
Уваг  а! Всюди бали!

PROVISOR CLUB 
Дайджест №1 (літо 2019)

У ЦЬОМУ НОМЕРІ: 

 СТАРТУЄМО ДО ЗІРОК 
 PROVISOR CLUB SCHOOL

 ЩО? ДЕ? КОЛИ?  
 В PROVISOR CLUB  

 РЕЦЕПТИ ЗДОРОВОГО  
 ХАРЧУВАННЯ 

 ЖІНОЧІ ХИТРОЩІ

 ЦІКАВІ ПОДОРОЖІ

 ПРОФЕСІЙНИЙ  
 ГОРОСКОП
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12 квітня назавжди увійшло знаменною датою в історію люд-
ства! Перший політ людини в космос знаменував видатний науко-
во-технічний прорив. Тож саме цей день невипадково було обрано 
як дату старту інформаційно-пізнавального циклу  –  PROVISOR 
CLUB SCHOOL  – спеціальної професійної програми для провізорів та 
фармацевтів. Першим містом, що приймало захід, стала Перша 
столиця України  – гостинне м. Харків. 

PROVISOR CLUB SCHOOL– це не просто лекції, це формат, що поєднує дружній 
настрій та корисну фармацевтичну інформацію. 

Слідкуйте за новинами 
та очікуйте на 
наступний захід 

PROVISOR CLUB SCHOOL  
у вашому місті!

КРЕАТИВНА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА  
PROVISOR CLUB SCHOOL «СТАРТУЄМО ДО ЗІРОК»

Дружня атмосфера пер-
шої зустрічі PROVISOR CLUB 
SCHOOL відчувалась пов-
сюди: гостей вітала ростова 
кукла – «Гамма-сироп»,  ре-
єстрація та  знайомство про-
ходили за чашечкою смачної 
кави від бариста та приємни-
ми смаколиками з побажан-
нями доброго настрою на 
вечір. На всіх локаціях заходу 
проходила професійна фо-
тосесія і всі бажаючи змогли 
отримати фото на згадку. 

Неймовірно динамічно та ін-
терактивно проходила інфор-
маційна частина заходу. Кож-
ний з учасників був залучений 
до обговорення важливих 
та цікавих фактів з практики 
провізора.  PROVISOR CLUB 
SCHOOL – це виключно корис-
ні та креативні доповіді, що не 
залишили байдужим нікого!

Протягом всього заходу на 
учасників очікувало ще бага-
то сюрпризів... Одним з них 
була лотерея з цінними при-
зами. Захоплення, подив та 
позитивні емоції переповню-
вали серця наших п’яти пере-
можців.

Незабутньою подією вечо-
ра став запуск повітряних 
кульок з заповітними мрія-
ми від учасників PROVISOR 
CLUB SCHOOL. Різнокольоро-
ві бажання полетіли високо  
у небо для того, щоб якнайш-
видше виповнитися!

Гранат вважається одним із найкорисніших фруктів на 
планеті. Гранат унікальний за своїм складом та використо-
вується не тільки у медицині, а й у косметології. Пунікала-
гін – антиоксидант, присутній тільки в гранаті, забезпечує 
захист шкіри від дії токсинів, уповільнює процес старіння. 
Екстракт гранату стимулює продукцію колагену та по-
кращує мікроциркуляцію в шкірі. Пеніцилова кислота та 
омега-5 попереджують зневоднення та надовго зберіга-
ють вологу. Тож, обираючи косметичні засоби, надавайте 
перевагу тим, що містять екстракт гранату. Гранат – 
потужна сила для шкіри та жіночого здоров’я. 

ЧУДОДІЙНА 
СИЛА 
ГРАНАТУ

ЦІКАВІ ПОДОРОЖІ ВІД СПАЗГО ЖІНОЧІ ХИТРОЩІ ВІД ІНТІНОВИ

PROVISOR CLUB SCHOOL

місце в якому чудові заняття серфінгом та катання на 
слонах можуть поєднуватися з культурою та релігією. 

