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Збери скарбиЗбери скарби    
PROVISOR CLUBPROVISOR CLUB

ПРИЙМАЙ УЧАСТЬ У МІНІ-КВЕСТІ!  
Збирай  правильні відповіді та отримуй 20 балів  

до загальної кількості балів в особистому кабінеті
УМОВИ УЧАСТІ: 

Відповідайте на питання, що зображені на карті,  
керуючись підказками. 

Впишіть вірні відповіді у відповідні клітинки. 
Вкажіть ПІБ та номер бейджу із особистого кабінету.  

Фото виконаного завдання надсилайте  
на електронну адресу РROVISORCLUB@ANANTAMEDICARE.COM 

Вкажіть  

назву препарату, 

що дарує 

кохання без 

хвилювання?  

А яку кодову назву обрали науковці для гену болю?  

Що об’єд
нує 

льодяники, 

мазь т
а 

сироп? 

Який із  

продуктів має  

в складі компонент, 

що вваж
ається душею 

провансу та об ерігом 

сну? 

Який препарат 
забезпечує 
«Подвійну 

силу проти 
алергії»?  

Який продукт пов’язаний 
з Магічним 
числом 4? 

Що об’єдн
ує 

цифри 24 

та 34 для 

жіночого та 

чоловічого 

здоров’я?
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ІНТІНОВА® 
Зробити фотосесію  
в образі кольору ІНТІНОВА, 
напечатати фото та 
прикріпити на холодильник 

АНАНТАВАТІ® 
Зробити арт-релакс: 
малювати під улюблену 
музику 

МЕМОСТІМ®
Прочитати 5 книг,  
або пройти 5 онлайн-уроків 

АРТІКОН®
Відвідати вуличний  
танцювальний майстер-клас  

АДРІУС®
Зробити щось екстримальне –  
банджи-джампінг, параглайдинг,  
катання на квадрациклах  

ІЗІ НАЙТ
Прийняти розслабляючу ванну, 
вдягнути улюблену піжаму  
та нарешті виспатися  

ГЛІБОФІТ®
Попіклуватися про 
здоров’я та провести  
1 день без цукру 

УРОСТОН®
7 днів пити достатньо 
води – 30 мл на  
1 кг маси тіла 

ФЕМІЦИКЛ
Провести романтичну 
вечерю з коханою 
людиною на пляжі 

ГАММА® ЛЬОДЯНИКИ 
Провести всю ніч  
в караоке  
в компанії друзів

Порошок лаванди вживають в Америці замість перцю

Гіппократ вказував, що лаванда  
«зігріває мозок, втомлений від прожитих років»

Королева Великобританії Єлизавета I дуже любила лаванду. Лавандовим чаєм вона 
рятувалася від сильної мігрені. Королівський стіл ніколи не накривався без лавандо-
вого варення, а пекарі навіть винайшли рецепт лавандового печива.

Лаванда – ключ до рівноваги та 
спокою. Позитивно впливає на на-
стрій, нормалізує процеси сну за раху-
нок збільшення рівня мелатоніну і гам-
мааміномасляної кислоти та зниження 
рівня кортизолу. Екстракт лаванди, на 
відміну від хімічних речовин, добре 
переноситься. 

Саме тому екстракт Лаванди ви-
користовується в складі рослинного 
засобу для покращення сну ІЗІ НАЙТ. 
Його дбайлива дія надійно знімає на-
пругу, не порушує функції центральної 
нервової системи та сприяє віднов-
ленню організму під час сну. 

Використовують лаванду у багатьох 
сферах. У медицині вона відома як заспо-
кійливе та снодійне, а протизапальні та 
знеболювальні властивості традиційно 
застосовують при мігрені, спазму судин 
та головному болю. А ще лаванда норма-
лізує менструальний цикл, зменшує про-
яви атеросклерозу, допомагає організму 
чинити опір інфекціям та перевтомі. 

У косметології лаванда також є цін-
ним інгредієнтом. Ефірне масло лаванди 
підходить для догляду за будь-яким ти-
пом шкіри. Що ж стосується дії, то масло 
лаванди омолоджує та очищує, зволожує 
та покращує мікроциркуляцію, знімає 
подразнення та позбавляє від лущення. 

Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.

