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КАШЛИЦА И БОЛКИ В ГЪРЛОТО
ДЕФИБРОЗАМИН 425 МГ. Х 30 КАПСУЛИ
Подпомага естествените възстановителни сили
на организма;
Подкрепя нормалните процеси в съединителната
тъкан;
Подкрепя долните и горни дихателни пътища;
Благоприятства нормалното състояние на опорно
– двигателния апарат.
Дозировка и начин на прием:
За деца над 6 години и възрастни
Вариант 1 (основен – поддържащ): 1 път дневно по 1 капсула – сутрин.
Вариант 2 (интензивен): 2пъти дневно по 1 капсула – сутрин и вечер.

- 10 %
БРОНХОВИТАЛ МАКС СИРОП 200 МЛ
Подпомага самоочистващата функция на дихателните
пътища;
Подпомага физиологичното разреждане и елиминиране на
секретите;
Подкрепя нормалните антиалергични механизми;
Хармонизира имунните функции;
Съдейства за нормалното клетъчно дишане и обмяната на
веществата.

СИНЕКОД СИРОП 200 МЛ
За симптоматично лечение на кашлица от различен произход.
Дозировка и начин на прием:
Деца от 3 години до 6 години - 5 ml (1 чаена лъжичка) 3 пъти дневно.
Деца от 6 години до 12 години - 10 ml (2 чаени лъжички) 3 пъти дневно.
Юноши над 12 години - 15 ml (I супена лъжица) 3 пъти дневно.
Възрастни - 15 ml (1 супена лъжица) 4 пъти дневно.
Не използвайте СИНЕКОД 0.15% Сироп повече от 7 дни (една седмица) без да се посъветвате с вашия
лекар.

Дозировка и начин на прием:
за деца над 12 годишна възраст – 1 -2 пъти дневно
по 10 ml
за възрастни от 1 до 3 пъти дневно по 10 ml.
След отваряне изразходвайте съдържанието до 1
месец! При съхранение в хладилник – до 3 месеца!

- 10 %

- 10 %

ХЕКСОРАЛЕТЕН ТАБЛ. ЗА СМУЧЕНЕ Х 20

ТАНТУМ ВЕРДЕ ТАБЛ. ЗА СМУЧЕНЕ

Хексоралетен Н са таблетки за смучене, предназначени за
локално приложение с цел намаление (редукция) на броя на
микроорганизмите в гърлото и устната кухина при възпалено
гърло, стоматит (възпаление на устната кухина), гингивит
(възпаление на венците).
Дозировка и начин на прием:
Възрастни и деца над 12 години:
Няколко пъти на ден по 1 таблетка за смучене. При нужда може да се смуче по една таблетка на
всеки 1 - 2 часа до максимална доза от 8 таблетки за смучене дневно.
Деца (4 -12 години):
До 4 таблетки за смучене на ден.
Деца под 4 години:
Не трябва да се прилага в тази възрастова група. Таблетките за смучене се държат в устата, докато се
разтворят.

- 10 %
www.aptekazdrave.bg

*Различни видове

ТАНТУМ ВЕРДЕ® таблетки за смучене се прилагат при
болезнени възпаления в устната кухина и гърлото, възпаления
на венците, на сливиците, възпаления на лигавицата на гърлото
и на ларинкса. Особено подходящи са за намаляване на
оплакванията при простудни заболявания.
Дозировка и начин на прием:
Ако лекарят не е предписал нещо друго, дозировката трябва да се спазва точно - 3 пъти дневно по една
таблетка за смучене. Лечението не трябва да превишава период от 7 дни.

- 10 %
apteka.zdrave

ПРИ БОЛКА, НАСТИНКА И ЗА СИЛЕН ИМУНИТЕТ
КАФЕТИН ФОРТЕ Х 12 ТАБЛЕТКИ
При болка от различен произход
Подходящ за прием при следоперативна и
посттравматична болка
Може да се използва при мигрена, зъбобол,
менструални и мускулни болки и др.
Дозировка и начин на прием:
Възрастни: еднократната доза е 1-2 таблетки в зависимост от
интензивността на болката. Тази доза се приема три пъти дневно.
Максималната дневна доза е 6 таблетки.
Деца на възраст между 12 и 18 години:1 таблетка с възможност
дозата да се повтори до три пъти дневно.
Кафетин Форте не трябва да се използва при деца под 12 години.
Това лекарство не трябва да се приема повече от 3 дни. Ако болката не отслабне след 3 дни, поискайте съвет от Вашия лекар.

