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Продажбите на магнезий в
стойност достигат над
27 млн. лв.
Магнезиевият дефицит се засилва през горещото време,
тъй като повишеното потене води до загуба на този
ценен за организма минерал. Това и още много научихме
от производителите на хранителни добавки съдържащи
магнезий, до които се допитахме в настоящия брой.
Продажбите на хранителни добавки и лекарства без
лекарско предписание от категорията Магнезий в
стойност за последните 12 месеца до май 2022 са
достигнали над 27 млн. лв. и са с над 10% по-високи от тези
за предходните 12 месеца в стойност, научаваме пък от
данни на IQVIA България. В обем продажбите за периода
са над 2 млн. и половина опаковки, което е ръст от 3%
спрямо предходния период. Почти 11 млн. лв. достигат
продажбите в стойност пък за периода от началото на
годината до май месец. Ръстът за този период спрямо
предходния такъв е 9,38%. Повече можете да прочете на
стр. 8.
Данни на IQVIA България показват също и, че продажбите
на продукти за уринарния тракт в брой от началото на
годината до месец април включително възлизат на над
366 хиляди опаковки. За същия период от предходната
година са били малко над 330 хил., което показва
ръст от 10%. В стойност пък се отбелязва ръст от 17%.
Стойността на продажбите за периода е 6 млн. лв., като
за предишната година е била около 5 млн. лв. По тази
тема четете на стр. 6.
Най-важно за потребителите при избора на душ гел
според резултатите от проучване на Talk online e
ароматът. 63% са посочили това като основен приоритет.
Жените явно държат повече на това, тъй като 72% от
запитаните жени са го посочили, а от мъжете – 53%. За
49% най-важно е да измива добре тялото.
Приятният аромат е основният критерий и при избора
на лосион за тяло. 57% го посочват. 62 е процентът на
жените, които държат на хубавия мирис на лосиона за
тяло и 48 на мъжете. 53% държат да попива добре в
кожата.
Правилното функциониране на стомашно-чревния
тракт е важно, не само за доброто храносмилане.
Здравата чревна лигавица обуславя добра имунна
защита, адекватен енергиен баланс, наличност на
всички необходими вещества и минерали, превенция
на малабсорбцията и кахексията, споделя Д-р Зорина
Димитрова Петрова. Повече от коментара й по темата
четете на стр. 17.
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„Софарма Трейдинг“ организира „Ден на отворените врати“ за ученици от 10-ти
и 11-ти клас
На 16-ти юни „Софарма Трейдинг“ посрещна в логистичния си център в София ученици от 10-ти и 11-ти клас
на 170 СУ „Васил Левски“. Така, в рамките на „Ден на отворените врати“, те, заедно със своите преподаватели,
имаха възможността да се запознаят с операциите на компанията, на нейните бизнес линии и ключовата й
роля за сектора на грижата за здравето в България.
„Денят на отворените врати“ е част от цялостната програма на „Софарма Трейдинг“, с която подпомага
кариерното ориентиране на ученици и студенти още от най-ранен етап. Амбицията на компанията е
да подкрепя образованието с реален опит от бизнеса, като по този начин инвестира в изграждането
на предприемчиво, будно и амбициозно поколение. Така, всеки навършил 18 години, може да започне
кариерното си развитие в „Софарма Трейдинг“.

Официален старт на стажантската програма на „ФЬОНИКС Фарма“
На лична среща на стажантите с Николай
Колев, Управляващ директор и Председател
на управителния съвет на „ФЬОНИКС Фарма“,
официално беше дадено началото на
стажантската програма на компанията за 2022
година.
Деветимата нови таланти, които ще са част
от различни отдели на компанията през
следващите от 4 до 6 месеца, се запознаха и
с Цветомир Стоянов, Директор Логистика и
член на Управителния съвет и Даниел Владов,
Експерт подбор и обучение на персонала.
Стажантската програма се реализира за
втора поредна година и има за цел да даде
възможност на млади таланти да се запознаят
с различни аспекти от работата ни и да се

развият в голяма компания, като „ФЬОНИКС Фарма“.
От първото издание на програмата през 2021 година, 90% от всички стартирали стажанти продължиха своя
кариерен път в компанията и вече цяла година са част от екипа й.

Приеха актуализацията на национален противоепидемичен план
Министерският
съвет
прие
актуализирания
Национален оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19. Основните цели на дейностите,
разписани в документа, са да се ограничат заболяемостта и смъртността от COVID-19, да се намали
натоварването върху здравната система в страната,
както и да се създаде адекватна организация за своевременно предприемане на необходимите действия
за недопускане на евентуално масово разпространение на коронавирусната инфекция.
Основните дейности в Националния оперативен
план са свързани с провеждането на епидемиологичен и вирусологичен надзор, създаване на възможности за достъпна лабораторна диагностика, осигуряването на ваксини срещу COVID-19 и лекарствени
продукти, както и гарантирането на качествена и достъпна медицинска помощ за пациентите.
В Плана са определени общо 5 етапа, като за всеки етап са разписани противоепидемичните мерки, които да бъдат
въвеждани на областно или национално ниво. Етапите и мерките се определят въз основа на ясен математически
модел, отчитащ 14-дневната заболяемост по региони, % заетост на неинтензивни и интензивни болнични легла.
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БОВЛ взе участие в Български
фармацевтични дни 2022

Българската организация за верификация на лекарствата
(БОВЛ) взе участие в 15-тия ежегоден форум „Български
фармацевтични дни 2022“, който се проведе в Гранд хотел
Пловдив под надслов „Отговорни в професионализма“.
Събитието е свързано по традиция с Еньовден,
професионалният празник на фармацевтите в България,
а успехът и популярността му нарастват с всяка изминала
година. На официалното откриване участниците бяха
поздравени от министъра на здравеопазването, проф.
Асена Сербезова.
В научната пленарна сесия на форума госпожа Илиана
Паунова, Изпълнителен директор на БОВЛ, изнесе
лекция на тема „Практически аспекти на верификацията
на лекарствата в България“. Участниците бяха запознати
с показателите за прилагане на Директивата за борба
с фалшифицираните лекарства в Европа и България,

с данните за работата на Българската система за
верификация на лекарствата през изминалите три
години, както и с основните задължения на аптеките за
работа със Системата.
С редица практически примери госпожа Паунова
представи управлението на сигналите в Системата
за верификация, разгледани бяха причините за
генерирането им, обсъден беше анализ на честотата
им и необходимите съответни действия. Лекцията бе
проследена с голямо внимание от аудиторията. Оценено
бе създаването на работна група в МЗ за изготвяне
на указания при управление на карантинирани при
верификация опаковки на лекарствени продукти.
Над 500 участници проследиха с интерес дискусиите
във форума „Български фармацевтични дни“.
Освен фармацевтичното съсловие, в него взеха
участие представители на държавните институции,
академичната общност, студенти, производители,
дистрибутори, представители на български и
международни организации, както и много специалисти
в сферата на здравеопазването. В рамките на събитието
тържествено бяха връчени награди за Магистър
фармацевт на годината, Регионална фармацевтична
колегия на годината, различни категории лекарствени и
нелекарствени продукти.

Фармацевтичният съюз награди осем
изявени фармацевти
Председателят на Българския фармацевтичен съюз
магистър-фармацевт Велина Григорова и главният секретар на Съюза магистър-фармацевт Димитър Маринов
тържествено наградиха 8 магистър фармацевти от
цялата страна в категорията „Магистътр - фармацевт на
годината“ по време на Българските фармацевтични дни
2022 .
По предложение на Регионалните фармацевтични колегии членовете на Експертната комисия с председател
проф. Илко Гетов, и членове Анжела Мизова, зам.-председател на УС на БФС, Маргарита Грозданова - член на УС
на БФС, Светослав Крумов - председател на Контролната
комисия на БФС и Светослав Стоев - член на Комисията
по качество на БФС, връчиха призовете.
Това са имената на наградените:
⋅ От Видин наградата получи маг.-фарм. Райна Борисова
Стефанова;
⋅ Маг.-фарм. Веселина Батанова Лазарова, РФК Добрич
печели приза;
⋅ От РФК Бургас наградата отиде при маг.-фарм. Елка
Сашкова Петкова;
⋅ Магистър-фармацевт с 35 годишен стаж маг.-фарм.
Валентина Димитрова Пешева от РФК Благоевград също
бе удостоена с награда;
⋅ Дългогодишният председател на РФК - Варна маг.фарм. Рада Стойкова Пехливанова също бе отличена на
Годишните награди на БФС;

⋅ Собственик на аптека маг.-фарм. Надежда Георгиева
Цанкова от РФК Плевен също бе сред отличените;
⋅ РФК София-столична също има свой награден служител
и това е маг.-фарм. Вергиния Василева Лазарова;
⋅ Дългогодишния член на централното ръководство
на БФС и председател на РФК Пловдив няколко мандата маг.-фармацевт Димитрия Петрова Стайкова също
печели приза тази година.
Традиционно по време на Българските фармацевтични
дни една от най-големите здравни платформи у нас
КРЕДО УЕБ връчи годишната награда за най-активен
магистър-фармацевт в дигиталното пространство.
Лиляна Филипова, мениджър „Проекти“ на КРЕДО УЕБ
поднесе престижна награда на Веселка Гаврилова от
Благоевград.
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Фармацевтът може да е активен
помощник на пациентите
с цистит
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.
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.

