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ХЮМЕР СТОП ВИРУС 
Спрей за нос, 15 мл
Създава активната бариера 
с микропокривна технология 
и кисело pH, които улавят 
и елиминират вирусите в 
дихателните пътища на 99.9%.

ХЮМЕКСГРИП
При настинка и грип. Дневна и 
нощна формула в един продукт.
12 дневни таблетки и 4 нощни 
капсули: три таблетки през 
деня (облекчават симптомите 
и ободряват), капсулата през 
нощта (осигурява спокоен сън).

JOHN FRIEDA Detox & Repair
Детоксикиращ възстановяващ 
шампоан за суха, стресирана и 
увредена коса, 250 мл
Нежно почиства скалпа 
от замърсяванията и 
стилизиращите продукти.

BIONIKE Proxera 
Балсам за устни, 4.5 г
Защитава и възстановява 
сухите и напукани устни.

https://remedium.bg/cold-flu/humer-stop-virus-nasal-spray-15ml.html
https://remedium.bg/cold-flu/humexgrip-12caps-4tabs.html
https://remedium.bg/product/147101/john-frieda-detox-repair-detoksikirasht-i-vazstanovyavasht-shampoan-za-suha-kosa-h250-ml.html
https://remedium.bg/product/152539/bionike-proxera-balsam-za-suhi-i-napukani-ustni-x4-5-grama.html


Пробиотици   www.remedium.bg  

ПРОБИОТИЦИ

ПРАВИТЕ ЛИ ДОСТАТЪЧНО, 
ЗА ДА ПОДДЪРЖАТЕ ЗДРАВЕТО 

НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА 
И ИМУНИТЕТА? 

ОСНОВИ НА 
ДОБРОТО ЗДРАВЕ

Съдържа 16 щама живи и активни 
пробиотични култури, допълнени с 
фруктоолигозахариди (FOS). Клинично 
проучен пробиотик с 25 млрд.  полезни 
бактерии, допринася за нормалната 
функция на храносмилателната и 
имунната система. 

Пробиотик Сълюшънс  Мулти Стрейн  
25  млрд. бактерии
GNC Probiotic Solutions Multi Strain - 25 
Billion CFU`s
30 вегетариански капсули

4447
5929
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https://remedium.bg/probiotics/gnc-probiotic-solutions-multi-strain-25billion-cfu-enzimes-30caps.html


Томбола www.remedium.bg  

Условия за участие в томболата:

Направете покупка на продукти на два продукта 
на GNC в Аптеки РЕМЕДИУМ и в официалният 

магазин на GNC от 1 до 31 януари 2020 г.;
Попълнете специалните талони за участие в 

томболата, които се намират при специалната 
урна или поискайте от касата.

Пуснете попълнения талон в урната, която 
ще намерите във всяка една от аптеките ни и 

официалния магазин на GNC. 

Томболата ще се тегли на 05 Февруари 2020 г. 
в присъствието на нотариус.

Имената на печелившите ще бъдат оповестени
на сайта ни remedium.bg, 

както и на страницата ни във Facebook.

В играта нямат право да участват служители  на 
Аптеки Ремедиум.

Общите условия вижте на www.remedium.bg
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3744
4405
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https://remedium.bg/product/135225/natural-factors-wellbetx-berberin-za-normalni-niva-na-kravnata-zahar-500-mg-h60-kapsuli.html


Ставни и мускулни болкиwww.remedium.bg  

... с мисъл за вас!
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Омега мастни киселини   www.remedium.bg  

Омега-3, омега-6 и омега-9 мастни киселини са важни 
хранителни мазнини. Интересното е, че всяка една от 
тях има редица ползи за здравето. Важно е обаче хра-
нителният ви режим да е с балансирано съдържание на 
омега-3, -6 и -9 мастни киселини, тъй като дисбалансът 
между тях може да причини редица здравословни про-
блеми.

