
хидролиза стана възможно усвояването на колагена при перорален прием. Колагенът е най-разпространеният протеин в тялото и отговаря за
здравина, подвижността и еластичността на ставите, сухожилията, костите, нормалното функциониране на кръвоносните съдове. Молекулата му е
голяма, изградена e от 3 аминокиселинни вериги,
които формират т. нар. „тройна спирала“, на която
се дължи неговата голяма здравина.
В нативния си вид колагеновата молекула е трудно
усвоима, заради големината си. Именно на този
факт се дължат скептичните мнения относно резорбцията на колаген през гастроинтестиналния тракт.
Хидролизата е процес, при който става възможно
разделянето на по-малки фрагменти на колагеновата молекула. Тези фрагменти се наричат колагенови пептиди и в зависимост от големината си биха
могли да стимулират различните клетки да произвеждат колаген. При перорален прием хидролизираният колаген достига тънките черва. Там
се абсорбира в кръвния поток, както под формата
на малки колагенови пептиди, така и на свободни
аминокиселини, които след това чрез мрежата от
кръвоносни съдове се разпределят в човешкото
тяло. Приемайки колаген, ние подпомагаме тялото

ПРОДУКТИ ПРИ СТАВНИ ОПЛАКВАНИЯ

да произвежда повече собствен колаген. Разбира
се, колкото е по-голямо количеството на приетия
колаген, толкова повече от колагеновите пептиди
ще достигнат до нуждаещите се тъкани и ефектът
ще е по-изразен. За предпочитане е течната форма
в индивидуален флакон, съчетана с висока доза и
точно дозиране на ценните за ставния хрущял хранителни вещества. Известно е още, че и витамин С
допринася за образуването на колаген за нормалната функция на костите, хрущялите, кръвоносните
съдове. А витамин D е важен за поддържане на
нормалното състояние на костите. В този ред на
мисли за оптимална грижа за ставите е добре да
подбираме целенасочено разработени комбинации от доказани производители.
Забелязвате ли сезонност в продажбите?
Продуктите за ставна грижа обикновено следва да
се приемат целогодишно. Особено от по-младите
и хората на средна възраст, които спортуват, тъй
като интензивната спортна дейност натоварва ставите. Но не само физическото натоварване може да
предизвика дискомфорт, принудителната работна
позиция или стационарната поза също. При по-възрастните пациенти се наблюдава засилване на
оплакванията и дискомфорта през есенно-зимния
сезон, при прехода от топло към студено. Понякога,

едва когато ставите започнат да болят и „напомнят“
за себе си хората вземат мерки и с оглед на това
продажбите на хондропротектори очаквано се
увеличават.
От къде, по ваши наблюдения, потребителите
черпят информация и решават кой/какъв
продукт да закупят (лекар, аптекар, онлайн,
препоръка от приятел, реклама)?
Предписанието на лекаря е определящо,
когато става въпрос за продукт за лечение.
Фармацевтичната препоръка е от съществено
значение при избор на продукт за профилактика
и грижа. По-младите потребители обикновено
първоначално търсят информация онлайн, докато
възрастните се влияят в по-голяма степен от телевизионните реклами. Това е и една от причините
продуктите за ставна грижа да са сред най-рекламираните. За съжаление, сериозен проблем
в България е етичността на рекламите в класа на
хранителните добавки, тъй като в голям процент
от случаите те обещават на потребителя неща,
които не са постижими и така разочаровайки го,
дискредитират всички продукти от този клас.
Възрастните пациенти са по-склонни да се доверят на споделения опит и препоръка от приятел
или близък.
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Интервю с магистър-фармацевт
Милена Каменова, Управител на
Аптеки Запад

Технологиите и иновациите
ще навлизат още повече в
аптечния бизнес
Магистър-фармацевт Милена Каменова е собственик
на верига Аптеки Запад. Концепцията на компанията
се основава на над 20-годишни традиции, съчетани с
иновативен подход и внимание към клиента. Към момента
веригата има 22 обекта, от които един денонощен, на
територията на област Пловдив. През 2020 г. стартира и
дигиталният канал за продажби aptekizapad.bg.
Разкажете малко повече за историята на
Аптеки Запад. Кога е открита първата аптека,
колко са в момента, как сте се развивали през
годините?
Концепцията на Аптеки Запад се основава на над
20-годишни традиции, съчетани с иновативен
подход и внимание към клиента. Веригата
включва 21 локации в град Пловдив и региона,
като една от тях е дрогерия. Предстои откриването
на още нови аптеки през тази година. Вярвам, че
създаваме една идея, устойчива на времето –
можем скромно да се похвалим, че за 22 години
нямаме нито един закрит обект.
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Влязох в индустрията много млада и се
научих, че е важно човек да управлява със
сърце и да се обгражда с хора, от които може
да се учи. Не се срамувам да кажа, че дори
опитите „проба-грешка“ ме научиха на много
за бизнеса. Но това, на което не изневерих, е
движението. Никога не спирам. Често плувам
срещу течението и днес осъзнавам, че ако
не го правя, Аптеки Запад ще са поредната
фармацевтична верига, която предлага две
за левче. Наред с развиването на политиката
ни за корпоративна социална отговорност,
работим усилено и по наша собствена харта за
еко ангажираност.

ИНТЕРВЮ

Какво се промени през годините в аптечния
бизнес?
Пандемията даде началото на период на дълбока
промяна в начина, по който фармацевтичната
индустрия подхожда към комуникациите и
комерсиализацията. И така, искаме или не, и
в този бизнес трябваше бързо да прегърнем
идеите за цифровите комуникации. Пандемията
принуди редица сфери – бизнес, образование,
здравеопазване,
да
се
дигитализират.
Електронното здравеопазване е основа, върху
която стъпва цялостната реформа на сектора,
като въвеждането на електронни рецепти беше
само началото.

онлайн пазаруването. До скоро към него бяха
насочени предимно младите и активни хора, но
се забелязва и нарастващата необходимост на
по-възрастните хора от удобството да получат
желаните продукти.