Циститът (възпаление на пикочния мехур) е
сред най-честите заболявания на пикочните
пътища.
Според
статистиката
по-често
боледуват жените, като 1/5 от тях се сблъскват с
цистита поне веднъж в живота си. Заболяването
често хронифицира и много пациенти понасят
периодичните епизоди на изостряне и
затихване на основната симптоматика. Много
често при хронифициране се създава един
плътен, устойчив пласт от микроорганизми
(т.нар. биофилм), който реално възпреприятства
достъпа на терапевтичните агенти до
увредената лигавица. Добре установени са
причините за цистита – при около 80 - 85% от
6 | брой 4 : 2022

случаите виновник е бактерията Escherichia
coli, по -рядко се срещат Proteus, Klebsiella,
Enterobacter.
Най-честите рискови фактори са:
∙ сексуална активност - при сексуално актвните
жени бактериите по-лесно могат да навлязат в
пикочните пътища;
∙ използване на диафрагми и спермициди;
∙ бременност - поради изменения в анатомията, физиологията и хормоналните промени,
съпътстващи бременността
∙ напреднала възраст - след менопауза хормоналните промени водят до изтъняване на лигавицата и податливост на инфекции
∙ лоша хигиена;
∙ дехидратация;
- хроничен запек;
- диабет ;
-медицински състояния, които потискат имунната система.
С увеличаване на честотата и разпространението
на цистита, нараства и разнообразието от
медицински продукти (голяма част от тях без
рецепта), които претендират за ефективно
повлияване на симптомите. Генералният обзор
на фитопрепаратите, повлияващи цистита,
извежда три основни съставки:
- мечо грозде (Аrctostaphylos uva-ursi). Има
силно изразено антисептично действие
и потенциал да намали бактериалната

УРИНАРЕН ТРАКТ

популация. Ускорява диурезата и така засилва
бактериалното изчистване.
- червена боровинка (Vaccinium vitis-idaea). Има
противовъзпалително дейстие и уроантисептично
действие.
- бяла бреза (Betula pendula). Съдържанието на
D-маноза определя този продукт като естествен
антибиотик. D-манозата (заедно с ксилитолът)
има способността да отделя биофилма, което
води до унищожението на причинителите
и осигуряване на нужния достъп на
лекарствените средства до епителните клетки.
Биофилмът се характеризира с висока
устойчивост, трудно повлияване и е сериозна
пречка към преодоляване на заболяването.
Затова всеки продукт, който има доказана
способност да „отлепя“ този плътен микробен
слой е подходящ за лечение на цистит.
Всички тези съставки самостоятелно или в
комбинация присъстват в повечето хранителни
добавки насочени към преодоляване на
цистита. Фитопрепаратите често се прилагат и
профилактично, с цел трайно възстановяване на
лигавицата на пикочния мехур. Такива продукти
най-често се препоръчват от фармацевтите
или се търсят директно от пациентите било
поради силно рекламно влияние, било поради
предишно ползване. Длъжни сме да отбележим,
че е препоръчително пациентите да бъдат
попитани за симптоматиката (персистираща
болка,
температура,
появата
на
кръв
(хематурия) са белег на по-сериозен проблем)
преди да им бъде препоръчан продукт без
рецепта, както и да им бъде препоръчано да
направят консултация със специалист. Много
често тези продукти се ползват за целите на
профилактиката между два остри периода
при хронифициране на заболяването. Важно
е да подчертаем, че всяко необосновано
или неадекватно антибиотично лечение ще
затрудни крайното и трайно преодоляване на
проблема. Прилагането на антибиотик, който
има оказана чувствителност на съответния
микроорганизъм е от ключово значение за
ефикасността на лечението. Препоръката да
не се ползват антибиотиците за самолечение
на цистита е форма на превенция срещу
широко
разпространената
антибиотична
резистентност.
Трябва да подчертаем, че при някои
матаболитни заболявания (напр.диабет) или при
имунокомпрометирани болни циститът е често
срещан и благоприятното му развитие до голяма
степен зависи от правилното менажиране
на основното заболяване. Тук препоръката

за прилагане на фитопрепарат вероятно ще
подобри временно симптоматиката, но няма да
даде траен положителен резултат.
Повишаването на броя пациенти с цистит,
по-добрата разпознаваемост на проблема и
повишаване на медийното внимание към тази
патология доведе до трайно повишаване и на
продуктите определени като уроантисептици/
фитопрепарати.
Фармацевтите
разполагат
с
нужната
компетентност, за да реагират адекватно при
пациентите с цистит, като инвестират време
и усилия да зададат няколко допълнителни
въпроса и да изберат най-удачния продукт
подпомагане на оздравяването.
Водещ мотив при избора трябва да са доказани
ефикасност и безопасност на фитопрепарата.
Само по този начин фармацевтът ще помогне
на пациентът с цистит и ще спечели доверен
клиент в бъдеще.

17% ръст в стойност на продуктите
за уринарен тракт
Продажбите на продукти за уринарния тракт
в брой от началото на годината до месец
април включително възлизат на над 366
хиляди опаковки по данни на IQVIA България.
За същия период от предходната година са
били малко над 330 хил., което показва ръст
от 10%. В стойност пък се отбелязва ръст от
17%. Стойността на продажбите за периода е
6 млн. лв., като за предишната година е била
около 5 млн. лв. За последните 12 месеца към
април са продадени 1.3 млн. броя опаковки,
което с 13% повече от продажбите за предходните 12 месеца, когато са били 1.2 млн.
В стойност пък ръстът за 12 месеца назад,
спрямо предходните 12 е 21,18% – нараснал е от близо 19 млн. лв, на почти 23 млн.
лв. Топ десет корпорациите по продажби в
стойност в този сегмент за първите 4 месеца
от годината (подредени по азбучен ред) са:
Анджелини Фарма България ЕООД., Asam
GmbH (БИОНАТ ЕООД), БРАНДЕКС БЪЛГАРИЯ
ЕООД, ВИТА ГОЛД ООД, ДОЙЧ ЕООД, Екофарм
ЕООД, НАТУРПРОДУКТ ООД, Неофарм
България ЕООД, СТАДА България ЕООД,
Фортекс Нутрасютикалс. Продажбите на топ
10 компании в брой опаковки за 12 месеца
назад спрямо април 2022-а възлизат на над
870 хиляди опаковки, а в стойност на над 18
млн. лв. Те имат над 79% общ пазарен дял в
стойност за посочения период.
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Над 10% ръст на продажбите на
магнезий в стойност
Продажбите на хранителни добавки и лекарства без лекарско предписание от категорията
Магнезий в стойност за последните 12 месеца до май 2022 са достигнали над 27 млн. лв. и са с
над 10% по-високи от тези за предходните 12 месеца в стойност, сочат данни на IQVIA България.
В обем продажбите за периода са над 2 млн. и половина опаковки, което е ръст от 3% спрямо
предходния период. Почти 11 млн. лв. достигат продажбите в стойност пък за периода от
началото на годината до май месец. Ръстът за този период спрямо предходния такъв е 9,38%.
Ръстът в опаковки от началото на 2022 до май спрямо началото на 2021 до май 2021 е 1,21%.
Малко над милион опаковки са продадени за съответните месеци.
Топ десет корпорации по продажби от началото на годината до месец май са (подредени по
азбучен ред): АБОФАРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД, ВЕДРА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АД, ВИТАСЛИМ ООД, КУАЙСЕР
ФАРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД, НАТУРПРОДУКТ ООД, PROTINA PHARMAZEUTISCHE GMBH, САНОФИ
БЪЛГАРИЯ ЕООД, SOLGAR ООД, ТЕВА ФАРМА ЕАД, ФОРТЕКС НУТРАСЮТИКАЛС.
Оборотът на топ 10 корпорациите на за периода от началото н годината до м. май 2022
възлиза на 9 млн. и 300 хил. лв., което представлява 85% от целия оборот на категорията
за периода. Ръстът спрямо миналогодишния период от началото на годината до м. май
включително е 12,40%.
Топ 5 бранда за периода в стойност са: Биолектра Магнезий (Хермес), Допелхерц, Магне B6,
Магнерич, Магнезий Або Фарма. Техните продажби са общо на стойност 6 млн. лв. за периода от
началото на 2022 до май 2022 г., което са 54% от всички реализирани продажби в стойност за
периода.
Допитахме се и до компании производители на хранителната добавка „Магнезий“, за да
ни споделят техните наблюдения за развитието на категорията.

