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PROVISOR CLUB

Ще не так давно нас зігрівало тепле осіннє сонце, 
а команду Provisor Club зігрівали дружні обійми та 

гостинність провізорів зі всієї України. Всього за декілька 
місяців творча команда проекту провела більше 20 освітніх 

семінарів у 10 регіонах України. 
У кожному з міст, представники різних аптечних мереж, 

мали нагоду прийняти участь в інтерактивних лекціях 
та майстер-класах. У тренінговому форматі провізори 

навчалися розпізнавати типи клієнтів, оволодівали 
навичками успішних продажів та дізнавалися цікаві 

та корисні факти про продукти Ananta Medicare. 
Справжнім сюрпризом кожного заходу була фінальна 

лотерея з цікавими призами. Тож, учасники заходів 
дуже продуктивно та корисно проводили час у дружній 

атмосфері справжніх професіоналів. Наприкінці зустрічей 
учасники охоче ділилися відгуками та враженнями. 

В той час, як натовпи туристів їдуть на горнолижні курорти та тропічні  
острови, мандрівники в Європі можуть побачити чисельні цікаві місця.

КОЛЬОРОВІ ТРЕНДИ 2020

У східному календарі рік Щура відкриває новий 
12-річний цикл. Колір року - білий. З одного боку - 
це чистота, бездоганність, досконалість. В іншому 
аспекті - можливість нанести будь-який малюнок 
і надати податливому фону бажане забарвлення 
за допомогою власних емоцій і дій. Обираючи 
кольорові рішення для повсякденного та святкового 
одягу, керуйтеся наступними асоціаціями: білий колір 
символізує багатство, всі відтінки молочного та світло-
сірого – любов;  сріблястий – вдачу, металеві або 
графітові відтінки – душевну гармонію, а чорний  – 
добробут. 

Не варто використовувати багато червоного - це знак 
вогню, небезпеки та агресії. Під табу потрапляють 
котячі і зміїні принти. Небажані глибокий синій і колір 
морської хвилі - велика вода також небезпечна. 

Амстердам – катання на ковзанах на Музейній 
площі, величний голландський національний 
музей та гаряча, ароматна «коричнева» кава. 

ЗИМОВИЙ ВІДПОЧИНОК:  
НАЙЦІКАВІШІ МІСЦЯ ЄВРОПИ

Кіпр – чудовий вибір для дослідження 
неймовірних археологічних пам’яток руїн 
Куріону та міста Пафосу. 

Барселона – сучасний європейський 
відпочинок, збагачений визначними 
пам’ятками культури: шедеври Гауді,  
галереї Сальвадора Далі та Пабло Пікассо. 

Ісландія – «Кришталеві печери» та північне 
сяйво – складові вражаючого та незвичайного 
зимового відпочинку.

 Тепер продукти  
Ananta Medicare заграють 
іншими фарбами на наших 

вітринах! Навіть не 
очікували отримати так 

багато корисної  
інформації

 Дуже незвичайний 
формат інформації!  
Так цікаво та легко  
ми ще не навчались 

Дякуємо за цікавий  
формат та дружню 

атмосферу, і звичайно ж,  
за лотерею з подарунками

 

Звичайні ситуації в аптеці, 
складні покупці та важкі 
питання були розкриті 
зовсім з іншої сторони,  

і тепер ці знання можна 
використовувати  
у щоденній роботі

Дякуємо всім учасникам семінарів за активність, завзятість та фітбек.  
Для команди Provisor Club це найбільша мотивація до нових звершень!

PROVISOR CLUB: 
ЗУСТРІЧІ В АПТЕЧНИХ МЕРЕЖАХ 

Обирайте, що вам до душі.  
А щоб біль та спазм не зіпсували подорож – обирайте СПАЗГО.

І пам’ятайте: насправді головне не колір 
вбрання, а позитивний настрій!
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ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ ВІД ФАЙБОЛЕКС ХІТ СЕЗОНУ

PROVISOR ’СЬКІ ЛАЙФХАКИ

Рецепт цієї простої, смачної та корисної 
страви неодмінно стане у нагоді господиням 

при підготовці святкового столу!

Дякуємо за р ецепт  
Пампуха Тетяні м. Ратне

ФРУКТОВИЙ ПУДИНГ З ЧІА
Файболекс, інгр едієнт унфів ерсальний  

і кожна страва з ним унікальна!