Какво са омега-3 мастните киселини
Омега-3 мастните киселини са полиненаситени мазни-
ни. Терминът „полиненаситени“ се отнася до тяхната 
химична структура, като „поли“ означава много и „нена-
ситени“ се отнася до двойни връзки. Това означава, че 
омега-3 мастните киселини имат много двойни връзки, 
а омега-3 се отнася до позицията на последната двойна 
връзка в химичната структура, която е три въглеродни 
атома от омега края на молекулната верига. 
Тъй като човешкото тяло не може да ги произвежда, те 
се наричат „есенциални мастни киселини“, т.е. трябва да 
се набавят чрез храната.
Световната здравна организация (СЗО) препоръчва да се 
добавят към хранителния режим поне две порции мазна 
риба седмично, която е богата на омега-3, EPA и DHA.
Има много видове омега-3 мастни киселини, различава-
щи се според тяхната химична форма и размер. Трите 
най-често срещани са Ейкозапентаенова киселина (EPA), 
Докозахексаенова киселина (DHA) и Алфа-линоленова 
киселина (ALA). 
Омега-3 мастни киселини са важна част от човешки-
те клетъчни мембрани. Те имат и редица други важни 
функции, включително:
• Основната функция на ЕРА е да произвежда химика-
ли, наречени ейкозаноиди, които помагат за намаляване 
на възпалението; спомага за намаляване на симптомите 
на депресия;
• DHA представлява около 8% от теглото на мозъка и 
е изключително важна за неговото нормално развитие 
и функциониране;
• ALA може да бъде превърната в EPA и DHA, въпреки 
че процесът не е много ефективен; използва се главно 
от тялото за енергия.
Какво са омега-6 мастните киселини
Подобно на омега-3 мастните киселини, те са полине-
наситени мастни киселини и есенциални, така че тряб-
ва да бъдат приемани чрез храната. Тези мазнини се 
използват предимно за енергия. Най-разпространената 

омега-6 мастна киселина е линолова, която може да 
се превърне в по-дълга омега-6 мастна киселина, като 
арахидонова киселина (ARA).
Подобно на EPA, ARA се използва за производство на 
ейкозаноиди. Но ейкозаноидите, произведени от АРА, 
са провъзпалителни. Провъзпалителните ейкозаноиди са 
важни химикали в имунната система. Въпреки това, ко-
гато се произвеждат твърде много от тях, те могат да 
повишат възпалението и възпалителните заболявания.
Препоръчителното съотношение на омега-6 към оме-
га-3 мастни киселини в хранителния режим е 4:1 или 
по-малко. Въпреки това, при храненето на хората от 
развитите страни, съотношението е между 10:1 и 50:1. 
Затова, въпреки че омега-6 мазнините са от съществено 
значение в правилните количества, повечето хора в раз-
витите страни трябва да се стремят да намалят приема 
на омега-6.
Гама-линоленова киселина (GLA) е омега-6  мастна ки-
селина, съдържаща се в някои растителни масла. Когато 
се консумира, голяма част от нея се превръща в друга 
мастна киселина, наречена дихомогама-линоленова ки-
селина (DGLA). Проучване показва, че приемането на 
висока доза GLA значително намалява редица симптоми 
при ревматоиден артрит.
Конюгирана линолова киселина (CLA) е друга форма 
на омега-6 мастни киселини, която има някои ползи 
за здравето, включително за понижаване на телесните 
мазнини.
Какво са омега-9 мастните киселини
Омега-9 мастните киселини са мононенаситени, което 
означава, че те имат само една двойна връзка. Намират 
се девет въглерода от омега края на мастната киселина. 
Олеиновата киселина е най-разпространената омега-9 
мастна киселина и е най-често срещаната мононенаси-
тена мастна киселина в храната.
Омега-9 мастните киселини не са строго „есенциални“, 
което означава, че те могат да бъдат произведени от ор-
ганизма. Всъщност, омега-9 мастните киселини са най-
разпространените мазнини в повечето клетки в тялото.
Въпреки това, консумирането на храни, богати на оме-
га-9 мастни киселини, вместо на други видове мазнини, 
може да има редица полезни ефекти върху здравето. 
Различни проучвания сочат, че приемът на храни с ви-
соко съдържание на мононенаситени мазнини може да 
понижи „лошия“ холестерол при пациенти с диабет или 
да подобри инсулиновата чувствителност.