Категорията на магнезия е една
от десетте най-бързо растящи за
миналата година“
Георги Младенов,
Директор Търговия и Бизнес развитие,
аптеки SOpharmacy
За какво най-често се купува магнезият от
потребителите?
Впечатление прави, че магнезият е един от добре
познатите продукти за пациентите. Най-често,
дори бих казал инстинктивно, те го търсят, когато
искат да успокоят болка и напрежение в мускулите и ставите. Също така, сред топ причините, се
нарежда и нуждата от освобождаване на натру8 | брой 4 : 2022

МАГНЕЗИЙ

пана умора, стрес, както и желанието за подобряване качеството на съня. Продуктът е предпочитан и от активните спортисти, тъй като увеличава
енергията, поддържа здравословното кръвно
налягане, предотвратява крампи, схващания и
балансира нивата на калций, което пък е важна
предпоставка за здравето на костите.
Какви са основните ползи от него и кога е найдобре да го препоръчват фармацевтите?
Магнезият е един от най-дефицитните минерали
в човешкият организъм, тъй като набавянето му
чрез храната е недостатъчно. Известен е с благоприятното си действие за мускулите, нервната
и сърдечно-съдовата системи. Той съдейства за
нормалното протичане на метаболизма, производството на енергия и електролитния баланс,
намалява чувството за отпадналост, умора, спомага за нормалната функция на нервите. Това е
минерал, който участва в деленето на клетките и
поддържа доброто състояние на зъбите и костите.
Често пъти може да бъде намерен в комбинация
с други витамини и минерали. Така например под
нашата собствена марка SOpharmacy предлагаме
няколко разновидности: Магнезий в комбинация
с Цинк, Калций и Витамин D3 е една чудесна формула за сияйна кожа, за здрави коса и нокти, както
и, разбира се, за подсилване на опорно-двигателната система и тройна защита за здрави кости и
зъби. SOpharmacy Магнезий и Гинко Билоба се

препоръчва от нашите фармацевти при нарушено
кръвооросяване на крайниците и мозъка. Може би
най-познатата за пациентите комбинация обаче е
тази с витамин B комплекс, като тя спомaга за нормалната функция на нервната система и мускулите.
Пандемията повлия ли на пазара на магнезий?
Всички си спомняме, че още в първите месеци
на пандемията именно магнезият, в комбинация
с витамин D3, Цинк и Селен бяха силно препоръчани от медицинската общност – от една страна
като естествена защита срещу COVID-19, от друга
като добро решение, което може да облекчи симптомите на вируса. В нашите аптеки SOpharmacy
наблюдаваме завишено търсене на витамини и
минерали от пациентите, както за подсилване
на имунната система така и за справяне с някои
пост-вирусни синдроми.
Каква е прогнозата ви за развитието на този
пазар?
Категорията на магнезия е една от десетте найбързо растящи категории в хранителните добавки
за миналата година. Тенденцията в нашите аптеки,
както и като цяло на пазара, е към повишаване на
търсенето на подобен тип продукти - витамини,
минерали и микроелементи в подкрепа на имунната система. Все по-голямата грижа за собственото здраве ще засилва тази тенденция и в бъдеще.

За какво най-често се купува магнезият от
потребителите?
Ползите от прием на магнезий са безброй и всеки
потребител лесно може да намери информация и да
открие своите нужди. В България в най-голяма степен
магнезий се приема при конкретна симптоматика
като мускулни крампи, контракции при бременни,
но под лекарски контрол, хора в напреднала възраст
заради повишените нужди и чести съпътстващи
заболявания, които нарушават електролитния баланс
в организма (сърдечно-съдови, диабет и др.). През
последните години се разкриха и неговите ползи в
изпълненото със стрес и напрежение ежедневие.

Ползите от прием на магнезий са
безброй“
Свилен Стрезов,
Директор отдел Лекарства без лекарско
предписание, ТЕВА ФАРМА ЕАД

Какви са основните ползи от него и кога е найдобре да го препоръчват фармацевтите?
Магнезият допринася за нормалната функция на
мускулите, електролитния баланс, метаболизма и
производството на енергия, нормалните функции
на нервната система, доброто състояние на костите
и т.н. Препоръката на фармацевта би трябвало да се
свежда до симптоми, състояния, които не предполагат
задължителна препоръка от лекар.
Важно е
фармацевтите да консултират потребителя като
вземат под внимание и другите хранителни добавки
и/или лекарства, които той приема. Не на последно
www.progressive/pharma.bg 4 : 2022
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място фармацевтът е добре да бъде запознат и с
концентрацията на чист магнезий и видът магнезиеви
съединения в продуктите, които препоръчва, тъй
като това има отношение към нивото на усвояване и
съответно ползите от приема му.
Повишава ли се търсенето му?
През последните няколко години пазарът намали
двуцифрените темповете на растеж (особено в
опаковки) и се очаква тази тенденция да се запази.
В стойност пазарът ще продължи да расте заради
инфлация в суровини, производствени материали,
транспорт, но и заради очаквано по-голямо търсене
на по-качествени продукти с вложени органични
магнезиеви съединения, които осигуряват и
по-добър ефект за потребителя.

Пандемията повлия ли на пазара на магнезий?
Разбира се, че повлия и укроти ръстовете на този
пазар, тъй като фокусът на потребителя беше
изместен към продукти, свързани най-вече с
подобряване функцията на имунната система,
противовирусни и др.
Каква е прогнозата ви за развитието на този
пазар?
Очаквам пазарът да продължи да расте особено
в стойност, но не с двуцифрени ръстове. Ръстът
няма да бъде генериран от нови малки играчи, а
от добре познати брандове, които са спечелили
доверието на потребители, фармацевти и
лекари.

• Подпомага освобождаването на енергия и намалява
умората
• Допринася за душевния баланс

Категорията магнезиеви
продукти е стабилна и расте в
годините“
Антон Цветков,
Търговски Директор, Исо Плюс БГ (Solgar)
За какво най-често потребителите купуват
магнезий?
Магнезият е ценен минерал, който допринася
значително за правилното функциониране на
човешкия организъм. Той участва главно в правилната
функция на мускулната и нервна система. Без да
навлизаме в много научни подробности, по-долу са
някои важни предимства:
• Магнезият е необходим за производството на
енергия и допринася за растежа на костите
• Подпомага функцията на мускулите и нервната
система
10 | брой 4 : 2022

