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Потребителите стават
все по-информирани
за нуждата от употреба
на слънцезащита и
пробиотици
Лятото наближава и е време да се подготвим с най-важните предпазни
средства. Безспорно на първо място стои слънцезащитата. Вредата от
прекомерното излагане на слънце без предпазни средства е вече добре
известна на повечето хора, което можем да разберем и от наблюденията
на производителите на слънцезащитни продукти. По думите им
потреблението на продукти за защита от слънцето се увеличава
в последните няколко години значително и хората стават все покомпетентни в избора, който правят. За 2020 и 2021 година се забелязва
немалък ръст в слънцезащитните кремове за лице, което говори, че
хората все по-сериозно осъзнават необходимостта от употребата на
продукти за защита при излагане на слънчевите лъчи.
От производителите научаваме още, че дамите са по-честия потребител
на продукти за слънцезащита, а също така, че най-често този тип продукти
се купуват от дрогерии и аптеки.
Други важни продукти за летните месеци са пробиотиците. Стомашните
вируси, както и хранителните натравяния са често срещани в найтоплия сезон от годината. За да се предпазим или подпомогнем побързото възстановяване на функцията на стомаха и червата, често се
обръщаме към пробиотиците. Продажбите на пробиотици в брой от
началото на годината до месец април включително възлизат на близо
1.1 млн опаковки. За същия период от предходната година са били
над 830 хил., което показва ръст от 32%. Какво точно представляват
те, каква е разликата между пробиотик, пребиотик и синбиотик, както
и как фармацевтът може да препоръча най-подходящия продукт на
своя клиент ни споделя Д-р Зорина Димитрова Петрова на стр. 4. От
производителите на пробиотици пък научаваме, че потребителите често
избират продуктите на базата на препоръката и доверието, което имат
към различни авторитети в това число лекари и фармацевти. Повлияни
са също и от телевизионни кампании и това е най-силно осезаемо,
когато избират продукт с профилактична цел. Марките, които държат на
безкомпромисното качество на продуктите се ползват с повече доверие
от потребителите.
Според Euromonitor International търсенето на санитарна защита в
България се е възстановило напълно през 2021 г. след значителното
спадане, преживяно от категорията през предходната година поради
домашната изолация в резултат на пандемията. По-голямата мобилност
извън дома, тъй като ограниченията отслабнаха, води до това жените да
използват по-голямо количество превръзки по-често, докато тампоните,
които пострадаха най-много по време на пандемията поради значително
намаляване на пътуванията и дейностите, регистрират забележителен
ръст на обема на дребно през 2021 г., за да надминат продажбите през
2019 г. Повече по тази тема можете да прочетете на стр. 18.
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НОВИНИ

Липсата на лекарства у нас рязко намаля
Липсата на лекарства у нас рязко намаля. От 300 на седмица,
броят на медикаментите с недостиг падна до 95, показват
актуалните данни в Специализирана електронна система за
проследяване и анализ на лекарствените продукти (СЕСПА).
Причината за рязката промяна не се дължи на промени във
вноса или износа на лекарствата. Той е следствие на промяна в методологията, по която се генерира списъка. В него
трябва да попадат само медикаменти, чиито наличности са
по-малки от 65 на сто от необходимите количества за задоволяване на потребностите на населението за един месец,
изчислени въз основа на средномесечното потребление за
предходната половин година.
Заради грешка в методологията обаче списъкът е бил доста
по-раздут. Дефектът бе засечен при одит на „Информационно
обслужване", който бе поискан от официалните власти след
сигнали най-вече от паралелни търговци. В крайна сметка
списъкът стана три пъти по-малък. Сигнали за липсващи лекарства от страна на пациентите обаче към момента
няма, а медикаменти като Визим, за които отдавна имаше сигнали за недостиг продължават да с в него.
„Одитът на СЕСПА, който бе назначен от МЗ и се извършва съвместно с Министерството на електронното управление, е вероятната причина отклонението на системата от дефинираното в нормативната база да бъде установено
и коригирано. СЕСПА е създадена с идеята да работи в полза на българските пациенти и потребители и в момента
тя изпълнява тази своя функция, генерирайки данни за недостиг, установявани по напълно законосъобразен
начин. Приветстваме направеното от МЗ, защото интересът на обществото е законът да се спазва и електронните
системи да работят с коректна изходна база“, коментира и Боряна Маринкова, директор на Българската асоциация за развитие на паралелната търговия.

Публикуван е нов списък на лекарствени
продукти за заявления
Националният съвет по цени и реимбурсиране на
лекарствените продукти публикува на сайта си списък
на лекарствените продукти, за които следва да се подаде
заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано
от четири месеца и не по-късно от три месеца преди
изтичането на тригодишния срок (до 30.06.2022 г.), съгласно
чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1
декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба
за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране
на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015
г.), съобщават от организацията - https://www.ncpr.bg/bg/.

Проф. Сербезова е вицепрезидент на 75-та сесия на Световната здравна
асамблея
Здравният министър проф. Асена Сербезова беше избрана за вицепрезидент от името на Европейския регион на
75-та сесия на Световната здравна асамблея, която се проведе в Женева, Конфедерация Швейцария в периода 22
- 28 май 2022 г. Темата на Асамблеята тази година бе „Здраве за мир, мир за здраве“.
В рамките на Асамблеята министър Сербезова взе участие в панелна дискусия, организирана от регионалните
директори на регион Европа, Африка и Източно Средиземноморие на СЗО на тема: „Здраве за всички, независимо
откъде идват“, посветена на здравето на бежанците и мигрантите.
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PR ПУБЛИКАЦИЯ
Съдържание от SOpharmacy

В SOpharmacy инвестираме във
фармацевтите, така че да се чувстват
спокойни и уверени в ролята си на
здравен партньор
Виолета Баракова, магистър-фармацевт,
Директор „Оперативна дейност“ в SOpharmacy
Променя ли се функцията на аптеката и каква е
ролята на фармацевта в нея днес?
Когато говорим за функцията на аптеката днес,
няма как да не отбележим, че все по-устойчиво тя
се налага като вход в здравната система. Аптеката
е първото място, което пациентите посещават за
здравен съвет и подкрепа. А фармацевтът е техен
здравен партньор и консултант. В България дълги
години пациентите възприемаха аптеката основно
като място за продаване на лекарства и до там се
ограничаваше и ролята на фармацевта. Именно,
за да променим това, създадохме концепцията
SOpharmacy. Вече 7 години работим активно, за да
променим възприятията, както за начина, по който
трябва да изглежда и функционира аптеката, така и
за ролята на фармацевта в нея. И мисля че го правим
успешно, защото пациентите ни се доверяват.
Доказателство за това е, че през 2021 г. определиха
SOpharmacy за своя любима аптека в класацията My
Love Marks.
Какво е значението на професионалната
консултация за изживяването на пациента в
аптеката?
В концепция SOpharmacy всеки елемент е така
създаден, че да внушава и надгражда разбирането
ни за здравна грижа. Като започнем от откритата
и приветлива среда, преминем през широкото
портфолио, с което гарантираме удовлетворяване
и на най-специфичните здравни потребности – и
завършим с консултацията от нашите фармацевти.
Те са така подготвени, че да предоставят
професионален здравен съвет по различни, честно
срещани дискомфортни състояния, защото знаем, че
това е ценно за пациента. Регулярно, по утвърдена
методология, проверяваме и оценяваме нивото на
здравна грижа, което той получава при нас.
Каква е инвестицията, която SOpharmacy
прави в своите фармацевти?
Трудно е се даде еднозначен отговор, защото
инвестираме в няколко различни направления.

От една страна SOpharmacy e работодател,
който следва всички законови изисквания и
заплаща коректно труда на своите служители. За
допълнителен комфорт сме изградили и богат
социален пакет, в който са включени придобивки
като допълнителни здравно осигуряване, карта
за спорт, ваучери за храна, допълнителни
дни отпуск, бонуси при препоръка на нови
служители и други. На второ място, ние вярваме
в експертизата на фармацевтите ни и знаем,
че те имат нужните знания, за да се превърнат
в здравен партньор за клиентите ни до живот.
За да надграждаме и развиваме техните
умения да консултират създадохме собствена
обучителна академия, в която предоставяме
както професионални обучения, така и такива
за личностно развитие. И тъй като знаем, че
времето на фармацевта е ценно, надградихме
академията с дигитална платформа, през която
нашите служители могат да се обучават в удобно
време.
На последно, но не по важност място, сериозна
инвестиция правим и по отношение на бъдещите
магистър-фармацевти, които са достигнали
последен курс от своето обучение. Знаем колко е
важно да получиш адекватна подкрепа именно в
началото на своята кариера, затова създадохме
своя стажантска програма, с която да надградим
техните академични знания с практически
опит. При нас всеки стажант преминава през
практическо обучение под менторството на
фармацевтите в аптеките ни, работи по казуси
от практиката, има възможност да се запознае с
различните роли в работата на фармацевта и в
много ранен етап да развие умението си да бъде
здравен партньор.
Именно заради цялостната грижа, която
полагаме за нашите фармацевти, над 1000
специалиста избраха SOpharmacy за своето
кариерно развитие!
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Над 40% ръст в стойност на
продажбите на пробиотици за
първите 4 месеца на 2022
Продажбите на пробиотици в брой от началото на годината до месец април включително възлизат
на близо 1.1 млн опаковки. За същия период от предходната година са били над 830 хил., което
показва ръст от 32%. В стойност пък се отбелязва ръст от 42%. Стойността на продажбите за
периода е 18 млн. лв., като за предишната година е била близо 13 млн. лв. За последните 12
месеца към април са продадени 3.9 млн. броя опаковки, което с 34% повече от продажбите за
предходните 12 месеца, когато са били 2.9 млн. В стойност пък ръстът за 12 месеца назад, спрямо
предходните 12 е 43,50% – нараснал е от близо 44 млн. лв, на 63 млн.лв. Топ десет корпорациите
по продажби в стойност в този сегмент за първите 4 месеца от годината (подредени по азбучен
ред) са: АБОФАРМА България ЕООД, ВЕДРА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АД, Витаслим ООД, Евофарма ЕООД,
КЕНДИ ООД, Фортекс Нутрасютикалс, МЕДИС ФАРМА БЪЛГАРИЯ, Неофарм България ЕООД,
НОБЕЛ ФАРМА ЕООД, Новартис България ЕООД. Те имат над 85% общ пазарен дял в стойност за
посочения период.