Промениха ли се асортиментът и
предложенията към крайния клиент?
В последните години се наблюдават страхотни
иновации в устойчивостта на съставките и
опаковките. Не можем да не се радваме на новите
продукти, които се създават в лаборатории
по по-екологичен начин. Лансират се нови
гами, които демонстрират дерматологична
взискателност, приложена за първи път към
био сертифицирани серии. В Аптеки Запад тази
година разширихме асортимента от био, веган и
натурални продукти, не само за да удовлетворим
потребителското търсене, но и да подкрепим
хората и бизнесите, които създават качествени
и чисти продукти.

Онлайн предлагаме над 15 000 предложения
в категории здраве, красота, здравословен
живот, мама и бебе, био продукти. Търсенето
е оптимизирано с помощта на интуитивни
филтри. Асортиментът се увеличава всеки ден
и сме в непрестанно търсене на качествени
брандове с добавена стойност за потребителя.
На разположение за консултация и препоръка
е квалифициран магистър-фармацевт, за да
направи клиентът информиран и разумен избор.

Днес голяма част от аптеките предлагат
различни продукти без рецепта - козметика,
ОТС и други такива. Какъв процент от
продажбите се формира през тях?
Продажбите от тези продукти са приблизително
50% от оборота, като в определени подкатегории
на хранителните добавки и козметичните
продукти, се наблюдава по-голям ръст. Винаги
се стремим да отговаряме на изискванията на
нашите клиенти и постоянно да разширяваме
портфолиото си от продукти в тази категория.
По вашите наблюдения как са се променили
потребителите?
Потребителите са все по-взискателни и търсят
персонализирани решения. Много наши
клиенти се възползват от професионалната
консултация, която получават в аптеката, но и
към нашия онлайн магазин. Предвид инфлацията
в страната, потребителите продължават да са
ценово чувствителни, но търсят и продукти,
които според тях, отговарят на критерия
цена-качество. Напоследък се увеличават и
потребителите, които обръщат голямо внимание
на състава на това, което купуват и поради
тази причина се обръщат към био продуктите.
Продължава тенденциозно увеличение на

Предлагате и онлайн доставки. Кога
стартирахте онлайн продажбите?
През 2020 година стартирахме дигиталния канал
за продажби aptekizapad.bg, базиран на една
от най-иновативните e-commerce платформи.
Можем да се похвалим със скорост на зареждане
под 200 милисекунди и безпроблемна работа на
сайта, дори по време на натоварени кампании.

Какъв процент от оборота преминава през
онлайн продажбите?
Продължаваме да развиваме този канал с пълни
сили и можем да кажем, че над 23% от оборота
ни преминава онлайн. Потенциалът му е голям,
като успяваме да увеличаваме продажбите и
да разширяваме асортимента, въпреки че сме
ограничени от възможността да предлагаме
продукти без рецепта.
Все още сме далеч от разгръщането на пълния
ни потенциал, тъй като се придържаме към
максимата „Бързай бавно“. Това е нашият подход,
доказал се през годините, който превърна
Аптеки Запад в предпочитана марка и синоним
на качество.
Какви са прогнозите ви за развитието на
аптечния бизнес?
Ръстът на електронната търговия на козметични
продукти и лекарства без рецепта ще
продължава да се увеличава, защото предоставя
голямо удобство на потребителите.
Очаква се до 2030 г. значително увеличение в
търсенето на хранителни добавки на растителна
основа поради нарастващата им популярност
сред вегани, вегетарианци и хора, които са
алергични към млечни и яйчни протеини.
От друга страна технологиите и иновациите ще
навлизат още повече, а това ще трансформира
бизнес процесите в позитивна насока, както за
потребителите, така и за фармацевтите.
www.progressive/pharma.bg 5 :2022
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Положително развитие на пазара на
бебешки мокри кърпи
Световният пазар на мокри кърпи за бебета се оценява на 4,6 млрд. долара през 2019 г., а прогнозите
са да нараства със среден годишен темп от 5,2%
от 2020 г. до 2027 година. Нарастващите потребителски разходи за продукти за грижа за бебето и
растящият доход на глава от населението, свързан
с развитие на работната сила на жените, са ключовите фактори, допринасящи за растежа на пазара
по целия свят. През 2018 г. Националната федерация за търговията на дребно на САЩ съобщи, че
69% от родителите печелят повече от националния среден доход от 59 хил. долара годишно и 80%
от милениалите с деца са на 30 години и предпочитат да харчат за качествени бебешки продукти. Това води до покачване на потребителските
разходи за продукти за грижа за бебето и търсенето на качествени продукти за грижа за бебето.
Родителите от поколението на милениалите са
загрижени за чувствителната кожа на бебетата си
и особено обръщат внимание на областта, където
се ползват пелени. Ето защо, за да избегнат обриви,
те предпочитат да използват бебешки мокри кърпички, заради ползите, които те имат - подобрени
абсорбиращи тъкани, помагащи за почистване и
намаляване на бактериите по кожата на бебето , и
намален риск от инфекция и кожно раздразнение.
Тъй като родителите, представители на поколението Y (Милениали) се интересуват и образоват
по отношение на органични, устойчиви, натурални кърпички, производителите се стремят да
разработват продукти, отговарящи на нуждите

на клиентите. А някои от производителите дори
приемат предпочитанията на потребителите като
възможност, и са започнали да разработват
иновативни биоразградими, екологични и устойчиви продукти, повлияни също така и от правителствените разпоредби, свързани с опазването на
околната среда. Например, бамбуковите бебешки
кърпички BumBoosa са сертифицирани от USDA
(Министерството на земеделието на САЩ), като
продукт на биологична основа, чиито основни
съставки са получени от възобновяеми растителни, животински, морски или горски материали. Компанията лансира този продукт, взимайки
предвид нарастващия интерес към подобни органични и устойчиви продукти.
Пренасочването на предпочитанията на потребителите към екологично чисти и биоразградими
бебешки кърпички, които не съдържат алкохол и
синтетични аромати, изкуствени оцветители или
силни химикали, насърчава производителите да
произвеждат кърпички с по-естествени съставки.
Например, компаниите предлагат на пазара екологични кърпички с алое вера, които са популярни
сред еко настроените потребители и се оценяват
от тях като супер успокояващи и нежни за новородени бебета, поради съставки като екстракти от
алое вера, лайка и невен, способстващи поддържането на кожата здрава и подхранена.
Индустрията влага много средства, за да насърчи
увеличаването на производствените капацитети
на предприятията. Например, през май 2019 г.,