Прагнучи зберегти вашу красу та спо-
кій,  даруємо лавандовий РЕЛАКС-БОКС від  
ІЗІ НАЙТ: все необхідне для повноцінного ре-
лаксу та справжнього задоволення! 
Умови дуже прості: Створіть лавандовий об-
раз (присутня лаванда чи лавандовий колір) та 
опублікуйте його на своїй сторінці в інстаграм, 
відмітивши @provisorclub_official. Це може бути 
ваш образ чи малюнок, фотокартка, або ціла 
зона релаксу.

ТЕ, ЩО ВИ НЕ ЗНАЛИ ПРО ЛАВАНДУ

Переможці будуть визначені  
за допомогою генератору 
випадкових чисел в прямому  
ефірі – слідкуйте за анонсами  
@provisorclub_official. 

ЗДОРОВИЙ СОН З ІЗІ НАЙТ 



ТВІЙ НАЙКРАЩИЙ SPF

ЖІНОЧЕ ЗДОРОВ'Я

відрижка

печія

важкість

у шлунку

нудотаблювання

НАУСИЛІУМНАУСИЛІУМ®®

Прокінетик з широкими 
можливостями

Усуває відчуття важкості  
та переповнення в шлунку 

Усуває печію, відрижку та нудоту

Проявляє протиблювотну дію
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Спектр сонячного випромінювання 
можна розділити на три типи променів 
в залежності від довжини хвилі – А, В, С. 
Якщо промені типу А, яких близько 80%, 
взамодіють тільки з поверхнею шкіри, а 
С-промені через ультра-коротку довжи-
ну хвилі зовсім не досягають поверхні 
землі, то В-промені проникають в дерму, 
руйнуючи колагенові волокна, та навіть 
молекули ДНК. В-промені вважаються 
найбільш агресивними та небезпечними 
для здоров’я. Саме вони викликають фо-
тостаріння і сприяють розвитку захворю-
вань шкіри. 

В літній період недостатньо захищати 
шкіру тільки за допомогою кремів з SPF. За-
соби із Sun Protection Factor та цифра-по-
значка на упаковці показують, у скільки 
разів зросте природний потенціал захи-
сту шкіри при нанесенні санблоку, тобто 
активуються власні резерви організму. 
Крім того, під впливом зовнішніх факторів 
активні компоненти кремів можуть стира-
тися / змиватися / випаровуватися, тому 
оновлювати санблок рекомендується кож-
ні 2-3 години перебування на сонці. 

Як захистити свою шкіру від передчасно-

Сонячні ванни – це не тільки вітамін D, гарний настрій і трендова засмага, але 
ще й фотостаріння, зниження активності імунної системи, ризик розвитку 
катаракти і раку шкіри. А все через UVB-промені!

VITAGEN КОМПЛЕКС №62 –  
ТВІЙ НАЙКРАЩИЙ SPF

го старіння та знизити ризик канцерогенезу? 
Провідні фахівці рекомендують 

поєднувати сонцезахисні засоби із за-
стосуванням вітамінних комплексів, 
які позитивно впливають на стан шкі-
ри. Перевагу слід надавати продуктам, 
що містять антиоксидантні речовини та 
компоненти, які впливають на підтримку 
еластичності шкіри та водного балансу. 

 Вітамін С попереджує пошкодження 
від УФ-випромінювання: запобігає пе-
рекисному окисленню ліпідів в кера-
тиноцитах, захищає кератиноцити від 
апоптозу та збільшує виживаність клі-
тин (Juliet M. Pullar, 2017).

 Кераміди мають важливе значення для 
формування епідермального бар'єру, 
забезпечуючи захист від пошкоджую-
чих факторів і запобігаючи трансепі-
дермальній втраті води (Alexandra C. 
Kendall, 2017).

 Гіалуронова кислота відповідає за 
регулювання водного балансу і під-
тримання клітинної структури за раху-
нок високого ступеня утримання води  
і в'язкості, тому вона є важливою речо-
виною, що підтримує здоров'я шкіри.

КОМПЛЕКС АКТИВНИХ РЕЧОВИН  
VITAGEN 62 СПРИЯЄ: 

 Відновленню бар’єрного шару 
шкіри та утриманню вологи 

 Насиченню шкіри 
антиоксидантами та захисту 
шкіри від негативної дії 
ультрафіолету

 Попередженню 
гіперпігментації 

 Синтезу власного колагену 
та попередження вікових змін 
шкіри.