- 20 %
ИБУПРОМ СИНУС ТАБЛ.
ИБУПРОМ е аналгетично лекарство. Използва се при лечение
на възпалителни състояния, които може да са една от
причините за поява на болка.
Лекарственият продукт понижава телесната температура
(преди всичко при грип, настинка или други инфекциозни
заболявания).
Показанията за употреба на лекарството включват лечение на
лека до умерена болка от различен произход, включително:
главоболие, зъбобол, мускулни болки, болки в областта на
гърба и седалището, костни и ставни болки. Дисменорея.

ИБУТОП КРЕМ 50 ГР.
Ибутоп крем е болкоуспокояващ и противовъзпалителен
продукт за приложение върху кожата. Действа бързо при ставна
и мускулна болка.
Дозировка и начин на прием:
Нанасяйте Ибутоп крем 3-4 пъти дневно. В зависимост от големината на болезнения участък, който
трябва да се третире, нанасяйте 4-10 сантиметрова ивица от крема, отговаряща на 2-5 g крем (100-250
mg ибупрофен). Максималната дневна доза е до 20 g крем, отговаряща на 1000 mg ибупрофен.
Нанесете Ибутоп крем върху кожата и втрийте леко. В случаи на остър хематом и навяхвания Ибутоп
крем може да се приложи под оклузивна превръзка в началото на лечението.

Дозировка и начин на прием:
Възрастни и деца над 12 години:
1-2 таблетки на всеки 4-6 часа (не
приемайте повече от 6 таблетки
дневно)

- 20 %

- 10 %

ИНОВИРОН 425 МГ Х 20 КАПСУЛИ

БРИОГЕН КОРВИРЕКС КАПС. Х 20

Допринася за нормалния функционален клетъчен и
хуморален имунитет;
Благоприятства естествените имунни функции и дейността на
Т-клетките;
Подпомага
нормалните
физиологични
самоочистващи
функции на лигавиците на дихателните пътища;
Способства за нормалното клетъчно дишане и обмяна на
веществата;
Допринася за защита на клетките от оксидативен стрес.
Антиоксидантен ефект.

Briogen Corvirex е уникален по рода си продукт със състав
специално разработен с цел повишаване на имунната защита,
включващ ценни за организма компоненти. Наличието на
екстракт от листата на хининово дърво и артемизинин
съдържащия сладък пелин имат противовъзпалителен и
имуномодулиращ ефект и действат срещу проникването на
външни за организма патогени във вътрешността на клетката.
Дозировка и начин на прием:
Приемайте 1-2 капсули, 3 пъти дневно.

СРЕЩУ НАЙ-ГОЛЯМ БРОЙ ВИРУСИ

- 10 %
www.aptekazdrave.bg

- 20 %
apteka.zdrave

Bärbel Drexel
BARBEL DREXEL RATANHIA MUNDSPÜLUNG ВОДА ЗА УСТА С
РАТАНИЯ 300МЛ
Нормализира баланса на микрофлората в устната кухина;
Заздравява лигавицата на устата;
Подпомага здравето на венците, предотвратява възпалението и кървенето;
Поддържа свежия дъх;
Не съдържа парабени и синтетични консерванти.

BARBEL DREXEL RATANHIA ZAHNGEL ГЕЛ ЗА ЗЪБИ С
РАТАНИЯ 75МЛ
Спомага за перфектното почистване на зъбите;
Съдейства за естественото избелване на зъбите
Поддържа нормалната микрофлора на устната кухина;
Допринася за премахване на зъбната плака и намаляване образуването на нова;
Укрепва и стяга венците.

BARBEL DREXEL ANTI KARIES LUTSCHPRESSLINGE СРЕЩУ
КАРИЕС 126 ТАБЛЕТКИ ЗА СМУЧЕНЕ /МЕНТА/
Допринася за поддържане хигиената на зъбите;
Намалява образуването на зъбна плака;
Спомага за намаляване на риска от кариес и разрушаване на твърдите зъбни
тъкани;
Подпомага минерализацията на зъбите и поддържането на външната
повърхност на зъбния емайл;
Намаляване на риска от възпаления и кървене.

BARBEL DREXEL RATANHIA MUNDWASSER KONZENTRAT ЗА
СВЕЖ ДЪХ - ВОДА ЗА УСТА / КОНЦЕНТРАТ 30МЛ
Възстановяване баланса на оралната микрофлора;
Елиминиране на патогенната бактериална среда в устата;
Отстраняване на плаката;
Намаляване натрупването на зъбен камък, налепи и петна по зъбните
повърхности;
Поддържане на свежия дъх в продължение на часове.