В піднесеному настрої від 
щирого спілкування з од-
нодумцями гості заходу ра-
зом із творчою командою 
PROVISOR CLUB об’єдналися 
за дружньою вечерею, де ще 
довго ділилися враженнями 
та обговорювали плани та 
майбутні події в PROVISOR 
CLUB …

ТОП-5 НАЙКРАЩИХ 
НАПРЯМКІВ ДЛЯ 
ПОДОРОЖЕЙ У 2019
за думкою австралійського видання  
Lomely Planet

1 ШРІ-ЛАНКА –

2 НІМЕЧЧИНА –

3 ЗІМБАБВЕ –

4 ІНДОНЕЗІЯ –

5 ЙОРДАНІЯ –

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

архітектурний модернізм, тематичні виставки та  
інновації для любителів «розширити кругозір». 
величні гори, археологічні руїни, національні парки – 
зачаровуючий відпочинок.  
вулканічний острів, джунглі, пташки та звірі для шану-
вателів екзотики.  
стародавні пам’ятники, природні заповідники та морські 
курорти – відмінний варіант різноманітного відпочинку.
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Натуральний засіб  
для нормалізації  

функцій кишечника ПОСЛАБЛЮЮЧА

ПРЕБІОТИЧНА

АНТИТОКСИЧНА

ЗАХИСНА

4 дії Файболекс 
у кожному саше:

ЩО? На сторінках сайту багато цікавої та корисної інформації:  
в розділі «На допомогу провізору» та на сторінках продуктів містить-
ся чимало  статей, презентацій та інших відомостей. При ознайом-
ленні з цими матеріалами  користувачі сайту можуть отримувати 
не лише знання, а й заохочувальні бали, які можна обмінювати на 
бажані призи! Перевіряючи рівень своїх знань шляхом тестування, 
щотижня ви можете додатково отримувати бали за кожну правиль-
ну відповідь. Будьте уважні, бали будуть нараховуватись тільки за 
умов реєстрації користувача.  

ДЕ? У розділі «На допомогу провізору» вивчаємо матеріали,  
у розділі «Освітня програма» проходимо тестування та накопичує-
мо бали і обираємо призи!

КОЛИ? Матеріали доступні для вивчення у будь-який зручний для 
вас час. Кожного понеділка на сайті з’являється нове тестування,  
в якому ви можете продемонструвати свої знання та отримати бали.

ЩО? Сайт provisorclub.com -  це креативно – навчальний простір, 
багатий на несподіванки та призи. Користувачам сайту ніколи нудь-
гувати, адже окрім анонсованих активностей додатково проводять-
ся бліц-конкурси та лотереї. Цимало приємних емоцій подарували 
користивачам сайту «Новорічний», «Весняний»  та святковий  кон-
курс вітань до «20-річчя компанії Ананта Медікеар».

ДЕ? Слідкуйте за анонсами бліц-конкурсів в розділі «Новини» на  
provisorclub.com. У розділі «Щоденник проекту» ви маєте мож-
ливість довідатись про умови конкурсу. Участь можуть прийняти 
тільки зареєстровані користувачі.

КОЛИ? Бліц-конкурси оголошуються несподівано, тож слідкуйте за 
новинами на provisorclub.com.

НАГАДУЄМО! Проявляючи активність в Освітній програмі та конкур-
сах ви стаєте  претендентом на участь в  PROVISOR CLUB SCHOOL!

ЩО? Професійний ресурс provisorclub.com – це місце для креативу 
та дружнього спілкування! Щомісяця організатори готують для вас 
цікаві конкурси. Будьте уважні, в конкурсах можуть прийняти участь 
тільки зареєстровані користувачі.

ДЕ? В розділі «Конкурс місяця» ви можете ознайомитися з умовами 
діючого конкурсу, надіслати власну  роботу для участі у змаганні та 
ознайомитися з роботами колег.  

КОЛИ? Щомісяця першого числа об 00 годин 01 хвилину стартує но-
вий конкурс для користувачів сайту.

ЩО? ДЕ? КОЛИ?  
В PROVISOR CLUB*

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

БЛІЦ-КОНКУРС
ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ ВІД ФАЙБОЛЕКС

ХІТ СЕЗОНУ ЩО? ДЕ? КОЛИ?