Размер на пазара на бебешки кърпички в САЩ, 2016- 2027 (млн. долара)
Сухи кърпи

960.6

2016

Мокри кърпи

998.7

2017

2018

2019

2020

2021

Източник: https://www.grandviewresearch.com/
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2027

БЕБЕШКИ МОКРИ КЪРПИ

базираната в САЩ компания за продукти лична
грижа Kimberly-Clark, инвестира 25 млн. долара в
производствените си мощности в Сингапур с цел
да удвои обема и стойността на износа до края на
2022 година. Компанията ще използва средства, за
да инвестира в продуктовата гама бебешки кърпички Huggies.
Разпространението на Covid-19 доведе до промяна на потребителските нагласи и на етапи почти
до паническо снабдяване с продукти за лична
хигиена. И все пак в това време на икономически
затруднения потребителите са станали по-съзнати относно харчовете си и избират по-евтини
варианти, като купуват бебешки кърпички на достъпна цена, вместо скъпи специални кърпички.
Освен това тези продукти се предлагат в насипни
опаковки с голям брой кърпички, което ги прави
предпочитани от потребителите. Тези фактори са
повлияли положителното развитие на пазара, тъй
като сме свидетели на нарастващото търсене на
този продукт.

Мокрите кърпички - най-бързо
развиващият се сегмент
Сегментът на сухите бебешки кърпички беше
лидер на пазара и представляваше 60,3% дял от
глобалните приходи през 2019 г. Това се дължеше
на многофункционалната употреба на сухите
кърпички, като например по време на хранене,
почистване на тялото и смяна на пелени, за да
се предпази бебешката кожа от обриви. Освен
това тези продукти могат да се използват като
салфетки, тоалетна хартия и кърпички, което ги
прави универсален продукт.
Производителите избират производството на
екологично чисти кърпички, отговарящи на променящите се потребителски предпочитания,
насочени към органични, естествени и устойчиви
начини за грижата за бебето. Например през 2019
г. Baby Works пусна биоразградими сухи бебешки
кърпички от вискоза, които са сухи и без никакви
химикали, направени от 100% вискоза, която
действа като абсорбент на влагата, така че да
могат да се използват върху чувствителна кожа, а
също и около очите.
Сегментът на мокрите кърпички се очаква да се
прояви като най-бързо развиващият се сегмент с
годишен среден темп на ръст от 5,6% от 2020 г. до
2027 г. Тези продукти са широко
използвани за избърсване на дупето на бебето при
смяна на пелената на бебето. Липсата на време
също е фактор, който ще допринесе за стимулиране на растежа на сегмента. Компаниите бързо се
нагласят към промяната на склонността на потребителите да ползват повече мокри кърпички в
ежедневието си и пускат нови продуктови гами
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в този сегмент. Например през февруари 2019 г.
Джонсън и Джонсън пуснаха на пазара мокри кърпички за грижа за кожата на бебето, използвайки
иновативна технология със съдържание на фибри,
които попиват като гъба и премахват мръсотията.

Ръст на онлайн пазаруването
Хипермаркетите и супермаркетите доминират на
пазара и представляват 44,7% дял от глобалните
приходи през 2019 г. Хипермаркетите и супермаркетите отделят голяма част от площта си за категорията „Грижа за бебето“. Според доклада на TABS
analytics за бебешки продукти, родителите на
малки деца представляват 42% от купувачите, но
също така те формират 80% от обема на продажбите, а и купуването на тези продукти се извършва
главно от хипермаркети и супермаркети, дрогерии и аптеки, където се информират и са сигурни,
че ще закупят подходящ продукт. Промоциите в
магазините, като специално излагане и раздаване
на мостри, се инициират от марките, за да привлекат потенциални клиенти.
Предвижда се електронната търговия да регистрира най-бързия среден темп на ръст от 6,8%
през прогнозния период. Според доклада от аналитичното проучване на TABS за 2017 г. е имало
20% увеличение в продажбата на бебешки продукти онлайн, което е движено, милениалите,
които предпочитат да пазаруват бебешки продукти онлайн и оттук нататък ще е движещ фактор за развитието на продажбите в този канал.
Положително развитие се наблюдава и в онлайн
поръчките от сайтовете на големи магазини.
Северна Америка доминира на пазара за бебешки
кърпички и представлява 29,2% дял от глобал-

ните приходи през 2019 г. Според macrotrends.
com жените в САЩ във възрастовата група 35-44
години продължават да работят усилено и да
играят по-големи роли в своите професии, за да
създадат силна финансова основа, която да харчат
за качествени продукти за своите бебета. Очаква
се това да стимулира търсенето на бебешки кърпички на регионалния пазар.
Много водещи играчи в региона като KimberlyClark Corporation и Procter & Gamble Co., които са и
с най-голям пазарен дял, са се насочили към родителите от поколение Y, предлагайки им широка
продуктова гама, лесен достъп до продуктите чрез
различни удобни услуги, включително месечни
абонаменти на комплекти за майки на достъпна
цена и с доставка до вратата. Според yahoo finance
през 2017 г. в САЩ, които са най-големият пазар за
бебешки пелени, P&G има 44% пазарен дял, следван от Kimberly Clark с 37% пазарен дял.
Азиатско-тихоокеанският регион се очаква да се
развие с годишен среден темп от 5,5% от 2020 г. до
2027 г. В грижата за бебето се влагат много усилия
и проактивен подход, за да се облекчат доколкото
е възможно опасенията на модерните родители
за здравето на техните деца. Заради майките от
поколението на милениалите, които са финансово
независими, образовани и запознати с особеностите на дигиталния свят, бебешките кърпички се
превърнаха в продукт с голям пазар. В допълнение, нарастващото предлагане, достъпността и
приемливата цена, заедно с увеличаването присъствие на ритейлърите в електронната търговия,
помагат на компаниите и марките да разширят
пенетрацията и да лансират нови допълнения и
варианти към своите продукти.