BARBEL DREXEL RATANHIA ZAHNPFLEGEPULVER ПУДРА ЗА
ИЗБЕЛВАНЕ НА ЗЪБИТЕ 50ГР
Допринася за поддържане нормалното състояние на емайла;
Съдейства за намаляване на оцветяванията и налепите, образуващи се при
тютюнопушене и консумация на кафе, черен чай, вино;
Намалява плаката и освежава дъха;
Има силно антибактериално и антисептично действие;
Подпомага здравето на венците.

- 10 %
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Bärbel Drexel
BARBEL DREXEL MUNDZIEHÖL МАСЛО ЗА ЖАБУРЕНЕ С
ЧЕРВЕН ПОРТОКАЛ И КАРАМФИЛ 250МЛ
Подходящо естествено средство за превенция и допълваща терапия при кариес;
Намалява плаката и образуването на зъбен камък и поддържа свежия дъх;
Допринася за възстановяване и поддържане нормалното състояние на оралния
микробиом;
Подпомага профилактиката на гъбичните инфекции, засягащи устната кухина;
Съдейства за защитата от афти и облекчава симптомите при гингивит
(възпалени и кървящи венци).

BARBEL DREXEL MUNDZIEHÖL МАСЛО ЗА ЖАБУРЕНE С ДИВА
МАЩЕРКА И ЛАЙМ 250МЛ
Спомага за възстановяване здравословния баланс на флората в устата;
Подпомага профилактиката и третирането на гъбичните инфекции, засягащи
устната кухина;
Подпомага защитата от афти;
Облекчава състоянието при възпалени и кървящи венци;
Намалява образуването на зъбна плака.

BARBEL DREXEL MUNDZIEHÖL МАСЛО ЗА ЖАБУРЕНЕ С МЕНТА
И КАНЕЛА 250МЛ
Съдейства за превенцията и терапията на гъбичните инфекции на устата и
гърлото;
Спомага за намаляване количеството вредни бактерии в устната кухина;
Намалява образуването на плака и зъбен камък;
Потиска растежа на патогенните причинители на халитоза (лош дъх), кариес и
възпаления на лигавицата на устата;
Изключително подходящ при кървящи венци.

BARBEL DREXEL ПАРАДОНТ ТИНКТУРА ЗА ЗДРАВИ ВЕНЦИ
10МЛ
Спомага за предотвратяване растежа на бактериите в устната кухина;
Мощен антисептик и дезинфектант;
Допринася за намаляване образуването на зъбна плака;
Подпомага профилактиката и терапията на гингивит;
Има затягащо действие и стимулира заздравяването на гингивалните тъкани.

- 10 %
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ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ
БОНУРЕЛ Х 30 ТАБЛЕТКИ
При инфекции на пикочните пътища;
Намалява прикрепването и размножаването на
бактериите;
Намалява нуждата от антибиотици;
Действа при остри и рецидивиращи инфекции на
пикочните пътища;
Бързо подобрява симптомите на цистит.
Дозировка и начин на прием:
По 1 капс. дневно

- 10 %
ФЕМИБАЛАНС ТАБЛ. Х 30

НАТАСПИН Н Х 30 КАПС.

ФемиБаланс е синергична комбинация от екстракти от найефикасните “женски” билки.

НатаспинХ капсули са предназначени при случаи на
циркулаторни нарушения или повишен риск от тромбоза.
Продуктът съдържа ензима nattokinase, който влияе
положително върху кръвообращението и кръвосъсирването и
помага да се намали вероятността от образуване на тромб.
Nattokinase е естествена алтернатива на аспирина и неговите
аналози.

Дозировка и начин на прием:
По 1 капс. дневно

Дозировка и начин на прием:
За възрастни се препоръчва да приемат по 1 капсула веднъж дневно с чаша вода.

- 20 %

- 10 %

CALIVITA ЧЕСЪН МАКС Х 100 ДРАЖЕТА

МАГНЕЗИЙ + В КОМПЛЕКС Х 20 САШЕТА

Антибактериалните и антигъбични свойства на чесъна, както
и неговото защитаващо сърдечно-съдовата система действие,
се дължат на ценните серни съединения, които обуславят и
неговата специфична миризма.
Чесънът съдържа над 200 вида биологично активни вещества,
в т. ч. витамини, аминокиселини и ензими.