Діетична добавка. Не є лікарським засобом. Вир. Ліц. №12216024000004 

ДЕТОКС-КОКТЕЙЛЬ  
ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ОРГАНIЗМУ –  

«Почни свiй д ень З ФАЙБОЛЕКС»          

На 2 порцii потрiбно:

2 банани  
2 манго  
2 апельсини  
1 ст.ложка насiння льону  
400 мл йогурту  
1 саше ФАЙБОЛЕКС  
з апельсиновим смаком. 

Дякуємо за р ецепт Безуглій Інні  
(м. Харків)

Приготування: у чашу блендера помiстити порiзанi кубика-
ми фрукти та 1 ст. ложку насiння льону. 1 саше ФАЙБОЛЕКС 
з апельсиновим смаком додати до 400 мл йогурту i змiша-
ти до однорiдної маси з iншими складовими у блендерi.

* Подробиці дивись у відповідних розділах сайту provisorclub.com

КОНКУРС МІСЯЦЯ
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Провізор - Ов ен 
Вдача незмінно су-
проводжуватиме 
провізора-Овна і у 
професіональній 
сфері і в особистому 

житті. Звичайно, не обійдеться і без 
палиць в колесах. Як без цього? Дрібні 
неприємності комунікативного плану 
вас переслідувати будуть, але якщо не 
втратите упевненості в собі, не наздо-
женуть! Тому скористайтеся нагодою 
хвилі вдачі та прийміть учать в конкур-
сі від PROVISOR CLUB, ви маєте великі 
шанси на перемогу.

Провізор – Тілець
Провізор – Тілець  
буде працювати до-
темна за першим 
столом, але і весели-
тися буде до світанку. 

І ніякого стомлення, нездужань і інших 
неприємностей. Не бійтеся різких по-
воротів долі. Для вас можлива карди-
нальна зміна інтересів та скоріш за все 
ви матимете змогу «зрізати» дорогу 
на шляху до успіху. Можливо, в цьому 
вам допоможе PROVISOR CLUB :=) 

Провізор – Близнюки
На шляху у прові-
зора – Близнюка  
у найближчий час 
буде траплятися ба-
гато цікавих людей. 
Хтось складе протек-
цію в професійних 

колах, хтось поділиться ідеями, ну  
а деякі і самі стануть найбільшою на-
городою в житті, викликавши трепетні 
почуття. Щоб підвищити ймовірність 
позитивних знайомств, будьте актив-
ними на PROVISOR CLUB  – ви обов’яз-
ково будете поміченими!

Провізор – Рак
Шляхетний і пра-
цьовитий прові-
зор - Рак виявить-
ся в цікавому 
положенні – нове 
кохання відніма-

тиме майже весь вільний час. Але ж, 
любов любов’ю, а кар’єра - це святе. 
Спрямуйте вашу наснагу на професій-
ну активність у PROVISOR CLUB, бо все, 
що трапиться з вами на роботі, піде 
в плюс, принесе матеріальні вигоди і 
зміцнить репутацію.

Провізор – Лев
Провізора – Лева че-
кає небувала популяр-
ність, як у діловому, так 
і в соціальному серед-
овищі. До вас будуть 
надходити пропозиції 

очолити той чи інший проект. Вигля-
дати  це буде вкрай заманливо, щось 
можна буде використовувати в особи-
стих цілях. Безумовно, вдалою пропо-
зицією від колег буде залучення вас 
до «Освітньої програми» у PROVISOR 
CLUB.

Провізор – Діва
Майте на увазі прові-
зори-Діви, що початок 
змін виявиться настіль-
ки раптовим, що ви мо-
жете розгубитися. Буде 
потрібно підвищувати 
рівень освіти. Вчитися 

доведеться на практиці, та оволо-
діти новими прийомами не складе 
великих труднощів. У цьому вам та-
кож допоможе «Освітня програма» 
PROVISOR CLUB!

Провізор – Терези
Будь-яка  трудова  
діяльність, провізоре 
-Терези, принесе вам 
не тільки матеріальні 
плоди, але і позитив-

ний досвід. Обов’язково зафіксуйте 
результати даного періоду. Крім того, 
ви відчуєте необхідність просування 
своїх праць та ідей. Для цього вам 
знадобиться креативний простір, на-
приклад такий як «Конкурс місяця»  
у PROVISOR CLUB.

