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Анализ - Имуностимуланти
Над 23% ръст на продажбите на
имуностимуланти за последната година

Beauty Care - Атицелулитни продукти
Има изявена сезонност в търсенето

Baby Care - Детска орална хигиена
Категорията се развива и става по-търсена

Диана Димитрова,
изпълнителен директор на
Фрамар Холдинг АД

www.progressive/pharma.bg

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 2 944 35 63
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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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НИЕ СМЕ ДИГИТАЛНИ ПЕЧАТНИ FMCG PHARMA

Основна тема

Основна тема 2

ЯНУАРИ/
ФЕВРУАРИ

Витамини &
минерали

Продукти при запушен
нос

МАРТ/
АПРИЛ

Имуностимуланти

Продукти при алегрии

МАЙ/
ЮНИ

Пробиотици

Продукти за
уриналния тракт

ЮЛИ/
АВГУСТ

Продукти при
стомашни
неразположения

Продукти при рани,
охлузвания и ухапване
от насекоми

СЕПТЕМВРИ/
ОКТОМВРИ

Тоници и други
стимуланти

Продукти при болка

НОЕМВРИ/
ДЕКЕМВРИ

Продукти при
кашлица, настинка
и грип

Хомеопатични
продукти

ДОПЪЛНИТЕЛНИ
ТЕМИ

Продукти за краката
Декоративна козметика
Презервативи
Дезинфектанти

Контакти за реклама: тел: 02/ 944 35 63
Христина Аспарухова, h.asparuhova@cmg-bg.com
Милица
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ТЕМИ 2022

ТАРГЕТИРАНИ

Козметични
продукти 1

Козметични
продукти 2

Baby

Продукти при
проблемна кожа

-

Бебешка
козметика

Антицелулитни
продукти и продукти
против стрии

-

Бебешка орална
хигиена

Слънцезащитни
продукти за деца и
възрастни

Продукти за отслабване
и ускоряване на
метаболизма

-

Бебешки пелени
и гащи

Душ гелове и Лосиони

Орална хигиена

-

Бебешки мокри
кърпи

Анти - ейдж козметика

-

Бебешки пюрета
и млека

FMCG
списание

PHARMA
списание

КЛАСАЦИЯ:
TOP 300 FMCG
Компании

ДОКЛАД:
TOP 10 FMCG
Ритейлъри

КОНФЕРЕНЦИЯ

НАГРАДИ

ФОРУМ

ОТ РЕДАКТОРСКИЯ ЕКИП

ГЛАВЕН РЕДАКТОР
Катя Джатова
k.dzhatova@cmg-bg.com

РЕДАКТОР
Маргарита Станева
m.staneva@cmg-bg.com

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Христина Аспарухова
h.asparuhova@cmg-bg.com

МАРКЕТИНГ
Милица Димитрова
m.dimitrova@cmg-bg.com

МЕНИДЖЪР „АБОНАМЕНТ И
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ”
Елица Петрова
e.petrova@cmg-bg.com

ДИЗАЙН
Евгения Костакиева

ПЕЧАТ

ДИРЕКТОР МЕДИИ
Джон Уитбред

ИЗДАТЕЛ

www.cmg-bg.com

ISSN 2738-8360
PROGRESSIVE PHARMA се разпространява безплатно
до Топ Мениджъри в международни, локални и регионални аптечни и дрогерийни вериги, управители и
собственици на независими единични аптеки и дрогерии, производители, дистрибутори, вносители на медицински изделия и нелекарствени продукти в България.
BIC:
PRCBBGSF
Банка: ПроКредит Банк
IBAN: BG66 PRCB 9230 10 3968 05 14 (BGN)
Всички права запазени. Съдържанието на изданието е
под защитата на Закона за авторското право и сродните
на него права. Не се разрешава публикуването на новини, анализи или друга информация от списанието без
изрично писмено съгласие. Ръкописи и фотографии,
изпратени до редакцията, не се връщат.

CИ ЕМ ДЖИ БЪЛГАРИЯ ООД
ул. "Ф.Ж. Кюри " 2А, ет.4, aп.7,
кв. Изток, 1113 София
Teлефон: (+359 2) 944 35 63
(+359 2) 944 34 67
(+359 2) 491 21 95
Факс:
(+359 2) 944 36 42
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Продажбите на
антиалергични продукти
са над 15 млн. лева
С настъпването на пролетта освен приятните емоции от слънцето,
топлото време и раззеленяването на природата, настъпват и
други състояния, които не са толкова положителни за организма.
Алергиите, а и отпадналостта, която е следствие от пролетната
умора, са „спътници“ на някои от нас. Това се вижда и от данните
за продажбите на продукти против алергии и имуностимуланти в
аптечната мрежа. Продажбите в стойност на общи антиалергични
продукти за 12 месеца назад спрямо февруари 2022 година
достигат над 15 млн. лева, показват данните на IQVIA България, а
над 23% е ръстът в продадени опаковки на продукти от категорията
Имуностимуланти за същия период.
Козметичните продукти, при които се наблюдава изявена сезонност
в търсенето през пролетта – антицелулитните продукти и продукти
против стрии, също отбелязват пикове на интерес през този
период, заедно с теми като отслабване, детоксикация, външен вид.
Това показват наблюденията на аптечните специалисти. Според
тях най-купуваните продукти от тези категории са кремовете и
геловете, но все повече клиенти се ориентират към комбинацията
от различни методи за премахването на целулита. На интерес
се радват и комплексните терапии, които предлагат подобрена
функционалност.
Диана Димитрова, изпълнителен директор на „Фрамар Холдинг“
АД - корпоративната структура, която обединява начинанията на
аптеки „Фрамар“ в офлайн и онлайн пространството, е специален
гост в рубриката ни „Интервю“. През 2022 г. порталът framar.
bg отбеляза 15 години история, което е повод за гордост, но
от друга страна липсата на кадри в аптечния бранш е сериозен
проблем. „Един от изходите е узаконяването на електронната
търговия с лекарства по лекарско предписание, което може да
реши ситуацията в по-слабо развитите региони, където има цели
градове без аптеки. Онлайн поръчката на такива медикаменти
би било лесно приложимо и би позволило няколко магистърфармацевти да обработват за кратко време хиляди заявки“,
споделя в интервюто Диана Димитрова.
В категорията „Детски пасти за зъби“ се наблюдава склонност от
страна на родителите да отделят повече средства за оралната
хигиена на децата си, а и съдържанието на натурални съставки в
продуктите е все по-популярно. Това показват наблюденията на
производителите и доставчиците на тези продукти.
За всичко това четете в броя.
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НОВИНИ

Заводът на Teva в Дупница с награда „Инвеститор на годината 2021“
Заводът на Teva в Дупница, беше отличен от Българската агенция за инвестиции с най-голямата и престижна награда
„Инвеститор на годината 2021“ за проекта: „Изграждане на нов производствен
капацитет“.
Престижната награда бе връчена от г-н
Даниел Лорер- министър на иновациите
и растежа.
„Инвестицията, която Teva прави за
тригодишен период в Дупница, ясно илюстрира стратегическото и нарастващо
значение на това съоръжение за нашата
глобална оперативна мрежа“, каза Гади Мукомолов, генерален мениджър на завода на Teva в Дупница, при приемането на наградата. „Това е вот на доверие за способността на нашия екип да произвежда висококачествени
комплексни генерични лекарства.“
През юни 2021 г. Teva положи началото на своето ново съоръжение за производство на лекарства на стойност
42 млн. долара в Дупница. Стратегическа инвестиция за компанията, новото съоръжение ще допълни съществуващия производствен обект на Teva, значително увеличавайки капацитета с повече от 800 милиона таблетки и
капсули годишно.

„Байер“ проведе форум за революционни научни
иновации
„Байер“ проведе първия си форум за революционни иновации, който
се фокусира върху дългосрочните възможности за здравеопазване
и земеделие с използване на нови технологии. Известни експерти,
ръководители и изпълнителни директори на компании от портфолиото на „Leaps by Bayer“ илюстрираха как предстоящата вълна от
иновации ще отвори нови възможности от следващо поколение за
здравеопазването и предоставянето на решения в земеделието с
цел по-голяма устойчивост и по-малко използване на ресурси. Във
връзка със събитието от компанията обявиха, че увеличават инвестициите си в „Leaps by Bayer“ с 1,3 млрд. евро до края на 2024 г.
„Leaps by Bayer“ следва уникален подход за справяне с десет от най-големите предизвикателства, пред които е изправено човечеството, сред
които лечението на онкологични заболявания или намаляване на въздействието на земеделието върху околната среда. „През последните
седем години инвестирахме над 1,3 млрд. евро в портфолио от над 50
компании — всички фокусирани към промяна на основните парадигми
в секторите на здравеопазването и земеделеито“, каза Юрген Екхард,
ръководител на „Leaps by Bayer“. „С увеличаването на инвестициите на
„Байер“ през следващите години ние ще можем да продължим да следваме пътя си и да осигурим финансиране за най-ярките умове, работещи върху решения, които наистина имат значение за хората и планетата“, допълни той. „Leaps by Bayer” стартира множество съвместни
предприятия - като JoynBio, Unfold и компанията BlueRock Therapeutics,
която сега е изцяло собственост на „Байер“, както и успешно ръководи
няколко инвестиционни кръга. Един от примерите е Recursion, фокусираща се върху изкуствения интелект компания, която се стреми да
открие нови лечения за белодробна фиброза и други фиброзни заболявания и която успешно стана публична през април 2021 г.
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„Софарма Трейдинг“
АД отчита 54% ръст в
печалбата
„Софарма Трейдинг“ АД приключи февруари 2022 г. като за
първите два месеца на годината печалбата преди данъци
нараства с 54% до 4 841 хил.
лв. сравнено с 3 136 хил. лв.,
отчетени през януари-февруари 2021 г. Акумулираните
приходи на компанията възлизат на 160 220 хил. лв., което
представлява увеличение от
12% спрямо 143 215 хил. лв.,
реализирани в същия период
на предходната година.
Само през февруари печалбата преди данъци на
„Софарма
Трейдинг“
АД
нараства с 25% до 2 362 хил.
лв., като за сравнение през
втория месец на 2021 г. тя
възлиза на 1 894 хил. лв.
Приходите през февруари
2022 г. достигат 79 779 хил.
лв., което представлява увеличение от 9% спрямо 73 304
хил. лв., отчетени през същия
месец на предходната година.