Магнезий + В комплекс сашета допринася за нормална функция
на нервната система, мускулите и електролитния баланс, както и
за намаляване на чувството на отпадналост.
Дозировка и начин на прием:
По ½ пакетче дневно директно в устата

Освен чесън, продуктът съдържа
магданоз, познат като силен диуретик,
който
се
прилага
за
забавяне
образуването на камъни в бъбреците и
жлъчката и против цистит.
Подобрява апетита, използва се като
релаксант,
експекторанс
и
успокоително средство.
Дозировка и начин на прием:
По 1 капс. дневно

- 10 %
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- 20 %
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ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ
БИОФЛОРА Х 20 КАПСУЛИ

ОМНИ БИОТИК 10 САШЕТА Х 10

Биофлорa допринася за нормална чревна среда/ микрофлора и
стомашно-чревен комфорт.

Синбиотик, разработен специално за прием при антибиотично
лечение.
ОМНИ-БИОТИК 10 свежда до минимум страничните ефекти на
антибиотичната терапия и възстановява увредената флора.
Специфичната комбинация от щамове има способността да
произвежда активни вещества, които действат срещу
причинителя на диария.

Дозировка и начин на прием:
По 1 капсула дневно половин час преди хранене.

Дозировка и начин на прием:
Най-добре
приемайте
преди
хранене, по възможност с известно
разстояние между времето за
прием на антибиотика. (3 часа)
По време на антибиотичната
терапия: 1 саше пробиотик ОМНИБИОТИК® 10 два пъти дневно
След
приключване
на
антибиотичната терапия: 1 саше
пробиотик ОМНИ-БИОТИК® 10
дневно в продължение на две
седмици.

- 20 %

- 10 %

ПСИЛИУМ ПРОБИО 150 ГР.

CVETITA HERBAL КОНОПЕНО МАСЛО

Псилиум ПроБио на Здравница съдържа люспи от семена на
индийски живовляк, инулин от цикория и пробиоктични бактерии
Bacillus Coagulans.

Растително конопено масло (Ulei vegetal de canepa industrial),
което има благоприятен ефект върху имунната система.

Дозировка и начин на прием:
2 чаени лъжички (5 гр.) на ден. Приемайте
в комбинация с кисело мляко, сок или
друга течност. Разбърква се и се консумира
веднага. Може да се добавя към различни
ястия и коктейли.
Може да се приема от деца над 6 год.
Максимална дневна доза за деца - 1 ч.л. на
ден.
Подходящ за продължителна употреба.

Дозировка и начин на прием:
Приемайте по 2-4 (две до четири) капки на ден - сутрин или вечер след хранене.

- 10 %

- 30 %

BIOHERBA ТРОЙЧАТКА ТИНКТУРА 100 МЛ

BIOHERBA БЯЛ ТРЪН ТИНКТУРА 50 МЛ

Благоприятства детоксикацията на храносмилателния тракт,
черния дроб, жлъчката и на целия организъм, има
противопаразитно действие.

Благоприятно за ендокринната и чернодробната системи. Може
да се включва в диетични режими при чернодробни
заболявания, камъни в жлъчния мехур, жълтеница, цироза,
диабет, разширени вени, хемороиди, запек, токсикация

Дозировка и начин на прием:
Перорално - Пие се по схема: 1ви ден - 1 капка в
100мл вода, 2ри ден - 2 капки и така с всеки ден се
увеличават капките с 1бр до 7 ден / 7 капки /. На 8
ден употребете 60 капки, в 200 мл вода. След 8-ми
ден, употребявайте един път седмично по 60
капки, до приключване на тинктурата. Прилагайте
2 пъти годишно.

- 15 %
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Дозировка и начин на прием:
Перорално - 30 капки (1,2мл) 3 пъти дневно, 15мин. преди хранене в 100мл вода.

- 15%
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КОЗМЕТИКА

ATOPOS - СЕРИЯТА ПОДХОДЯЩА ПРИ СУХА И НАПУКАНА
КОЖА, ПСОРИАЗИС, АТОПИЧЕН ДЕРМАТИТ, ЕКЗЕМИ

- 10 %
www.aptekazdrave.bg

apteka.zdrave

КОЗМЕТИКА И САНИТАРНИ МАЕРИАЛИ

ВСИЧКИ ПРОДУКТИ ЗА КОСА С МАРКА KLORANE

- 20 %
Силно абсорбиращите пампперси за възрастни са с анатомична форма,
подходящи за подвижни хора страдащи от средно и тежко
неконтролирано изпускане на урина, залежали пациенти или хора с
деменция. Съдържат 3-слойно абсорбиращо ядро с неутрализатор на
миризмата.