Какви са основните ползи от него и кога е найдобре да го препоръчват фармацевтите?
Както вече споменах, магнезият е важен минерал
за човешкото тяло. По-конкретно, той е ко-фактор
в повече от 300 ензимни системи, които регулират
различни биохимични реакции в нашето тяло.
Основните му предимства, изброени по-горе,
трябва да бъдат добре познати на фармацевтите,
за да го препоръчват на потребители с магнезиев
дефицит. Това, което обаче е по-важно е, че има
различни форми магнезий, като хелатен, цитратен, и
фармацевтите трябва да са наясно със специфичните
предимства на всеки вид, както и нивата на усвояване,
качеството и концентрацията, която да препоръчат
на всеки потребител.
Повишава ли се търсенето му?
Категорията магнезиеви продукти е стабилна и расте
в годините. Силната реклама, работа с доктори и все
повече информираност на потребителите допринася
за стабилизиране на търсенето.
Пандемията повлия ли на пазара на магнезий?
Наблюдаваха се скокове в определени периоди през
2020, когато хората получаваха всякаква информация
свързана с тяхното здраве и превенция, но като цяло
не мога да кажа, че пандемията има силно влияние на
продуктите с магнезий.
Каква е прогнозата ви за развитието на този
пазар?
Категорията хранителни добавки с магнезий е доста
голяма и със стабилно търсене, което означава, че е
изградила известна лоялност сред потребителите.
Следователно, според моите прогнози, той ще запази
своя размер и стабилност през следващите години.
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Магнезиевият дефицит се засилва
през горещото време“
маг. фарм. Лилия Божкова,
Експерт медицински маркетинг, Куайсер
Фарма България ЕООД
За какво най-често се купува магнезият от
потребителите?
Магнезият е минерал, който придоби широка популярност сред потребителите. Това се дължи на многобройните му полезни ефекти за организма и разбира
се, на мащабните инвестиции на фармацевтичните
компаниите за реклама. Именно лятото е сезонът,
през който темата за магнезия е особено актуална.
Магнезият се отделя от организма основно чрез урината, но една не малка част се „губи“ и при изпотяване. Ето защо горещото лятно време е предпоставка
за обостряне на симптомите на магнезиев дефицит.
Според мен най-честият симптом, който кара потребителя да закупи магнезиев продукт, са болезнените
мускулни спазми т.нар. крампи.
Какви са основните ползи от него и
кога е най-добре да го препоръчват
фармацевтите?
В списъка с одобрените здравни претенции за магнезий присъстват 10 индикации. Магнезият допринася за нормалната функция на нервната система
и мускулите. Важен е за нормалното протичане на
метаболизма и процесите на производство на енергия и може да намали чувството на отпадналост и
умора. Той участва е процеса на делене на клетките и
в поддържането на електролитния баланс. Нуждаем
се от магнезий и за поддържане на нормалната психична функция. Доброто състояние на зъбите и костите също се влияе от магнезия в организма ни.
Фармацевтите са добре запознати с ползите от прием

на магнезиев продукт и лесно разпознават основните
симптоми на магнезиев дефицит като болезнени мускулни крампи, умора, раздразнителност, липса на
здравословен сън, сърдечни ритъмни нарушения
и други. Магнезият не може да се съхранява дълго
време в организма. Между различните продукти има
редица разлики – в количеството магнезий, химичното съединение, специални фармацевтични форми,
цената, съставът и други. Тук е мястото на фармацевтите, като здравни специалисти, да препоръчат
най-подходящия магнезиев продукт за съответния
пациент.
При определени групи хора нуждите от магнезий
са завишени. Това са активно спортуващите хора и
тези, работещи тежък физически труд, заради интензивното натоварване на мускулите. Хората, които
приемат лекарствени средства на групата на диуретиците както и диабетно болните пациенти, поради
спецификата на заболяването, тъй като при тях се
наблюдават повишени загуби на минерала. По време
на бременност нуждите от магнезий също се повишават. За хората, чиито нужди от магнезий са завишени,
подходящ вариант е магнезиев продукт с таблетка
с удължено освобождаване, тъй като специалната
ДЕПО система снабдява организма с магнезий в продължение на много часове.
Повишава ли се търсенето му?
Според последните данни динамиката в магнезиевия
сегмент е положителна и се очаква интересът през
летните месеци да продължи да се увеличава.
Пандемията повлия ли на пазара на
магнезий?
Пандемията безспорно ни повлия не само във всички
аспекти на живота, но и на всички пазари. Найчувствително се отрази на търсенето в сегмента на
мултивитамините и средствата в подкрепа на имунитета. Магнезиевият пазар, не беше чак толкова силно
повлиян от пандемичната обстановка.
Каква е прогнозата ви за развитието на
този пазар?
Пазарът на магнезиевите продукти е сред най-големите и бързо развиващи се през последните (7-8)
години. Допреди пандемията сегментът отбелязваше
сериозни двуцифрени ръстове в опаковки, а даже
малко по-високи и по стойност.
В условията на Ковид трендът при магнезиевите продукти се забави. В първата година (2020) ръстът в опаковки бе едва доловим (2%), а по пари малко повече
(4%). През 2021 г. имаме по-сериозна динамика като
покачването на опаковките беше 6%, а в стойност
достигна почти нивата отпреди Корона вируса.
Ако се запази тенденцията от началото на 2022 г. до
момента, в края на годината ще видим резултати
сравними с тези от 2021 г. по опаковки и 5-7% ръст по
пари.
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Над 40% купуват душ гел и лосион за
тяло от дрогерия
44% използват душ гел всеки ден или почти всеки ден, а 18% използват
лосион за тяло ежедневно, според резултатите от специално проучване на
Talk Online Panel проведено за PROGRESSIVE Category Retail Forum.
Няколко пъти дневно се използва душ гел
само от 9% от запитаните, като при мъжете
този процент е 7, а при жените 12. Всеки ден
използват душ гел 37% от запитаните мъже и
50% от жените. 27% от участвалите използват
душ гел няколко пъти седмично. Тук разликата
между мъжете и жените не е токова голяма. При
мъжете този процент е 28, а от запитаните жени
е 26. 2% използват душ гел 2-3 пъти месечно,
веднъж месечно 3%, по-рядко от веднъж
месечно също 3% и никога – 4%.
Времената на твърдия сапун обаче явно далеч
не са отминали. Той е фаворит сред продуктите
за тяло за 85% от запитаните. Интересно е също,
че следващият най-използван за измиване на
тялото продукт е шампоан за коса и тяло.
На въпроса защо предпочитате обикновен/
твърд сапун 40% заявяват, че така са свикнали,
23% смятат, че измива по-добре, за 18% е
по-удобно, а 10% са казали харесва ми. Също
10% имат друга причина да предпочитат
твърдия сапун.

83% винаги лично избират душ гелa, който
използват, а 81% винаги го купуват. 16% само
понякога избират душ гела си, а 17% само
понякога си го купуват сами. 1% никога не го
избират лично и също толкова никога не го
купуват лично.
Най-важно за потребителите при избора на
душ гел според резултатите от проучването е
ароматът. 63% са посочили това като основен
приоритет. Жените явно държат повече на това,
тъй като 72% от запитаните жени са го посочили,
а от мъжете – 53%. За 49% най-важно е да измива
добре тялото. Процентът при мъжете и жените
тук е почти един и същ, с разлика от един
процент, като 50% от мъжете посочват това и
49% от жените. Да е хидратиращ е важно за 46%.
Жените очаквано обръщат повече внимание на
този критерии. 35% от всички запитани държат
да е за ежедневно ползване.
28 на сто от анкетираните са посочили като
основен приоритет цената на продукта. Този
процент също е почти еднакъв при мъжете и

Душ гел за тяло
Кои от следните продукти ползвате за
измиване на тялото?
Обикновен/твърд
сапун

85%

Шампоан за коса и
тяло

47%

Защо предпочитате
обикновен/твърд сапун?
Навик/така съм
свикнал

40%

Измива по-добре

23%

Душ олио/гел/пилинг
за тяло

2%

По-удобно е

Соли/пяна/бомбички/
олио за вана

2%

Харесва ми повече

10%

Друго

10%

Друго

6%

База: Не използващи душ гел за тяло
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18%

База: Ползващи обикновен сапун

ДУШ ГЕЛОВЕ И ЛОСИОНИ

жените. Да е специално за мъже/ жени също
е сред посочените критерии за избор, като
18% основават избора си на това. За мъжете
е по-важно, 30% от тях са посочили този
приоритет, а едва 7% от жените го взимат под
внимание.