НОВИНИ

Петнадесетото издание на Български Фармацевтични Дни
Петнадесетото издание на Български
Фармацевтични Дни, най-значимото
събитие в календара на Българския
Фармацевтичен Съюз, ще се проведе в
дните 24 - 26 юни, 2022 г. в Гранд Хотел
Пловдив, гр. Пловдив. Събитието
отново ще събере интересни
лектори, а регистрацията вече е
възможна са сайта на организацията –
https://www.bphu.bg/

Новини от НЗОК
От 01.04.2022 Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) вече ще извършва предварителен контрол по електронните предписания, заплащани с публични средства преди магистър-фармацевтите да ги изпълнят в аптеката.
Софтуерът на аптеките (след актуализиране) ще има възможност да получава съобщение от Националната здравноинформационна система (НЗИС) след предварителен контрол.
Също така от там информират всички притежатели на разрешения за употреба на лекарствените продукти, заплащани напълно или частично със средства от бюджета на НЗОК, както и техните упълномощени представители за
Република България, че във връзка с предстоящото сключване на договори за 2022 г. за отстъпки и/или за прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, на официалната интернет
страница на НЗОК, линк „Начало“, подлинк „Лекарства, медицински изделия, храни и помощни средства“, „За партньорите на НЗОК”, “За притежателите на разрешения за употреба на лекарствените продукти“, са публикувани
утвърдени от управителя на институцията образци на договори, както и съобщение, съдържащо уточнения по
процеса на сключване на договорите и техническото им попълване.
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АНАЛИЗ

Продажбите на антиалергични
продукти са се увеличли с 26 %
Продажбите в стойност на общи антиалергични
продукти за 12 месеца назад спрямо февруари 2022
година достигат над 15 млн. лева, показват данните
на IQVIA България, която следи продажбите на
дребно в аптечната мрежа у нас. Антихистамините
за локално лечение са с продажби от над 6 млн.
лева за същия период. Общо за двете категории
продажбите са на стойност над 21 млн. лева.
Данните са за антиалергични продукти - лекарства
без лекарско предписание и хранителни добавки.
Продадените опаковки за 12 месечния период до
февруари 2022 година са 2.465 млн. броя, 1.645
млн. опаковки общи антиалергични продукти и
819 хил. броя антихестамини за локално лечение.
Реализираните продажби в стойност за първите
два месеца на 2021 година общо за двете категории
са на стойност 1.861 млн. лв., а за първите два
месеца от 2022 година са на стойност 2.625 млн. лв.
Що се отнася до продадените опаковки за първите
два месеца на 2021 година (от 1 януари 2021 г. до 28
февруари 2021 година) те са 214 хил. бройки, а за
периода 1 януари 2022 година до 28 февруари 2022
година те са 273 хил. бройки за двете категории.
Също така общо двете категории показват
положително развитие с ръст в продажбите в
стойност от 26,30% за 12 месеца назад спрямо
февруари 2022 г. Ръстът на продадените бройки за
същия период е 18,62%, а продажбите в стойност
от началото на годината до месец февруари 2022 г.
8 | брой 2 : 2022

спрямо същия период за 2021 г. са с увеличение от
41,04%. При броя опаковки ръстът е 27,48%.
Топ пет корпорации по продажби в стойност
за 12 месечния период до февруари 2022 са
ALPEN PHARMA BG, BAYER, GLAXOSMITHKLINE,
SOPHARMA, UCB (подредени по азбучен ред).
Общо продажбите им за този период са на
стойност 18.288 млн. лв. При тях най-голям ръст,
в сравнение с предишният МАТ период, отбелязва
петата в класацията корпорция с близо 50%
ръст. Тези компании отговарят за почти 85% от
продажбите за периода.
При продажбите в стойност от началото на
годината до февруари месец (YTD), сравнено с
предишния YTD период, най-голямо увеличение
в стойността на продажбите се отчита отново при
петата корпорация, която този път расте с 63%.
Ръстовете на останалите в ТОП 5 са между 17%
и 61%. По този показател – продажби в стойност
от началото на годината до текущ месец, топ пет
компаниите реализират близо 88% от тях.
Топ пет марки в категорията, подредени по азбучен
ред, за периода МАТ (12 месеца назад) февруари
2022 година, са ALLERGOSAN, CLARINASE, FENISTIL
(GKC), XYZAL, ZYRTEC (подредени по азбучен ред).
Общо продажбите на топ пет марки са на стойност
16 млн. лева за този МАТ период, а най-голям ръст
в сравнение с предишния МАТ период отбелязват
водещите две, с ръст от съответно 40% и 45%.
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Бъдещето е предизвикателство,
което ни предоставя идеалната
възможност да докажем себе си
Диана Димитрова е изпълнителен директор на
Фрамар Холдинг АД - корпоративната структура,
която обединява начинанията на аптеки Фрамар в
офлайн и онлайн пространството.
Г-жо Димитрова, разкажете ни за историята на
аптеки ФРАМАР.
През 2022 г. порталът framar.bg отбеляза 15
години история, а аптеките са създадени малко
по-рано – през 1999 г. Някои от реализираните
ни идеи имат дълга предистория, замислени и
осъществени едва когато е имало необходимото
техническо ниво - Фрамар Диагностик например
е такъв проект. На миналото гледаме като на
източник на опит и мотивация, а по-голям
интерес за нас представлява бъдещето.
Как се появи идеята за сайта framar.bg?
Сайтът стартира като имиджов за веригата от
аптеки, а спонтанна идея за включване на онлайн
магазин (напълно екзотична за бранша през
2007 година) ражда и познатата днес онлайн
аптека Фрамар. Порталът е жив организъм,
10 | брой 2 : 2022

който непрекъснато се развива – без значение
дали израстването касае добавянето на нови
продукти,
редактиране/актуализиране
на
здравна информация или новини от световната
медицина. Насоките ни са ясни – поднасяне на
проверена информация и оригинални продукти,
винаги в полза на читателите.
Как се развива онлайн каналът за
фармацевтичната търговия и каква част от
продажбите при вас се реализират чрез него?
Онлайн фарма каналът е специфичен – висок
сегмент хранителни добавки, медицински
изделия, апарати, иновативни продукти, както и
лекарства. На месец изпълняваме между 10 000 и
12 000 доставени пратки, като вярваме, че броят
им ще расте. Силен ръст бе даден с пандемичната
обстановка, но и след нея виждаме предпоставки

ИНТЕРВЮ

за развитие. Онлайн покупката е удобен и лесен
начин да получиш необходимото.
Какво очаквате да се развива в бъдеще?
Има няколко насоки, които очакваме да се развият
в бъдещ план – електронна рецепта и онлайн
търговия с рецептурни продукти, по-висока
дигитална грамотност на потребителите и ръст
на електронните разплащания. Комбинацията
от трите е един от необходимите отговори за
кризата в здравеопазването, която оголи редица
административни области и ги остави без аптеки
и фармацевти. Трудните времена изискват от нас
да прилагаме умни решения. Това е и нашата
концепция и очакваме повече далновидност от
политиците.
Колко голям е вашият екип?
Екипът на аптеки Фрамар е около 350 човека.
Около 100 от тях са ангажирани в работата на
портала - лекари, фармацевти, журналисти,
икономисти, IT отдел. С растежа на проекта се
нуждаем от все повече хора.
Предизвикателство ли беше координацията
на екипа по време на пандемията и как се
справихте с осигуряването на безопасна
работна среда за вашите служители?
Първите
месеци
на
пандемията
бяха
изключително тежки, психически и физически.
Надали има някой, който би казал обратното. С
течението на времето стресът намаля, добрата
организираност ни помогна. Не мога да кажа,
че проблеми липсваха, но всеки от тях бе
анализиран и бе направено необходимото, за да
не се повтаря.
Как се промениха потребителите в последно
време? Повиши ли се чувствителността им
към цените и търсенето на промоции от тяхна
страна?
Не вярваме, че нашите потребители са хората,
които непременно търсят промоционалната
цена. Да, промоциите са маркетингов инструмент,
който дава добавена стойност на редовния
потребител. Хората са чувствителни към цените,
но далеч по-чувствителни са към необходимостта
да получат адекватна консултация и да открият
наличност на оригинален продукт. Не вярваме в
„промоциите заради самите промоции“, които са
често практикувани. Това не е добра стратегия в
дългосрочен план.
Увеличава ли се търсенето на козметика
през аптечния канал?
Да, на специфична козметика и такава от среден
към висок клас. Все повече от потребителите
на козметични продукти търсят иновативни