Пробиотици, пребиотици,
синбиотици: модерна прищявка
или терапевтична необходимост
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 токсикология 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 Представителството в България.
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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.
Съвременните препоръки за здравословен
начин на живот задължително включват доброто
чревно здраве като ключов фактор за здрав организъм и висока устойчивост на патогени.
Особено внимание се отделя на микробиота сборът от всички микроорганизми в човешкото
тяло: бактерии, вируси, гъбички и протозои. 90%
от този сбор представляват бактерии, които са и
са най-добре проучени.
Терминът микробиом се използва за означаване на целия генетичен състав на микробиотата. Често двата термина се използват
взаимозаменяемо.
Много специалисти наричат чревната микробиота „неглижираният орган“, защото неговото подробно изучаване е сравнително отскоро, но пък
направените констатации и изводи дават достатъчно перспективи за по-добро управление на
здравето.

Бързо и ефективно
овладяване на диарията.
Пребиотик БИМУНО фруктоолигозахарид, който
стимулира развитието на добрите
бактерии (бифидобактериите) и
има имуномодулиращ ефект, т.е
повишава противовъзпалителните
медиатори и понижава
възпалителните;

Бананови люспи, които имат
имат доказан антидиариен ефект.

Тази комплексна микробна общност е разположена в 4 основни екологични ниши:
● Кожа
● Носоглътка и дихателни пътища
● Уро-генитален тракт
● Гастроинтестинален тракт (ГИТ)
Червата са динамична и богата екосистема.
Развитието й преминава през различни етапи
от раждането, за да достигне до бактериалното
си равновесие в зрелия организъм. То от своя
страна играе ключова роля в метаболитните
процеси (чревната микробиота има метаболитен
капацитет близък до този на черния дроб), имунната защита, противовъзпалителния ресурс на
организма.
Различни заболявания се свързват с нарушения
в микробиома: Затлъстяване, диабет тип II, сърдечно-съдови заболявания, неалкохолна и алкохолна чернодробна стеатоза, синдром на раздразненото черво, хранителни непоносимости,
хронични възпалителни процеси, някои автоимунни заболявания и неврологични нарушения.
Три фактора влияят на здравата чревна микробиота: възрастта, хранителния режим (диетата) и
антибиотиците.
www.progressive/pharma.bg 3 : 2022
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Пробиотиците обикновено се определят като
живи микроорганизми, които имат полезно
действие за организма, като подобряват и възстановяват чревния микробен баланс.

определят като фруктоологозахариди (ФОЗ) или
галактоолигозахариди (ГОЗ). Към пребиотиците
спадат и ксилоолигозахаридите, както и някои
дизахариди (инулин).

Освен естествените пробиотици, съдържащи се в
различни храни, ние често приемаме пробиотиците под формата на допълнителни хранителни
добавки.

Фруктоологозахаридите се съдържат в редица
зеленчуци: лук, чесън, цикория, аспержи, овес,
ечемик. Галактоолигозахаридите се съдъжат в
различни кореноплодни зеленчуци, бобови култури като зелен грах, нахут, леща, както и в някои
млечни продукти. Макар и двата типа пребиотици да звучат почти еднакво, те имат различни
свойства.

Те всички трябва да отговарят на редица изсиквания, за да ги определим като пробиотици. Трябва
да са:
● живи в момента на прилагането (жизнеспособността, стабилността при приложение и съхранение, устойчивостта на ферментите в гастроинтестиналния тракт са основните ни критерии)
● Преминали оценка с документирани ползи за
здравето
● С ясно дефиниран щам или комбинация от
щамове
● Доказано безопасни (по принцип се приема, че
пробиотиците са с висока степен на безопасност,
но се изисква преминаването на определени
тестове)
Седемте основни щама микроорганизми,
които най-често се използват в пробиотичните продукти, са Lactobacillus, Bifidobacterium,
Saccharomyces,
Streptococcus,
Enterococcus,
Escherichia и Bacillus.
Най-често хранителните добавки съдържат
смесени култури от живи микроорганизми, а
не отделни щамове. Пробиотиците се измерват в колониеобразуващи единици (CFU), които
показват броя на жизнеспособните организми.
Предвид това, че пробиотиците могат да окажат
благотворно действие само, ако достигнат живи
чревния тракт, CFU има по-голяма достоверност отколкото общото тегло на съдържащите се
микроорганизми.
Технологичните процеси при производството на
пробиотиците също имат съществено значение
за качествата на крайния продукт. Основното
предизвикателство е щамовият микс да се запази
жизнеспособен и активен до момента на приложението и съхранението му. Съвременното
производство се базира на иновативни процеси
и ползва модерни лекарствени форми, за да
осигури точно това изискване – живи микроорганизми, което е ключово за ползите от приемането на пробиотик като хранителна добавка.
Пребиотиците са несмилаеми, лесно ферментиращи фибри, които са основна храна за полезните бакктерии. Не всички фибри са пребиотици,
но всички пребиотици са фибри. Най-често се
6 | брой 3 : 2022

ФОЗ подобрява чрената проходимост и предпазва от констипация; ГОЗ подчертано стимулира развитието и колонизирането на полезните
бифидо бактерии.
И ФОЗ, и ГОЗ доказано подпомагат чревната
флора и гарантират здрав чревен тракт. Те достигат дебелото черво непроменени, там ферментират до късоверижни мастни киселини.
Последните възстановяват чревната бариера и
нейната функционалност, модулират глюкозния
и липидния метаболизъм, както и възпалителния
отговор и имунната защита.
Синбиотиците са комбинация от пребиотици
и пробиотици. Съчетанието им повишава жизнеността на пробитичните микроорганизми и
тяхната устойчивост на външни въздействия.
Резултатът е синергично действие и подобрена
ефикасност.
Пазарът на пробиотиците бележи ръст в последното десетилетие, както в световен, така и в
национален мащаб. Все повече производители
включват в продуктовото си портфолио пробитичен/пребиотичен или синбиотичен бранд.
Редица клинични проучвания се насочват към
откриване и доказване на ползите от подобни
продукти за поддържане на здравето или за
повлияване на редица социалнозначими заболявания. Това налага да отделим внимание на тези
продукти, да разширим познанията си и да подхождаме компетентно при препоръчването на
подобни продукти.
Пробитиците безспорно имат място като допълващо
терапевтично звено при прием на антибиотици, стомашночревни проблеми, възпалителни заболявания и за поддържане на добра имунна защита.
Осведомеността по темата за пробиотиците
расте и това се отразява и на пазара в тази
категория. Ето какво споделят представители
на фирмите производители по темата:
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което провлича клиента. Не на последно място,
препоръката от медицински специалист – лекар/
фармацевт е от изключителна важност.
Каква е вашата прогноза за бъдещото
развитие на пазара?
В бъдещето пазарът на пробиотици ще продължава да расте заедно с развитието на науката за
микробиома.

В бъдеще пазарът на пробиотици
ще продължава да расте“
Мариела Димитрова,
Продуктов мениджър, Евофарма ЕООД
Наблюдава ли се ръст в пазара на
Пробиотици през последните години?
Последните тенденции в пазара на пробиотиците
са в посока ръст на продажбите в групата.
Това е свързано с все по-голямата осъзнатост
на медицинските специалисти и крайния
потребител по темата микробиом и връзката му
с общото здраве на човека.
Станаха ли по-осведомени потребителите
за необходимостта от употребата на
пробиотици и правят ли разлика между
различните видове (пробиотици,
пребиотици, синбиотици)?
Потребителите стават все по-информирани за
нуждата от употреба на пробиотици. Смятам, че
лесният достъп до информация в дигиталните
медии позволява по-голямата осведоменост
на крайния потребител. Едновременно с
това този потребител се губи в цялата тази
„инфодемия“. Всеки трябва да е наясно, че
първо и основно нещо е пробиотичният
щам да бъде подплътен с клинични данни за
безопасност и ефективност. Ние от BioGaia
спазваме всички тези високи стандарти, за
да предоставим на потребителя възможно
най-качественият и сигурен краен продукт с
патентована формула.
Какво според вашите наблюдения стои в
основата на избора на марка от страна на
потребителите?
Смятам, че на първо място е безопасността.
Всеки потребител иска да знае, че избраният от
него пробиотик няма да му навреди. Едва след
това идва ефективността и някои от другите
критерии. Силата на марката също е нещо,
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Колкото повече потребителите
са информирани за ползите от
пробиотици, толкова повече ще се
развива пазара в бъдеще“
Антон Цветков,
Търговски Директор, Исо Плюс БГ Solgar
Наблюдава ли се ръст в пазара на
Пробиотици през последните години?
Категорията пробиотици расте през периода
2020-2021 г. и това се дължи на интензивната
реклама на марките, свързани с конкретната
категория, както и на интереса и намеренията
за покупка от страна на потребителите към
продукти с имуностимулиращи ползи.
По-конкретно, в България категорията все още
не е толкова голяма, но се води от няколко
известни марки. Ръстът през последните
няколко години идва, както от интензивна
реклама към потребителите, така и от сериозна
работа с медицинската общност, която подкрепя
пробиотичната категория.
Станаха ли по-осведомени потребителите
за необходимостта от употребата на
пробиотици и правят ли разлика между
различните видове (пробиотици,
пребиотици, синбиотици)?
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Както бе споменато, рекламата за потребителите
помогна за повишаване на осведомеността
на хората към пробиотиците и ползите, които
продуктите предоставят. Има обаче още работа,
която трябва да се свърши, особено чрез лекари и
здравни специалисти, така че потребителите да са
по-добре информирани. В момента по-голямата
част от потребителите не могат да направят
разлика между различните видове пробиотици,
пребиотици и т.н. Както компаниите за хранителни
добавки, така и лекарите могат да обучават и
съветват хората да се запознаят с категорията и да
направят подходящия избор на продукти.
Какво според вашите наблюдения стои в
основата на избора на марка от страна на
потребителите?
Изглежда, че потребителите до известна степен
са убедени чрез рекламата да закупят марка от
конкретната категория. Въпреки това, изборът на
марка със сигурност може да бъде ръководен и
от медицински специалисти. Нашата компания е
фокусирана да обучава специалистите, които да
предоставят правилната информация, ползите
и насоките за нашите продукти и тяхното
превъзходство, уникалност и качество, така че да
информират коректно потребителите.
Колкото повече потребителите са информирани
за ползите от пробиотици, толкова повече ще се
развива пазара в бъдеще, тъй като продуктите
са доста полезни за здравето в няколко
аспекта. Пробиотиците са източник на полезни
микроорганизми, помагат за поддържане на
нивото на добрите бактерии и допринасят за
правилното функциониране на целия организъм.