По отношение на канала за продажба, 42% са
купили последно душ гел от дрогерия, 31% от
хипермаркет или супермаркет. От аптека са
закупили последно душ гел 7% от запитаните,
а също толкова са поръчали от представител
на определен бранд. Минимаркетът или
кварталният магазин са избрани от 5% от
запитаните за тяхната последна покупка на
душ гел. Също толкова са направили покупка
на този вид продукт от онлайн магазин.
Топ 10 марки по спонтанна познатост са:
Nivea, Dove, Palmolive, FA, Avon, Balea, Head &
Shoulders, Garnier, Adidas, Loreal.
Най-ползваните и най-познати марки са Dove
и Nivea, следвани от Palmolive, Rexona, Nivea
men, Adidas, FA, Garnier, Teo и Aroma.
Лосионът за тяло се използва няколко пъти
на ден от едва 5% от запитаните, но 18%
го ползват всеки ден, а 22% няколко пъти
седмично. При мъжете този процент е 10, а
при жените – 26. Веднъж седмично ползват
лосион 13% от участвалите в проучването, а
6% 2-3 пъти месечно. Процентът на ползващите
лосион за тяло по-рядко от веднъж месечно е
13, като 21% от запитаните мъже са отговорили
по този начин и 6% от запитаните жени. 18%
от анкетираните никога не използват лосион
за тяло. Процентът от мъжете, участвали в
проучването, които не ползват лосион за тяло
е значително по-голям от този на жените, а
именно 29%, докато от жените е 7.
По отношение на типа хидратиращ продукт
за тяло, най-използван е именно лосионът.
Той е фаворит на 70% от запитаните. 34%
предпочитат мляко за тяло, а 12% олио.
80% винаги избират лично лосионът си за
тяло, а 81% винаги го купуват сами. 17% само
понякога го избират, 16% само понякога го
купуват лично. 3% никога не го избират. 4%
никога не го купуват лично.

Душ гел за тяло
Какво е важно за Вас при избора на душ гел?
Да е с приятен аромат
Да измива добре тялото
Да е хидратиращ
Да е за ежедневно ползване
Да е подхранващ
Цената на продукта
Да е само с натурални съставки
Да е специално за мъже/жени
Да прави повече пяна
Да е за коса и тяло
Да е от известна марка
Да е за мазна/суха кожа
Да придава блясък на кожата
Да е с пилинг
Да е медицински
Да е българска марка
Друго

49%
46%
35%
28%
28%
22%
18%
17%
12%
12%
11%
10%
7%
5%
3%
1%

63%

72%
49%
59%
36%
37%
28%
23%
7%
19%
5%
8%
9%
10%
11%
5%
2%
1%

53%
50%
31%
33%
18%
27%
21%
30%
14%
20%
16%
13%
10%
3%
6%
4%
0%

Душ гел за тяло

База: Използващи душ гел за тяло поне веднъж месечно

Познатост и потребление на марки
81%

81%

70%

69%

66%

63%

Подпомогната познатост

Ползвана някога

Ползвана в момента

Основна марка

62%
56%

55%

54%

54%

53%

45%
33%

43%
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35%
28%

11%
8%
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36%

35%

30%

24%

50%

7%
3%

15%
12%
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30%

6%
3%

7%
4%
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28%
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22%

17%
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43%
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41%

40%

24%
13%

7%
4%

5%
3%

3%
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3%
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42%
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Приятният аромат е основният критерий и при
избора на лосион за тяло. 57% го посочват. 62 е
процентът на жените, които държат на хубавия
мирис на лосиона за тяло и 48 на мъжете.
53% държат да попива добре в кожата. Това
са посочили отново 62% от жените, но 37% от
мъжете. 49% вземат предвид дали е овлажняващ
когато избират лосион за тяло, 44% дали е
подхранващ, 29% вземат под внимание дали е
за ежедневно ползване, а 26% приоритизират
цената на продукта, когато правят своя избор.
23% държат да е с натурални съставки, а за 16%
е важно да е за техният тип кожа – мазна/суха.
45% от запитаните са направили последната
покупка на лосион за тяло от дрогерия, 24% от
супермаркет или хипермаркет, а 9% от аптека.
При мъжете процентът на закупилите от
дрогерия е 37, а на снабдилите се с въпросния
продукт от хипер/супермаркет е 31. При
жените 53% са направили последната покупка
на лосион от дрогерия, а от супермаркет или
хипермаркет – 17%. 9 процента от жените са
поръчали последния си лосион за тяло от
представител на определен бранд и 2% от
мъжете. 5% от всички запитани са предпочели
да направят тази покупка от онлайн магазин.
Топ 7 познатите марки, посочени в проучването
са: Nivea, Dove, Balea, Avon, Mixa, Garnier,
Eucerin.
Най-ползваната марка от запитаните в момента
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Лосион за тяло

От къде купихте лосион за тяло последния път?

От дрогерия
(ДМ, Лили и др.)

45%

От хипер/
супермаркет

37%

24%

31%

17%
9%

От аптека

9%

Поръчвам от
представител на
определен бранд

6%

2%

9%

От онлайн магазин

5%

5%

6%

3%

4%

2%

От биомагазин 1%

1%

1%

От минимаркет/
квартален магазин

Друго

7%

8%

53%

11%

3%

База: Купуващи лосион за тяло

на провеждане на проучването е Nivea. 41% са
я посочили. Тя е основна марка за 31% След
нея е Dove, която използват в момента 35%, и е
основна марка е за 24%. 12% използват Balea, 8%
– Garnier, 5% – Bioderma, а 3% използват Vichy
към момента на провеждане на проучването.

ДЕЗОДОРАНТИ И РОЛ-ОНИ

Най-важно за потребителите при избора
на дезодорант е ароматът
Най-често използваният дезодорант е този за пръскане (спрей),
според резултатите от специално проучване на Talk Online Panel
проведено за PROGRESSIVE Category Retail Forum. Той е предпочитан
от 56% от участниците.
Следващият най-често използван вид е течният
рол-он. Процентът на употребата му сред запитаните
е 25. Стикът пък се ползва от 19%.
84% сами избират дезодоранта, който използват
и 83% го купуват сами, 15% само понякога избират
сами дезодоранта си и също толкова само понякога
го купуват. 2% никога не си избират сами дезодоранта
и също толкова никога не го купуват сами.

Дезодорант
Вие лично ли избирате
дезодоранта, който ползвате?
Да, винаги

Само понякога

Не, никога

84%

26% от запитаните ползват цвят дезодорант,
съобразен с цвета на дрехите им. 71 процента
са отговорили негативно на този въпрос, а 3% са
казали, че не знаят.
38% използват дезодорант няколко пъти дневно,
като при мъжете този процент е 30, а при жените
46. 42% ползват всеки ден или почти всеки ден,
като 44 е процентът при мъжете, а 40 при жените.
9% ползват няколко пъти седмично, 3% веднъж
седмично, 2% 2-3 пъти седмично. Веднъж месечно
ползващите дезодорант са 1% и също толкова
по-рядко от веднъж месечно. 4% от запитаните
никога не използват дезодорант. При жените
процентът на ползващите дезодорант няколко
пъти седмично е 3%, а при мъжете 14%. Никога не
използват дезодорант 5% от жените и 3% от мъжете.

15%

2%

А Вие лично ли купувате дезодоранта,
който ползвате?

Да, винаги

Само понякога

Не, никога

83%

15%

2%

База: Използващи дезодорант поне веднъж месечно
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Най-важно за повечето потребители за изборът
на дезодорант е ароматът според изследването.
62% са избрали това като основен приоритет. 64%
от жените държат най-много на аромата и 60% от
мъжете. Да не оставя следи по дрехите е следващо
по важност, като отново процентът на жените
посочили този процент е по-голям: 66 спрямо 55
за мъжете. Важно е също и да предпазва възможно
най-дълго от изпотяване, а след него по важност се
нарежда това да е с възможно най-траен аромат. Тук
процентът на жените и мъжете, които изтъкват това
за важно е почти един и същ: 40% от запитаните
мъже и 42% от запитаните жени. Цената на продукта
е важна за около 29% от запитаните, като отново
процентът на мъжете и жените, посочили това за
важно е почти равен, но тук мъжете са с по-големия
процент – 30%, а само един процент по-малко от
жените посочват цената като приоритет. Следващо
по-важност е да попива добре в кожата. Това
посочват 27%. Да е специално за мъже/жени е
важно за 26% от участниците в проучването. Това
обаче изглежда е значително по-важно за мъжете,
тъй като процентът при посочилите това е доста
по-голям от при жените, а именно 44%, докато от
жените едва 9% се интересуват да е специално за
техния пол. Други фактори определящи избора
са: да е за често ползване, да е само с натурални
съставки, да е без алуминий, да е от известна марка,
да е медицински, да е комбиниран и да е българска
марка.
Най-честият канал за покупка на дезодорант
според резултатите от проучването са дрогериите.
Процентът на закупуващите от там е 45, като
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Дезодорант

От къде купихте дезодорант последния път?
От дрогерия
(ДМ, Лили и др.)
От хипер/
супермаркет
От аптека

44%

36%
6%

52%

37%

45%

27%

4%

8%

От минимаркет/
квартален магазин
Поръчвам от
представител на
определен бранд
От онлайн магазин

4%

6%

3%

4%

2%

5%

3%

4%

2%

От биомагазин

2%

2%

1%

Друго

1%

1%

1%

База: Купуващи дезодорант

при мъжете този процент е 37, а при жените 52.
От супермаркет или хипермаркет купуват 36%.
Мъжете изглежда предпочитат този канал за
пазаруване, защото при тях този процент 44, а
при жените 27. От аптека пазаруват дезодоранти
и рол-они 6%, като 4% от мъжете и 8% жените,
които са участвали избират фармацевтичния
канал. Кварталният магазин е избран от 4%
от анкетираните като предпочитано място за
купуване на дезодорант, а онлайн магазинът от
3%. 4% поръчват от представител на марката,
2% купуват дезодорантите си от биомагазин, 1%
посочват друго.