решения, които фармацевтичните компании
предлагат. Консултациите с дерматолог
също провокират интерес към специфични
продукти, които могат да бъдат открити в
аптеките.
Какво очаквате да се случи в сферата
на фармацията с оглед на всички
предизвикателства, които се струпаха за
бизнеса в последно време?
Периодът е труден, но именно заради това
трябва да се мобилизираме и да търсим
„умните решения“, за които вече споменах
по-рано. Ръстовете на продажбите няма да
са така динамични и очевидни. Все по-важни
са добре обучените фармацевти и обслужващ
персонал, възможността за консултация,
достъпността на аптеките, безкомпромисното
качество и отговорност за продуктите.
Има ли проблем с кадрите във
фармацевтичния бранш и какъв според вас
може да е изходът?
Липсата на кадри в нашия бранш е сериозен
проблем, за който алармираме от години. Един
от изходите е узаконяването на електронната
търговия
с
лекарства
по
лекарско
предписание, което може да реши ситуацията
в по-слабо развитите региони, където има
цели градове без аптеки. Онлайн поръчката
на такива медикаменти би било лесно
приложимо и би позволило няколко магистърфармацевти да обработват за кратко време
хиляди заявки. Дигитализация и свеждане до
минимум на излишната бюрокрация. Стремим
се не само да търсим, но и да инвестираме
в професионалното развитие на кадрите, с
които разполагаме. Добрите условия на труд
и заплащане не са без значение за младите
хора. Радвам се, че много млади фармацевти
идват при нас за стаж и работа. Популярната
марка ги привлича и те искат да научат повече
за практическото измерение на наученото
по време на лекции. Горди са, че са част от
екипа. Наскоро участвахме в конкурса DigiTalk
с наша иновация – електронни обучения за
фармацевтите. Стремим се да не изоставаме и
да бъдем в крачка със съвремието.
Как трябва да реагират аптеките, за да
се справят с повишаването на цените на
суровините и икономическата несигурност?
Бъдещето е предизвикателство, което ни
предоставя идеалната възможност да докажем
себе си. Трудно е за всички, не само за
аптеките. Но това не е причина да се откажем
или да свалим гарда – подобно поведение не е
присъщо за Фрамар.
www.progressive/pharma.bg 2 : 2022
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Категорията Детска орална хигиена се
развива, става по-търсена, с все
по-натурален и по-качествен състав
Грижата за здравето на детските зъби е изключително важна за това те да нямат дентални
проблеми и след като порастнат, а и за цялостното им здравословно състояние. Именно за
това родителите стават все по-загрижени и по-информирани, а категорията Орална хигиена
за деца расте и се развива. Това споделят и представителите на компании, производители на
детски пасти за зъби и други продукти за орална грижа, до които се допитахме.
г. беше изключително успешно и резултатите ни
показват, че има дори по-голямо търсене спрямо
останалите ни варианти за деца.
Определяща ли е цената при избора на продукти
от категорията Детска орална хигиена?
Както за други категории козметика, така и тук виждаме, че родителите са склонни да отделят повече
средства за оралната хигиена на децата. Те са
склонни да дадат повече за подрастващите спрямо
това, което биха отделили като средства за себе си.
Можем да кажем, че качеството е по-определящо от
цената, когато става въпрос за детски продукти.

Родителите са склонни да отделят
повече средства за оралната
хигиена на децата“
Славея Рангелова,
Джуниър Бранд мениджър тяло и орална
хигиена, Хенкел България
Освен възрастовата насоченост кои са другите
фактори, които определят избора при покупката
на продукти за орална хигиена за деца?
На пазара за устна хигиена за деца се наблюдава тенденция родителите да обръщат все повече внимание на съставките, формулата и като цяло съдържанието на продуктите, които избират за по-малките.
Съдържанието на флуорид също е определящо при
избора и избягването му в бебешка и ранна детска
възраст.
Станаха ли по-популярни натуралните съставки
в тази категория?
Да, био, натуралните съставки и органичното производство навлизат с бързи темпове като основни
характеристики при избор на продукт за устна хигиена. Лансирането на Vademecum Bio Kids през 2021
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Какви вкусове се търсят най-много и доколко
са важни вкусът и цветът на детската паста за
потребителите?
Външният вид на продукта е от особена важност
за малките потребители, това е начинът да бъдат
впечатлени и заинтересовани. Често виждаме как
децата сами избират продуктите си и го правят
именно на база външния вид и опаковка. Вкусовите
характеристики също определят нагласата към тези
продукти. Основно плодовите съставки и аромати
са предпочитаните от малките потребители.
Детските води за усти будят ли интерес или са
все още слабо развит сегмент?
Ние предлагаме един уникален за пазара продукт
– паста за зъби и вода за уста в един продукт. Това
е една от най-продаваните ни продуктови групи,
което е ясен признак за това, че има търсене на
варианти, които не са само традиционната паста за
зъби, но и за почистване след нея.
От кои канали най-често се купуват този тип
продукти според вашите наблюдения?
Виждаме, че покупките на пасти за зъби в
дрогериите и аптеките нарастват в последните
години, благодарение на по-богатия им асортимент
и по-специализирани продукти.

ДЕТСКА ОРАЛНА ХИГИЕНА

Станаха ли по-популярни натуралните
съставки в тази категория?
Натуралните съставки и естественият
произход на компонентите в състава на
продуктите става все по-популярен и се
превръща в „тенденция“.

Натуралните съставки стават все
по-популярни“
Мариела Димитрова,
Продуктов мениджър, Евофарма ЕООД
Освен възрастовата насоченост кои са
другите фактори, които определят избора
при покупката на продукти за орална хигиена
за деца?
Освен
възрастовата
насоченост,
от
изключителна важност се оказва желанието
за превенция на кариес и грижата за
оралната хигиена на децата. Смятам, че
родителите полагат все повече грижи, за да
създадат правилните навици за ежедневна
хигиена на устната кухина за техните
деца. Друг много важен фактор за избор
на продукт за орална хигиена за деца е
безопасността.

Не е достатъчно да направиш
просто добър продукт на
приемлива цена“
Атанас Арсов,
Мениджър бизнес развитие, Nordics

Определяща ли е цената при избора на
продукти от категорията Детска орална
хигиена?
Цената е важен фактор в избора на продукти
за Детска орална хигиена. Все пак, родителите
рядко биха направили компромис, ако са
сигурни, че получават най-доброто за децата си
срещу цената, която плащат за даден продукт.
Какви вкусове се търсят най-много и
доколко са важни вкусът и цветът на
детската паста за потребителите?
Вкусът е важен, когато се прави избор на
детска паста за зъби. Специалистите съветват
да се включват продукти с ментов вкус едва
след 3-4 годишна възраст, за да може децата
да свикват с разнообразни вкусове.
Детските води за усти будят ли интерес
или са все още слабо развит сегмент?
По мое мнение са все още слабо развит
сегмент.
От кои канали най-често се купуват
този тип продукти според вашите
наблюдения?
Аптеки, дрогерии и хипермаркети.

Освен възрастовата насоченост кои са
другите фактори, които определят избора
при покупката на продукти за орална
хигиена за деца?
Според нас, все повече родители искат да са
сигурни в качествата на продуктите, които
купуват за домакинството и още повече когато
става дума за децата. Родителите се образоват,
четат етикетите и проверяват брандовете.
Отдавна не е достатъчно да направиш просто
добър продукт на приемлива цена. Продуктите
за орална хигиена при децата трябва на първо
място да са изработени от най-качествените
суровини, да имат доказан произход и да
предоставят добавена стойност.
Станаха ли по-популярни натуралните
съставки в тази категория?
Определено да. Родителите знаят че продуктите
за орална хигиена със синтетични съставки
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не са добър избор. На пазара има все повече
прекрасни натурални алтернативи, които дори в
някои случаи са на по-ниски цени.
Определяща ли е цената при избора на
продукти от категорията Детска орална
хигиена?
Мисля, че все още да. Цената е определящ
фактор при потреблението на всички видове
стоки, въпреки че когато става дума за децата,
всеки се стреми да получи най-доброто. Все
пак до голяма степен цената на продукта се
определя от качеството му.
Какви вкусове се търсят най-много и
доколко са важни вкусът и цветът на
детската паста за потребителите?
Търсят се най-вече вкусове като дъвка, ягода,
цитруси. Това са вкусове, които се асоциират
с детството и се приемат най-добре от децата.
Вкусът и цветът на детските пасти за зъби

са от изключително значение. Идеята е да
научим децата си, че миенето на зъбите е
важно, а това може да стане само ако това им
е приятно. Ако пастата е без вкус и цвят ще в
много по-трудно.
Детските води за усти будят ли интерес или
са все още слабо развит сегмент?
Детските води са интересен продукт, но
специално за българския пазар са по-скоро
нишов сегмент.
От кои канали най-често се купуват този тип
продукти според вашите наблюдения?
Много зависи от държавата, за която става
въпрос. Ако говорим за България, тук хората
са свикнали да купуват продукти за орална
хигиена от дрогерии и супермаркети. Във
Франция, например, много голяма част от
продуктите за дентална хигиена се купуват в
аптечен канал.

– тези фактори определят дали детето ще бъде
достатъчно мотивирано за ежедневната орална
хигиена – досадното задължение се превръща в
цветно забавление. Често родителите, в стремежа си
да увеличат мотивацията на детето да си мие зъбите,
търсят сладки пасти за зъби, като същевременно се
опитват да избягват вредните съставки.