- 10 %
www.aptekazdrave.bg

apteka.zdrave

ТЕХНИКА
WELLION CALLA ПРОМОЦИОНАЛЕН ПАКЕТ
ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНА ЗАХАР
Пакет за измерване на кръвна захар на Велион Калла включва:
Глюкомер Wellion Calla Light с чантичка за съхранение,
убождащо устройство за получаване на капка периферна
кръв, 50бр. игли за убождащо устройство, указание за
употреба и гаранционна карта.
100 броя тест ленти Wellion Calla.
Wellion Zimt Plus - Капсулите Wellion Cinnamon plus съдържат
екстракт от канела, екстракт от женшен, хром и цинк.
Хромът подпомага за поддържане на нормални нива на
кръвната захар.

ПРОМО
ЦЕНА
BIONIME GS100 ТЕСТ ЛЕНТИ X 100 БР.
Подходящи за апарат за измерване на кръвна захар BIONIME GM
100. Патентованите тест-ленти с електроди от благородни метали
Изключителен дизайн с широка повърхност за задържане в ръка
Сама всмуква необходимото за анализа количество кръв Бърз
анализ, минимално количество на кръв за тестване: 1,4 мл
Конструкцията е направена така, че ръцете ви нямат допир с
работната зона нито при подготовка, нито при измерване
Уникалната тест лента Bionime е патентована и няма аналог!

44 лв.

MICROLIFE BP A50
Препоръчван от лекари
Компактен и ултра тънък корпус
PAD технология (диагностициране на аритмия)
Клинично тестван
Голям дисплей - L размер на изобразяване на екран
Памет за 30 измервания
Индикация за изтощаване на батерията
Работи и с презареждащи се батерии
Гаранция - 5 години

- 10 %

PIC MR CARROT /ГОСПОДИН МОРКОВ/ ДЕТСКИ ИНХАЛАТОР
Апарат за аерозолна терапия, проектиран и изработен в
съответствие с най-съвременните технологии. Благодарение на
оптималния размер на аерозолните частици от небулизаторната
чашка Сайдстрим, медикаментите проникват по-лесно в
дихателната система. Сайдстрим увеличава значително потока на
частиците и скъсява времето за терапия, с което се повишава
нейната ефективност.

- 10 %
www.aptekazdrave.bg

apteka.zdrave

WWW.APTEKAZDRAVE.BG/BLOG

Съвременният начин на живот, ни предоставя възможност да
избираме между богат избор от храни. Често се подлагаме на
диети с желанието да сме по-здрави, по-слаби или от
любопитство. Това обаче понякога води до дефицит на важни за
тялото ни елементи, които са от съществено значение за
правилното функциониране на организма, метаболизма,
храносмилателната
система,
репродукция,
енергия
и
издръжливост. Тялото на човек не може да произвежда всичко
необходимо за функционирането му. Прочети още...

COVID-19 (коронавирусна болест 2019) е пандемия, причинена от
инфекция със SARS-CoV-2 (тежък остър респираторен синдромкоронавирус 2), която засяга милиони хора по света. Съществува
спешна неудовлетворена необходимост от осигуряване на лесно
за производство и достъпно лекарство за предотвратяване на
предаването и осигуряване на ранно лечение на това
заболяване. Носната кухина и ринофаринкса са местата на
първоначална репликация на SARS-CoV-2. Следователно, назален
спрей може да бъде подходяща дозирана форма за тази цел.
Прочети още...

Обикновено циститът преминава от само себе си в рамките на
няколко дни. Ако имате симптоми на цистит за повече от няколко
дни, може да се наложи да посетите личния си лекар. Те ще могат
да ви предпишат лекарства за облекчаване на симптомите ви.
Има и лечения за цистит, които можете да закупите без рецепта,
за да облекчите болката и дискомфорта, които изпитвате. Те
включват сашета за цистит, които съдържат калиев или натриев
цитрат, или червена боровинка, които могат да помогнат за
успокояване на симптомите. Просто разтваряте праха във вода и
след това изпивате разтвора, това също ви помага да поддържате
хидратация и да се борите с инфекцията.
Прочети още...

www.aptekazdrave.bg

apteka.zdrave