ПРОДУКТИ ПРИ СТОМАШНИ НЕРАЗПОЛОЖЕНИЯ

Основни насоки как да сме полезни
на пациенти със стомашно-чревни
проблеми
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.
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.

Правилното функциониране на стомашно-чревния тракт е важно, не само за доброто
храносмилане. Здравата чревна лигавица обуславя добра имунна защита, адекватен енергиен баланс, наличност на всички необходими
вещества и минерали, превенция на малабсорбцията и кахексията.
Освен, че тя повлиява съществено физиологичните процеси в организма, още по-подчертано
значение има при патологични състояния –
хронични процеси, онкологични заболявания,
възпалителни, стресогенни (напр. хирургична

интервенция) и др. състояния.
Балансът в работата на стомашно-чревния тракт може да се наруши в две посоки
– ускорен пасаж (диария) или забавен пасаж
(констипация).
Ускореният пасаж може да е по различни
причини:
- Инфекциозни заболявания вкл. и причинени
от Clostridium defficile
- Прием на медикаменти (антибиотици; цитостатици; продукти, съдържащи магнезий, сорбитол и др.)
- Терапевтични процедури (лъчелечение; сондово хранене и др.)
- Заболявания на гастроинтестиналния тракт
(ентерити, ентероколити (вкл. Синдром на раздразненото черво, ХУХК))
Независимо от причината това състояние води
до нарушаване на абсорбцията на хранителни
вещества и електролити, загуба на течности,
повишена клетъчна дразнимост, което резултира в малнутриция, загуба на тегло, дехидратация, кахексия.
Адекватният здравен съвет при такива пациенти изисква да зададем няколко въпроса,
за да сме сигурни какво точно е естеството
на проблема. При пациенти с диария, винаги
следва да попитаме:
⋅ Какъв е процесът: остър или хроничен? Колко
време продължава? – хроничните диарии обикwww.progressive/pharma.bg 4 : 2022
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новено изискват допълнителна диагностика
⋅ Има ли друга стомашно-чревна симптоматика:
болка, спазми, гадене, повръщане? - наличието
на комплекс от симптоми налага уточняване на
диагнозата
⋅ Има ли други оплаквания: отпадналост, температура, главоболие, мускулно-ставни болки? –
суспекция за вирусно заболяване
⋅ Приема ли някакви медикаменти? – възможност за нежелана лекарствена реакция
⋅ Провежда ли някакво лечение: лъчетерапия,
химиотерапия? – честа странична реакция
⋅ Боледувал ли е от КОВИД? – съпътства както
основното заболяване, така и може да е резултат от политерапията
⋅ Ползвал ли е вече нещо срещу диария? –
така ще избегнем прилагане на неефективни
средства
⋅ Консултирал ли се е с лекар?
Отговорите на тези въпроси ще ни насочат да
препоръчаме ли и какво точно да препоръчаме,
за да сме максимално полезни на пациента.
Антидиарийните продукти се разделят в следните групи:
- Орални рехидратационни разтвори
- Средства, потискащи чревния мотилитет
- Пробиотици/пребиотици
- Адстрингентни средства (танини)
- Комбинирани препарати
Предвид това, че антидиарийните средства
имат различен мехнизъм на действие е редно
да подхождаме индивидуално към всеки
пациент.
Забавеният пасаж статистически е проблем
при около 15% от възрастното население на
Западна Европа, при 4% от това на България.
При повече от 48% от хората, страдащи от констипация, тя причинява нарушение на здравния и социалния им статус.
И тук причините са разнородни:
- Лоша диета; ниска двигателна активност
- Метаболитни заболявания (хипотиреоидизъм; диабет и др.)
- Неврологични заболявания (миопатии, невропатии, множествена склероза, болест на
Паркинсон и др.)
- Когнитивни нарушения (болест на Алцхаймер)
- Депресивен синдром
- Медикаменти (калциеви блокери, опиати,
антиацидни средства, симаптикомиметици,
антихистамини, диуретици и др.)
Забавеният пасаж също влошава баланса на
хранителни вещества и електролити, намалява
концентрацията на полезните бктерии, засилва
риска от натрупване на токсини и отпадни продукти и резултира в чревен дисбаланс, потен18 | брой 4 : 2022

циране на възпалителни процеси, намалена
имунна защита.
Всичко това налага да подходим внимателно
към всеки пациент с проблем констипация и да
зададем въпросите:
- Какъв е процесът: остър или хроничен? Колко
време продължава? – хроничните процеси
изискват уточняване на причината и крият
риск от интоксикация
- Спазва ли някакъв хранителен режим; храни
ли се здравословно, движи ли се достатъчно?
– промяната на диета и физическа активност
биха могли да са ефективни корективни мерки
- Има ли друга стомашно-чревна симптоматика:
болка, спазми, гадене, повръщане? – комплексът от симптоми следва да бъде консултиран
от специалист
- Приема ли някакви медикаменти? – суспекция
за медикаментозна констипация
- Приема ли лаксативи? (хроничната употреба
на лаксативи води до цикъл диария-запек)
- Има ли друго заболяване: неврологично,
ендокринно (напр. тиреодит на Хашимото)?
- Ползва/л ли е вече продукт срещу констипация?
- Консултирал ли се е с лекар?
И тук средствата, които можем да препоръчаме
са в различни групи според механизма си на
действие:
- Осмотични средства
- Средства, увеличаващи фекалната маса
- Фекални омекотители
- Перорални средства, повишаващи чревния
мотилитет
- Средства, повишаващи чревния мотилитет с
локално приложение
Затова и при констипацията ефективното
решение е индивидуално и според статуса на
всеки пациент.
Стомашно-чревните проблеми са не само с
голяма честота, но имат и своето социално
значение. Лекотата, с която съвременния маркетинг съветва, „предписва“ и препоръчва
медицински продукти, крие риск от нерешаване на проблемите, пропускане на важни клинични признаци, стимулиране на самодиагностиката и самолечението, хронифициране на
патологията.
Насърчаването на ползването на продукти елиминира и превантивното стъпало - стимулиране на здравословна диета и адекватна двигателна активност, което има своя ефективен
капацитет и не бива да се пропуска.
Всички тези факти налагат фокусът върху решаването на проблемите диария и констипация
да е много по професионално-медицински,
отколкото рекламно-промоционален.