Омега-3-6-9 – мастни киселини от 
съществено значение за здравето
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ЛЕНЕНО МАСЛО 1000 mg, 
180 софтгел (меки) капсули
Подпомага дейността на 
сърдечно-съдовата система, 
храносмилателната система 
и нормалната функция на 
ставните връзки.

МАСЛО ОТ ВЕЧЕРНА ИГЛИКА 
1300, 90 софтгел (меки) капсули
Богат източник на омега-6 
мастни киселини. Допринася 
за поддържането на нормалния 
хормонален баланс в женския 
организъм. Подпомага 
нормалното състояние на 
кожата.

3495
4369

EnerZona Omega 3 RX, 210 капсули
Концентрат на омега-3 мастни 
киселини, получени от рибено масло 
чрез молекулярна дестилация. Висока 
концентрация: 75% общо омега-3, 
60% EPA + DHA. 
5-звезден IFOS сертификат. 
Оригиналът на д-р Бари Сиърс.

РИБЕНО МАСЛО, 
360 софтгел (меки) капсули
Подпомага нормалната функция 
на сърдечно-съдовата система, 
нормалното състояние на 
кожата, очите, ставите и 
мозъка.

РИБЕНО МАСЛО ОТ СЬОМГА 
1000 mg, 
180 софтгел (меки) капсули
Допринася за поддържането на 
нормалната функция на мозъка, 
зрението и сърцето.

ДИВА СЬОМГА Масло 1000 mg, 
90 софтгел капсули
Съдържа чисто масло от дива 
сьомга, в което е запазено 
съотношението на мастни 
киселини, срещано само в 
свободно плуващите риби.

3056
4075

6341
8455

4369
5825

5570
6189

1716
2019
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https://remedium.bg/omega3/gnc-fish-oil-1000mg-180caps.html
https://remedium.bg/omega3/gnc-fish-oil-1000mg-360caps.html
https://remedium.bg/menopause/gnc-evening-primrose-oil-1300mg-90caps.html
https://remedium.bg/omega3/gnc-salmon-fish-oil-100mg-180caps.html
https://remedium.bg/product/150098/enerzona-omega-3-rx-ribeno-maslo-h210-kapsuli.html
https://remedium.bg/product/146761/natural-factors-wild-salmon-oil-maslo-ot-diva-syomga-1000mg-h90-kapsuli.html
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МАГНЕ ЗИУМ
В6 ФОРТЕ

676
795

761
895
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https://remedium.bg/category/31169/magneziy.html?brand=3677
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ОМНИ-БИОТИК Мигра, 
30 сашета х 3 г
За да забравим за пристъпите и да 
възстановим ритъма на живота.

RIVANA Против стрес, 10 мл
Противодейства на стреса, 
нервното напрежение, 
безпокойството, разсеяните 
мисли и тревоги. Укрепва 
самоувереността, 
постоянството, самоконтрола, 
сила и благородство на духа.

Calming TonIQ, 90 г
С вкус на лимон, краставица 
и мента.
С подсладител стевия.
Допринася за справянето 
със стреса от ежедневието 
и преумората, притежава 
успокояващо и релаксиращо 
действие.

5-HTP (5-хидрокситриптофан), 
30 капсули
Допринася за увеличаване 
нивото на серотонин в 
мозъка, благоприятства 
доброто настроение и 
улеснява заспиването.

МЕЛАТОНИН 5 mg, 
60 сублингвални таблетки 
За дълбок сън. Сублингвалната 
таблетка се поставя под 
езика. Разтваря се лесно 
и се усвоява по-бързо от 
обикновените таблетки.

НеоМагни Форте, 
50 таблетки
Натурален магнезий с отлична биоретенция. 
Допринася за нормално функциониране на 
нервната система и мускулите. Намалява 
умората и изтощението.