Наблюдава ли се ръст в пазара на Пробиотици
през последните години?
Да, според моите наблюдения, категорията
бележи ръст в последно време.
Станаха ли по-осведомени потребителите за
необходимостта от употребата на пробиотици
и правят ли разлика между различните видове
(пробиотици, пребиотици, синбиотици)?
Потребителите определено са по-осведомени за
необходимостта от употребата на пробиотици.
Генерално обаче все още не правят разлика между
различните видове.
Какво според вашите наблюдения стои в
основата на избора на марка от страна на
потребителите?
Моето мнение е, че телевизионните реклами дават
съществено предимство на компаниите. Лидери в
продажбите са брандовете, които се появяват найчесто на телевизионния екран.
Каква е вашата прогноза за бъдещото
развитие на пазара?
Смятам, че ще се наблюдава ръст още 2-3 години
и след това се очаква стагнация. По-големият
контрол върху потреблението на антибиотици
(намаляване на потреблението и „свободния“
достъп в аптеките) със сигурност ще повлияе и на
потреблението на пробиотици.

Потребителите се интересуват все
повече за това дали продуктите
са подкрепени с доказателства за
ефективността им“
Светослав Попов,
секретар „Българско дружество по
пробиотична медицина“

Ще се наблюдава ръст още
2-3 години и след това се очаква
стагнация“
Александър Спасовски,
Кънтри мениджър, МЕДИС
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Наблюдава ли се ръст в пазара на
Пробиотици през последните години?
Пазарът на пробиотици е с възходяща тенденция. Това е една от динамично развиващите се
групи във фармацевтичния сектор.
Станаха ли по-осведомени потребителите
за необходимостта от употребата на
пробиотици и правят ли разлика между
различните видове (пробиотици,
пребиотици, синбиотици)?

ПРОБИОТИЦИ

Да, определено има развитие в тази посока.
Потребителите повишават своите познания. На
практика най-масово на пазара се предлагат
синбиотици. Наблюдаваме и навлизането на
постбиотици. Потребителите се интересуват все
повече за това дали продуктите са подкрепени с
доказателства за ефективността им. Наблюдава
се и промяна в познанията относно правилния
прием на пробиотични продукти.
Какво според вашите наблюдения стои в
основата на избора на марка от страна на
потребителите?
Все още голяма част от потребителите правят
избор на база най-ниска цена, но в последствие се убеждават, че качеството е най-важно.
Разочарованието от липсата на ефект остава
дълго. Все повече потребители търсят пробиотици които са профилирани за решаване на конкретен проблем.
Каква е вашата прогноза за бъдещото
развитие на пазара?
„Здравето започва от червата“ Хипократ.
Пазарът ще продължи да се развива но смятам,

че все повече ще се търсят висок клас продукти
подкрепени с клинични наблюдения. Очакват се
нови регламенти за регистрация от БАБХ, което
несъмнено ще даде доведе до промени.
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тели на хранителни добавки, съдържащи пробиотични бактерии, в телевизионна реклама
спомогнаха за популяризирането им. Едва ли
има човек, който да не знае, че пробиотиците
са продукти, които са източник на „полезни“
бактерии, а когато са съчетани с пребиотик,
представляващ своеобразен хранителен източник за бактериите, тази комбинация се нарича
синбиотик.

Пробиотиците са изключително
голяма категория продукти, която
продължава да се разширява“
маг. фарм. Лилия Божкова,
Експерт медицински маркетинг, Куайсер
Фарма България ЕООД
Наблюдава ли се ръст в пазара на
Пробиотици през последните години?
С изключение на 2020 г. (старт на КОВИД-19 пандемията) пазарът на пробиотици бележи постоянни двуцифрени ръстове всяка година, като
само за 2021 е пораснал с една трета.
Станаха ли по-осведомени потребителите
за необходимостта от употребата на
пробиотици и правят ли разлика между
различните видове (пробиотици,
пребиотици, синбиотици)?
Потребителите днес имат почти неограничен
достъп до информация, включително свързана
със здравни теми. Благодарение на глобалната
мрежа само с няколко клика на клавиатурата
можем да получим отговори на почти всички
въпроси, които имаме. Пробиотиците са изключително голяма категория продукти, която продължава да се разширява и на фармацевтичния
пазар се появяват все повече конкуренти, които
имат различни предимства, а това прави изборът на потребителите по-труден.
Ето защо, от една страна, препоръката на лекарите и фармацевтите се превърна в основната
двигателна сила за популяризирането на употребата на пробиотици.
От друга страна, сериозните инвестициите на
много от компаниите, производители и вноси12 | брой 3 : 2022

Смятам, че до известна степен и пандемията от
КОВИД-19, която постави сериозен фокус върху
здравето и укрепването на имунитета, също
допринесе за по-голямата популярност и широката употреба на пробиотичните продукти.
Какво според вашите наблюдения стои в
основата на избора на марка от страна на
потребителите?
Потребителите често избират продуктите на
базата на препоръката и доверието, което имат
към различни авторитети в това число лекари и
фармацевти. Доверяват се и на споделен положителен опит от други близки за тях хора или на
личен предишен опит. Повлияни са и от телевизионни кампании и това е най-силно осезаемо,
когато избират продукт с профилактична цел. В
тези случаи познаваемостта на рекламираната
марка, имиджа и доверието към нея допълват
влиянието на рекламните послания. Марките,
които държат на безкомпромисното качество
на продуктите се ползват с повече доверие от
потребителите.
Каква е вашата прогноза за бъдещото
развитие на пазара?
Що се отнася до развитието на пазара все още
няма единно европейско законодателство по
отношение на пробиотиците, но в бъдеще вероятно ще бъдат приети конкретни правила, които
неминуемо ще доведат до промяна на фармацевтичния пазар като е възможно част от конкуренцията да отпадне, друга да се промени, както
и да се появят нови продукти.
Изследването на потенциала на пробиотичните
бактерии все още представлява сериозен интерес за науката и ползите от приема им далеч
надминават само най-честата индикация за приложението им – като профилактика на стомашно-чревни неразположения и като съпътстваща
терапия при антибиотично лечение. Изследват
се и ползите от конкретните щамове и вярвам,
че в бъдеще ще ставаме свидетели на приложение на пробиотиците в коренно различни
сфери.

ИНТЕРВЮ

Нашата мисия е да
доставяме здраве всеки
ден, в цяла България

Николай Колев има над 25 години опит във фармацевтичния и финансовия сектори.
Той е заемал управленски, маркетинг и търговски позиции на няколко пазара.
Неговият кариерен път във фармацията започва в компанията Актавис (днес ТЕВА)
на позицията мениджър Бизнес развитие за международни пазари. По-късно поема
управлението на Профи Кредит и ролята на председател на Управителния съвет за
България, Централна Европа, Русия и част от Азия.
Към ФЬОНИКС Фарма България, Николай
Колев се присъединява през 2017 година като
управляващ директор и председател на
Управителния съвет. В началото на 2022
година Николай Колев пое управлението на
компаниите Фармексим и Хелп Нет, част от
немската Група ФЬОНИКС (PHOENIX Group) в
Румъния.
Днес той заема позициите на управляващ
директор и председател на Управителния
съвет на ФЬОНИКС Фарма, България,
Управляващ директор на Фармексим и Хелп
Нет, Румъния, председател на Управителния
съвет на българската (БАТЕЛ) и румънската
Асоциации на търговците на едро с лекарства
и е член на Борда на Европейската Федерация на
аптечните вериги.
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Г-н Колев, разкажете ни малко повече
за ФЬОНИКС Фарма: за историята на
компанията, както и за настоящата ѝ
дейност.
ФЬОНИКС Фарма е компания с над 25 години
присъствие на българския фармацевтичен
пазар. За това време сме натрупали много опит,
знания и умения, които днес надграждаме и
прилагаме в подкрепа, както на нашите клиенти
и партньори, така и фарма сектора като цяло.
Като част от немската Група ФЬОНИКС, нашата
компания има стабилна и сигурна основа, на
която да стъпи и смело да върви напред в своето
развитие.
Успехът на компанията през всички тези години
се дължи най-вече на екипа от хора, към днешна
дата над 650 в цялата страна, които работят
всеотдайно и извеждат фирмата на челни
лидерски позиции.