В последните години има тренд
за увеличено търсене на все поскъпи продукти“
Росица Светославова ,
Маркетинг мениджър, Булдент ЕООД
Освен възрастовата насоченост кои са
другите фактори, които определят избора
при покупката на продукти за орална
хигиена за деца?
Няколко са основните фактори при покупката на
продукти за детска орална хигиена. От гледна точка
на родителя, това са качеството и състава – дали
продуктът е достатъчно ефективен и безопасен, но
и приемлив за детето. Мъниците се ориентират по
вкуса и цвета на продукта и дизайна на опаковката
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Станаха ли по-популярни натуралните
съставки в тази категория?
Наблюдаваме, че “натурален” за родителя
означава “безопасен“, като в редица случаи
това се счита за превъзходно качество. В
действителност обаче най-важно за децата е
да мият правилно зъбите си с четка, а пастата
да има антикариесно действие. Изграждането
на този навик гарантира развитието на здраво
съзъбие. Напоследък във висококачествените
пасти за зъби се използват съставки с натурален
произход – например ксилитол, и ензими, които
укрепват естествената защита на слюнката
и са подходящи за употреба от малки деца.
Ксилитолът, познат като брезова захар, е
натурален подсладител, който освен че придава
страхотен вкус на пастата, инхибира развитието
на бактериите и спомага за предотвратяване
на кариеси. Добра идея е, по примера на
финландските детски градини, децата да смучат
ксилитолов бонбон след обедното хранене, за
да нормализират pH-то в устата и да блокират
развитието на кариесогенните бактерии. Това
също е един прекрасен начин за насърчаване
на здравословни навици при децата.

ДЕТСКА ОРАЛНА ХИГИЕНА

Определяща ли е цената при избора на
продукти от категорията Детска орална
хигиена?
Като всеки продукт за ежедневна употреба,
домакинството разполага с бюджет, който да разходва.
В случая с оралната хигиена за деца цената служи и
за ориентир за качеството на продукта. В последните
години има тренд за увеличено търсене на все
по-скъпи продукти. Интересно е още, че ако родителят
ползва и обича определен бранд, т.е. тествал е сам
качеството, то той търси решение за детето от същата
марка – тя се ползва с неговото доверие, независимо,
че може да е много скъпа. Т.е. цената е важна, но
не е основен фактор за покупка. Преди това идват
качеството, доверието и безопасността.
Какви вкусове се търсят най-много и доколко
са важни вкусът и цветът на детската паста за
потребителите?
Вкусът и цветът са определящи за мотивацията на
детето да използва продуктите. Най-популярни
остават плодовите вкусове – ягода, диня, банан,
череша, микс плодове. Разбира се, търсят се
решения за близки, традиционно „забранени“ или
ограничени в детската диета продукти, като шоколад
например.

Детските води за усти будят ли интерес или са
все още слабо развит сегмент?
Детските води са изключително тесен сегмент. Все
повече родители проявяват интерес, след като
категорията се разви и българското население
започна да използва регулярно този тип продукт.
От друга страна обаче водата практически не
е необходима във възраст поне до 12 години,
когато децата трябва да изграждат здравословни
навици на четкане – най-добре с механична четка
за зъби. Тук е момента да споменем, че има други
интересни продукти, които помагат в тази посока
– например таблетки за оцветяване на плаката.
Те ще визуализират непочистената плака и ще
помогнат на детето да бъде по-старателно при
това занимание. Друг важен мотивиращ продукт са
часовниците за измерване на необходимото време
за четкане.
От кои канали най-често се купуват този тип
продукти според вашите наблюдения?
В последните 5 години все повече потребители
купуват продукти за детска орална хигиена от
аптеки и дрогерии, търсейки възможно найвисокото качество в рамките на семейния
бюджет.
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Станаха ли по-популярни натуралните
съставки в тази категория?
Определено да.

Родителите предпочитат
продукти с натурални съставки“
Ралица Христова,
Бранд мениджър, Авенди ООД
Освен възрастовата насоченост кои са
другите фактори, които определят избора
при покупката на продукти за орална хигиена
за деца?
Родителите търсят щадящи към деликатния
емайл на млечните зъбки четки, а при пастите
предпочитат продукти с натурални съставки.

Определяща ли е цената при избора на
продукти от категорията Детска орална
хигиена?
Родителите на бебета са особено грижовни
към здравето на децата си и тук си позволяват
и по-скъпи продукти, докато при малките деца
вече разглеждат и по-евтини продукти. Разбира
се и тук има потребление на среден и висок клас
продукти.
Какви вкусове се търсят най-много и доколко
са важни вкусът и цветът на детската паста за
потребителите?
Банан и Ягода.
Детските води за усти будят ли интерес или са
все още слабо развит сегмент?
Все още са по- слабо развит сегмент.
От кои канали най-често се купуват този тип
продукти според вашите наблюдения?
Аптеки и специализирани бебешки магазини.

Освен възрастовата насоченост кои са
другите фактори, които определят избора
при покупката на продукти за орална
хигиена за деца?
Определено това е опаковката. Особено ако
родителите оставят децата сами да си харесат
пастата за зъби, децата много се впечатляват
от забавната и цветна опаковка. Ако изборът е
оставен само на родителите, това, което е важно
за тях е съставът и разбира се – цената.

Големите Хипермаркети,
аптеките и дрогериите остават
най-предпочитаното място за
пазаруване на продукти за орална
хигиена за деца“
Снежана Атанасова,
Маркетинг Мениджър,
Натурпродукт ООД
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Станаха ли по-популярни натуралните
съставки в тази категория?
Родителите държат на състава на продуктите не
само за себе си, но и за децата си. Новата детска
серия на Lacalut е с изцяло обновен състав, така
че да отговаря на изискването на модерните
родители. Като например детски пасти за зъби
без добавена захар и оцветители. Формулата на
Lacalut Baby, например е бяла на цвят именно,
защото е с максимално изчистен състав, защото
е предназначена за възрастова група от 0 до 2
години. При Lacalut Kids и Lacalut Junior за първи
път е използвана двуфазна технология, която
комбинира пасти с различна абразивности

ДЕТСКА ОРАЛНА ХИГИЕНА

и предназначение, за по-добро и ефективно
предпазване на зъбите. А освен това са и много
атрактивни и децата ги харесват.
Определяща ли е цената при избора на
продукти от категорията Детска орална
хигиена?
Родителите винаги искат да осигурят найдоброто за децата си и цената не е толкова
голям фактор при избора на детски продукти за
орална хигиена.
Какви вкусове се търсят най-много и до
колко са важни вкуса и цвета на детската
паста за потребителите?
Децата харесват най-много плодовите вкусове,
за това в нашата нова серия те са разделени
според възрастта. За най-малките имаме вкус
на малина и банан, защото за тях е по-позната
тази комбинация. При Lacalut Kids, която е за
деца между 2 и 6 години вкусът е свеж и сладък
на сладка мента, подходяща преходна паста за
зъби, които да ги въведе плавно към пастите за
възрастни. Като дори нивото на абразивност е
съобразено с възрастта на децата. Интересна
е комбинацията при пастата Lacalut Junior,

която е насочена към вече големи деца, които
имат и постоянни зъби. При нея комбинацията
е от ябълка и мента, с балансиран вкус, за
„големи деца“, които вече не искат „бебешки
пасти“.
Детските води за усти будят ли интерес или
са все още слабо развит сегмент?
За сега сегментът остава слабо развит. Въпреки
че от 2020 година насам има ръст в категорията
води за уста при възрастните, тенденцията се
дължи по-скоро на пандемията, не толкова на
култура на използване на водата за уста. Но
очакваме интересът да се увеличава занапред и
при продуктите за деца.
От кои канали най-често се купуват този тип
продукти според вашите наблюдения?
Големите Хипермаркети, аптеките и дрогериите
остават
най-предпочитаното
място
за
пазаруване на продукти за орална хигиена за
деца. Тенденцията родителите да предпочитат
да пазаруват всичко за детето от едно място, се
запазва и когато говорим за детски продукти
за орална хигиена, най-предпочитано място за
пазаруване са дрогериите.
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Станаха ли по-популярни натуралните съставки
в тази категория?
Да.
Определяща ли е цената при избора на продукти
от категорията Детска орална хигиена?
По-скоро не.

Водите за уста са все още слаб,
но развиващ се сегмент“
Силвия Атанасова,
Personal Care Business Manager,
Пиер Фабр България
Освен възрастовата насоченост кои са
другите фактори, които определят избора
при покупката на продукти за орална хигиена
за деца?
Вкусовото разнообразие на продуктите, както
и безопасността им (наличие на консерванти и
парабени). Не на последно място - препоръка от
зъболекар.

Какви вкусове се търсят най-много и доколко
са важни вкусът и цветът на детската паста за
потребителите?
От голямо значение, родителят се съобразява с
предпочитанието на детето. За по-малките: ягода;
по-големите търсят актуални вкусове и цветове
(дъвка).
Детските води за усти будят ли интерес или са
все още слабо развит сегмент?
Слабо развит сегмент, в сравнение с детските пасти
и четки за зъби (както и водите за уста за възрастни),
но заинтересоваността на родителите за грижата
и здравето на зъбките на техните деца води до
постепенното му развитие.
От кои канали най-често се купуват този тип
продукти според вашите наблюдения?
Хипермаркети, но все по-често крайният клиент
се нуждае от препоръка кой е правилният продукт
за него и се насочват към аптеки, където могат да
получат консултация и препоръка.

Освен възрастовата насоченост кои са
другите фактори, които определят избора
при покупката на продукти за орална
хигиена за деца?
Детската паста трябва да е безопасна и
ефективна, атрактивна като дизайн, аромат,
цвят. От съществено значение е и наличието или
липсата на флуор.

Детската паста трябва да е
безопасна и ефективна, атрактивна
като дизайн, аромат, цвят“
Антонина Симеонова,
Маркетинг директор,
Билка лайфстайл ООД
18 | брой 2 : 2022

Станаха ли по-популярни натуралните
съставки в тази категория?
Със сигурност, като се има предвид, че е
световна тенденция изчистването на продуктите
от „химия“. Повишаването на образоваността
на потребителите по отношение на състава,
повишава търсенето на все по-натурални
продукти.
Определяща ли е цената при избора на
продукти от категорията Детска орална
хигиена?