6281
7389

526
619

871
1025

1589
2119

2107
2809

5309
7585
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https://remedium.bg/product/141636/omni-biotic-migra-sashe-30-br-h3-gr.html
https://remedium.bg/product/145923/gnc-earth-genius-calming-toniq-pri-stres-i-preumora-s-vkus-na-limon-krastavitsa-i-menta-h90-grama.html
https://remedium.bg/product/10887/rivana-naturalno-maslo-protiv-stres-h10-ml.html
https://remedium.bg/product/147598/gnc-5-htp-5-hidroksitriptofan-pri-bezsanie-i-depresia-100-mg-h30-kapsuli.html
https://remedium.bg/product/150969/neomagni-forte-pri-umora-i-iztoshtenie-h50-tabletki.html
https://remedium.bg/insomnia/gnc-melatonin-5mg-60tabs.html
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https://remedium.bg/brand/3633/optime.html
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Витамин С е водоразтворим витамин, който има 
много роли в тялото и предлага впечатляващи ползи 
за здравето ни. Наричан е още аскорбинова кисели-
на или L-аскорбат. Той се съдържа в много плодове 
и зеленчуци, включително портокали, лимони, ягоди, 
киви, чушки, броколи и спанак. Препоръчителната 
му дневна доза е 75 mg за жените и 90 mg за мъже. 
Макар че е препоръчително този витамин да се на-
бавя от храната, много хора се обръщат към храни-
телните добавки, за да отговорят на своите нужди.
Ето 5 научно доказани ползи от приема на витамин С:

1. Мощен антиоксидант, който укрепва естествени-
те защитни сили на организма. 
Антиоксидантите са молекули, които стимулират дей-
ността на имунната система. Те предпазват клетките 
от разрушителното влияние на свободните радикали. 
Когато тези вредни елементи се натрупат в орга-
низма, те могат да предизвикат оксидативен стрес, 
което е свързано с много хронични заболявания. 
Проучванията показват, че приемът на повече вита-
мин С може да повиши антиоксидантната сила на 
организма с до 30%. Това помага на естествените за-
щитни сили на организма да се борят с инфекциите.

2. Може да повлияе благоприятно при високо 
кръвно налягане, от което страдат голям процент 
от възрастните хора. Високото кръвно налягане из-
лага на риск от сърдечни заболявания. Приемът на 
аскорбинова киселина помага за отпускане на кръ-
воносните съдове, които носят кръв от сърцето, кое-
то спомага за нормализиране на кръвното налягане. 
Все пак, хората с високо кръвно налягане не трябва 
да разчитат само на L-аскорбат за лечение.

3. Оказва благоприятен ефект при подагра, из-
ключително болезнено заболяване, което включва 
възпаление на ставите, особено на големите пръсти. 
Хората с подагра получават подуване и изпитват вне-
запни, тежки пристъпи на болка. Симптомите на по-
даграта се появяват, когато в кръвта има прекалено 
много пикочна киселина. При високи нива тя може 
да кристализира и да се отдели в ставите. Различни 
проучвания показват, че витамин С може да помогне 
за намаляване на пикочната киселина в кръвта и в 
резултат на това да намали и пристъпите на подагра. 

4. Помага за подобряване абсорбцията на желязо 
в организма. Желязото е важен елемент, който има 
различни функции в организма. То е от съществено 
значение за производството на червени кръвни клет-
ки и транспортирането на кислород в тялото.
Интересно е, че приемът на витамин С може да 
помогне за подобряване на абсорбцията на желя-
зо от храната. Витаминът подпомага превръщането 
на лошо абсорбираното желязо, като например от 
растителни източници, във форма, която е по-лека 
за абсорбиране. Това е особено полезно за хората 
на хранителен режим без месо, тъй като месото е 
основен източник на желязо.
Всъщност, обикновен прием на 100 mg аскорбинова 
киселина може да подобри усвояването на желязо с 
67%. В резултат на това витамин С може да помог-
не за намаляване на риска от анемия сред хората, 
склонни към недостиг на желязо.
Ако страдате от ниски нива на желязо, консумира-
нето на повече храни, богати на полезния витамин 
или приемането на хранителна добавка с L-аскор-
бат, може да помогне за подобряване нивата му в 
кръвта.