Бебешки кърпички дял от пазара по канали на дистрибуция, 2019 (%)

Хипермаркети & супермаркети
Аптеки & дрогерии
E-commerce
Други

Източник: https://www.grandviewresearch.com/
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Наблюдава се премиумизация
на пазара на продукти за орална
хигиена
Размерът на глобалния пазар на грижа за устната кухина беше оценен на 33,7 милиарда
долара през 2021 г. и се очаква да се разшири със среден годишен темп на растеж (CAGR) от
6,4% от 2022 г. до 2030 г. по данни на Grand View Research. Нарастващото разпространение
на зъбния кариес сред възрастните и децата се очаква да стимулира растежа на пазара.
Според Световната здравна организация (СЗО) над 530 милиона деца страдат от кариес
на първичните зъби. Големи играчи като Colgate-Palmolive Company и Procter & Gamble
приеха различни инициативи за разпространение на осведомеността относно оралната
хигиена както за деца, така и за възрастни, което води до увеличаване на търсенето на
продукти за грижа за устната кухина.
Кариесът често се среща при децата поради техните нездравословни хранителни навици и липса на
орална хигиена. Следователно младото население
е по-предразположено към зъбен кариес. Според
скорошно проучване близо 50% от децата в предучилищна възраст по света имат такъв. В резултат на
това нараства нуждата от ефективни продукти за
грижа за устната кухина при зъбен кариес при деца.
Консултацията със зъболекар помага при избора
на подходящи продукти за грижа за устната кухина,

което увеличава търсенето на тези продукти.
Пандемията причини огромно прекъсване на веригата за доставки на цялата индустрия за медицински изделия. Това обаче беше оценено като временен ефект и през прогнозния период търсенето на
грижа за устната кухина вероятно ще се увеличи.
Увеличаването на осведомеността по отношение на
стоматологичните грижи и променящите се демографски данни движат пазара. Водещи играчи в
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областта на личните грижи като Colgate-Palmolive
Company; Johnson & Johnson Services, Inc.; и Procter
& Gamble станаха свидетели на ръст на продажбите
си от сегмента за грижа за устната кухина, тъй като

Размерът на глобалния
пазар на грижа за устната
кухина беше оценен на 33,7
млрд. долара през 2021 г.
и се очаква да се разшири
със среден годишен темп от
6,4% до 2030 г.
фокусът на потребителите върху оралната хигиена
нараства.
В добре развитите страни като САЩ, с високи разходи
за живот, повечето хора избират новопоявили се продукти за грижа за устната кухина, като електрически
четки за зъби. Тези продукти са лесно достъпни и в
страната, което допълнително увеличава търсенето
им. Освен това САЩ са третата по големина страна
в света по отношение на населението. Това се счита
за много важен фактор, подпомагащ търсенето на
продукти за грижа за устната кухина, особено четки
за зъби и паста за зъби. Повишаването на осведомеността сред населението относно естетичните
орални процедури също е един от ключовите двигатели, влияещи положително върху търсенето на
продукти за грижа за устната кухина. Продуктите за
избелване на зъби се възприемат широко от хората,
които искат да подобрят денталната си естетика.
Според Американската асоциация на денталните
хигиенисти (ADHA) има около 150 000 регистрирани
дентални хигиенисти, които насърчават добрата
орална хигиена, като предоставят подходящи техники и планове за дентална хигиена. Тези професионалисти са добър източник за препоръчване на подходящи продукти за почистване на устната кухина,
които да се използват у дома, въз основа на данните
от Бюрото по труда и статистиката (BLS).
Ключови компании пуснаха иновативни продукти,
които придобиха значителна популярност. Например
през август 2020 г. марката Oral-B на Procter & Gamble
обяви пускането на пазара на Oral-B iO, електрическа
четка за зъби, предлагаща нежно четкане и усещане
за професионална чистота. Пускането на нов про-
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дукт е сред ключовите стратегии, прилагани от тези
играчи. През август 2020 г. Colgate-Palmolive Company
пусна интелигентна електрическа четка за зъби, hum
от Colgate. Състои се от усъвършенствани сензори,
които позволяват на потребителите да проследяват продължителността, честотата и покритието на
тяхната уникална техника на четкане и предоставя
персонализирани инструкции коя зона се нуждае от
повече внимание. Производителите са активно ангажирани с пускането на иновативни продукти, които
са от полза за потребителите с удобство за използване у дома и са лесни за употреба.
Освен това се предлагат различни видове продукти за почистване на протези, което допълнително
подпомогна растежа на пазара. Например, Glaxo
SmithKline представи прах за лепило за протези Super
Poligrip с допълнителна здравина като фиксатор за
протези, улесняващ правилното им задържане по
време на хранене. Procter & Gamble също така представиха Fixodent Plus TrueFeel Adhesive Cream за протези, който придава на протезите дълготрайно задържане и позволява правилно прилягане в устата, което
ги прави да изглеждат като естествени зъби. Други
продукти за протези, като почистващи таблетки и
кърпички, са някои от иновативните продукти, създаващи нови възможности за растеж на пазара.

ОРАЛНА ХИГИЕНА

Най-много
се купуват
избелващите пасти
за зъби у нас
Оралната хигиена е в топ 5 категориите в стойност за 2021 г. стана ясно от презентация на dm
България, представена на Category Retail Forum
2021 г., която показва развитието на категорията
през техните продажби за годината.
Профилът на клиентът на dm е основно жени на
възраст между 30-39 г., стана ясно още от презентацията, домакинства с бебета и малки деца.
Минимум 70% от клиентите на dm пазаруват
поне на всеки две седмици, а мъжете и хората
над 50 годишна възраст имат най малка нужда от
дрогерийни стоки.

Top 5 продукта в категорията
през 2021г.

Tоп 5 продукта в стойност в категорията за календарната 2021 година са: Listerine Вода за уста 1 л,
Curaprox Четки за зъби 3 бр., Lacalut Active Паста
за зъби, Sensodyne Паста за зъби и Philips Sonicare
Накрайници 4 бр.
Tоп 5 продукта в стойност в категорията за календарната 2021 година са: Listerine Вода за уста 1 л,
Curaprox Четки за зъби 3 бр., Lacalut Active Паста
за зъби, Sensodyne Паста за зъби и Philips Sonicare
Накрайници 4 бр.
Бялата усмивка изглежда се цени у нас, тъй като в
категорията Паста за зъби най-голям дял държат
избелващите пасти, следвани от пастите за тотална
грижа (multiprotection). Пастите за чувствителни
зъби са на трето място според наблюденията на dm.
Следват ги детските пасти за зъби, а на пето място са
тези за проблеми с венците, а след тях се подреждат
тези с естествени съставки.
От dm наблюдават премиумизация както в категорията Устна хигиена, така и в други категории.
Специално при пастите за зъби, все още най-големият процент на продажби, малко над 50% се държи
от пастите между 2 и 5 лв. Следващият по големина
дял е на пастите между 5-10 лв., следван от тези над
10. Най-малък е делът на пастите под 2 лв.