ПЕЛЕНИ И ГАЩИ

Повишава се търсенето на биоразградими
пелени в глобален мащаб
Размерът на глобалния пазар на бебешки пелени беше оценен на 75,9 милиарда долара
през 2020 г. и се прогнозира да се увеличи със среден годишен темп на растеж (CAGR) от
4,6% от 2021 до 2028 г. според информация от Grand View Research. Очаква се пазарът
да стане свидетел на по-високо търсене през следващите години поради повишаване
на осведомеността относно здравето на децата. Променливият наклон към
висококачествени и екологични бебешки продукти е основният фактор, който повишава
търсенето на биоразградими пелени по целия свят. Освен това производителите се
фокусират върху разработването на бебешки пелени на основата на биосъставки, което
също се очаква да стимулира растежа на пазара през следващите години
Размер на пазара на бебешки пелени в САЩ
В САЩ една трета от семействата се борят да осигурят достатъчно бебешки пелени за децата си.
Въпреки това, с въвеждането на The End Diaper
Need Act от 2021 г. от сенатор Тами Дъкуърт през
февруари 2021 г., семействата с ниски доходи ще
могат да си позволят памперси за своите бебета
и малки деца.
Този закон ще предоставя 200 млн. щатски
долара на социалните служби всяка година
между 2022 г. и 2025 г., което ще допринесе за
ръста на продажбите на пелени и свързани с тях
консумативи. Освен това законопроектът ще
финансира 200 медицински необходими пелени

на месец чрез Medicaid. Подобни инициативи
могат да създадат значително положително въздействие върху растежа на пазара на бебешки
пелени в САЩ през следващите години.
Покупателната способност на потребителите
в Северна Америка и Европа е относително
висока в сравнение с други региони в света.
Това им позволява да харчат повече за бебешки
продукти. В резултат на това първокласните
продукти за грижа за бебето имат значително
търсене в горепосочените региони.
Държавите с висок процент на участие на
жени в работната сила се очаква да генерират голямо търсене на бебешки продукти
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поради повишената покупателна способност
на работещите майки. Към 2019 г. страни като
Руанда, Мадагаскар, Непал, Бурунди, Танзания,
Зимбабве, Камбоджа, Виетнам, Южен Судан и
Исландия имат най-висок процент на участие на
жените в работната сила в света. Следователно
се очаква търсенето на продукти да набере скорост в тези страни през следващите години.
Фактори като увеличаване на покупателната
способност, високото участие на жените в работната сила и нарастващата осведоменост относно
хигиената насърчават приемането на тези продукти сред потребителите. През последните
няколко години употребата на бебешки пелени
се е увеличила в световен мащаб, особено в
Азиатско-тихоокеанския регион. Високата раждаемост в африканските страни също засилва
приемането на продукта.
Поглед към видовете продукти
Сегментът на пелените за еднократна употреба
доминира на пазара за бебешки пелени и държи
най-големия дял от приходите от 66,1% през
2020 г. Очаква се сегментът да запази господството си през прогнозния период. Наличието
на голямо детско население и нарастването
на разполагаемите доходи в Азия, Латинска
Америка, Близкия изток и Африка значително
допринасят за растежа на сегмента. Някои от
основните марки, предлагащи тези продукти, са
Pampers и Huggies.
Сегментът на биоразградимите пелени обаче се
очаква да регистрира най-бързия CAGR от 6,0%
от 2021 г. до 2028 г. Повишаването на осведомеността за отрицателните въздействия на химикалите, присъстващи в пелените за еднократна
употреба, кара потребителите да се насочат към
биоразградими бебешки продукти за техните
бебета, които се произвеждат от естествени
материали.
Предвижда се сегментът на гащи за плуване
за пеленачета да регистрира CAGR от 5,1% от
2021 г. до 2028 г. Пазарът на гащи за плуване
се задвижва от нарастващата осведоменост
относно поддържането на лична хигиена сред
бебетата, особено в обществените плувни
басейни. Използването на гащи за плуване може
да помогне за избягване на риска от бактериална инфекция, тъй като предотвратява замърсяването, причиняващо инфекции, в басейна.
Канали на разпространение
Офлайн сегментът доминира на глобалния
пазар за бебешки пелени и представлява
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най-големият дял от приходите от 73,3% през
2020 г. Ключовите производители се фокусират върху тези магазини като техен предпочитан канал за дистрибуция за разширяване
на обхвата на продукта. Високият марж на
печалба от тези продукти привлича търговците
на дребно да ги включат в своите продуктови
линии. Незабавната наличност и физическата
проверка са двата основни фактора, стимулиращи продажбите на продукти през различни
офлайн канали.
Предвижда се онлайн сегментът да регистрира
среден годишен темп на ръст (CAGR) от 3,0%
от 2021 г. до 2028 г. Увеличаването на навлизането на интернет, съчетано с наличността на
продуктите на повечето марки чрез търговци
на дребно за електронна търговия, увеличава
растежа на сегмента. Основните производители на такива продукти като Johnson & Johnson
Consumer Inc. и The Himalaya Drug Company
използват онлайн канали за разпространение,
за да достигнат до повече потребители в различни географски райони.
Регионални пазари
Северна Америка доминира на пазара за
бебешки пелени и представлява дял от приходите от над 31,6% през 2020 г. Високата
достъпност и покупателната способност на
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потребителите им позволяват да купуват високоефективни бебешки продукти, независимо
от цените им. Търсенето на естествени и органични продукти нараства в САЩ, поради което
компаниите се фокусират върху естествени
съставки, подобряване на производителността
и естетическо подобрение, за да се харесат на
съвременните родители.
Предвижда се Азиатско-тихоокеанският регион
да регистрира най-бързия CAGR от 5,1% от
2021 г. до 2028 г. Производителите все повече
се фокусират върху Азиатско-тихоокеанския
регион, където се предвижда голямо търсене
от страни като Индонезия, Индия и Тайланд.
Очаква се приемането на бебешки пелени да
се увеличи в тези страни през следващите
години поради възникващата група от заможни
родители.
Предвижда се Европа да регистрира CAGR от
4,6% от 2021 г. до 2028 г. Нарастващата осведоменост сред жените по отношение на хигиената
на бебетата подхранва търсенето на бебешки
продукти в развиващите се пазари в Европа.
Потребителите показват нарастващо предпочитание към екологични продукти за грижа
за бебето и уелнес през последните години
поради нарастващите опасения за околната
среда. Тази тенденция принуждава производителите да се съсредоточат върху биоразградими бебешки продукти.
Ключови компании и информация за
пазарния дял
Пазарът на бебешки пелени се характеризира с
висока конкуренция и присъствието на водещи
компании за потребителски стоки, които са разпознали големия потенциал на пазара и заемат
по-голямата част от приходите. Пазарът се разраства и се променя въз основа на търсенето на
потребителите за хигиенични и бързосъхнещи,
абсорбиращи и пропускащи технологични иновации, тъй като пазарът предлага възможност
на марките да уловят продажби от все по-динамична група потребители. Утвърдени компании
въвеждат нови технологии и експериментират
с естествени съставки, за да получат голямо
привличане сред потребителите.
Някои от видните играчи на пазара на бебешки
пелени включват: The Procter & Gamble Company
(P&G); Kimberly-Clark Corporation; Hengan
International Group Company Ltd.; Unicharm
Corporation; Johnson & Johnson; First Quality
Enterprises; Ontex Group; The Hain Celestial
Group, Inc.; The Honest Company, Inc.; Essity AB

Поредна година ръст за гащите за
еднократна употреба в България
Според Euromonitor International търсенето на памперси/пелени/гащи в България продължава да намалява в съответствие с тенденциите отпреди пандемията поради намаляващата раждаемост в страната.
Това обаче беше допълнително усложнено от появата
на COVID-19, като през 2020 г. беше регистрирана найниската раждаемост в България от няколко години.
От друга страна, увеличение на средната единична
цена през 2021 г. поради скок в производствените
разходи, подкрепи текущия растеж на стойността,
въпреки че намалението на ДДС беше удължено до
края на годината. Продължаващите ценови промоции и повишеното търсене на по-големи опаковки на
продукти за новородени също означават, че средната
единична цена на пелени се върна на нивата отпреди
пандемията.
Въпреки че търсенето на пелени/гащи намаля през
2021 г., гащите за еднократна употреба останаха
най-динамично представящите се. Те записаха още
една година на ръст както на обема на продажбите,
така и на стойността, поради това, че това е сравнително нова категория в България, като местните родители са все по-привлечени от този удобен формат.
Тази тенденция оказва все по-голямо влияние върху
развитието на нови продукти. Повечето лансирани
нови продукти сега се фокусират върху материята и
еластичните закопчалки, които трябва да са меки и да
осигуряват допълнителна защита срещу странично
изтичане.
Въпреки облекчаването на ограниченията,
електронната търговия продължава да набира
дял през 2021 г.
Докато модерните търговци на дребно на хранителни
стоки (водени от хипермаркетите) и специализираните
търговци на дребно за здраве и красота доминират
стойностните продажби на пелени/памперси/гащи в
България, електронната търговия придоби по-сериозен дял и импулс на растеж през 2021 г. Търсенето на
пелени/памперси/гащи значително се увеличи чрез
електронната търговия през 2020 г. по време на блокирания, предизвикани от пандемията, като родителите се притесняваха от излагането на вируса. Докато
ограниченията бяха постепенно облекчени през 2021
г., особено през летните месеци, каналът продължи да
печели дял, тъй като родителите все повече оценяваха
удобството на доставката до дома за тези обемисти
артикули, в допълнение към конкурентните цени,
които могат да бъдат намерени онлайн.
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БРОЙ ПРОДУКТИ В PROGRESSIVE КОШНИЦА: 24 ПРОДУКТА
Вид Продукт