 

Пікніковий райПікніковий рай

Рулетики з курки та бекону Рулетики з курки та бекону 
Філе куряче – 2 шт 
Сир твердий – 200-300 г
Бекон – 150-200 г
Овочі за смаком 
Приготування: 
Розрізаних два філе уздовж посоліть 
та поперчіть. Покладіть в середину 
кожного філе твердий сир. Також мож-
на додати зелень та овочі, наприклад, 
помідори чи червоний перець. Загор-
ніть філе в рулетики. Обгорніть кожен 
рулетик шматочком бекону.  Руле-
тики викладіть на решітку мангалу.  
Час приготування займає 10-15 хвилин.

Гут Марія, Камінь-Каширський,  
Волинська обл

Хачапурі на шампуріХачапурі на шампурі
Сир сулугуні-мотанка – 1-2 шт  
(такої форми, щоб можна було  
насадити на шампур) 
Заморожене тісто – 200 г 
Жовток яєчний – 1 шт 
Кунжут за бажанням 
Приготування: 
Сир розміщуєте на шампурі. Замо-
рожене тісто розкатуєте в довгу 
полоску та обмотуєте шампур  
з сиром. Тісто помазати жовтком 
та посипати кунжутом. Поставити 
на вуглі на 5-10 хв і готово! 

 Фрієва Яна м. Полтава 
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ПРОВІЗОР - ОВЕН

4201 14873 2138 1488 
УЧАСНИКІВ 

КОНКУРСУ МІСЯЦЯ 

ПРИЗЕРІВ  
PROVISOR CLUB

УЧАСНИКІВ  

ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

ЗАРЕЄСТРОВАНИХ 

СПЕЦІАЛІСТІВ 
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ПРОФЕСІЙНИЙ ГОРОСКОП

«Два мохіто, будь ласка» - ваш девіз 
цього літа. Рівень енергійності доз-
волить вам збирати навколо себе 
людей для активного відпочинку та 
бути справжньою душею будь-якої 
компанії. «Спонсори» активного та 
веселого святкування кожного дня 
літа – ГЕПАКЛІН® та СОРБЕНТ-А у ва-
шій аптечці if you know what I mean. 

ПРОВІЗОР-ТІЛЕЦЬ 

Не тимчасовий, а повний релакс – 
ось що необхідно Вам цього літа! Ви 
так довго не були у відпустці, що ви-
никає необхідність поставити робо-
ту на паузу та вирушити у подорож. 
Насолоджуйтеся відпочинком та 
пориньте в атмосферу чистого задо-
волення. А якщо важко «виключити» 
голову – АНАНТАВАТІ® – і все буде 
фіолетово! 

ПРОВІЗОР-БЛИЗНЮКИ 

Головне для вас цього літа – сім’я. 
Підтримка та взаєморозуміння до-
поможуть укріпити сімейні відно-
сини. Зверніть увагу, кому з ваших 
рідних потрібна допомога та не по-
лінуйтеся зробити для них все, що у 
ваших силах. А деякі представників 
цього знаку почнуть планування 
сім’ї. В такому випадку заручіться 
підтримкою ФЛОРІУМ®.

ПРОВІЗОР-РАК 

Цього літа найкращий час спробу-
вати що-небудь новеньке - рафтинг, 
квадроцикли, банджі-джампінг 
абощо. Невелика порція адреналіну 
дозволить вам розширити світогляд 
та по-новому побачити деякі аспек-
ти життя. Будьте готові до приємних 
несподіванок долі! Гоу до пригод ра-
зом зі СПАЗГО®.  

ПРОВІЗОР-ЛЕВ 

Навіть зіркам важко обіцяти левам 
«непрофесійний» гороскоп, адже ви 
як ніхто інший поринули в роботу. 
Проте, цього літа, карт-бланш у ваших 
руках – більшість починань просто 
приречені на успіх. Тож ні кроку назад, 
тільки вперед – хапайте рослинний 
засіб МЕМОСТІМ® та помізкуйте над 
новими проектами особливо вдало! 

ПРОВІЗОР-ДІВА 

Раніше серпня немає сенсу згадувати 
про роботу, оскільки цього літа зірки 
дарують вам дуже романтичний на-
стрій. Це відмінний привід освіжити 
відносини, або поринути у вир нових 
любовних пригод. Не втрачайте го-
лову та пам’ятайте про свою безпеку 
разом із надійним контрацептивним 
та антимікробним засобом ЕРОКСІЯ.