Провізор – Скорпіон
Майте на увазі, прові-
зор - Скорпіон, ви опи-
нитеся в зоні підвище-
ної уваги представників 
протилежної статі. Це 
обіцяє масу користі 

та приємних хвилин, в тому числі і в 
ділових інтересах. В професійній сфері 
ви зможете досягти позитивних змін. 
Якщо ви не полінуєтесь збирати бали та 
проявляти активність у PROVISOR CLUB, 
потрапивши у PROVISOR CLUB SCHOOL, 
ви вочевидь отримаєте багато корисних 
знайомств

Провізор – Стрілець
У провізора - Стрільця від-
будеться перегрупування 
сил як в професійній сфері, 
так і в особистому житті. 
Готуйтеся до того, що із 
звичайного провізора ви 

перетворитесь у ділову людину – заві- 
дувача аптекою, будете вести докумен-
ти, слідкувати за товарообігом та робо-
тою персоналу. Для цього активно наби-
райтеся досвіду у рубриці «На допомогу 
провізору», адже дуже скоро вам по-
трібно буде навчати першостольників.   
 
Провізор – Коз еріг 

Передбачуваність, дис-
ципліна і ентузіазм - ось 
характеристика профе-
сійної активності прові-
зорів – Козерогів. Мож-
ливі несподівані рішення 

з боку партнерів і керівництва. Навіть 
форсувати події не потрібно, ситуація 
стане розгортатися без затримок і за ва-
шим сценарієм. Проте, коли досягнете 
бажаних вершин, пам’ятайте про одно-
думців PROVISOR CLUB, що 24/7 були з 
вами. 

Провізор – Водолій 
Провізор – Водолій у най-
ближчий час знайде владу 
над часом - зможе і на ро-
боті все встигнути: і прийня-
ти товар, і розставити товар 
у торговому залі, і тестуван-

ня у PROVISOR CLUB вчасно пройти. Ваша 
працьовитість буде нагороджена підви-
щенням заробітної плати та покращен-
ням соціального статусу у суспільстві. 
А улюблений професіональний простір 
PROVISOR CLUB буде місцем корисного 
навчання та відпочинку. 

Провізор – Риби 
Провізор – Риби повинні 
знати, що колишні досяг-
нення послужать підста-
вою для висунення вашої 
кандидатури на лідерські 
позиції. Ви зможете стати 

як офіційними керівником на території сво-
їх професійних занять, так і неформальним 
лідером, якщо кадрові перестановки поки 
неможливі. Сфера захоплень дозволить 
поринути у творчість. Скористайтесь при-
ливом креативу та проявіть його не тіль-
ки у «Конкурсі місяця», а й найближчому 
бліц-конкурсі PROVISOR CLUB.

Професійний  
гороскоп

За доброю традицією  PROVISOR CLUB - знання та активність завжди заохочуються!  
Найуважніші читачі можуть поповнити свій баланс балів в «Особистому кабінеті» за 
рахунок участі в Міні-квесті Дайджесту PROVISOR CLUB. При виконанні кв есту ви додатково 
отримаєте 20 балів до загальної суми на сайті. Умови кв есту:  на сторінках Дайджесту 
«заховано» 15 фруктів – апельсинів та яблук, відповідно до смаків ФАЙБОЛЕКС, які потрібно 
відшукати, відмітити (маркером/ручкою), сфотографувати та надіслати на адресу 
provisorclub@anantamedicare.com. Дайджест має бути підписаний від руки (ПІБ та номер бейджу  
з особистого кабінету). Не баріться! Виконуйте умови Міні-квесту та отримуйте додаткові 
бали! Цікаві призи чекають на Ваш вибір!
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В од еській аптеці:
- Чи маєте ви щось для 
сивого волосся?
- Звичайно!  
Таки глибоку повагу...

***
- Дівчино, дайте мені 
таблетку.
- Вам яку?
- Білу.
- Це ж аптека, у нас 
багато білих таблеток. 
- Ну от одну і дайте…

***
Відвічувачка питає  
в аптеці:
- Підскажіть, що краще 
для чоловіка: валідол чи 
Анантаваті?  
- А який діагноз?
- Туфлі за 10 тисяч...
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УЧАСНИКІВ 
КОНКУРСУ МІСЯЦЯ 

ПРИЗЕРІВ  
PROVISOR CLUB
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