
ИМАМЕ ТРАДИЦИИ, 
ИМАМЕ И БЪДЕЩЕ!

гр. Фленсбург, Германия

И сторията на германската фармацевтична компания QUEISSER PHARMA GMBH & CO. KG за-

почва преди повече от 100 години. Историята на компанията е свързана с иновативния и про-

гресивен дух на двама забележителни за времето си мъже. През 1897 година фармацевтът

Алфред Куайсер основава компанията QUEISSER в Хамбург, която по това време произвежда козметични

продукти, пасти за зъби и сапуни.

По-късно, през 1976 год., компанията става QUEISSER PHARMA, след сливането си с фирмата на химика

Джоузеф Петер Хенес, който е и “откривателят” на добре познатия ни DOPPELHERZ®. 

През 1919 година в град Есен, химикът Хенес разработва и произвежда укрепващ здравето тоник, съста-

вен от билки и други натурални съставки, който нарича DOPPELHERZ® Energie - Tonicum. 

От 1970 г. QUEISSER PHARMA е собственост на фамилна компания с традиции, датиращи от 1738 год.

Централата на компанията се намира в живописния град Фленсбург, разположен на фиорд, близо до гра-

ницата между Германия и Дания. Днес компанията е една от водещите OTC компании в Германия, пред-

ставена в повече от 50 страни по света. В последните години се развива изключително успешно и на

пазари като Русия, Полша, Украйна и Румъния.

QUEISSER PHARMA GMBH & CO. KG е специализирана в производство на лекарствени продукти без

рецепта, хранителни добавки и стоматологични продукти. Производствените процеси са сертифицирани

по GMP стандарт.

В световен мащаб марката DOPPELHERZ® съществува с над 60 различни продукта, а PROTEFIX® - с по-

вече от 10. 

DOPPELHERZ® е една от най-популярните марки в Германия - според проучвания, приблизително 93 %

от потребителите познават марката DOPPELHERZ®, както и мотото „Силата на две сърца”, наложено още

през далечната 1919 г. В много семейства тоникът DOPPEL-

HERZ® се е превърнал в средство на първи избор и за

всяка възраст за укрепване на сърдечно-съдовата функция

при стрес и нервно напрежение. 

В средата на 2008 г. QUEISSER PHARMA учреди само-

стоятелно представителство и в България. Цел на предста-

вителството е да осигури на българските потребители

качествените немски продукти, които да ги поддържат

здрави, жизнени и енергични. Да се чувстваш здрав, озна-

чава много повече от това да не бъдеш болен. В България

QUEISSER PHARMA предлага 9 продукта с марката DOP-

PELHERZ® и 5 с марката - PROTEFIX®. 



ОСНОВНИТЕ ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВИТАМИНИТЕ DOPPELHERZ® СА СЛЕДНИТЕ: 

• ПРОФИЛАКТИКА И ЦЯЛОСТНА ЗАЩИТА НА ОРГАНИЗМА

• ПОДОБРЯВАНЕ ФУНКЦИЯТА НА СЪРЦЕ, КРЪВОНОСНИ СЪДОВЕ И КРЪВОТВОРНА ФУНКЦИЯ

• МУСКУЛИ И НЕРВНА СИСТЕМА

• ЕНЕРГИЯ, РАБОТОСПОСОБНОСТ И ИМУНИТЕТ

• КРАСОТА И ЗДРАВЕ

Благодарение на специално разработената „матрична структура” на ДЕПО таблетките,

линията DOPPELHERZ® Аktiv осигурява постепенно освобождаване на активните съставки

в продължение на повече от 10 часа, съобразено с нуждите на организма. 

Марката PROTEFIX® е знак за качество и надеждност сред продуктите за закрепване и

почистване на зъбни протези повече от 50 години. Тя гарантира възможно най-голяма си-

гурност и комфорт за потребителя. 

Името QUEISSER PHARMA вече 114 години е синоним на гарантирано немско качество,

сигурност и ефективност. 

ПРОИЗВЕДЕНО В ГЕРМАНИЯ, 
ОТ QUEISSER PHARMA! 
DOPPELHERZ®

„Силата на две сърца”, 1919 г.

На Българските фармацевтични дни 2010 продуктът ДОПЕЛ-

ХЕРЦ® актив А–Я ДЕПО на немската фармацевтична фирма

Queisser Pharma бе удостоен с престижната награда за Храни-

телна добавка на годината.

Голямо е разнообразието и комбинациите с марката Допел-

херц®, като повечето от тях са лидери в категориите си в Гер-

мания. Допелхерц® Енерготоник N е създаден преди 90 години

и е успешен и до днес.

Благодарение на подкрепата на българските фармацевти,

продуктите от линията Допелхерц® се утвърдиха сред най-пре-

поръчваните продукти в съответните категории.

Допелхерц® актив А-Я предлага оптимално съотношение на

цена/качество, което го поставя сред най-предпочитаните витамини от страна на фармацевтите. Основно

предимство на Допелхерц® актив А-Я е ДЕПО формулата, благода-

рение на която активните вещества се освобождават в продълже-

ние на часове, като осигуряват максимално и ефективно усвояване

от организма. Допелхерц® актив А-Я е единственият продукт в ка-

тегорията мултивитамини и минерали с постоянен, стабилен поло-

жителен ръст за последните 12 месеца.* В условията на криза този

успех беше постигнат благодарение на активната работа на екипа

с фармацевтите, както и доверието и убедеността на фармацев-

тите в качествата на продукта.

Дългогодишните традиции на Queisser Pharma, клиничния опит,

доказаната ефективност и иновативната производствена техноло-

гия помогнаха Допелхерц® актив А-Я да се наложи като водещ и

предпочитан продукт в категорията мултивитамини и минерали и в

България. Доказателство е и присъждането на наградата „ДОПЕЛ-

ХЕРЦ® актив А-Я – хранителна добавка на годината 2010”.

Екипът на Queisser Pharma сърдечно благодари на българските

фармацевти за доверието, подкрепата и лоялното партньорство!

QUEISSER PHARMA – КОМПАНИЯ С ТРАДИЦИИ, КОМПАНИЯ С БЪДЕЩЕ!

* Източник IMS