ПРОВІЗОР-ТЕРЕЗИ 

Терези повинні зробити цього літа 
важливий життєвий вибір, який 
вплине на майбутнє. Можливо, ви 
помітили, що коли хочете робити 
щось краще для інших, не завжди 
виходить так, як очікувалося. Ро-
біть висновки, піклуйтеся про себе, 
зокрема про жіноче здоров’я. А в 
цьому вам допоможуть рослинні 
засоби ФЕМІМЕНС та ФЕМІЦИКЛ. 

ПРОВІЗОР-СКОРПІОН 

Сонячна погода творить дива з ва-
шим настроєм, і цього літа на вашо-
му шляху відкриються можливості, 
як у фінансових, так і в любовних 
відносинах. Саме час взяти долю  
у свої руки, а не чекати, доки до вас 
прийде щастя. Вам рекомендовано 
звернути увагу на харчування та 
переглянути раціон, а рослинний 
засіб ФАЙБОЛЕКС® допоможе вам  
у цьому.

ПРОВІЗОР-СТРІЛЕЦЬ 

Плануєте поїздку цього літа? Поста-
райтеся на час спуститися з хмар 
і уважно подивіться на те, що вас 
оточує. Літо - це ваш шанс побачити 
шматочок світу. І байдуже, цей шма-
точок в сусідньому місті або в дале-
кій країні. В аптечку мандрівника, про 
всяк випадок, покладіть ТИГОФАСТ®, 
щоб подорож принесла багато пози-
тивних емоцій та пройшла без неба-
жаних «сюрпризів». 

ПРОВІЗОР-КОЗЕРІГ

Вам краще залишити свою сер-
йозну сторону характеру вдома, 
особливо, у відпустці. Однак ваш 
гумор, гарний настрій і харизма 
стануть вам у нагоді. Цього літа 
візьміть за правило не виходити на 
роботу у вихідні і проводити час з 
сім'єю і друзями. Беріть АРТІКОН® 
та хутчіш у похід великою друж-
ньою компанією!  

ПРОВІЗОР-ВОДОЛІЙ 

Невгамовних Водоліїв цього літа 
очікує вир емоцій в різних сферах 
життя. Кар’єрні злети, цікаві подо-
рожі, романтичні зустрічі, пошуки 
покликання – невеликий пере-
лік приводів для емоційних бурь. 
Лише одне питання турбує – як спо-
кійно спати вночі в такий період? 
Відповідь очевидна – рослинний 
комплекс ІЗІ НАЙТ подарує якісний 
сон та бадьорий день!

ПРОВІЗОР-РИБИ

Запорука вашого ідеального літа – 
БОЛ-РАН®. Адже вас очікує прилив 
сил та справжній бум активності. 
І навіть якщо вам не до вподоби 
баскетбол, плавання або інші види 
спорту, корисним буде час, прове-
дений на дачній ділянці. На крайній 
випадок – вечірні прогулянки у гар-
ній компанії, які принесуть багато 
користі та позитивних емоцій. 

Дієтичні добавки. Не є лікарськими засобами. Більш детальну інформацію читайте в листку-вкладиші  до застосування Гамма® льодяники
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МІСЦЕВИЙ НЕГОРМОНАЛЬНИЙ 
КОНТРАЦЕПТИВ 

  Ефективний засіб для запобігання вагітності  
 (за умови правильного використання)  

  Тривала контрацептивна дія (до 4-х годин)

  Зручне застосування (вводиться за  5 хвилин  

   до статевого акту)

КОХАННЯ БЕЗ ХВИЛЮВАННЯ!

з антисептичною з антисептичною 
дієюдією

Інформація призначена виключно для професійної діяльності медичних і фармацевтичних представників, для поширення на спецалізованих семінарах, конференціях і симпозіумах, присвячених медичній тематиці.  
Поширення цієї інформації іншими способами, які надають доступ до неї невизначеному колу осіб, заборонена. За повною інформацією звертайтеся ТОВ «Евітас», 61001, Україна, м. Харків, вул. Іскринська, 37, тел. + (057) 766-07- 44 provisorclub@anantamedicare.com