5. Повишава имунитета – една от основните при-
чини хората да приемат витамин С. Той участва 
по много начини във функционирането на имунна-
та система. На първо място участват в насърчава-
не производството на бели кръвни клетки, извест-
ни като лимфоцити и фагоцити, които помагат за 
предпазване на организма от инфекции. На второ 
– витаминът помага на белите кръвни клетки да 
функционират по-ефективно, като същевременно 
ги предпазва от увреждане от потенциално вредни 
елементи, като свободните радикали. На трето мяс-
то, аскорбиновата киселина е съществена част от 
защитната система на кожата – транспортира се до 
кожата, където може да действа като антиоксидант 
и да укрепи нейните бариери. Проучвания сочат 
също, че приемът на витамина може да съкрати вре-
мето за зарастване на рани. Нещо повече, ниските 
му нива се свързват с лошо здравословно състояние. 
Например, хората, които страдат от пневмония, са 
склонни да имат по-ниски нива на витамин С и е 
доказано, че допълнителният му прием съкращава 
времето за възстановяване.

Витамин С – най-значимите му функции 
в подкрепа на здравето

str. 9str. 9
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3030
3565

1572
1849
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https://remedium.bg/category/5326/imunostimulator.html?brand=493
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ТУРМИРИН БиоСлим, 
60 капсули
Засилва метаболизма, 
улеснява разграждането 
на мазнини, засилва 
имунитета. 
Антиоксидант.

FLORADIX Мултивитамин, 
250 мл
Комбинация от основни 
витамини, ехинацея 
и семена от кола за 
подкрепа на имунната 
система. Грижа за цялото 
семейство.

1879
2349

БИОВИТА Масло от черен кимион, 
30 капсули
За силна имунна система, антиоксидант, 
изчиства тялото от токсини.

YOGI TEA Джинджифил и 
лимон, 17 пакетчета
Едновременно освежаваща 
и сгряваща аюрведична 
чаена смес, пробуждаща 
усещане за лекота и 
благополучие.

СУПРАВИТ 
Мултивитамини + Биотин, 
20 ефервесцентни таблетки
С натурални аромати и 
оцветители, без аспартам. 
Осигурява 100% от дневната 
нужда на организма от 
витамини, необходими за 
нормалното протичане на 
жизнените процеси.

А bis Z, 30 таблетки
Здраве и енергия всеки 
ден. 27 витамина, 
минерала и микроелемен-
та. Ефективна защита на 
организма още с първия 
прием. За здрава имунна 
система.

1636
1925

2537
2985

599
705

404
475

869  
965
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https://remedium.bg/weight-loss/life-is-fine-turmirin-bio-slim-60tabs.html
https://remedium.bg/immunity/salus-floradix-multivitamin-syrup-250ml.html
https://remedium.bg/antioxidant/biovita-cellular-nigella-sativa-oil-30caps.html
https://remedium.bg/multivitamins/supravit-multivitamins-biotin-20tabs.html
https://remedium.bg/product/18380/yogi-tea-ginger-lemon-bio-ayurvedichen-chay-s-limon-i-dzhindzhifil-x17-paketcheta.html
https://remedium.bg/immunity/abopharma-vitamins-minerals-30tabs.html
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1244
1555

1327
1659

1140
1425

1412
1765
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https://remedium.bg/category/33308/sambucus.html
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УМКАЛОР 8 g/10 g Капки 
перорални, 20 мл разтвор
При остри инфекции на 
дихателните пътища и УНГ-
областта, като бронхити и 
синузити.

ОЛИНТ 0.1% Спрей за нос, 
10 мл разтвор
При първи симптоми започни 
лечение. Отпушва носа и 
синусите само след 2 минути!

Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни 
и деца над 6 години. Съдържа ксилометазолинов хидрохлорид. 
Преди употреба прочетете листовката. A0174/01.08.2019

ФЛУДРЕКС ТИМИ
Хот дринк за деца, 
10 сашета
Облекчава бързо симп-
томите на настинка и 
грип. Създаден специално 
за деца. С вкус на ци-
труси и мащерка.