Listerine Вода за уста 1л.

Curaprox Четки за зъби 3 бр.

Lacalut Active Паста за зъби

Philips Sonicare Накрайници 4 бр.

Наблюдава се и засилване на интереса към
устойчивите продукти. Малко над 5% от продажбите на dm в сектор „Устна хигиена“ са на
устойчиви продукти. За 2021 г. отчитат ръст от
над 35% при тези артикули спрямо предходната 2020 г.

Премиумизация при пастите за зъби!
> 10 лв.

< 2 лв.

Sensodyne Паста за зъби

2 - 5 лв.
5 - 10 лв.

Основните продукти в категорията, които се
продават най-много са пастите и ръчни четки за
зъби.
Постепенно категорията „Вода за уста“ губи позициите си пред „Електрическите четки за зъби“,
които набират скорост, според данните на dm
България.

2021 vs= 2020
40%
30%
20%
10%

Нишовите категории като „интердентална грижа“,
„грижа за брекети“, „протези“ и др. са с най-голям
потенциал в развитието си според наблюденията
на веригата.

0%
-10%
-20%
< 2 лв.

2 - 5 лв.

5 - 10 лв.

> 10 лв.

www.progressive/pharma.bg 5 :2022

| 23

БИЗНЕС

Конкурентна среда: анализирай
това!
Конкуренцията между аптеките нараства всяка
година. При такива обстоятелства управлението
на асортимента и ценообразуването става все
по-трудно. Понастоящем съществуват процеси
на „сливане“ на аптеки, както и процеси на „поглъщане“ на по-млаки играчи от големи аптечни
мрежи. В тази среда аптеките трябва да търсят
нови начини да се защитят от конкурентите си,
като прилагат агресивен маркетинг, променят
ценовите стратегии и политиките за асортименти.
Много от участниците във фармацевтичния бизнес са изправени пред определени трудности
и се опитват самостоятелно да намерят начини
за решаване на съществуващите проблеми. От
Ивайло Кунев, www.pharmiq.bg

Реални конкуренти
Понастоящем става все по-важно да се търсят
отговори на следните въпроси: как да се осигури
отличимост сред конкурентите, как да се задържат лоялните клиенти и как да се привличат нови?
За да знаете какви методи да използвате и в
каква посока да развиете фирмата си, трябва да
имате информация кои точно са основните ви
конкуренти, да прецените техните потенциални
възможности, текущи дейности, степен на конкурентна заплаха и да предвидите по-нататъшни
им действия, ако това е възможно. Ето защо анализът на конкурентната среда е отправна точка
за процеса на формиране на стратегически план
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за работа за вашата аптечна организация.
Има пет основни етапа в анализа на конкурентната среда:
1. Идентифициране на реалните ви конкуренти.
2. Изчерпателно изследване на конкурентите по
избрани параметри.
3. Анализ на собствената ви аптека за подобни
показатели.
4. Изготвяне на сравнителна таблица.
5. Разработване на стратегия за позициониране на
пазара на аптеките, основана на идентифицираните предимства и слабости.
Първият и важен етап от мониторинга е да се идентифицира списъка на съществуващите и потенциалните конкуренти. Трябва да се разбере, че не
всички близки аптеки са директни конкуренти.
Изборът на преки конкуренти и разработването на
подходящи програми срещу тях ще спомогне значително да се подобри ефективността на аптеката
и на компанията ви като цяло. Резултатът трябва
да бъде представителна извадка от конкуренти.

Има два основни типа конкуренти:
1. Директни (или реални) конкуренти - компании,
чиито действия могат значително да повлияят на
вашите продажби, те продават подобен продукт
на подобен пазар и да работят с вашата целева
аудитория - това са онези конкуренти които са
близки или много еднакви на вашите аптеки.

В АПТЕКАТА

2. Непреки конкуренти това са компаниите, които
продават продукти с различни характеристики
или напълно различен продукт, но също работят
с целевата ви аудитория или продават подобни
продукти, но на различни целеви клиенти - това
могат да бъдат дрогериите тип dm и Lilly, но от
друга страна аптека „Марешки“, не е директен
конкурент на разположената до нея 400 кв.м.
аптека „Ремедиум“, т.е. те биват само непреки
конкуренти.
Най-опасните са директните конкуренти - те
„открадват“ потока от клиенти към себе си, тъй
като предлагат подобни продукти, например на
по-ниски цени.
След идентифицирането на реалните конкуренти
е необходимо да се определи набор от индикатори, с които да се извърши анализ и оценка на
всеки „състезател“. Тези показатели включват:
• Обща информация.
• Асортимент / Range.
• Ценообразуване.
• Програма за отстъпки.
• Трафик от клиентопоток и бранд присъствие.
• Маркетингови дейности.
• Мърчандайзинг и стандарти за обслужване.

Общата информация
Това е набор от данни за конкурентните аптеки,
който включва следното описание:
• име на аптеката,
• данни за контакт,
• работно време,
• географско местоположение на аптеката,
• персонал,
• брой работни каси,
• площ за продажба и т.н.
Тази информация ви позволява да създавате
портрет на всеки от съществуващите конкуренти,
което в крайна сметка ще помогне за обективното определяне на точната типология.

Асортимент и ценообразуване
Един от най-важните параметри, чрез който се
извършва допълнителен анализ, е асортиментът
и ценообразуването. Ценовата политика в днешните пазарни условия се превръща в ключов
инструмент за управление на бизнеса за повечето фармацевтични компании и засяга не само
финансовото представяне на компанията, но и
възприятието за нея от страна на потребителите.