PROVISOR ’СЬКІ ЛАЙФХАКИ

КОРОТКО ПРО ТЕ, ЯК ПРОВІЗОРУ  
«ПЕРЕЖИТИ» СВЯТКОВІ ЗМІНИ:

На 2 порції потрібно:  
2 банани, 2 ківі,  
5-6 ст.л пюре вишні,  
5-6 ст.л готового пудингу чіа, 
1 ч.л. цукру,  
1 саше Файболекс.
Приготування: у чашу блендера помістити 
порізані фрукти, цукор та додати 200 мл. води. 
Змішати до однорідної маси. 1 саше Файболекс 
розчинити у склянці води та додати до маси, 
змішати. Тепер збираємо пудинг: обираємо 
красиву склянку, на дно викладаємо пюре вишні, 
далі - фруктову масу і пудинг чіа. Прикрашаємо 
кокосовою стружкою і подрібненими горішками. 
КОРИСНИЙ ПУДИНГ З ФАЙБОЛЕКС ГОТОВИЙ!

ЩЕ БІЛЬШЕ 
ПРОСТОРУ  

ДЛЯ КРЕАТИВУ ТА 
НАВЧАННЯ! 

СПЛАНУВАТИ ЧАС! 
Для тих, хто працює у денну зміну, необхідно 

заздалегідь чітко спланувати час для нарізання 
салатів та покупки подарунків. Ця проста 

процедура значно спростить насичений період 
роботи та відпочинку. 

БУТИ У ВСЕОЗБРОЄННІ! 
На час святкувань, запити покупців стають 
дуже подібними та є можливість сформу-
вати стандартний набір, який раціонально 
залишити «під рукою», щоб зекономити  

час та сили: 
• Засоби, для покращення травлення 
• Детоксиканти
• Гепатопротектори 
• Протипростудні симптоматичні засоби.

СВЯТКУВАТИ! 
Не так важливо де ви знаходитесь чи на 

роботі, чи вдома, важливіше в якій  
компанії та з яким настроєм! 

ЗМИРИТИСЯ! 
Працювати у свята, звичайно,  

задача не із легких, проте позитивний настрій 
дуже важливий.

ПІДГОТУВАТИСЯ!  
Прийнято вважати, що у свята відвідувачів  

в аптеках стає менше, але тільки не в нічну змі-
ну. Кожний «ночник» знає, що ці клієнти будуть 
найважчими. Тому неодмінно треба виспатися 

та заручитися терпінням. Стануть у нагоді  
і фіолетові таблетки Анантаваті для спокою.

ГАРНИХ СВЯТ! 

 Захищає  
сечовий міхур  
та сечові шляхи

 Покращує  
роботу нирок 

 Запобігає  
утворенню  
каменів

Надійний захист  
нирок та сечового 
міхура

НОКАМЕН®

№ 

Відповідь: Відповідь:

ПІБ

Умови квесту:  
впишіть назви 3-х засобів  

із рецептів (друкованими буквами)  
в поле «Відповідь».  

Внесіть свій реєстраційний номер  
з сайту та ПІБ у відповідні поля.  

Фото виконаного завдання 
надсилайте на адресу  

provisorclub@anantamedicare.com 

Увага! Міні-кв ест 
Одне із супер навичок кожного провізора – це вміння «розшифрувати» лікарський почерк 
та відпустити правильні засоби покупцю. Наразі пропонуємо вам попрактикуватися у цьому 
вмінні та отримати додатково 20 балів до загальної суми в «Особистому кабінеті».  

Дієтична добавка. Не є лікарським засобом. Висновок СДЄЄ № 05.03.02-03/59481

Відповідь: @provisorclub_official

Сучасний ресурс 
Provisor Club  

в Інстраграм –  
підпишись на  

1 4

2

53

Діетична добавка. Не є лікарським засобом. 
Вир. Ліц. №12216024000004 
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Провізор-Рак
Вже кілька місяців 
у Провізора-Рака на 
роботі йдуть зміни 
або підготовка до 

них. Це закінчиться тільки навесні, 
а найбільш активна фаза випаде 
на січень. Не дивуйтеся, якщо ви 
отримаєте повідомлення по роботі  
1 січня! Доведеться бути більш 
активними цієї зими, навчитися 
швидше реагувати і стати трішки 
сміливіше. Ви впораєтеся, навіть 
якщо думаєте інакше! Анонс на 
2020: фінансові вкладення і стар-
тапи принесуть значну вигоду. 
Кращий подарунок: флеш-пам’ять  
з кодовим замком. 