СЕЛПАК Носни кърпи, 1 стек
4-пластови – здрави и издръжливи. 
Изключително меки.

OMRON C102 Total Компресорен небулайзер с назален душ
Четири сезона – едно решение.
Продукт, разработен съвместно с пулмолози за успешното 
лечение на респираторни разстройства като астма, 
хроничен бронхит, алергии и др.
• Назален душ в комплекта;
• Инхалатор за цялото семейство;
• Лесен за употреба и почистване;
• Ефективна депозиция в белите дробове.
Размер на частиците (MMAD) 2.6 μm.

11642
12255

1699
1999

662
735

Лекарствен продукт без рецепта. Съдържа екстракт от 
пеларгониум. За възрастни и деца над 1 г. Преди употреба 
прочетете листовката. Рег. №20060755

Лекарствен продукт без рецепта за деца от 6 до 12 
години. Съдържа парацетамол. Преди употреба прочетете 
листовката. A0221/19.09.2019

240
300

591
739
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https://remedium.bg/respiratory-tract/umckalor-drops-20ml.html
https://remedium.bg/cold-flu/chemax-pharma-fludrex-timi-10sachets.html
https://remedium.bg/product/461/olint-sprey-za-nos-0-1-h10-ml.html
https://remedium.bg/product/151586/omron-c-102-total-inhalatorat-s-nazalen-dush.html
https://remedium.bg/category/5319/nosni-karpi.html?brand=142
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С ТАНТУМ® ФЛУ
ОТНОВО В ИГРАТА!
При настинка и грип

Температура   •   Запушен нос

Главоболие      •   Болки в ставите

Лекарствен продукт без лекарско предписание.
За лица над 12 години. Преди употреба прочетете листовката. ИАЛ: А0158/01.08.2019

лимон портокал
лимон
    и мед

820
965
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https://remedium.bg/category/29160/nastinka-pri-vazrastni.html?brand=1315


Настинка и грипwww.remedium.bg  

HerbalSept Сироп за 
кашлица, 100 мл
Дуо – за кашлица и болки 
в гърлото
Лека нощ – успокоява 
дразнещата кашлица

ЕКСПЕКТОРАНС №5 
Сироп, 90 мл
При суха и влажна 
кашлица.

LICHENSED Успокояващ 
балсамов сироп, 100 мл
Успокоява сухата кашлица 
бързо и ефективно. 
Отхрачващо действие при 
влажна кашлица със секрет. 
Антибактериално действие. 
Имуномодулиращ ефект. 
Без глутен.

HerbalSept 
Близалки, 6 бр.
За кашлица / 
За болно гърло

ПРОСПАН, 20 таблетки за смучене
Кашлица? Бронхит? Проспан – дишай свободно!
Ефективно лечение на кашлица и бронхит!

ГелоРивойс Таблетки за гърло, 20 бр.
За облекчаване при дразнене в гърлото, сухота 
на лигавицата и пресипналост. 

Медицинско изделие за възрастни и деца над 6-годишна възраст.

739
869

654
769

480
565

1436
1689

842
935

1087
1279

Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 
12 години. Съдържа течен екстракт от корени ружа. Преди 
употреба прочетете листовката. А292/17.12.2015

Проспан таблетки за смучене – лекарствен продукт без 
рецепта за възрастни и деца над 6 години. Преди употреба 
прочетете листовката. ИАЛ А286/30.11.2017
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https://remedium.bg/category/29382/kashlitsa-pri-vazrastni.html?brand=61
https://remedium.bg/cough/chemax-pharma-expectorans-5-syrop-90ml.html
https://remedium.bg/cough/engelhard-arzneimittel-prospan-prospan-lozanges-26mg-20tabs.html
https://remedium.bg/category/33368/blizalki.html
https://remedium.bg/cough/abopharma-lichensed-soothing-balsamic-cough-syrop-100ml.html
https://remedium.bg/product/68960/gelorivoys-tabletki-za-garlo-h20-br.html
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LIVER DETOX (пречистващ бленд 
за черния дроб), 72.8 г
С подсладител стевия. С вкус на 
мандарина и пъпеш.
Подпомага нормалната функция 
на черния дроб. Включва 
антиоксиданти, допринасящи 
защитата на клетките от 
оксидантен стрес.