Определянето на ценовата стратегия и дълбочината на асортимента на аптеката на конкурента се усложнява от ограничените източници
на информация за тези елементи. Обикновено
събирането на данни се извършва чрез наблюдение на специализирани интернет сайтове или
„изследване на поле“, т.е. независими посещения
на конкурентни аптеки от служители на вашата
аптечна организация.
Асортиментът на всяка аптека е уникален. Затова
е важно да се определи списъка на „маркерните“ стоки - това са най-продаваните стоки от
най-продаваните категории, определени с помощта на купувачите и инструментите на категорийния мениджмънт.
Ако няма този списък, е невъзможно да се оценят
напълно цените и дълбочината на продуктовата
гама на конкурентите. Също така е важно да се
има предвид, че списъкът на продуктите „маркери“ във всяка аптека може да бъде различен.
Поради това е препоръчително да се определи
дълбочината и широчината на асортимента в
конкурентните аптеки въз основа на следното:
• За база се взема обикновено асортиментът на
вашата аптека, която е разделена на категорийни
групи.
• След това във всяка продуктова категория продуктите „маркери“ се проследяват като ценообразуване в конкурентните аптеки и в собствената ви аптека.
• Следващата стъпка е анализът на асортимента
на цялата гама продуктови категории и дълбочината на асортимента в рамките на всяка избрана
категория продукти.
Събраната информация ни позволява да определяме ценовата политика на аптека на конкурента, да анализираме ширината и дълбочината
на неговата гама и да определяме цените на продуктите „маркери“.

Посещаемост, маркетинг, обслужване
Проследяването на посещаемостта на аптеката
трябва да се извършва в определен период.
Като правило този период е равен на седем дни,
а преброяването се отчита в различни часове
от деня. Препоръчва се следният алгоритъм за
наблюдение:
• в пиковите часове (по обяд, вечер след работа);
• през часовете на най-ниската очаквана активност (може би сутрин и следобед);
• през почивните дни картината може да е малко
по-различна, така че е възможно да изберете
www.progressive/pharma.bg 5 :2022
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други интервали от време.
Можете да използвате и технологии за отчитане
и специализирани компании, които предлагат
подобна услуга.
Този подход към анализа на посещаемостта ви
позволява да установите кой ден от седмицата
и през кои от часовете на деня се наблюдава
поток от клиенти в аптеката и също така ви позволява да определите портрета на основните
клиенти в конкурентните аптеки.
След това трябва да изследвате подробно маркетинговите програми и промоционалните
инструменти, които използва дадената конкурентна точка:
• видове акции, използвани за привличане на
клиенти;
• продуктите, участващи в тези промоции;
• начини за информиране на целевата аудитория за
маркетинговите дейности, провеждани в аптеките,
условията и методите за издаване на карти за
отстъпки и др.
Анализът на мърчандайзинг в аптека се
извършва и по няколко параметъра, като
например:
• външен дизайн на аптеката (табела, вход в
аптеката);
• вътрешната атмосфера в аптеката (положението в аптеката, осветление, миризми, чистота, музика);
• форма на търговия в аптеката (затворена,
отворена или смесена);
• спазването на основните правила и принципи, свързани с представянето на стоките на
рафтовете;
• видовете излагане на стоки в аптеките и др.
Оценката на стандартите за качество на обслужването от страна на персонала се извършва
съгласно следните параметри:
• външен вид на служителите: униформа, бадж
и т.н .;
• комуникация по телефона;
• обслужване на търговския зала;
• обслужване на каса.
Обслужването на клиентите е най-важната част
от процеса на продажба. Тук купувачът решава
основната си задача - изборът на необходимите
стоки. Зависи от професионализма на служителя колко успешен и приятен е този процес за
купувача. Качеството на услугата обикновено
се оценява въз основа на разработен въпрос-
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ник, а резултатите от този анализ могат да
бъдат от основно значение за по-нататъшното
създаване на стратегия за позициониране.

Вътрешен анализ
Следващата стъпка е анализът на нашата
аптека за подобни параметри и подготовката
на обобщена таблица, отразяваща сравнението на нашата аптека с аптеката на конкурента. Обикновено прегледът на аптеките и
конкуриращите се аптеки се извършва успоредно, но тук е необходимо да се вземе предвид една много важна точка - обективност от
страна на изследователя. Следователно, за да
се анализира конкурентната среда, се препоръчва да се използват услугите на специализирани консултантски компании, които ще могат
надеждно и напълно да анализират конкурентната среда и да обработват получените резултати. Събраната информация е подложена на
подробен анализ: идентифицирани са силните
и слабите страни на аптеката на конкурента и
на неговата аптека.
Последният и финален етап от работата по
анализа на конкурентната среда, е разработването на стратегия за позициониране на вашата
аптека въз основа на резултатите. Според
резултатите от извършената работа се формира
стратегия, която позволява намаляване на разликата в конкуренцията в следните области:
• промяна или оптимизиране на ценовата
стратегия;
• оптимизация на асортимента;
• организиране на нови или подобряване на предишни маркетингови дейности;
• оптимизиране на програми за лоялност - системи с бонус-отстъпки;
• използването на технологии за създаване на
положително отношение към аптеката;
• подобряване на интериора на аптеката;
формиране на уникални оферти за продажба;
• усъвършенствано обучение на фармацевтичните специалисти и др.
Компетентният и изчерпателен анализ на конкурентите е широка база от данни, която осигурява
основата за изграждане на ефективна стратегия
за клиентите във всички основни области на
работата на аптечната организация без грешки.
Въз основа на получените данни, мениджърът
ще може да планира правилно стъпките в състезанието, като идентифицира силните и слабите
страни както в конкурентните аптеки, така и в
аптечната ви организация.