ДЕТСКА ОРАЛНА ХИГИЕНА

По-скоро е важно съотношението качествоцена. Независимо, че родителите наблягат на
натуралността на продуктите, все пак е важно
цената да е приемлива и в разумни граници
висока.
Какви вкусове се търсят най-много и до
колко са важни вкуса и цвета на детската
паста за потребителите?
Предпочитат се основно плодови вкусове ягода, мандарина, малина и т.н. и съответните
им цветове, за предпочитане - ярки. Детската
паста трябва да е освен „полезна“ и „вкусна“!
Детските води за уста будят ли интерес или
са все още слабо развит сегмент?
Необходимо е да е ясно, че употребата на
разтвор за плакнене не изключва механичното
почистване на зъби, а го допълва. Поради
този факт пропорцията за употреба, съответно
продажби е в полза на пастите за зъби. Детските
води за уста се предпочитат след 5-6 години,
когатo детето се е научило да жабурка и да не
гълта течността. Все повече се включват като
ритуал в ежедневното почистване на зъбите
при децата, което подпомага създаването на

правилни хигиенни навици. С нарастването на
знанията в посока орална хигиена, се увеличава
и сегмента.

Предпочитат се основно
плодови вкусове - ягода,
мандарина, малина
От кои канали най-често се купуват този тип
продукти според вашите наблюдения?
Съпътстващите
продукти
по
принцип
присъстват в по-големите и специализираните
NON_FOOD търговски обекти. Така че, съвсем
логично тези продукти се купуват основно в
дрогерии и аптеки.
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Разбира се, всичко това в никакъв случай не трябва
да е за сметка на основната роля на пастата за зъби
- да защитава ефективно млечните зъби от кариес и
образуване на зъбен камък, да се грижи за венците.

„Родителите са най-осведомените
и мотивирани купувачи с
обосновани търсения“
Илияна Димитрова,
Маркетинг мениджър натурална
козметика lavera, Таота ЕООД
Освен възрастовата насоченост кои са другите
фактори, които определят избора при покупката
на продукти за орална хигиена за деца?
Родителите винаги изискват най-доброто за децата
си, затова постоянно търсят актуална информация
от разнообразни източници за тяхното отглеждане,
възпитание и създаване на хигиенни навици, както
и за полезните за здравето им храни и съставки. В
добрия смисъл родителите са най-осведомените и
мотивирани купувачи с обосновани търсения. Важно
за тях е детската паста за зъби да е без съдържание на
флуорид и без оцветители; ароматите да са натурални;
да е вкусна и със съставки, които са без негативен
ефект, дори при поглъщане в големи количества,
за да бъде ритуалът на миене на зъбки забавление.
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Станаха ли по-популярни натуралните съставки в
тази категория?
Да, натуралните съставки не случайно са все
по-търсени и предпочитани. Тяхната полза и
благотворно действие са познати от векове и
използвани в природната медицина още в древността.
Например в пастата за зъби lavera ще откриете био
невен, който е известен с своя противовъзпалителен,
балансиращ и заздравяващ ефект.
Определяща ли е цената при избора на продукти
от категорията Детска орална хигиена?
Родителите търсят най-доброто за децата си - ако
продуктът задоволява критериите им за качество и
ефективност и е на разумна цена, бързо се превръща
във фаворит на рафта. Възможността да бъде закупен
на промоционална цена или с допълнителен бонус
винаги се посреща с радост.
Какви вкусове се търсят най-много и доколко
са важни вкусът и цветът на детската паста за
потребителите?
Плодовите натурални вкусове са предпочитани и
харесвани от мъниците, защото те са им любими и
познати. Липсата на оцветители е предимство.
От кои канали най-често се купуват този тип
продукти според вашите наблюдения?
Купувачите често избират търговски обекти с добър
имидж и изграден авторитет, където могат да получат
компетентна информация - дрогерии, аптеки, био
магазини, като възможността за онлайн покупка е
предимство при повторна покупка.

ДЕТСКА ОРАЛНА ХИГИЕНА

ни показва, че все повече брандове подобряват своите
продукти в посока по-чисти формули, клонящи към
100% натурални съставки.

„Пазарът ни показва, че все повече
брандове подобряват своите продукти
в посока по-чисти формули“
Христо Христов,
Бранд мениджър, Арома Козметикс АД
Освен възрастовата насоченост кои са другите
фактори, които определят избора при покупката
на продукти за орална хигиена за деца?
Във всяко семейство, дечицата са именно тези членове,
които се радват на най-голямо внимание и грижа, и чиито
продукти биват подбирани след щателно проучване.
Разбира се, това е общовалидно за всички детски
продукти, и пастите за зъби не правят изключение.
Правейки своя избор, всеки родител задължително
обръща внимание на съдържанието на флуор в пастата
за зъби. Това е една съставка, която много често бива
определяща в избора. Тя е необходима за правилното
изграждане и минерализацията на зъбите от ранна
детска възраст, но среща и върли противници, найвече с оглед факта, че предозирането му би могло да
доведе до обратен ефект – отслабване на емайла и
костната структура като цяло. Не е случайно и това, че
сред продуктите за детско дентално здраве са единици
кодовете, съдържащи мента. Дори в най-меките си
варианти, тя се явява твърде лютива за тях и винаги
предпочитат алтернативните сладки вкусове.
Станаха ли по-популярни натуралните съставки в
тази категория?
През последните няколко години, темата със
заливащата ни пластмаса набира страхотна
популярност. Впечатление прави, че тя върви ръка за
ръка с натуралността на козметичните продукти, а и
не само. Отделящата се микропластмаса в продуктите
буди тревожност в запознатия потребител и същият
пренасочва вниманието си именно към чисти формули и
екологични опаковки. Ковид ни направи по-отговорни,
по-внимателни и по-интересуващи се към това до което
се докосваме и приемаме. Ако преди натуралността не
означаваше нищо повече от силен клейм и по-висока
цена, то вече тя е по-скоро едно задължително доверие
и сигурност, което иска да вижда потребителят. Пазарът

Определяща ли е цената при избора на продукти
от категорията Детска орална хигиена?
Правейки обзор върху стила на пазаруване на
Българския потребител, смело можем да твърдим, че
цената винаги ще остане водеща. Редица анализи и
статистика доказват превесa на ценовата податливост
на потребителите. Грижата за детското орално здраве
ни кара да пречупим през призма тези нагласи, тъй
като за малките членове на семейството отделяме
по-голямата част от семейния бюджет, респективно
купуваме и по-скъпи продукти с мисленето, че цената
определя качеството им.
Какви вкусове се търсят най-много и доколко
са важни вкусът и цветът на детската паста за
потребителите?
Истинско предизвикателство за всеки родител е да
приучи детето си редовно и правилно да четка своите
зъбки. Тук на помощ идват производителите на пасти
за зъби, които влагат най-актуалните и любими цветове
и аромати в своите продукти така, че да ангажират
вниманието и интереса на децата. По този начин детето
се осланя на миенето на зъбките като на приятно и
забавно задължение. Дечицата обичат сладките вкусове и
аромати, и пазарните данни го доказват – най-купуваните
кодове са именно с аромат на ягода, ябълка и банан.
Детските води за усти будят ли интерес или са все
още слабо развит сегмент?
Водите за уста са крайно специфичен продукт що се
отнася до употребата от деца. Макар да са един незаменим
помощник в правилната грижа за дентално здраве, те
категорично не се препоръчват за деца под 6 годишна
възраст поради риска от поглъщане. Появяват се в
доста по-късен етап при вече изградени навици, когато
порасналите деца се припознават като големи и често
превключват към водите за възрастни. Сегментът сам по
себе си не бихме определили като слабо развит, а по-скоро
като оптимално развит за ограничения си потенциал.
От кои канали най-често се купуват този тип
продукти според вашите наблюдения?
Като най-слабо засегнати от Ковид, хипер и
супермаркетите остават най-големият канал в обем
и стойност за категория устна хигиена. Делът им е от
такова значение, че успява да диктува почти половината
от продажбите на категорията в стойност. Не е тайна за
никого обаче, че през последните няколко години се
наблюдава много сериозна заявка за присъствие от
страна на дрогериите, чиито пазарен дял тенденциозно
расте и се нарежда на второ място след хипермаркетите
по обем в стойност. Те отчитат прилив на доста
по-информирани и целенасочени клиенти, търсещи
по-широк асортимент продукти за дентално здраве.
www.progressive/pharma.bg 2 : 2022
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Девет типа аптечни клиенти
Понякога е трудно за фармацевта в аптеката да определи какво може да очаква
от различните клиенти, които всеки ден пресичат прага на аптеката. От друга
страна точно познанието за клиентското държане определя тактиката на
поведение, която служителят на аптеката ще избере при работа с него!
От Ивайло Кунев, www.pharmiq.bg

С натрупването на опит фармацевтът може да
разбере какъв клиент е застанал пред него още
с първите крачки в аптеката или на база първите
думи на клиента и в зависимост от това избере
каква тактика да използва за работа с тях. Ето
класификация на няколко от често срещани
типове клиенти:

АГРЕСОРЪТ
Как да го познаете: Започва да атакува и да
изказва негативи, едва стъпил в аптеката („тясна
врата”, „хлъзгав под” и т.н.). След като стигне до
касата, той наводнява фарамацевта с множество
провокативни въпроси, опитвайки се да създаде
конфликтна ситуация.
Как да работим с него: При работа с такъв клиент
е важно да се намерят точки за полезност за него
(колкото сте му по-полезни, толкова агресията
намалява): отговаряйте коректно на въпросите,
като се фокусирате върху логиката, проявявате
приятелство не се обиждайте и не показвайте
раздразнение (те това искат) от тежките атаки.