ИНТЕРВЮ

Важна част от успеха са и инвестициите, които
правим, както в развитие и разширяване на
нашата дейност, така и в подкрепа на пазара.
За последните пет години в тази насока сме
инвестирали над 10 млн. лева.
Днес ФЬОНИКС Фарма е много повече от
дистрибутор на фармацевтични продукти. Ние
сме интегриран доставчик на здравни услуги,
което ни прави водещи в това начинание.
Освен дистрибуция на лекарства, какви
други услуги предлагате на вашите
клиенти и партньори?
Като интегриран доставчик на здравни
услуги ние предлагаме пълна гама от
услуги с добавена стойност, различни от
доставката на лекарства. Като започнем от
Ексклузивното представителство на водещи
чуждестранни производители, минем през
аптечен и болничен пазар и обслужване
на близо 3 000 аптеки и 250 болници,
доставки и продажби на портфолио от над
12 000 продукта, разработването на здравен
софтуер, контакт център за обслужване на
клиенти, преддистрибуция на лекарствени и
медицински продукти и стигнем до програмата
ни за лоялност за аптеки „BETTY Моята аптека“.
Към всичко изброено ще добавя и най-новото
ни бизнес начинание – търговия и дългосрочни
бизнес отношения с доказани производители
в областта на висококачествените медицински
изделия и консумативи, както и най-новата ни
услуга, която ще стартираме съвсем скоро –
електронна търговия към крайни клиенти.
Тези дейности затварят кръга от услуги и
обслужват нуждите и интересите на всички
по веригата – производители, доставчици,
партньори и крайни клиенти.
Какво е вашето логистично и
дистрибуционно покритие?
ФЬОНИКС Фарма осигурява 100% национално
покритие на територията на България. Това
е факт благодарение на дългогодишния ни
професионален опит, изцяло новия ни автопарк
и логистичните ни центрове, разположени в 5
ключови точки в страната – в София, Пловдив,
Велико Търново, Бургас, а от началото на
2022 година и във Варна. Дистрибуционният
ни център във Варна е на европейско ниво
и е изграден според всички изисквания
на добрата дистрибуторска практика. Той
съчетава логистичната ни дейност с модерно
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и функционално офис пространство, където
нашите служители, гости и чуждестранни
партньори да се чувстват комфортно.
Изключително съвременните и модернизирани дистрибуционни центрове, с които
разполагаме, ни дават възможност да сме
по-близо до клиентите си и да отговорим на
всички техни очаквания.
Разкриването на нови мощности ни прави
още по-мобилни и ни дава възможност да
подобряваме непрекъснато услугите, които
предлагаме. Това беше целта на една от
последно откритите ни локации – тази в село
Кривина. Точно това е и целта на най-новата
ни трета локация, която ще открием скоро
в София. С нея общата ни складова площ в
страната се увеличава на над 14 000 кв.м.
Отлично развитата ни логистична мрежа ни
позволява да отговорим още по-добре на
нуждите и очакванията на нашите клиенти и
партньори.
До каква степен дигитализацията навлиза
в дистрибуцията на лекарства и каква е
ползата от нея? Вие предлагате ли някакъв
вид дигитални услуги, какви са те и как
промениха бизнеса на компанията?
Дигитализацията е процес, който бързо
навлезе във всяка сфера на бизнеса и заедно
с възможностите, които предлага, отправя
и големи предизвикателства. Като част от
един от най-бързоразвиващите се сектори,
ние няма как да не сме в крак със световните
тенденции и изискванията на пазара.
В тази насока имаме голямо предимство,
защото ФЬОНИКС Фарма разполага със
собствен софтуерен екип, който разработва
нашия здравен софтуер „Аптека Експерт“ и
непрекъснато го допълва с функции и услуги,
които са в помощ на ежедневната работа на
фармацевтите. Единствено ФЬОНИКС Фарма
предлага толкова цялостно софтуерно покритие
на пазара. Това ни качва още едно стъпало
нагоре в обслужването на клиентите ни.
Как се развива фармацевтичната
индустрия според вашите наблюдения и
каква е прогнозата ви занапред?
Фармацевтичната индустрия е смятана за една
от най-печелившите, но в действителност тя
също е изправена пред редица предизвикателства. Това важи още по-силно за изминалите

ИНТЕРВЮ НА МЕСЕЦА

почти 3 години, когато пандемията от COVID-19
и икономическите промени в страната ни, ни
поставиха в ситуация, която носи много неизвестни и рискове.
Затова бих казал, че прогнозите към този
момент са за относителна предпазливост в
очакванията ни за представянето на бранша
и по-скоро умерен ръст на фармацевтичния
пазар в рамките на 6-8%. Той ще се генерира
основно от навлизането на нови, иновативни
лекарствени продукти и повишаването на
цените на продуктите за здраве, които не се
регулират.
Според нас водещите тенденции, които ще
окажат влияние върху фармацевтичния
сектор, ще са свързани с дигитализацията и
въвеждането на електронно здравеопазване,
нарастване на дела на дигиталната търговия,
поддържане на консолидацията на аптеки и
търговци на едро и увеличаване на разходите
в логистичната верига.
Какви са вашите предстоящи проекти и
планове?
Бъдещето ни е изпълнено с много нови проекти
и усилена работа за тяхното осъществяване.
Вече споменах за откриването на ново
логистично звено в София, което ще е факт
до 1 месец. Други важни и мащабни проекти,
по които работим са налагането ни като
социално отговорна компания. Нашата мисия
е „Ние доставяме здраве“ и именно това ни
подтикна към стартирането на програмата ни
за устойчиво развитие – PHOENIX Green - чрез
нея искаме да допринесем и за здравето на
околната среда. Тук ни очаква много работа,
но вече направихме първите си смели крачки
– в края на 2021 година започнахме поетапното
въвеждане на електронни документи, а от
началото на 2022 година всички счетоводни
документи, които издаваме са само електронни.
Предстои ни да заменим всички ФЬОНИКС
автомобили с хибридни модели и по този начин
максимално да ограничим вредните емисии от
ежедневната ни работа. Tова е следващата ни
голяма крачка в посока на това да сме социално
отговорни. Не на последно място, преминахме
към пълна дигитализация на специализираното
ни издание за фармацевти.
Развиваме и вътрешни инициативи за нашите
служители, с които да ги насърчим да се грижат
повече за себе си и за околната среда. Освен
за здравето се грижим и за развитието на
нашите колеги, като организираме стажантски

програми и търсим нови таланти, които да
станат част от екипа на ФЬОНИКС Фарма.
Нещо, което вече се случва, но има още
много път пред себе си е и откриването на IT
Hub в София. Тук сме изключително горди и
щастливи, защото България беше избрана сред
всички 27 страни, в които Групата ФЬОНИКС
има представителства за мястото, на което ще
се осъществи този проект.
Какво бихте определили като най-важно
за вашите клиенти?
Всички ние – ФЬОНИКС Фарма като интегриран
доставчик на здравни услуги и нашите
клиенти и партньори, сме част от един много
отговорен, но и изпълнен с динамика бизнес,
който изисква процесите да се случват бързо,
качествено и надеждно.
Работата с лекарствени продукти е преди
всичко дълг към обществото и за нашите
клиенти е изключително важно да знаят, че
имат сигурен и доверен партньор. Компанията
ни подхожда с голямо уважение към този
процес и затова сме изцяло фокусирани да
предлагаме качествени и иновативни услуги,
в подкрепа на българското здравеопазване.
Знаем, че винаги имаме какво да подобрим,
но най-важното е, че не спираме да работим
в тази посока.
Какво отличава ФЬОНИКС Фарма от
останалите компании в бранша?
Ние доставяме здраве! Всеки ден и до всеки
край на страната ни. Имаме отлично изградена
логистична мрежа, която покрива всички
точки на България, като на места доставяме по
2 и 3 пъти на ден, в зависимост от нуждите на
пазара. По последни данни дневно доставяме
по около 400 000 опаковки и това казва много.
Като интегриран доставчик на здравни услуги
ние предлагаме повече – повече услуги, повече
добавена стойност, повече възможности за
успешни бизнес партньорства.
Едно от нашите вярвания е, че ако помогнем
на нашите партньори, клиенти и доставчици
да бъдат по-успешни в тяхната работа, ние
също ще бъдем по-успешни в нашата.
Доказателство за това са 25 годишната ни
история и всички лоялни клиенти, които
имаме.
www.progressive/pharma.bg 3 : 2022
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Пазарът на продукти за женска
интимна хигиена ще достигне
27,80 милиарда до 2027 г.