Име на Продукта

Марка & Компания

Количество

Пробиотици

Пробиен форте

Fortex

10 капсули

Витамини и минерали

Витамини и минерали от A до Z

Abopharma

60 таблетки

Витамини и минерали

Walmark Калмацин форте

Stada

100 таблетки

Имунитет

Defendyl Immunoglucane Accut

Medis

5 капсули х 300 мг

Памет и оросяване

Doppelherz aktiv Гинко Билоба + Омега-3

Queisser Pharma

Болка

Диклак Макс гел 5%

Sandoz

Кашлица

Флавамед Таблетки против кашлица

Berlin-Chemie

Простуда и грип

Терафлу усилена формула при простуда и грип

GlaxoSmithKline

Дерматологични
проблеми

Bepanthen Сенсидерм Крем против сърбеж и
зачервяване

Bayer

20 гр

Алергии

Allegra

Sanofi

10 таблетки х 120 мг

Слънцезащита

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

Beiersdorf

50 мл

Слънцезащита - деца

A-Derma Protect Kids Слънцезащитно мляко за
деца SPF50+

A-Derma

250 мл

Болка и температура
- деца

Ефералган за деца 3-9 години

UPSA

Козметика за деца

Bioderma Abc Derm Мек измивен гел за бебета

Bioderma

Козметика за деца

Здраве Бебе Крем при подсичане под пелени

Арома Козметикс

40 гр

Бебешки храни

Hipp Organic Combiotic 2 Преходно мляко за
кърмачета над 6 месеца

Hipp

800 гр

Бебешки храни

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

Axxon

250 гр

Орална хигиена

Eludril Classic Вода за уста

Pierre Fabre

200 мл

Почистване и
дезинфекция

Mustela Stelatopia Почистващи мокри кърпички

Ей Енд Ди Фарма

50 бр

Почистване и
дезинфекция

Nuxe Reve de miel Почистващ гел за ръце

Dermicos

30 мл

Грижа за мъжа

Lierac Homme Балсам за след бръснене

Селекта Интернационал

75 мл

Грижа за лицето

SVR Sebiaclear Измивна гел-пяна за лице

Софарма Трейдинг

200 мл

Грижа за лицето

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

L'Oréal

20 мл

Грижа за тялото

Biotrade Keratolin Body 8 % Urea Хидратиращ
Лосион за Тяло

Biotrade

400 мл

Платена сума:
Липсващи продукти
Обща средна цена на липсващите продукти:
Приблизителна цена на потребителската кошница:
Час и дата на покупката
22 | брой 4 : 2022

60 капсули
100 гр
20 таблетки х 30 мг
Сашетa х 14

10 супозитории х 300
мг
1000 мл

sopharmacy.bg

subra.bg

aptekamedea.bg

remedium.bg

vitania.bg

galen.bg

366.bg

aptekizapad.bg

ОНЛАЙН АПТЕКА

23
продукта

22
продукта

21
продукта

23
продукта

15
продукта

24
продукта

21
продукта

19
продукта

11.98 лв.

13.49 лв.

14.09 лв.

11.94 лв.

13.48 лв.

11.75 лв.

15.80 лв.

13.97 лв.

21.89 лв.

21.29 лв.

21.29 лв.

20.12 лв.

19.16 лв.

22.90 лв.

23.69 лв.

23.79 лв.

24.29 лв.

25.79 лв.

25.50 лв.

21.92 лв.

27.90 лв.

26.00 лв.

24.86 лв.

15.79 лв.

16.80 лв.

14.45 лв.

17.50 лв.

13.94 лв.

14.90 лв.

15.50 лв.

15.55 лв.

13.69 лв.

13.19 лв.

13.29 лв.

12.59 лв.

13.60 лв.

12.59 лв.

15.90 лв.

13.90 лв.

13.59 лв.

15.29 лв.

15.29 лв.

13.09 лв.

13.08 лв.

13.90 лв.

11.44 лв.

15.70 лв.

11.90 лв.

13.71 лв.

6.09 лв.

5.37 лв.

5.99 лв.

5.99 лв.

6.00 лв.

5.99 лв.

6.25 лв.

5.80 лв.

5.94 лв.

14.19 лв.

14.19 лв.

12.77 лв.

12.03 лв.

14.00 лв.

11.67 лв.

12.90 лв.

13.09 лв.

13.11 лв.

11.09 лв.

11.69 лв.

11.09 лв.

11.05 лв.

10.98 лв.

10.95 лв.

10.95 лв.

11.11 лв.

10.19 лв.

10.19 лв.

9.17 лв.

7.69 лв.

10.30 лв.

7.69 лв.

10.70 лв.

9.08 лв.

9.38 лв.

23.54 лв.

23.31 лв.

24.37 лв.

25.69 лв.

26.98 лв.

21.97 лв.

25.13 лв.

23.95 лв.

24.37 лв.

37.19 лв.

40.60 лв.

35.89 лв.

36.39 лв.

31.35 лв.

37.60 лв.

5.99 лв.

5.99 лв.

37.99 лв.

37.89 лв.

2.99 лв.

3.75 лв.

37.49 лв.

36.42 лв.

13.31 лв.
21.11 лв.

5.69 лв.

3.10 лв.

5.44 лв.

5.90 лв.

5.85 лв.

5.42 лв.

38.89 лв.

36.25 лв.

31.13 лв.

36.09 лв.

40.90 лв.

34.42 лв.

36.70 лв.

3.39 лв.

3.10 лв.

3.50 лв.

3.19 лв.

3.50 лв.

3.10 лв.

3.32 лв.

39.50 лв.

37.72 лв.

38.49 лв.

36.69 лв.

7.99 лв.

6.65 лв.

6.65 лв.

8.50 лв.

12.23 лв.

14.90 лв.

11.89 лв.

12.90 лв.

10.93 лв.

5.39 лв.

4.43 лв.

4.95 лв.

32.97 лв.

38.17 лв.

22.09 лв.

23.90 лв.

15.29 лв.

13.59 лв.

14.99 лв.

14.59 лв.

10.99 лв.

10.89 лв.

9.59 лв.

10.59 лв.

5.59 лв.

4.58 лв.

4.75 лв.

43.49 лв.

42.59 лв.

41.89 лв.

40.85 лв.

23.39 лв.

23.29 лв.

23.39 лв.

44.19 лв.

СРЕДНА
ЦЕНА НА
ПРОДУКТ

9.67 лв.

34.99 лв.

7.45 лв.
13.91 лв.

35.40 лв.

14.21 лв.

39.34 лв.
25.18 лв.

40.45 лв.

47.49 лв.

47.09 лв.

46.29 лв.

44.99 лв.

49.90 лв.

47.50 лв.

46.24 лв.

18.09 лв.

17.49 лв.

18.09 лв.

17.29 лв.

13.59 лв.

17.50 лв.

16.78 лв.

16.98 лв.

446.37 лв.

429.88 лв.

395.39 лв.

439.89 лв.

234.63 лв.

424.47 лв.

388.58 лв.

371.95 лв.

1 продукт

2 продукта

3 продуктa

1 продукт

9 продукта

0 продукта

3 продукта

5 продуктa

7.45 лв.

32.62 лв.

58.70 лв.

4.95 лв.

225.59 лв.

0.00 лв.

86.43 лв.

69.61 лв.

453.82 лв.

462.50 лв.

454.09 лв.

444.84 лв.

460.22 лв.

424.47 лв.

475.01 лв.

441.56 лв.

7.7.2022 /14:00/

7.7.2022 /14:30/

7.7.2022 /15:00/

7.7.2022 /15:30/

7.7.2022 /16:00/

7.7.2022 /16:30/

7.7.2022 /17:00/

7.7.2022 /17:30/
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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