ОПЛАКВАЩИЯТ СЕ
Как да го познаете: Въпреки, че често разговора
изглежда спокоен и балансиран, може внезапно
22 | брой 2 : 2022

да избухне в оплакване и "мрънкане". Причината
може да бъде всичко - от липсата на пари в касата,
до отказ да му дадете лекарство без рецепта.
Той обича да обвинява системата, аптеката и
фармацевта, че не работи добре. В случай на
конфликт, той заплашва да отиде в друга аптека,
обещава да "напише жалба" до ръководството.
Как да работим с него: Стратегията да го оставите
да „Изпусне парата" в този случай ще помогне задавайте емапатични въпроси: „Разбирам ви....
Ако бях на ваше място и аз щях да мисля така и
след това използвайте модела: ", но " т.е кажете:
"Напълно ви разбирам, но погледнете и от моя
гледна точка не е възможно да ви дам този
медикамент без рецепта".

УМНИКЪТ
Как да го познаете: Започва да "съветва" вас
и другите клиенти, които вече са в аптеката.
Скептичен, упорит и уверен в правотата
на собствените си знания. В общуването с
фарамацевта той често оспорва аргументите му,
като се обръща към личните си познания и опит.
Как да работим с него: Когато работите с "умник",
трябва да апелирате към неговото високо ниво
на интелект ("Вие сте много интелегентен човек,
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сигурен съм, че разбирате това") и твърдо
отстоявайте вашето професионално мнение,
запазвайки спокойствие. Действайте само с факти.

предложите алтернатива на този клиент, който
идва за конкретен продукт - това го обърква).

СЪТРУДНИЧЕЩИЯТ
ЦЕЛЕУСТРЕМЕНИЯТ
Как да го познаете: В движение, докато говори
по телефона той ви дава рецептата от лекар или
просто ви казва като лекар какво да му дадете,
на коя фирма, колко микрограма и т.нат. Показва
ви, че много бърза с жестове и поведение.
Как да работим с него: В този случай, всяка
една техника за допълнителни и над продажби
може да бъде посрещната агресивно от този
„ориентиран към целта“ клиент. Покажете, че
цените времето му, започнете да се движите и
говорите по-бързо.

ТРЕВОЖНИЯТ
Как да го познаете: Често купуват лекарства не за
себе си, а за по-възрастен роднина или дете. Дори
да купува за себе си той откровено не е сигурен в
правилността на своя избор, той задава въпроси
като „това наистина ли работи?“, "ако вие бяхте на
мое място какво щяхте да вземете?".
Как да работим с него: Най-често тези клиенти са
склонни да си сътрудничат с фармацевта, така че
бъдете изключително компетентни: разкажете
подробно за ползите от лекарството и ползите
от закупуването му, бъдете търпеливи, но
постоянни. Ако майката дойде с детето, можете
да използвате "забранения" метод: започнете
приятелска комуникация с детето, като по този
начин привлечете клиента към вас.

УЧЕНИКЪТ

Как да го познаете: Като правило, той знае какво
му трябва, но не е сигурен и би искал да направи
кратка консултация, в която да чуе вашето мнение.
Целенасочено се стреми да бъде консултиран от
фарамацевта, като задава само тези въпроси, за
които наистина се нуждае от отговор.
Как да работим с него: Това е найконструктивният клиент, който може да се
пожелае - с ваша помощ той бързо ще направи
избор. Допълнителни продажби в този случай
са възможни, ако можете ясно да обосновете
предимства и ползите от закупуването на
лекарството / свързания продукт.

СЪСЕДЪТ
Как да го познаете: Весел, дружелюбен,
приятелски, той започва да се шегува и да
ви говори на "ти" и малки имена от прага,
разказвайки за себе си и за своите малки
радости.
Как да работим с него: Трябва да се помни, че
основната цел на посещението на “съседа” не
е толкова покупка (тя може да бъде за някаква
дреболия), а “да ви види” и да си поговори с
вас. Ако времето позволява, по-добре е да
изслушате такъв клиент - "съседа" ще го оцени, а
ако времето не позволява, винаги можете да се
усмихвате и да се позовавате на необходимостта
да продължите да работите.

БЛАГОДАРНИЯТ

Как да го познаете: След като поздрави, той пита
за наличието на конкретно лекарство („видяно
в рекламата“) и задава много въпроси за него:
какъв цвят е пакетът, каква форма е таблетката
и т.н.

Как да го познаете: Веднъж вече сте помогнали
на този клиент, а сега се е върнал, изпълнен с
благодарност и вяра във вас. Интересува се,
задава въпроси и внимателно слуша отговорите.
През цялото време ви изказва благодарност.

Как да работим с него: Най-добрият подход в
тази ситуация е търпеливо разкажете всичко
за препарата. Ако има много въпроси, но има
опашка, можете да извадите инструкцията
и да поканите клиента да се запознае с нея.
Но бъдете подготвени за факта, че дори и да
направите най-добрата и подробна лекция
за продукта “ученикът” може да си тръгне
без да купи нищо (опасността нараства, ако

Как да работим с него: “Благодарният” клиент
ви възприема като приятел, като негов
познат експерт и напълно ви се доверява на
препоръките. Можете да го разочаровате само
чрез „прекомерно рекламиране“ на даден
продукт при опит за допълнителни продажби
или чрез даване на погрешна препоръка, за
да оправдаете доверието на този клиент - да
бъдете коректни и компетентни.

24 | брой 2 : 2022

Sandoz
Berlin-Chemie

Doppelherz aktiv Гинко Билоба + Омега-3

Диклак Макс гел 5%

Памет и оросяване

Болка

Stada

Sanofi
Beiersdorf
A-Derma

Bepanthen Сенсидерм Крем против сърбеж и
зачервяване

Allegra

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

A-Derma Protect Kids Слънцезащитно мляко за
деца SPF50+

Ефералган за деца 3-9 години

Дерматологични
проблеми

Алергии

Слънцезащита

Слънцезащита - деца

Болка и температура
- деца

Axxon

Dermicos
Селекта Интернационал

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

Eludril Classic Вода за уста

Mustela Stelatopia Почистващи мокри кърпички

Nuxe Reve de miel Почистващ гел за ръце

Бебешки храни

Бебешки храни

Орална хигиена

Почистване и
дезинфекция

Почистване и
дезинфекция

29.3.2022 /12:00/

Час и дата на покупката

ЛЕГЕНДА:

29.3.2022 /12:30/

456.23 лв.

32.02 лв.
429.77 лв.

Обща средна цена на липсващите продукти:

Приблизителна цена на потребителската кошница:

424.21 лв.

17.49 лв.

7.63 лв.

18.09 лв.

47.49 лв.

2 продукта

400 мл

47.59 лв.

422.14 лв.

Грижа за тялото

20 мл

1 продукт

Biotrade

Biotrade Keratolin Body 8 % Urea Хидратиращ
Лосион за Тяло

Грижа за лицето

42.59 лв.

35.35 лв.
18.71 лв.

4.31 лв.

8.71 лв.

13.59 лв.

36.42 лв.

3.18 лв.

37.89 лв.

5.59 лв.

39.20 лв.

33.30 лв.

9.48 лв.

10.99 лв.

13.09 лв.

5.37 лв.

14.29 лв.

11.99 лв.

16.80 лв.

21.79 лв.

17.16 лв.

13.49 лв.

22
продукта

4.75 лв.

8.71 лв.

11.19 лв.

32.99 лв.

3.19 лв.

30.39 лв.

5.99 лв.

36.79 лв.

31.39 лв.

10.19 лв.

11.09 лв.

11.69 лв.

6.09 лв.

15.29 лв.

13.19 лв.

15.79 лв.

22.09 лв.

17.50 лв.

14.09 лв.

23
продукта

sopharmacy.bg

Липсващи продукти

L'Oréal

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

200 мл

75 мл

30 мл

50 бр

200 мл

250 гр

800 гр

40 гр

1000 мл

10 супозитории х 300
мг

250 мл

50 мл

10 таблетки х 120 мг

20 гр

Сашетa х 14

20 таблетки х 30 мг

100 гр

60 капсули

5 капсули х 300 мг

100 таблетки

60 таблетки

10 капсули

Количество

subra.bg

Платена сума:

Софарма Трейдинг

Lierac Homme Балсам за след бръснене

SVR Sebiaclear Измивна гел-пяна за лице

Грижа за мъжа

Грижа за лицето

Ей Енд Ди Фарма

Pierre Fabre

Hipp

Hipp Organic Combiotic 2 Преходно мляко за
кърмачета над 6 месеца

Bioderma
Арома Козметикс

Bioderma Abc Derm Мек измивен гел за бебета

Здраве Бебе Крем при подсичане под пелени

Козметика за деца

Козметика за деца

UPSA

Bayer

GlaxoSmithKline

Флавамед Таблетки против кашлица

Терафлу усилена формула при простуда и грип

Кашлица

Простуда и грип

Queisser Pharma

Medis

Walmark Калмацин форте

Defendyl Immunoglucane Accut

Витамини и минерали

Abopharma

Fortex

Марка & Компания

Имунитет

Пробиен форте

Витамини и минерали от A до Z

Пробиотици

Витамини и минерали

Име на Продукта

БРОЙ ПРОДУКТИ В PROGRESSIVE КОШНИЦА: 24 ПРОДУКТА

Вид Продукт

ИМЕ НА АПТЕКАТА

aptekamedea.bg

21.92 лв.

6.00 лв.

29.3.2022 /13:30/

430.03 лв.