DRAGON SUPERFOODS Био 
Спирулина, 200 таблетки
100% спирулина с органичен 
произход в удобна таблетна 
форма, без примеси. За 
подсилване на организма и 
подкрепа функциите на черния 
дроб.

676
845

DRAGON SUPERFOODS 
Зелен детокс микс, 200 г
Комбинация от четири зелени 
суперхрани в подкрепа на 
детоксикацията на организма.

FLORADIX Диджестив, 
250 мл
Билково-плодов еликсир в 
помощ на храносмилането 
и работата на черния 
дроб. Комбинация от 
горчиви билки, джинджифил 
и куркума, подходяща след 
обилно хранене.

1724
2155

SCHOENENBERGER Сок
Артишок 100%, 200 мл
Естествен източник на цинарин 
– подкрепя работата на черния 
дроб, изчистването на организма 
от излишни мазнини в кръвта.

1031
1289

ОПТИХЕПАН Слим, 30 капсули
Допринася за здравето на черния дроб 
и за поддържане на оптимално телесно 
тегло. Антиоксидант.

4112
5875

1427
1585

1699
1999
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https://remedium.bg/product/145279/gnc-earth-genius-liver-detox-livar-za-zdrav-cheren-drob-h72-8-grama.html
https://remedium.bg/digestion/salus-floradix-digestive-syrup-250ml.html
https://remedium.bg/product/133954/dragon-superfoods-bio-spirulina-400-mg-h200-tabletki.html
https://remedium.bg/product/19069/schoenenberger-chist-bio-sok-ot-artishok-h200-mililitra.html
https://remedium.bg/product/132034/dragon-superfoods-bio-detoks-miks-na-prah-h200-grama.html
https://remedium.bg/product/145286/optihepan-slim-za-zdrav-cheren-drob-i-dobar-metabolizam-h30-kapsuli.html
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2468
3085
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https://remedium.bg/product/150571/vitagold-maxofen-za-zdravi-stavi-kosti-muskuli-i-nervna-sistema-h30-kapsuli.html
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2681
2979

str. 18str. 18

https://remedium.bg/product/148074/collanol-intakten-kolagen-i-kurkumin-za-zdravi-kosti-i-stavi-h20-kapsuli.html
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911 Мравчена киселина и окопник, 100 мл
Масажен гел-балсам за областта на 
колената, врата, раменете и кръста. 
Със загряващ и отпускащ ефект.

911 Живокост, 100 мл
Масажен гел-балсам за тяло с успокояващо 
действие. Намалява напрежението и 
отпуска сковаността.

ДОПЕЛХЕРЦ Колаген 11.000, 30 флакона
Всеки ден висока доза колаген. 
За здрави и подвижни стави.

КАПСИПЛАСТ, 15 см х 12.5 см
• При схващания и скованост;
• При простудни състояния;
• Със загряващ ефект.

144
180

911 Хондроитин, 100 мл
Масажен гел-балсам за тяло, подобряващ 
подвижността. С подхранващ и 
възстановяващ ефект.

FLEXCODE Gold, 500 мл
Най-новата и 
усъвършенствана формула, 
включваща в себе си 
ключовите компоненти за 
здрави стави.
+ ПОДАРЪК Наколенка

*Отстъпката е от стойността на комплекта.4899
5443

421
495

509
599

535
629

4666
5489

*
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https://remedium.bg/product/9689/911-mravchena-kiselina-i-okopnik-masazhen-gel-balsam-za-tyalo-pri-bolki-v-muskulite-i-stavite-h100-ml.html
https://remedium.bg/product/129223/911-zhivokost-masazhen-gel-balsam-za-tyalo-pri-bolka-i-otok-h100-ml.html
https://remedium.bg/product/9691/911-hondritin-masazhen-gel-balsam-za-tyalo-pri-problemi-sas-stavite-h100-ml.html
https://remedium.bg/product/234/medica-capsiplast-classic-plastir-sas-zagryavasht-efekt-15-12-5-sm-h1-broy.html
https://remedium.bg/bones-joints/queisser-pharma-doppelherz-system-collagen-25ml-30caps.html
https://remedium.bg/product/152486/flex-code-gold-fleks-kod-gold-promo-komplekt-sirop-za-zdravi-stavi-podarak.html
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13900