ПРОДУКТИ НА ФОКУС

BABYCARE БЕБЕШКИ МОКРИ КЪРПИЧКИ
След задълбочени и внимателни проучвания, учените от Отдела за изследване и развитие на Мега, създадоха отлично балансирана детска формула за кърпичките Babycare с идеалното съдържание на чиста вода (над 96%) и полезни, естествени съставки.
Благодарение на своята формула, бебешките кърпички BabyCare нежно почистват и помагат в защитата на чувствителната
бебешка кожа от раздразнения и обриви. Дерматологично тествани.
Логистична информация:
BabyCare Calming 63 бр.
BabyCare Fresh 63 бр.
BabyCare Chamomile 72 бр.
Производител: MEGA Disposables S.A.
Вносител и/или дистрибутор: ИНТЕРФУДС БЪЛГАРИЯ ЕАД
Адрес: 1540 София, бул. „Христофор Колумб“ 57
Телефон: 02/8171010
Уебсайт: www.interfoodsbg.com
Email: office@interfoodsbg.com

Libifeme
Хранителни добавки и козметика за жизнени и енергични дами.
- Libifeme таблетки за жените във фертилна възраст, с цел подобряване сексуалния живот на жените; Витамин С спомага за
нормалното образуване на колаген с цел поддържане на нормалната функция на кожата и лигавиците (очи, уста и влагалище).
- Libifeme Meno 50+ за поддържане на добро общо здравословно състояние при жени над 45. Съдържа лигнани с биоактивни
фитоестрогени (съдържащи се в лененото семе).
- Libifeme 60+ за поддържане на добро общо здравословно състояние при жени над 60. Съдържа витамин А, биотин и рибофлавин, които спомагат за поддържане на нормалната функция на кожата и лигавиците (очи, уста и влагалище). Витмаин А също
спомага за поддържане нормалното състояние на кожата и клетъчната диференция. Витамин D спомага за поддържане на костите и нормалната мускулна функция.
- Libifeme Protect – ежедневен гел за измиване на интимната област, с уникална формула с млечна киселина и алое вера.
- Libifeme intense- гел с уникална формула на базата на нискомолекулна хиалуронова киселина, витамин А и витамин Е. Libifeme
intense насърчава хидратацията и подобряването на биохимичните свойства на тъканите на интимната зона.
Маркетингова подкрепа:
Фейсбук, Гугъл реклама, промотиране през медицински специалисти – лекари и фармацевти;
Подкрепа на търговско ниво /в аптеките/.
Логистична информация:
Налично за поръчка през търговци на едро в страната или директно
през Медофарма“ ЕООД.
За търговски условия и поръчка, моля позвънете на телефон:
+359 2 974 37 09
Производител: Y-Farma, BIOCANT PARK, Núcleo 04, Lote 2 C, 3060-197
Cantanhende, Португалия
Вносител и/или дистрибутор: „Медофарма“ ЕООД
Адрес: гр. София, ж.к. „Младост“ 1, бл. 38Б
Официален представител за България: „Медокеми Лимитид“ Т.П.

Канабигал / Canabigal

НОВИ ПРОДУКТИ

Канабигал е серия продукти, съдържащи висококачествен 100% чист екстракт от канабидиол (CBD) извлечен от натурално
отгледано растение Cannabis sativa със сертифицирана чистота (без наличие на хербициди и пестициди). CBD подпомага
нормалната функция на нервната, скелетно-мускулната, храносмилателна и др. системи. Има добро влияние върху имунитета,
мускулната спастичност, психическото напрежение и синдрома на прегарянето (burnout syndrome).
Маркетингова подкрепа:
Работа с лекари, фармацевти
Рекламни кампании за краен потребител
Логистична информация:
Разпространява се в аптеките и на www.canabigal.eu
Производител: Galapharm Bulgaria
Вносител и/или дистрибутор: Cito company
Адрес: гр. София; ул. Бяла бука 1
Телефон и факс: 0894 06 06 03
Уебсайт: www.canabigal.eu;
e-mail: z.petrova@medicalpoint.bg
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ИМЕ НА АПТЕКАТА

БРОЙ ПРОДУКТИ В PROGRESSIVE КОШНИЦА: 24 ПРОДУКТА
Вид Продукт

Име на Продукта

Марка & Компания

Количество

Пробиотици

Пробиен форте

Fortex

10 капсули

Витамини и минерали

Витамини и минерали от A до Z

Abopharma

60 таблетки

Витамини и минерали

Walmark Калмацин форте

Stada

100 таблетки

Имунитет

Defendyl Immunoglucane Accut

Medis

5 капсули х 300 мг

Памет и оросяване

Doppelherz aktiv Гинко Билоба + Омега-3

Queisser Pharma

Болка

Диклак Макс гел 5%

Sandoz

Кашлица

Флавамед Таблетки против кашлица

Berlin-Chemie

Простуда и грип

Терафлу усилена формула при простуда и грип

GlaxoSmithKline

Дерматологични
проблеми

Bepanthen Сенсидерм Крем против сърбеж и
зачервяване

Bayer

20 гр

Алергии

Allegra

Sanofi

10 таблетки х 120 мг

Слънцезащита

Eucerin Sun Oil Control Гел-крем за лице за мазна
кожа SPF30

Beiersdorf

50 мл

Слънцезащита - деца

A-Derma Protect Kids Слънцезащитно мляко за
деца SPF50+

A-Derma

250 мл

Болка и температура
- деца

Ефералган за деца 3-9 години

UPSA

Козметика за деца

Bioderma Abc Derm Мек измивен гел за бебета

Bioderma

Козметика за деца

Здраве Бебе Крем при подсичане под пелени

Арома Козметикс

40 гр

Бебешки храни

Hipp Organic Combiotic 2 Преходно мляко за
кърмачета над 6 месеца

Hipp

800 гр

Бебешки храни

Milupa Млечна каша с плодове за деца след 6-ия
месец

Axxon

250 гр

Орална хигиена

Eludril Classic Вода за уста

Pierre Fabre

200 мл

Почистване и
дезинфекция

Mustela Stelatopia Почистващи мокри кърпички

Ей Енд Ди Фарма

50 бр

Почистване и
дезинфекция

Nuxe Reve de miel Почистващ гел за ръце

Dermicos

30 мл

Грижа за мъжа

Lierac Homme Балсам за след бръснене

Селекта Интернационал

75 мл

Грижа за лицето

SVR Sebiaclear Измивна гел-пяна за лице

Софарма Трейдинг

200 мл

Грижа за лицето

La Roche-Posay Toleriane Dermallergo Light серум
за лице за алергична кожа

L'Oréal

20 мл

Грижа за тялото

Biotrade Keratolin Body 8 % Urea Хидратиращ
Лосион за Тяло

Biotrade

400 мл

Платена сума:
Липсващи продукти
Обща средна цена на липсващите продукти:
Приблизителна цена на потребителската кошница:
Час и дата на покупката
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60 капсули
100 гр
20 таблетки х 30 мг
Сашетa х 14

10 супозитории х 300
мг
1000 мл

sopharmacy.bg

subra.bg

aptekamedea.bg

remedium.bg

vitania.bg

galen.bg

366.bg

aptekizapad.bg

ОНЛАЙН АПТЕКА

21
продукта

22
продукта

22
продукта

22
продукта

16
продукта

24
продукта

21
продукта

19
продукта

14.09 лв.