4.46 лв.

1 продукт

425.57 лв.

15.56 лв.

46.29 лв.

23.29 лв.

33.23 лв.

10.59 лв.

13.35 лв.

6.62 лв.

32.72 лв.

3.19 лв.

30.81 лв.

5.69 лв.

45.45 лв.

30.25 лв.

7.69 лв.

11.05 лв.

29.3.2022 /14:30/

423.81 лв.

41.92 лв.

2 продукта

381.89 лв.

15.29 лв.

44.99 лв.

22.09 лв.

32.43 лв.

4.31 лв.

12.45 лв.

13.35 лв.

7.39 лв.

36.69 лв.

2.99 лв.

36.09 лв.

5.65 лв.

35.35 лв.

10.95 лв.

11.38 лв.

5.69 лв.

11.03 лв.

11.99 лв.

13.17 лв.

19.48 лв.

17.38 лв.

11.75 лв.

22
продукта

galen.bg
Няма такъв артикул

29.3.2022 /14:00/

463.06 лв.

220.01 лв.

9 продукта

243.05 лв.

34.99 лв.

11.90 лв.

3.40 лв.

31.60 лв.

5.20 лв.

34.90 лв.

10.30 лв.

10.60 лв.

13.58 лв.

5.39 лв.
12.84 лв.

13.60 лв.

11.60 лв.

16.40 лв.

13.00 лв.

11.99 лв.

14.18 лв.

25.50 лв.

13.48 лв.

11.94 лв.
18.53 лв.

15
продукта

23
продукта

remedium.bg

0.00 лв. - Ценова промоция

29.3.2022 /13:00/

443.81 лв.

54.39 лв.

3 продуктa

389.42 лв.

17.19 лв.

47.09 лв.

23.39 лв.

33.82 лв.

4.50 лв.

8.71 лв.

13.69 лв.

7.99 лв.

3.09 лв.

38.89 лв.

35.89 лв.

32.49 лв.

10.19 лв.

10.99 лв.

12.39 лв.

5.99 лв.

15.29 лв.

11.99 лв.

16.29 лв.

22.39 лв.

17.16 лв.

21
продукта

ОНЛАЙН АПТЕКА
vitania.bg

PHARMA КОШНИЦА, АПРИЛ 2022

366.bg

29.3.2022 /15:30/

446.98 лв.

54.92 лв.

4 продуктa

392.06 лв.

15.60 лв.

46.62 лв.

37.65 лв.

12.15 лв.

14.35 лв.

39.45 лв.

3.10 лв.

35.95 лв.

4.95 лв.

39.90 лв.

30.99 лв.

9.05 лв.

10.95 лв.

13.60 лв.

5.80 лв.

12.82 лв.

11.90 лв.

13.04 лв.

22.59 лв.

11.60 лв.

20
продукта

16.67 лв.

47.14 лв.

24.40 лв.

36.18 лв.

4.46 лв.

10.77 лв.

13.49 лв.

7.63 лв.

35.65 лв.

3.21 лв.

34.64 лв.

5.57 лв.

40.35 лв.

32.26 лв.

9.66 лв.

11.03 лв.

12.56 лв.

5.82 лв.

13.88 лв.

12.57 лв.

14.51 лв.

22.96 лв.

18.44 лв.

13.16 лв.

СРЕДНА
ЦЕНА НА
ПРОДУКТ

Артикулът не е в наличност в момента

29.3.2022 /15:00/

482.23 лв.

35.65 лв.

1 продукт

446.58 лв.

17.50 лв.

49.90 лв.

23.90 лв.

38.17 лв.

4.43 лв.

12.90 лв.

14.90 лв.

8.50 лв.

3.50 лв.

35.50 лв.

5.90 лв.

49.90 лв.

32.50 лв.

10.70 лв.

11.60 лв.

11.90 лв.

6.25 лв.

15.70 лв.

15.90 лв.

10.43 лв.

27.90 лв.

22.90 лв.

15.80 лв.

23
продукта

aptekizapad.bg

АНТИЦЕЛУЛИТНИ ПРОДУКТИ

Има изявена сезонност, като пролетта
е един от логичните пикове на интерес
Димитрина Колева е мениджър Връзки с ключови клиенти на аптеки
Фрамар и част от аналитичния екип, който определя търговските стратегии
на компанията.
В кой ценови клас са най-продаваните продукти?
Най-продаваните продукти са тези от по-високия клас,
защото потребителите са наясно, че евтини решения с
достатъчно добро качество няма.

Как се развиват продажбите на антицелулитни
продукти и продукти против стрии?
Както можеше да се очаква, с оттеглянето на COVID
притесненията, интересът на хората започна да се
връща към познати територии – отслабване, добър
външен вид, тонус. Антицелулитните продукти и
продуктите против стрии са били винаги интересна
тема, с уговорката, че повече възможност за свободно
движение на хората създава предпоставка и за по-голям
интерес. По време на локдауните и свързаните с тях
ограничения интересът бе по-нисък.

Различните видове промоции допринасят ли за
повишаване на продажбите?
В Аптеки Фрамар избягваме „промоциите заради
самите промоции“ като ключов инструмент за
продажби. Намалената цена (в постановения от
закона срок и параметри, естествено) е само от един
от елементите, които влияят на потребителската
кошница. Силно влияние имат консултацията от
фармацевта, телевизионна и онлайн реклама,
както и набиращите сила в момента препоръки от
известни инфлуенсъри. Покупката не е обвързана със
задължителна рецепта от лекар, но често клиентът се
допитва до фармацевтите на място, които консултират
спрямо спецификата на проблема. Изборът зависи и от
видяна реклама, коментари от приятели и известни
личности, споделена информация от социалните
канали.

Има ли сезонност в продажбите?
Има изявена сезонност, като пролетта е един от
логичните пикове на интерес, заедно с теми като
отслабване, детоксикация, външен вид. Напълно
нормално е – зимата е винаги свързана с няколко
килограма в повече, които влияят зле на самочувствието
на жените, също вече и на доста мъже. Мит е, че мъжете
не обръщат внимание на своя външен вид.

Какви са иновациите в тези две категории?
Комбинацията от различни процедури, подходящ
хранителен режим и физическата активност са едни
от най-доказаните помощници при борбата с целулит.
Но все пак първото и най-важно условие е да се
открият причините за появата му и да се избере найподходящата терапия, която е съобразена с начина на
живот на пациента и стадия на целулита.
Все по-популярни стават и хранителните добавки,
които подпомагат разграждането на мазнините и
пречистват организма от задържаните течности.
Клиентите осъзнават, че няма как да получат бързи
резултати и са склонни и на по-дългосрочни терапии, с
комплексен характер.

Какъв вид продукти от тези категории се купуват от
потребителите - крем, серум, олио или други?
Най-купуваните продукти са кремовете и геловете, но
все повече клиенти се ориентират към комбинацията
от различни методи за премахването на целулита.
На интерес се радват комплексните терапии, които
предлагат подобрена функционалност.

Кои са топ 5 най-продаваните брандове през 2021
година?
Сред най-търсените брандове в нашата верига са
продуктите на немската компания Asam Gmbh,
Lierac, определени продукти на Икаров, Жоржея и
други производители. Важно е да уточним, че това е
динамичен пазар, зависим от много фактори.
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НА ФОКУС

Над 23% ръст на продажбите на
имуностимуланти за последната година
Над 23% ръст в продадени опаковки има за
продуктите от категорията Имуностимуланти за 12
месеца назад от февруари 2022 г. спрямо предишния
12 месечен период. Това показват данни на IQVIA
България. В категорията се включват лекарства
без лекарско предписание и хранителни добавки.
Продажбите за посочения период са 2.836 млн. броя
опаковки, а за предходните 12 са били 2.287 млн. В
стойност продажбите за 12 месеца назад спрямо
февруари 2022 г. са близо 52.5 млн. лв.. Ръстът в
стойност спрямо предходния дванадесетмесечен
период е 28,96%, когато продажбите са възлизали
на близо 41 млн.лв.
Топ 5 корпорациите по продажби в стойност
на имуностимуланти за 12 месечния период до
февруари 2022, са отговорни за почти 40% от
продажбите в категорията. Те са (подредени по
азбучен ред): BIOSHIELD BG, BRANDEX, MEDIS,
STADA, UNICOMS BG.
Най-голям ръст на продажбите за споменатия
период в процент бележи компанията, която е
на трето място по продажби, а именно 319,02%.
Следващата, четвърта по продажби, също е със
сериозен ръст от 93,62%. Първата компания е с
ръст от малко над 10%, а втората с над 70%.
От началото на годината до февруари 2022 година
продажбите в стойност на имуностимулантите

са 13.37 млн. лв., което представлява увеличение
от 138,98% спрямо същия период от миналата
година. Броят продадени опаковки пък е над 724
хиляди, което е с 135,48% повече спрямо същия
период на 2021 г.
Топ 5 корпорациите по продажби в стойност на
имуностимуланти за януари и февруари 2022 г.
(подредени по азбучен ред) са: BIOSHIELD BG,
BRANDEX, STADA, UNICOMS BG, VITASLIM BG.
Те са реализирали 43,21% от продажбите на
имуностимуланти за периода. Ръстът, който е
най-впечатляващ, показва компанията, която
се подрежда на второ място по продажби в
стойност за въпросните месеци, а именно над
500 %. Почти толкова впечатляващ е ръстът на
четвъртата компания – 454%. Компанията, която
е на първо място по продажби в стойност за
периода е с ръст от 96%.
Топ 5 брандовете за 12 месеца назад спрямо
февруари 2022 година по продажби в стойност
са (подредени по азбучен ред): BIOZIN, BRANDEX,
DEFENDYL, RESISTA, STAMATIN. Стойността на
продажбите на първите пет бранда за периода
е близо 20 млн. лв., което е почти 40% от всички
продажби. Вторият по продажби в стойност от
първите пет е с ръст от над 300%, а третият с ръст
от 81%. Реализиралият най-много продажби
бранд е с ръст от над 10%.