Р

азмерът на глобалния пазар за женска
хигиена се оценява на 19,24 милиарда
долара през 2020 г. и се очаква да достигне 27,80 милиарда долара до 2027 г.
със среден годишен темп на ръст (CAGR) от 5,4%
през прогнозния период, става ясно от доклад на
Brandessence Market Research.
Искането да се разглежда женската хигиена като
основна потребност нараства в много икономики.
Федералното бюро по затворите на САЩ предоставя безплатно, достатъчно количество продукти за интимна хигиена за всяка затворничка за
осигуряване на подходящо здравно обслужване.
Цената на хигиенните продукти е много висока в
много икономики с ниски доходи; поне милиони
жени нямат достатъчно пари, за да си позволят
продуктите и това често води до липса на обра-
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зование поради отпадане или отказване от посещаването на училище. Повишената осведоменост за женската хигиена, заедно с наличността
на повече продукти, би довела до по-голямо
благополучие за повече жени. От голяма важност
е и употребата на правилния продукт за поддържане на нормално ниво на pH и за здравословен
живот.
По време на пандемията Covid-19 правителствата наложиха лок-даун в световен мащаб,
което доведе до увеличаване на безработицата
. Увеличената безработица пък от своя страна
доведе до намалена покупателна способност на
клиентите, което допринесе за спада в търсенето на женски продукти. Според доклада, само
15% от индийските момичета са имали достъп
до дамски превръзки при карантината, подобно

ЖЕНСКА ИНТИМНА ХИГИЕНА

на това, жените във Фиджи, САЩ, Обединеното
кралство и т.н. съобщават за недостиг на наличности и повишени цени поради нарушена верига
на доставки.
Някои от ключовите играчи за глобалния
пазар на женска хигиена са Procter and Gamble,
Edgewell Personal Care, Unicharm Corporation,
Johnson & Johnson, Kimberly-Clark Corporation, LilLets Group, Svenska Cellulosa Aktiebolaget, Ontex
International, Natracare, Kao Corporation и други.
Повишаването на осведомеността за менструалното здраве и хигиената и нарастващия процент на грамотността на жените са
някои от основните фактори, движещи растежа на пазара
Социалните медии, телевизията, правителствените инициативи и т.н. повишиха осведомеността за хигиената при жените, което води до
увеличаване на търсенето на продукти за женска
хигиена и следователно също така насърчава
растежа на пазара. Според Национално проучване на здравето на семейството 2015-2016, само
36% от жените с менструация използват дамски
превръзки. В допълнение, нарастващото женско
население и нивото на грамотност на жените

също допълват растежа на пазара. Според
Световната банка процентът на грамотност
на възрастните жени е около 83%. Освен това
нарастващият разполагаем доход и правителствени политики като инициативата на правителството на Индия Suvidha за подкрепа на женската
хигиена също водят до ръст на пазара.
Въпреки това, високите цени на продуктите
в икономики с ниски доходи като Бангладеш,
Кения и др. и културните табута, норми и липсата на знания могат да попречат на растежа на
пазара. Нарастващото развитие на екологични,
биоразградими продукти за женска хигиена
също ще подпомогне безопасността на околната
среда заедно със здравето и по този начин може
да създаде повече възможности за по-нататъшен
растеж на пазара.
Очаква се азиатско-тихоокеанският регион
да расте с най-висок CAGR на световния пазар
за женска хигиена
Глобалният пазар на продукти женска хигиена
е сегментиран на Северна Америка, Европа,
Азиатско-тихоокеанска Латинска Америка и
Близкия Изток и Африка. Очаква се азиатско-тихоокеанският регион да нарасне с най-висок сре-
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ден годишен темп на ръст на световния пазар за
женска хигиена в рамките на прогнозния период
поради голямото си население и нарастващата
осведоменост сред потребителите в този регион.
В региона живеят 60% от световното население,
от които 49,3% са жени. В допълнение, нарастващото население на работещите жени с повишен
процент на грамотност ще стимулира растежа на
пазара в този регион. Освен това увеличаващите
се правителствени схеми за повишаване на осведомеността за хигиената ще подобрят растежа на
пазара. Очаква се Северна Америка да заеме значителен дял в глобалния пазар за женска хигиена поради високия разполагаем доход, силно
напредналата икономика и голямата работна
сила на жените, както и здравната осведоменост
в този регион.

Глобалният пазар на продукти за
инконтиненция ще достигне
16,2 милиарда долара до 2026 г.
Инконтиненцията засяга около 400 милиона
души годишно, което е приблизително 4-5%
от общото население на света, сочи доклад на
ReportLinker . Хората над 65-годишна възраст
са относително изложени на по-голям риск от
инконтиненция в сравнение с по-младото поколение. Нарастващата възраст на населението
създава нови нужди, което от своя страна стимулира търсенето на няколко продукта, които
понастоящем не се считат за ежедневни стоки,
например абсорбиращи продукти за инконтиненция, включително пелени за възрастни,
бельо за еднократна употреба и др. Глобалният
пазар на продукти за грижа за инконтиненция
се движи от фактори, като нарастващия брой на
застаряващото население; увеличаване на честотата на инконтиненция както при жените, така
и при мъжете; нарастващи случаи на операции
на простатата, увеличаваща се урбанизация,
нарастващи разполагаеми доходи и повишаване
на осведомеността и приемането на продуктите,
налични за тези състояния. Освен прикованите
на легло пациенти, възрастните с лека до умерена уринарна инконтиненция също увеличават
употребата на продукти за инконтиненция, включително пелени и подплата. Този фактор допълнително стимулира търсенето на продукти за
инконтиненция при възрастни. Бързият растеж
на пазара на инконтиненция се задвижва и от
пускането на пазара на нови и подобрени продукти, които осигуряват повече дискретност и
подобрен комфорт на страдащия.
На фона на кризата с COVID-19, глобалният пазар
на продукти за инконтиненция, оценен на 13,1
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милиарда щатски долара през 2022 г., се очаква
да достигне размер от 16,2 милиарда щатски
долара до 2026 г., нараствайки със среден годишен темп на ръст (CAGR) от 5% през периода
на анализа, научаваме още от доклада на
ReportLinker. Еднократните пелени за възрастни,
един от сегментите, анализирани в доклада, се
очаква да нараснат с 4,9% CAGR, за да достигнат
10,4 милиарда долара до края на периода. След
задълбочен анализ на последиците за бизнеса от
пандемията и предизвиканата от нея икономическа криза, растежът в сегмента за еднократни
предпазни средства за възрастни се коригира
до ревизирани 5,6% CAGR за следващия 7-годишен период. Този сегмент в момента представлява 28,6% дял от световния пазар на продукти
за инконтиненция. Потреблението на пелени за
възрастни става все по-голямо поради нарастващата демография на възрастните хора в много
азиатско-тихоокеански и западни страни. Други
фактори, движещи растежа на пазара, включват
по-добра информираност на потребителите, благоприятни здравни политики на правителствата,
както и наличието на по-качествени продукти.
Пазарът на САЩ се оценява на 3,7 милиарда
долара през 2022 г., докато Китай се очаква да
достигне 1,4 милиарда долара до 2026 г.
Пазарът на продукти за инконтиненция в САЩ
се оценява на 3,7 милиарда щатски долара през
2022 г. В момента страната представлява 28% дял
от световния пазар. Китай, втората по големина
икономика в света, се очаква да достигне очакван
пазарен размер от 1,4 милиарда щатски долара
през 2026 г., след CAGR от 8,6% през периода на
анализа. Сред другите забележителни географски пазари са Япония и Канада, като всеки прогнозира да нарасне съответно с 3,6% и 4,5% през
анализирания период. В рамките на Европа се
очаква Германия да нарасне с приблизително
3,9% CAGR (среден годишен темп на ръст), докато
останалата част от европейския пазар (както е
дефинирана в проучването) ще достигне 750,8
милиона долара до края на периода на анализа.
Развитите региони са основни пазари за продукти за инконтиненция, главно поради застаряването на населението, нарастващото приемане
от страна на потребителите и появата на иновативни продукти, осведомеността, приемането
и способността да си позволят тези продукти в
резултат на високите разполагаеми доходи. САЩ,
Европа и Япония има максимален пазарен дял на
световния пазар. Пазарът на продукти за инконтиненция в тези региони също се характеризира
с иновации, уникален дизайн на продуктите и
атрактивни опаковки. Тревожното покачване на
нивата на затлъстяване, водено от повишаването
на нивата на доходите, увеличаването на богатството и заседналия начин на живот, също се

ЖЕНСКА ИНТИМНА ХИГИЕНА

очаква да запази инерцията на растежа на продуктите за инконтиненция в тези региони. Азиатскотихоокеанският регион бързо се очертава като
основен пазар в световен мащаб, основно движен от нарастващия дял на възрастните хора,
особено в Китай. Ниските нива на навлизане на
пазара в сравнение с развитите региони също са
друг важен фактор, движещ растежа на пазара.
Сегментът на памперсите за възрастни за
еднократна употреба ще достигне 4,8 милиарда долара до 2026 г.
В глобалния сегмент за еднократни пелени за възрастни, САЩ, Канада, Япония, Китай и Европа ще
доведат до 5,5% CAGR. Тези регионални пазари,
които представляват комбиниран пазарен размер от 2,9 милиарда щатски долара, ще достигнат прогнозен размер от 4,1 милиарда щатски
долара до края на периода на анализа. Китай ще
остане сред най-бързо развиващите се в този
клъстер от регионални пазари. Воден от страни
като Австралия, Индия и Южна Корея, пазарът
в Азиатско-Тихоокеанския регион се очаква да
достигне 331,6 милиарда долара до 2026 г., докато
Латинска Америка ще се разшири със 7,7% CAGR
през периода на анализа.