13.49 лв.

14.29 лв.

11.94 лв.

13.50 лв.

11.75 лв.

15.80 лв.

14.70 лв.

21.89 лв.

21.29 лв.

21.29 лв.

20.12 лв.

19.16 лв.

22.90 лв.

23.69 лв.

23.79 лв.

24.29 лв.

21.92 лв.

25.50 лв.

21.72 лв.

27.90 лв.

24.10 лв.

24.11 лв.

16.59 лв.

16.80 лв.

16.59 лв.

15.17 лв.

17.20 лв.

14.63 лв.

18.90 лв.

15.50 лв.

16.42 лв.

13.69 лв.

13.19 лв.

13.29 лв.

12.59 лв.

13.60 лв.

12.59 лв.

15.90 лв.

13.69 лв.

13.57 лв.

15.29 лв.

14.29 лв.

15.29 лв.

13.08 лв.

13.60 лв.

12.96 лв.

13.90 лв.

11.90 лв.

13.79 лв.

6.09 лв.

5.37 лв.

5.99 лв.

5.99 лв.

6.00 лв.

5.99 лв.

6.25 лв.

5.95 лв.

5.95 лв.

14.19 лв.

14.19 лв.

12.77 лв.

12.03 лв.

11.90 лв.

11.67 лв.

12.90 лв.

13.89 лв.

12.94 лв.

11.59 лв.

11.69 лв.

10.25 лв.

11.59 лв.

11.50 лв.

11.49 лв.

12.90 лв.

11.60 лв.

11.58 лв.

10.19 лв.

10.19 лв.

10.19 лв.

7.69 лв.

10.30 лв.

10.25 лв.

10.70 лв.

10.09 лв.

9.95 лв.

23.31 лв.

21.12 лв.

26.98 лв.

21.97 лв.

21.78 лв.

31.93 лв.

24.52 лв.

46.69 лв.

40.60 лв.

35.89 лв.

36.39 лв.

33.91 лв.

37.56 лв.

44.78 лв.

39.40 лв.

5.99 лв.

5.99 лв.

5.69 лв.

5.90 лв.

5.44 лв.

5.90 лв.

5.85 лв.

5.82 лв.

37.99 лв.

37.89 лв.

38.89 лв.

36.25 лв.

33.53 лв.

28.87 лв.

30.68 лв.

32.50 лв.

34.58 лв.

2.71 лв.

4.19 лв.

3.39 лв.

3.48 лв.

3.50 лв.

3.75 лв.

3.50 лв.

3.10 лв.

3.45 лв.

37.49 лв.

43.31 лв.

41.55 лв.

37.90 лв.

40.05 лв.

39.50 лв.

39.97 лв.

7.19 лв.

6.65 лв.

6.65 лв.

8.50 лв.
14.90 лв.

15.29 лв.

15.29 лв.

14.99 лв.

14.59 лв.

14.39 лв.

10.99 лв.

8.71 лв.

11.99 лв.

10.59 лв.

8.44 лв.

4.75 лв.

4.31 лв.

4.75 лв.

36.97 лв.

36.20 лв.

35.61 лв.

36.77 лв.

18.71 лв.

18.63 лв.

47.49 лв.

47.59 лв.

14.47 лв.

17.49 лв.

384.03 лв.

СРЕДНА
ЦЕНА НА
ПРОДУКТ

13.70 лв.
21.11 лв.

7.25 лв.
15.45 лв.

14.99 лв.
10.14 лв.

4.58 лв.

4.43 лв.

34.47 лв.

38.17 лв.

22.09 лв.

23.90 лв.

46.29 лв.

44.99 лв.

49.90 лв.

47.50 лв.

47.29 лв.

18.09 лв.

17.49 лв.

16.99 лв.

15.05 лв.

16.78 лв.

16.62 лв.

429.07 лв.

402.45 лв.

406.49 лв.

299.81 лв.

422.45 лв.

374.76 лв.

394.21 лв.

3 продукта

2 продукта

2 продуктa

2 продукта

8 продукта

0 продукта

3 продукта

5 продуктa

79.06 лв.

30.87 лв.

45.79 лв.

29.08 лв.

158.19 лв.

0.00 лв.

89.51 лв.

66.68 лв.

463.09 лв.

459.94 лв.

448.24 лв.

435.57 лв.

458.00 лв.

422.45 лв.

464.27 лв.

460.89 лв.

15.9.2022 /11:00/

15.9.2022 /11:30/

15.9.2022 /12:00/

15.9.2022 /12:30/

15.9.2022 /13:00/

15.9.2022 /13:30/

15.9.2022 /14:00/

15.9.2022 /14:30/

23.39 лв.

ЛЕГЕНДА:

34.99 лв.

0.00 лв. - Ценова промоция

Няма такъв артикул

4.56 лв.
35.40 лв.

36.23 лв.
23.62 лв.

5 :2022
Артикулът не е в наличност
в момента
www.progressive/pharma.bg
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Международна издателска група за В2В издания
„Си Ем Джи България” ООД
ул. „Фредерик Жолио-Кюри”, 2 А, ет. 4, ап. 7
1113 София, България
тел. 02/944 35 63
PROGRESSIVE БЪЛГАРИЯ
Списание
Конференция
AWARDS
Форум

www.progressive.bg
www.conference.progressive.bg
www.conference.progressive.bg/AWARDS
www.forum.progressive.bg

Национална Класация
ТОП 300 FMCG Компании
FMCG Ритейл Годишни Доклади

www.progressive.bg/FMCG КЛАСАЦИИ
www.progressive.bg/FMCG ДОКЛАДИ

Progressive Magazine Bulgaria
Progressive PHARMA
Progressive Magazine Bulgaria
Progressive PHARMA
PROGRESSIVE GROUP
www.progressive.bg
www.revistaprogresiv.ro
www.progressive.com.hr
www.progressivemagazin.rs
www.trendshrb.ro
www.frozenfoodeurope.com
www.potatobusiness.com
www.worldbakers.com