НОВИ ПРОДУКТИ
Sorelex и Hyiodine - продукти за лечение на рани
Sorelex и Hyiodine са медицински изделия за лечение на рани, базирани на хиалуронова киселина.
• Sorelex превръзка за рани, съдържаща октенидин и хиалуронова киселина. Продуктът е подходящ при хронични,
комплицирани рани - заразени и непочистени рани с умерени до високи нива на ексудат. Sorelex е не само почистващ
антимикробен продукт, но и активно инициира лечебния процес.
• Hyiodine е течност за лечение на рани, съдържаща хиалуронова киселина и йод. Продуктът е подходящ при хронични,
дълболи рани – фистули, кухини, дълбоки джобове, дълбоки диабетни язви на стъпалата. Приложим за рани с всякаква
форма.
Логистична информация: Sorelex превръзка за рани 10 x 10 се предлага в опаковки от 10 броя и 1 брой; Hyiodine течност за
рани се предлага в опаковка от 22 грама и 50 грама.
Производител: Contipro a.s., Чешка Република
Вносител и/или дистрибутор: Виена Медтех ЕООД
Адрес на вносителя и/или дистрибутора:
1408 София, ул.“Орехова гора“ 14
Телефон: 0886442511
Уебсайт: www.viennamedtech.com
E-mail: viennamedtech@viennamedtech.com
www.progressive/pharma.bg 2 : 2022

| 27

НОВИ ПРОДУКТИ

Серия Lacalut за деца
Новата детска серия на Lacalut включва три пасти за зъби предназначени за деца от 0 до 6+ години. С
модерни и цветни опаковки и формули съобразени с възрастта на децата. Всяка от трите пасти е с различен
вкус, а абразивността съответстващ с възрастовата група. За най-малките е предназначена пастата Lacalut
Baby от 0 до 2 години, с вкус на малина и банан. Пастата е без оцветители и без захар, с калций и формула
предназначена да предпазва млечните зъбки от появата на кариеси. Lacalut Kids от 2 до 6 години е с вкус
на сладка мента и иновативна двуфазна формула, която защитава зъбите от сблъсъкът им със захарите
в храната, чрез високоефективния аминофлуорид зъбите се реминализират и стават по-устоичиви на
кариеси. При Lacalut Junior отново сме използвали двуфазната технология, като цветната фаза предпазва от
кариеси, първите постоянни зъби, а бялата фаза реминализира емайла. Пастата е с вкус на ябълка и свежа
мента, като е идеална за прехода между детските пасти и тези за възрастни.
Новата Серия Lacalut включва:
Lacalut Baby детска паста от 0 до 2 години
Lacalut Kids детска паста от 2 до 6 години
Lacalut Junior детска паста 6+ години
Маркетингова подкрепа: Дигитална реклама
Логистична информация: 55 мл. По 24 броя в кашон.
Производител:Dr.Theiss Naturwaren
Вносител и/или дистрибутор: Натурпродукт ООД
Адрес на вносителя и/или дистрибутора: гр. София бул. Христофор Колумб 64
Телефон и факс: (02) 979 12 19
Уебсайт: www.naturprodukt.bg

ExAller® спрей
Превенция и лечение на алергията към домашните микрокърлежи.
Опаковки от 75 ml и 150 ml, подходящи за единично и двойно легло и 300 ml – семейна, икономична опаковка.
ExAller® спрей представлява натурален продукт, разтвор на етерични масла на маточина и лимонена трева, който привлича
домашните микрокърлежи и позволява тяхното елиминиране. Само след 4 апликации, той премахва до 99% от домашните
микрокърлежи, съдържащите се в матраците и възглавниците. Това респективно води до значимо облекчаване симптомите
на алергичен ринит и астма при децата и възрастни, които са с повишена чувствителност към домашния прах.
ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА:
Активно третиране: 1 апликация веднъж седмично за 3 седмици за отстраняване на 99% от домашните микрокърлежи.
Поддържащо третиране: 1 апликация веднъж месечно.
Маркетингова подкрепа: ТВ кампания от 21.03. до 21.04., дигитални съобщения,
промоции в онлайн аптеките.
Логистична информация: ExAller® спрей може да бъде закупен в аптечната мрежа.
За повече информация:
https://www.exaller.com/bg/kade-da-kupya
Производител: Acar’Up Consumer Health Белгия
Вносител и/или дистрибутор: Евофарма ЕООД
Адрес на вносителя и/или дистрибутора: гр. София 1618, ул. Пирински проход 24
Телефон и факс: 02/ 962 12 00
Уебсайт: www.exaller.bg
e-mail: info@ewopharma.bg

Ксилодекс 0.05% и Ксилодекс 0.1%
Ксилодекс е спрей за нос, който облекчава хремата (ксилометазолин) и възстановява лигавицата на носа (декспантенол).
• Декспантенолът хидратира носната лигавица и подпомага заздравяването ѝ.
• Подходящ е за често боледуващи пациенти, в удобна форма за употреба.
• Подходящ при вазомоторна хрема и риносинузити, за заздравяване на рани на лигавицата и след операция на носа.
Предлага се в две концентрации:
• Ксилодекс 0.05% – за деца от 2 до 6 години.
• Ксилодекс 0.1% – за деца над 6 години и възрастни.
Лекарствен продукт без лекарско предписание.
Маркетингова подкрепа: Активна работа с лекари. Печатна и интернет реклама.
Търговски активности към аптеките.
Логистична информация: Опаковка от 10 мл разтвор.
Производител: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A., Poland
Вносител: З.Ф. Полфарма – клон България
Адрес на вносителя: София 1700, бул. „Симеоновско шосе“ № 85“З“, ет. 3, офис 3.
Дистрибутори: Фьоникс, Стинг, Софарма Трейдинг, Фармнет
Телефон и факс: 02/ 440 08 43
Уебсайт: www.polpharma.bg,
e-mail: office.bg@polpharma.com
28 | брой 2 : 2022
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Детска паста за зъби BilkаDENT KIDS 5 +
Предназначена за ранна профилактика на детските зъби – както за млечни така и за първи
постоянни. Специално разработена по препоръка на стоматолози с Натриев Флуорид. Предпазва
от кариеси и поддържа устойчивост на зъбния емайл. Екстрактът от лайка успокоява нежните
детски венци и създава комфорт при поникване на зъбите. Нежна гел формула, с ниска абразивност
и приятен плодов аромат.
Маркетингова подкрепа: дигитални кампании, активации на мястото на продажбата, промоции
Логистична информация:
Eдинична опаковка: туба в кутия – 75 ml
Кашон/Дисплей – 24 бр.
Производител: „Билка Лайфстайл“ ООД
Дистрибутор: „Аксон – България“
Адрес: София 1616, ул. „Ботко войвода“14
Телефон: +359 2 9713887; +359 2 9713889
Уебсайт: www.bilkalifestyle.com; www.bilkacollection.bg
e-mail: office@bilkalifestyle.com

ПРОДУКТИ НА ФОКУС
Curaprox kids четка за зъби
Ултра мека четка за зъби за деца от 4 до 12 години. Доказано швейцарско качество и висок стандарт, наложен от бранда Curaprox. 5500
фини косъмчета, всяко х 0.09 mm в диаметър почистват нежно и ефективно – премахват изключително много плака, но щадят емайла
и венците. Осмоъгълна дръжка за четкане под ъгъл от 45o - половината от четката
върху венците, половината върху зъба. Малка глава за лесен достъп до задните
зъби. Налична в 6 искрящи цвята за повече настроение.
Маркетингова подкрепа: Брошури, обучения на потребители и стоматолози,
печатна и дигитална реклама, мостри, брандинг на продукт.
Логистична информация: Опаковка: 1 бр. блистер, 36 блистера в кутия
Производител: Curaden AG, Kriens, Switzerland
Вносител и/или дистрибутор: БУЛДЕНТ ЕООД
Адрес на вносителя и/или дистрибутора: гр. София, ул. Неделчо Бончев 10
Телефон и факс: 0700 16 101, 0878 106 106
Уебсайт: www.budent.bg
e-mail: office@buldent.eu

DR.SCHELLER Нощен серум AHA с лифтинг ефект
• С пилинг ефект,отстранява мъртвите клетки от кожата*
• Изглажда кожата и създава сияен тен
• Хидратира и задържа водата в кожата
• Подсилва производството на колаген и стяга кожата
Нощният серум против бръчки с AHA киселини (плодови киселини) и с възстановяваща комбинация от екстракти от семена
от арган, семена от амарант и корен от женско биле отстранява мъртвите клетки, изглажда зрялата кожа и стимулира
естествения процес на възстановяване на клетките.
Този продукт е:
• без съдържание на силикони, минерални масла, парабени, изкуствени оцветители и аромати
• произведен в Германия
• Веган
• Natrue сертифициран
Маркетингова подкрепа: Печатни рекламни материали, промоционални активности в търговската мрежа,
тестери, онлайн кампании.
Логистична информация: 15мл, 3 бр в търговска опаковка
Производител: BCG Baden-Baden Cosmetics Group GmbH
Вносител и/или дистрибутор: Таота ЕООД
Адрес на вносителя и/или дистрибутора: гр. София – 1407, ул. Страцин 17
Телефон и факс: 02 962 05 71
Уебсайт: www.taota.com
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