Пълно възстановяване на пазара за
санитарна защита в България през
2021 г. в съответствие с по-голяма
мобилност извън дома
Според Euromonitor International търсенето на
санитарна защита в България се е възстановило
напълно през 2021 г. след значителното спадане,
преживяно от категорията през предходната
година поради домашната изолация в резултат
на пандемията. По-голямата мобилност извън
дома, тъй като ограниченията отслабнаха, води
до това жените да използват по-голямо количество превръзки по-често, докато тампоните,
които пострадаха най-много по време на пандемията поради значително намаляване на
пътуванията и дейностите, регистрират забележителен ръст на обема на дребно през 2021
г., за да надминат продажбите през 2019 г. .
Ограниченията, които бяха въведени за овладяване на разпространението на вируса, бяха премахнати в България през летния сезон, докато
пътуванията в чужбина все още бяха до известна
степен ограничени. Това беше особено от полза
за вътрешния туризъм, тъй като повечето българи избраха местни дестинации за почивката
си. Като изключително сезонен продукт търсе-

нето на тампони се повлия положително от топлите летни месеци на българското Черноморие.
Освен това отварянето на нощни клубове и
барове през значителна част от годината увеличи търсенето на чорапогащи, тъй като те се
използват главно от жени потребители с активен социален живот.
Търсенето на санитарна защита в България се
определя от качество и дискретност. В резултат на това обемът на продажбите на дребно на
тънки/ултра-тънки превръзки с крила продължи
да нараства, докато имаше по-нататъшно отдалечаване от стандартните превръзки и опциите
без крила. Това е така, защото повечето иновации от компаниите вече са фокусирани върху
тънки/ ултра-тънки продукти. Освен това тънките/ ултра-тънки превръзки се радват на доста
висока лоялност сред целевата си аудитория,
като жените рядко преминават от любимата си
марка.
Интересът към естествените и устойчиви
продукти оказва влияние върху новите продукти на пазара
Тенденцията към повече натурални продукти
и устойчиво производство се засили в рамките
на санитарната защита в България. Това оказва
влияние върху разработването на нови продукти от компаниите чрез използването на суровини, които имат естествени антибактериални и
противовъзпалителни свойства като алое вера
и екстракт от лайка или продукти с успокояващи
билки и не съдържат добавени химикали или
аромати.
Освен това, Johnson & Johnson’s O.B. пуснаха на
пазара тампони, изработени от 100% органичен
памук през 2021 г., които не са избелени с хлор и
не съдържат химикали и аромати и следователно
имат подкрепа от Ecocert. Младите хора също са
много привлечени от менструалните чаши, тъй
като те са за многократна употреба и следователно предлагат по-добра стойност, както и са
по-екологична алтернатива на тампоните.
Пазарът на продукти за дамска интимна хигиена в България за 2021 е оценен на 47,3 милиона
лева според данните на Euromonitor International.
Делът на дискретните превръзки е 12, 1 млн. лв.,
а на нормалните превръзки е 28, 9. Тампоните са
с дял от 6,3 милиона лева. Ръстът на пазара на
цялата категория за 2021 на годишна база е 4,6
млн. лв. На дамските превръзки той с 2,9 милиона, а на дискретните с 6,6. Най-голям е за тампоните – с 8,8 милиона лева.
Основните играчи на българския пазар са: Procter
& Gamble България ЕООД, Фортуна-КОМ ООД,
Johnson & Johnson България ЕООД, Паломита АД,
Mega Disposables SA (Интерфудс България ЕАД).
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Все още има сезонност в
употребата, а продуктите за
лице отбелязват ръст
Слънчевите лъчи са дълго чакани след периода на студените месеци, но
предпазването от тях е важна рутина, особено когато прекарваме по-голяма чат от
деня си навън. Как са се променили навиците на потребителите по отношение на
употребата на слънцезащитни продукти, попитахме представители на компании за
производство и дистрибуция на тези категории.

дани от дерматолозите и брандовете, за вредата
от ултравиолетовото лъчение и пораженията
върху кожата, накараха много хора да осъзнаят
нуждата, да използват слънцезащитни продукти
и то с висок фактор.
Мъжете или жените са по-честият
потребител на продукти за слънцезащита?

Евгения Найденова,
изпълнителен директор,
„Биотрейд България“ ООД

Разбира се, жените са основен потребител, те се
грижат както за собствената си красота и здраве,
така и за здравето на цялото семейство. Жените
са тези, които са много по-начетени и информирани по отношение на това какъв защитен фактор
трябва да се използва, кои са активните съставки,
които трябва да присъстват в един добър продукт, от кои лъчи трябва да се защитаваме и какви
са вредите, които слънцето нанася на кожата.
Мъжете знаят, че трябва да използват слънцезащита, но някак не са проактивни в избора и закупуването на конкретен продукт.

Увеличи ли се потреблението на продукти
за слънцезащита през последните години
и по-информирани ли са потребителите
за нуждата да използват слънцезащитни
продукти?

Кое мотивира потреблението на
слънцезащитни продукти в по-голяма
степен: грижата за здравето или
предпазването на кожата от белези на
стареене?

Категорично мога да кажа да, потреблението
на слънцезащитни продукти се увеличава в
последните няколко години значително и хората
стават все по-компетентни в избора, който правят. Това се отнася най-вече за нашия сегмент на
дермо-козметични продукти, които се предлагат основно в аптечен канал, тъй като biotrade
работи в този пазар. Смятам, че в последните
години информационните кампании провеж-

И двете, трудно мога да преценя, кое е водещото.
По-важното е, че хората са осъзнати и използват
редовно слънцезащита. Много често осъзнаването на ползите от такъв продукт става в хода на
грижата против стареене. Актуалните химични
пилинги или продукти с киселин, лазерни процедури за подмладяване или ретиноловите
серуми налагат употребата на слънцезащита и
така създават културата на потребление.

Потреблението на слънцезащитни
продукти се увеличава в
последните няколко години“
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Има ли все още категорична сезонност при
купуването на този тип продукти?
Да, има и това е напълно нормално. През лятото
прекарваме много повече часове на слънце и
много по-големи площи от тялото ни имат нужда
от защита. Така че, логично, продажбите през
лятото са много по-активни. Добрата новина е, че
вече всички знаят, че защитата на лицето трябва
да е целогодишна и кремовете за лице с SPF се
купуват и през зимата.
От кои канали най-често потребителите
предпочитат да купуват продукти за
слънцезащита?
Слънцезащитните продукти за лице и тяло се
купуват най-вече от дрогерии и аптеки, по-рядко
от супермаркети. Моите наблюдения са основно
в аптечен канал, където се продават продуктите
на biotrade. Там пазаруват потребители, които
са добре информирани и разчитат на по-високо
качество и по-изчистен състав.

за 2017, 2018 и 2019 година се наблюдаваше не
малък ръст в продажбите, съответно употребата на тази категория продукти. Тогава хората
имаха желание да посещават все повече и различни дестинации, съобразявайки се с климатичните особености и необходимостта от
защита, но през последните две години пандемията промени тази тенденция на ръст. През
2020 и 2021 година хората бяха предпазливи към
пътувания, като част от тях предпочетоха изолацията. Въпреки това, за 2020 и 2021 година забелязваме ръст в слънцезащитните ни кремове за
лице, което говори, че хората все по-сериозно
осъзнават необходимостта от употребата на
продукти за защита при излагане на слънчевите
лъчи.
Мъжете или жените са по-честият
потребител на продукти за слънцезащита?
Всички канали за информация показват, че
дамите са по-честият потребител, при това
на няколко вида слънцезащитен продукт – за
защита на лицето, за защита на тяло, лосион
или олио за ускоряване придобиването на тен.
В някои случаи търсят в продукта аромат и блясък,
важна е и хидратацията на кожата, след излагането
на слънце – after sun. Докато мъжете в повечето случай употребяват един продукт в зависимост, дали
търсят сигурна защита или желаят бързо да придобият тен.
Кое мотивира потреблението на
слънцезащитни продукти в по-голяма степен:
грижата за здравето или предпазването на
кожата от белези на стареене?

Забелязваме ръст в
слънцезащитните ни кремове
за лице“
Биляна Каньова,
маркетинг мениджър „Ключови клиенти“,
„Еврос КиП“ ЕООД
Увеличи ли се потреблението на продукти
за слънцезащита през последните години
и по-информирани ли са потребителите
за нуждата да използват слънцезащитни
продукти?
Последните пет години бяха силно динамични
за пазара на слънцезащитни продукти. Докато

В повечето случай целта на употребата е комплексна
и включва цялостна защита, особено когато слънцезащитният продукт е предназначен за цялото тяло.
Има ли все още категорична сезонност при
купуването на този тип продукти?
Да, слънцезащитните продукти, все още се категоризират като сезонни. Тук отново бих искала да
отбележа, че съществено растяща тенденция се
забелязва при употребата на слънцезащитен крем
за лице. За все повече хора този продукт става част
от ежедневната грижа през повечето месеци от
годината.
От кои канали най-често потребителите
предпочитат да купуват продукти за
слънцезащита?
Най-често покупка на слънцезащитен продукт се
наблюдава от дрогерии, аптечна верига и супермакет
www.progressive/pharma.bg 3 : 2022
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Има ли все още категорична сезонност при
купуването на този тип продукти?
Ако преди пет години продажбите на слънцезащита започваха от началото на юни и свършваха
в началото на август, то сега отново има категорична сезонност, но периодът на продажби
трае по-дълго. Продажбите започват от средата
на март и продължават до средата на юли. В ски
сезонна също забелязваме тенденция за покачване на продажбите.

Сега продажбите започват от
средата на март и продължават до
средата на юли“

От кои канали най-често потребителите
предпочитат да купуват продукти за
слънцезащита?
Дрогерии, аптеки, онлайн магазини.