Провізор-Лев
Зима порадує Провізо-
ра-Лева стабільністю на 
роботі - ніщо не віщує 
жодних змін аж до ос-
танньої декади лютого. 

Зате потім почнуться «екшени» - 
дуже швидкі та радикальні зміни. 
Використовуйте спокійний період 
для навчання, потім часу може не 
бути. Анонс на 2020: у рік Щура 
Провізори-Леви розкриють свої 
творчі здібності. Кращий подару-
нок: квитки на театральну прем’єру.

Провізор-Діва
З середини січня у Про-
візора-Діви (особливо  
у тих, які працюють за 
першим столом), можливі 

серйозні зміни на роботі, може зміни-
тися керівництво. У лютому вам осо-
бливо гостро може захотітися втекти 
з аптеки та взяти відпустку. Анонс на 
2020: поталанить в особистих і профе-
сійних справах. Бажання здійсняться 
швидше, якщо щиро вірити в успіх. 
Кращий подарунок: дошка для скла-
дання фото-колажів (карти бажань). 

* Станом на 03.12.2019

Провізор - Ов ен
Грудень може прине-
сти приємний вітер змін  
в кар’єру Провізора- 

Овна: мова піде про підвищення 
окладу або про більш комфортні 
умови праці. Змінювати роботу або 
пробувати себе на нових позиціях 
поки не варто. Анонс на 2020: рік 
буде продуктивним з професійної 
точки зору. Задумки і плани реалі-
зуються і принесуть свої плоди. Кра-
щий подарунок: календар з дерева 
з побажаннями на кожен день. 

Провізор - Телець
З кожним днем   Прові-
зор-Тілець наближає-
теся до цікавих подій 

кар’єрі чи навчанні. Можлива 
участь в проекті, за підсумками 
якого буде переглянута ваша 
нинішня позиція. Ближче до лю-
того почнуть відбуватися зміни, 
будьте до них готові. Анонс на 
2020: рік принесе значні дохо-
ди. Період також сприятливий 
для переїзду або ремонту житла. 
Кращий подарунок: доларове 
дерево в горщику. 

Провізор - Близнюки
На початку зими на ро-
боті може скластися 
ситуація, в якій Прові-
зору-Близнюку буде 

некомфортно. Керівництво може 
ввести нововведення, яке вас буде 
дратувати. Не поспішайте «вою-
вати», все само собою вирішиться 
в лютому. Анонс на 2020: чекає 
несподівана романтична зустріч, 
яка може перерости в міцний і ща-
сливий союз. Кращий подарунок: 
екокуб з дерева, з живою зеленою 
рослиною всередині. 

Провізор-Коз еріг
Ця зима буде приєм-
ною паузою для Про-
візора-Козерога, коли 
можна трохи розсла-

битися. Використайте цей період 
для підвищення самооцінки і стра-
тегічного планування кар’єри. Вам 
потрібні нові знання - подумайте, 
які саме і де їх найкраще отрима-
ти. Анонс на 2020: вдалий період  
в професії та особистому житті. 
Вільний час раціонально присвяти-
ти додатковій освіті. Кращий пода-
рунок: багаторазовий еко-блокнот, 
записи в якому стираються.

Провізор-Водолій
Весь грудень до Про-
візора-Водолія будуть 
легше звичайного при-
ходити гроші. Якщо  

є можливість якимось чином заро-
бити, наприклад, взяти додаткові 
зміни, використовуйте її. У січні  
і лютому ви будете більше зосере-
джені на собі. Анонс на 2020: гри-
зун надихне на нові відкриття, по-
дорожі. Кращий подарунок: скарб-
ничка у цікавій формі.