Симона Колева,
маркетинг мениджър, Wooden Spoon
Увеличи ли се потреблението на продукти
за слънцезащита през последните години
и по-информирани ли са потребителите
за нуждата да използват слънцезащитни
продукти?
Всички усещаме вредното влияние на слънцето
върху кожата си. Слънцето е жестоко и никой не
иска кожата му да изгаря и да страда. Отдавна
сме осъзнали, че слънцезащитният лосион е
задължителен при излагане на слънце. През
последните години, обаче, забелязваме интерес към видовете слънцезащитни филтри и тяхното отражение върху кожата.
Мъжете или жените са по-честият
потребител на продукти за слънцезащита?
Когато говорим за количествено потребление, жените определено доминират. Всяка
година нараства броя на дамите, които имат
изградена рутина да използват слънцезащитен лосион ежедневно. Затова и на сезонна
база жените потребяват по-голямо количество
слънцезащита.

Кое мотивира потреблението на
слънцезащитни продукти в по-голяма
степен: грижата за здравето или
предпазването на кожата от белези на
стареене?
Хората осъзнават колко отговорна задача за
здравето на кожата е предпазването от вредните UVA&UVB лъчи. На първо място е грижата за здравето на кожата и предпазването от
изгаряне.
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Сезонността за SPF продуктите
при нас все още е силно изразена“
Велислава Манчева,
маркетинг мениджър, „Пурмерул“ ООД
(бранд COCOSOLIS)
Увеличи ли се потреблението на продукти
за слънцезащита през последните години
ипо-информирани ли са потребителите
за нуждата да използват слънцезащитни
продукти?
През последните години, като че ли качествената грижа за здравето и красотата, започва
да вълнува все повече хора в България и цяла
Европа, където реализираме нашите продукти.
Като процентът увеличение на потреблението
на продукти за слънцезащита на COCOSOLIS е
правопропорционален да увеличаването разпознаваемостта на бранда през годините, така
че не мога да дам обективна оценка за пазара
като цяло.

СЛЪНЦЕЗАЩИТНИ ПРОДУКТИ

Мъжете или жените са по-честият
потребител на продукти за слънцезащита?
Предвид факта, че нашата таргет аудитория
са предимно дамите, е разбираемо че жените
са по-честият купувач на SPF продуктите ни.
Принципно е всеизвестен факт, че жените държат повече на грижата за кожата и външния си
вид, както и че взимат повече мерки за предпазването от вредните слънчеви лъчи, предотвратявайки нейното стареене. Също така дамите са
тези, които в повечето случаи осигуряват слънцезащитата и за децата, тъй че определено те
доминират в това отношение.
Кое мотивира потреблението на
слънцезащитни продукти в по-голяма степен:
грижата за здравето или предпазването на
кожата от белези на стареене?
Определено при нас се наблюдава известен интерес към натуралната SPF защита, тъй като тя е
неразделна част от натрупването на здравословен и дълготраен тен, за който нашите продукти
спомагат. Смятам, че клиентите ни са мотивирани
еднакво силно да се погрижат както за здравето
на кожата си в момента, така и да забавят колкото
е възможно стареенето в бъдеше.

Също така потребителите започват да има все
по-високи критерии за съдържанието на козметиката, която нанасят ежедневно върху кожата
си и да избират продукти от по-висок клас.
Има ли все още категорична сезонност при
купуването на този тип продукти?
Сезонността за SPF продуктите при нас все още е
силно изразена и прогнозите ни са, че тенденцията ще се задържи такава. Разбира се има потребители, които залагат на натуралната защита на
своята кожа и през зимата, когато слънцето в
планината е не по-малко силно и вредно, но са
по-малък процент, в сравнение с лятото.
От кои канали най-често потребителите
предпочитат да купуват продукти за
слънцезащита?
Въпреки, че работим усилено да стигнем до
своите клиенти в удобните за тях магазини и дрогерии, все още основния ни канал за продажби е
нашия уебсайт и рекламите онлайн. Това най-вероятно ще продължи да бъде така, тъй като
онлайн пазаруването става все по-предпочитания начин за набавяне на всичко необходимо, в
това число и слънцезащитни продукти.
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BioGaia веган капсули – Възстанови баланса!
®

BioGaia® Protectis капсули представлява иновативен пробиотик, под формата на веган капсули, който допринася за
поддържането на добро здраве, балансирана чревна флора и висок имунитет. BioGaia® Protectis веган капсули са единствения
по рода си пробиотик, съдържащ патентования пробиотичен щам Limosilactobacillus reuteri Protectis, изолиран от майчина
кърма, който гарантира клинична ефективност и абсолютната безопасност. Подходящ при чревна дисбиоза, диария и запек,
прием на антибиотик, при хронични стомашно-чревни нарушения, за силен имунитет. Препоръчителен дневен прием – 1-2
капсули.
Маркетингова подкрепа:
• Дигитални активности
• Радио и ТВ реклама
• Промоционални активности в аптеки и дистрибутори на едро
• Промо активности за краен потребител
• Участие в събития за краен потребител с цел информираност
Логистична информация: Продукти BioGaia® могат да бъдат закупени в аптеките.
Опаковката на BioGaia® капсули е модерен флип контейнер съдържащ 30 пробиотични
веган капсули. Подходяща форма за цялото семейство и дългосрочен прием.
Производител: BioGaia, Швеция
Вносител и/или дистрибутор: Евофарма ЕООД
Адрес на вносителя и/или дистрибутора: гр. София, ул. Пирински проход 24
Телефон и факс: 02/9621200 e-mail: info@ewopharma.bg

Пелени за инконтиненция Seni Classic Air и Seni Classic Plus Air
Новата серия пелени за възрастни Seni Classic Air и Seni Classic Plus Air, предназначени за хора със средна или тежка
инконтиненция. Външният слой на продуктите е направен от паропропусклив материал, а страничните крилца от мек,
нетъкан текстил, който позволява на кожата да диша. Пелените съдържат суперабсорбент, който защитава от неприятните
миризми, а индикаторът за влага предоставя ясна информация за необходимостта от смяна на продукта.
Всички продукти Seni са произведени без латексови елементи, което минимизира риска от алергии. Seni Classic Air и Seni
Classic Plus Air имат лепенки с възможност за многократно залепване и отлепване - без риск от разкъсване на горния външен
слой на пелената.
Продуктите се предлагат в две степени на попиваемост:
Seni Classic Air – препоръчват се за употреба през деня / защита до 8 часа и
Seni Classic Plus Air - препоръчват се за употреба през нощта/ защита до 10 часа .
Маркетингова подкрепа:Реклама в социалните мрежи и подкрепа в
точките на продажба.
Логистична информация: Размери S,M,L и XL
Опаковки по 10 бр. / 9 броя в кашон; Опаковки по 30 бр. / 4 броя в кашон
Производител: TZMO S.A., 87-100 Торун, Полша
Вносител и дистрибутор: „Триада Маркет енд Дистрибюшън“ АД
Адрес на дистрибутора: гр. София, п.к. 1373, ул. „Суходолска“ № 195
Телефон и факс: +359 2 952 66 05
Уебсайт: https://triada-market.com
e-mail: office@triada-market.com

Допелхерц актив Иритаколин
Медицинско изделие СЕ0477

За поддържащо лечение при синдром на раздразненото черво, характеризиращ се със симптоми
като газове в червата, запек, диария, болки в корема.
Маркетингови активности: Интернет реклама, реклама в социални мрежи, печатна реклама
Логистична информация: Опаковка: 30 таблетки (2 блистера в опаковка).
Баркод на продукта: 4009932007480
Производител: Labomar S.p.A. Via N.Sauro,n.35/l Istrana (TV) Италия
Дистрибутор: Queisser Pharma Schleswiger Str. 74
24941 Flensburg, Германия
Представителство за България: КУАЙСЕР ФАРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД
ул. „Проф. Рашо Рашев” № 4, ет. 1, офис 1-4
Телефон: + 359 2 441 27 64
Уебсайт: doppelherz.bg
Уебсайт продукт: doppelherz.bg/produkti/dopelkhercr-aktiv-iritakolin-pri-razdrazneni-cherva/
email: info@queisser.bg
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Банатрол плюс / Banatrol plus
Банатрол плюс съдържа бананови люспи и пребиотик (Бимуно).
Прилага се при диария от всякакъв произход.
Ефективно възстановява чревната функция и намалява възпалението. Увеличава добрите
бактерии и нормализира микробиома. Подходящ за възрастни и деца над 3 години.
Маркетингова подкрепа:
Работа с лекари, фармацевти
Рекламни кампании за родители
Логистична информация: Разпространява се в аптеките
Производител: Medtrition Ltd.
Вносител и/или дистрибутор: Medihub Bulgaria
Адрес на вносителя и/или дистрибутора: гр. София; ул. Бяла бука 1
Телефон и факс: 0894 06 06 03
Уебсайт: www.medihub.bg;
e-mail: z.petrova@medicalpoint.bg

iasi
Продукти при инконтиненция
Благодарение на задълбочените познания в категорията MEGA Disposables S.A. произвежда широк спектър от
продукти за лека и тежка инконтиненция. Всички продукти са изработени от материали, щадящи нежната кожа на
хората с ограничена подвижност.
iasi Pants – Еластично бельо при инконтиненция за комфорт и дискретна защита. С добра поносимост от кожата,
екстра попиваща способност, контрол на миризмата, отлично прилягане към тялото, за ежедневна употреба.
Специално запечатани страни, позволяващи лесна смяна.
iasi Pants – Bedpads – абсорбиращи подложки с водоустойчива основа. Осигуряват ефективна защита от протичане,
като същевременно придават усещане за чистота. Лесно се поставят върху леглото, дивана и в колата. Подходящи при
инконтиненция, след операция и случаи при които се изисква допълнителна защита от протичане. Със сърцевина от
растителни влакна, сертифицирана от FSC.
Маркетингова подкрепа: Печатни материали за точката на продажба, промоционални активности в търговската
мрежа, дигитална подкрепа.
Логистична информация:
Размер 1 / S Обиколка на талията 60-90см
Размер 2 / М Обиколка на талията 80-120см
Размер 3 / L Обиколка на талията 100- 140см
Размер 4 / XL Обиколка на талията 120-160см
Производител: MEGA Disposables S.A.
Вносител и/или дистрибутор:
ИНТЕРФУДС БЪЛГАРИЯ ЕАД
Адрес на вносителя и/или дистрибутора:
София 1540, бул. Христор Колумб 57
Телефон и факс: +359 2 817 10 10
Уебсайт: www.interfoodsbg.com

Детска паста за зъби NORDICS Strawberry Splash с Пробиотик
Детска паста за зъби с натурален състав и добавен Пробиотик. С аромат на свежа ягода, подходяща за деца от 0 до 8+. Пастата
е веган сертифицирана, без флуорид и подсилена с Ксилитол за ежедневна употреба. Активните съставки са Ксилитол,
който действа като анти-кариесен агент и Калциев Лактат, който подхранва с Калций. Детската
пробиотична паста за зъби Nordics Strawberry Splash подпомага вродените предпазни механизми
на тялото и поддържа здравословен баланс на устния микробиом.
Маркетингова подкрепа: Радио реклама, реклама в социални мрежи и
в точките на продажба.
Логистична информация: Дисплей кашон от 24 броя
Производител: Норте ЕООД
Адрес: гр.София, бул.Шипченски проход 240
Телефон и факс: +359887614541
Уебсайт: www.wearenordics.com
e-mail: sales@wearenordics.com
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Аскетон - комплексна грижа за вашите крака!
Промоционалният пакет съдържа:
• АСКЕТОН при разширени вени и хемороиди таблетки 500мг х 128
• АСКЕТОН за облекчаване на симптомите на венозна недостатъчност гел 50гр
• Луксозен несесер подарък
АСКЕТОН подпомага поддържането на добро кръвообращение, оказва благоприятен
ефект върху венозната кръвоносна система, като помага за устойчивостта на малките
кръвоносни съдове и по добър венозен тонус.
Маркетингова подкрепа: Онлайн банери, фейсбук постове, втори точки на излагане;
Логистична информация: БАРКОД: 5290916610409
Производител: Agetis Supplements Ltd, партньор на Medochemie Ltd, Кипър (EU)
Вносител и дистрибутор: „Медофарма“ ЕООД
Адрес на вносителя и дистрибутора: гр. София, ж.к. Младост 1, бл. 38Б
Телефон: +35929743709
Уебсайт: www.agetissupplements.bg

Линекс® Комплекс
Линекс® Комплекс е мощна формула с 10 млрд. живи лиофилизирани бактерии от най-изследвания пробиотичен щам в
световен мащаб - Lactobacillus Rhamnosus GG, обогатена с витамини B1, B2, B6 и цинк.
Линекс® Комплекс е подходящ:
- При стомашно-чревен дискомфорт
- По време и след прием на антибиотици за възстановяване на чревния баланс
- За укрепване на имунната система (B6, Zn)
- При умора и липса на енергия (B2, B6)
- За предпазване на клетките от оксидативен стрес (B2, Zn)
Хранителна добавка. Не е заместител на балансираното
и разнообразно хранене. BG2104091545/09-APR-2021
Маркетингова подкрепа: Телевизионна и интернет реклама, преса,
активация в точката на продажба
Логистична информация: Опаковка с 14 капсули / 357 оп. в кашон
Производител: Lek Pharmaceuticals d.d., Slovenia
Вносител и/или дистрибутор: Сандоз България КЧТ
Адрес на вносителя и/или дистрибутора: Сандоз България КЧТ, 1407 София,
бул. Н. Вапцаров 55, сгр. 4, ет. 4.
Телефон: 02/ 970 4747
Уебсайт: www.bg.linex-probio.com/products/linex-complex/

Очаквайте темите в брой Юли - Август 2022
Основна тема - Продукти при стомашни неразположения
Основна тема 2 - Продукти при рани, охлузвания и ухапване от насекоми
Козметични продукти - Душ гелове и Лосиони
Baby - Бебешки пелени и гащи
Допълнителна тема - Магнезий
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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

57.07 лв.
25.5.2022 /14:30/

Час и дата на покупката

ЛЕГЕНДА:

25.5.2022 /15:00/

444.51 лв.

7.92 лв.
451.11 лв.

Обща средна цена на липсващите продукти:

Приблизителна цена на потребителската кошница:

387.44 лв.

17.49 лв.

3 продукта

14.47 лв.

47.49 лв.

41.89 лв.

36.20 лв.

25.5.2022 /16:00/

440.69 лв.

5.51 лв.

1 продукт

435.18 лв.

15.56 лв.

46.29 лв.

23.29 лв.

40.85 лв.

10.59 лв.

13.35 лв.

7.79 лв.

38.49 лв.

3.65 лв.

36.25 лв.

5.69 лв.

36.39 лв.

25.69 лв.

7.69 лв.

11.05 лв.

12.74 лв.

5.99 лв.

13.08 лв.

12.59 лв.

14.18 лв.

21.92 лв.

20.12 лв.

11.94 лв.

23
продукта

remedium.bg

223.95 лв.

34.99 лв.

11.90 лв.

3.40 лв.

33.53 лв.

5.80 лв.

26.93 лв.

10.30 лв.

10.60 лв.

14.00 лв.

6.00 лв.

13.90 лв.

13.60 лв.

25.50 лв.

13.50 лв.

14
продукта

398.72 лв.

18.95 лв.

44.99 лв.

17.67 лв.

38.15 лв.

5.39 лв.

12.45 лв.

13.15 лв.

7.39 лв.

36.69 лв.

3.35 лв.

36.09 лв.

5.50 лв.

44.19 лв.

10.95 лв.

11.25 лв.

5.99 лв.

10.98 лв.

12.59 лв.

13.63 лв.

19.48 лв.

18.00 лв.

11.89 лв.

22
продукта

galen.bg
36.58 лв.
25.5.2022 /17:00/

435.30 лв.

Няма такъв артикул

25.5.2022 /16:30/

469.97 лв.

246.02 лв.

10 продукта 2 продукта

0.00 лв. - Ценова промоция

25.5.2022 /15:30/

446.84 лв.

57.80 лв.

3 продуктa

389.04 лв.

18.09 лв.

47.09 лв.

18.71 лв.

5.29 лв.

8.71 лв.

13.69 лв.

7.99 лв.

3.39 лв.

38.89 лв.

35.89 лв.

27.62 лв.

9.17 лв.

9.89 лв.

13.59 лв.

5.99 лв.

13.19 лв.

13.29 лв.

22.39 лв.

5.39 лв.

10.89 лв.

13.59 лв.

36.42 лв.

3.18 лв.

37.89 лв.

5.59 лв.

40.60 лв.

9.48 лв.

10.99 лв.

13.29 лв.

5.37 лв.

13.59 лв.

11.99 лв.

16.80 лв.

19.54 лв.

443.19 лв.

400 мл

47.59 лв.

14.09 лв.
20.19 лв.

11.47 лв.
20.19 лв.

21
продукта

aptekamedea.bg

21
продукта

1 продукт

Biotrade

Biotrade Keratolin Body 8 % Urea Хидратиращ
Лосион за Тяло

Грижа за тялото

20 мл

18.71 лв.

43.49 лв.

5.59 лв.

10.99 лв.

13.99 лв.

37.49 лв.

2.99 лв.

37.99 лв.

5.99 лв.

36.79 лв.

25.11 лв.

10.19 лв.

11.09 лв.

13.59 лв.

6.09 лв.

12.99 лв.

13.69 лв.

15.79 лв.

23.69 лв.

20.79 лв.

14.09 лв.

23
продукта

sopharmacy.bg

Липсващи продукти

L'Oréal

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

Грижа за лицето

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

ОНЛАЙН АПТЕКА
vitania.bg

PHARMA КОШНИЦА, МАЙ 2022

366.bg

25.5.2022 /18:00/

455.13 лв.

55.88 лв.

4 продуктa

399.25 лв.

16.78 лв.

47.50 лв.

39.33 лв.

12.15 лв.

14.70 лв.

39.50 лв.

3.10 лв.

32.50 лв.

4.95 лв.

44.78 лв.

31.93 лв.

9.05 лв.

11.00 лв.

13.09 лв.

5.80 лв.

12.18 лв.

11.90 лв.

11.41 лв.

23.00 лв.

14.60 лв.

20
продукта

16.98 лв.

47.26 лв.

22.08 лв.

40.69 лв.

5.51 лв.

11.32 лв.

13.91 лв.

7.92 лв.

37.72 лв.

3.32 лв.

35.48 лв.

5.63 лв.

41.22 лв.

27.07 лв.

9.51 лв.

10.90 лв.

13.06 лв.

5.94 лв.

13.20 лв.

13.19 лв.

14.45 лв.

22.93 лв.

20.37 лв.

13.42 лв.

СРЕДНА
ЦЕНА НА
ПРОДУКТ

Артикулът не е в наличност в момента

25.5.2022 /17:30/

481.00 лв.

37.72 лв.

1 продукт

443.28 лв.

17.50 лв.

49.90 лв.

19.12 лв.

44.90 лв.

5.90 лв.

12.90 лв.

14.90 лв.

8.50 лв.

3.50 лв.

30.68 лв.

5.90 лв.

49.90 лв.

25.13 лв.

10.70 лв.

11.60 лв.

12.90 лв.

6.25 лв.

15.70 лв.

15.90 лв.

14.90 лв.

27.90 лв.

22.90 лв.

15.80 лв.

23
продукта

aptekizapad.bg

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