Провізор-Риби
Уже в грудні перед 
Провізорами-Рибами 
відкриються завидні 
перспективи в плані 

кар’єри. Є тільки одне «але»: вони 
можуть суперечити вашим прин-
ципам або викликати дискомфорт. 
Якщо ви почекаєте до весни, ця 
ситуація зміниться. Анонс на 2020: 
рік відкриває нові горизонти, під-
корення яких знадобиться неаби-
яка рішучість. Кращий подарунок: 
мотивуюча книга від сучасних біз-
нес-тренерів. 

Провізор-Терези
Думки про своє призна-
чення, обрану профе-
сію можуть нагрянути 
до Провізора-Терезів  
в грудні. Не хвилюйтеся, 

це нормально. З Нового року поч-
неться новий етап, вам стане спо-
кійніше і комфортніше на роботі. 
Анонс на 2020: чекає спокійний і пе-
редбачуваний рік. Це ідеальний час 
для завершення розпочатих справ. 
Кращий подарунок: різноманітні 
предмети інтер’єру. 

Провізор-Скорпіон
Грудень дається Прові-
зору-Скорпіону на під-
готовку до змін, які поч-
нуться з січня. Вас чекає 

дуже активний час, будьте готові 
включитися в роботу ще на святко-
вих канікулах! Ви зможете реалізу-
вати свої амбіції. Будьте обережні  
з колегами - чоловіками: не сваріть-
ся з ними і утримайтеся від критики 
на їх адресу. Анонс на 2020: успіх у 
фінансових справах та особистому 
житті. Чекають перспективні пропо-
зиції по роботі і любовні пригоди. 
Кращий подарунок: оригінальний 
чохол для смартфона. 

Провізора-Стрілець
Провізори-Стрільці спро-
буйте все, що хотіли б 
здійснити: проявляйте 
ініціативу на роботі, відві-

дуйте співбесіди, виходьте на новий 
рівень. Єдине, що може вас галь-
мувати - невирішені сімейні про-
блеми, саме час в них розібратися. 
Анонс на 2020: цілеспрямованість 
буде винагороджено результатами 
в роботі та високою довірою керів-
ництва. Кращий подарунок: масаж-
на ванночка для ніг або сертифікат  
в салон краси. 

Професійний  
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ЗАРЯДКА ДЛЯ МОЗКУ ВІД МЕМОСТІМ

(зима 2019)

Provisor Club підготував для вас незвичайний святковий гороскоп. У ньому ви 
знайд ете не тільки традиційний астрологічний прогноз, але і анонс на цілий 
рік, а також зможете почерпнути ід еї подарунків по зодіакальним знакам.

1. Засіб, що сприяє нормалізації кишкової та 
вагінальної мікрофлори у жінок

2. Засіб для нормалізації функціонування кишечнику
3. Засіб для нормалізації функціонування дихальної 

системи та пом’якшення кашлю 
4. Засіб, що застосовується при закрепах та 

дисбактеріозі кишечника
5. Засіб, що знімає больові синдроми зі спастичним 

компонентом різного походження
6. Засіб, що сприяє нормалізації функціонування   

опорно-рухового апарату 
7. Засіб для нормалізації функціонування 

репродуктивної системи чоловіків 
8. Засіб, що сприяє нормалізації функціонування 

нирок, запобігає утворенню каменів 
Ключове слово: засіб, що сприяє покращенню пам’яті,  
концентрації уваги, здатності до навчання
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Дякуємо  
за кросворд  
Плітус Юлії  

Відповідь на завдання із осіннього 
дайджесту: 66, 84, 24, 66 

В аптеці:
- Дівчино, дайте, будь ласка, 
Файболекс для схуднення.
- Але ж я 10 хвилин тому 
продала вам 5 упаковок!
- Я не наїлась ...

В новорічні свята, людей  
в черзі за Тигофастом легко 
впізнати. Вони всі трохи 
помаранчевого кольору…

АНТИСТРЕС ВІД АНАНТАВАТІ

(м. Надвірна,  
Івано-Франківська обл)

2470 11450 
785 471 

П р и є д н у й т е с ь  д о  п р о ф е с і о н а л і в  w w w .  p r o v i s o r c l u b . c o m 

УЧАСНИКІВ 
КОНКУРСУ МІСЯЦЯ 

ПРИЗЕРІВ  
PROVISOR CLUB

УЧАСНИКІВ  

ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
ЗАРЕЄСТРОВАНИХ 
СПЕЦІАЛІСТІВ 