ПРОМО 
ПАКЕТ
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https://remedium.bg/blood-pressure-monitors/sendo-advance3-automatic.html
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OMRON M3 Апарат за кръвно налягане
• Лесен за поставяне маншет 22-42 см;
• Памет 2х60 измервания (за двама потребители с час и дата);
• Индикатор за правилно поставен маншет;
• Индикатор за движение на тялото;
• Скала и индикатори за ниво на кръвното налягане;
• Открива неравномерна сърдечна дейност (аритмия);
• Функция за осредняване на последните 3 измервания.

12003
12635

ПРОМО КОМПЛЕКТ
OMRON М3 Comfort + адаптер и удължена гаранция 5 години
• Твърд маншет Intelli Wrap с вграден индикатор по цялата 
дължина на маншета и размер за обиколка на ръката над лакътя 
от 22-42 см;
• 360° точност на измерване във всяка позиция около ръката;
• Памет 2х60 измервания (за двама потребители с час и дата);
• Индикатор за правилно поставен маншет;
• Индикатор за движение на тялото;
• Скала и индикатори за ниво на кръвното налягане;
• Открива неравномерна сърдечна дейност (аритмия);
• Функция за осредняване на последните 3 измервания;
• Клинична валидация за специфични групи, диабет и прееклампсия.

13452
14160

Кръвното налягане има два основни показателя – систо-
лично (систолно) и диастолчно (диастолно), познати повече 
като горна и долна граница на кръвното. Първото измер-
ва максималното налягане в кръвоносните съдове докато 
сърцето бие, при съкращението на мускула. Вторият пока-
зател е за минималното налягане в кръвоносните съдове, 
между две последователни съкращения на сърцето. Раз-
ликата между двете се нарича пулсово налягане. Затова, 
когато апаратът за измерване на кръвно налягане показва 
120 систолично и 80 диастолично казваме, че кръвното ни 
е „120 на 80“.
И двата показателя са важни за определяне на типа кръв-
но налягане – високо, нормално или ниско. Високото сис-

толично кръвно налягане е смятано за по-голям рисков 
фактор за сърдечни заболявания. С напредването на въз-
растта се смята за нормално то да се повишава, съответно 
хората да имат високо кръвно.
За нормално кръвно налягане се счита 120-80 mmHg.
Независимо от възрастта си, всеки ден може да се грижим 
за своето здраве и да поддържаме нормално кръвно наля-
гане. Това е важно за предотвратяване на усложнения със 
сърцето. Комбинацията от здравословни навици и съответ-
ните хранителни добавки (или лекарства в по-сериозните 
случаи) могат да понижат високото кръвно налягане. Не 
забравяйте, че редовното измерване на кръвното е съ-
ществено за определяне на здравословното ви състояние.

Какво ни казват показателите при измерване 
на кръвното налягане
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https://remedium.bg/blood-pressure-monitors/omron-m3-hem-7131-e-automatic-blood-pressure-monitor.html
https://remedium.bg/product/150570/omron-m3-comfort-avtomatichen-aparat-za-izmervane-na-kravno-nalyagane-s-manshon-za-predmishnitsa-adapter.html


Тютюнопушене   www.remedium.bg  

НИКОРЕТ Фрешминт спрей, 
13.2 мл (150 впръсквания)
Искаш ли да откажеш 
цигарите? Никорет 
Фрешминт спрей с бързо 
действие, след 60 секунди 
потиска желанието за цигара

Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 
18 години. Съдържа никотин. Преди употреба прочетете 
листовката. А0043/14.02.2019

Въпреки относително малкия успех на новогодишните 
обещания, които щедро даваме под въздействието на 
празничната еуфория и смелите надежди за стегната 
фигура и здравословен начин на живот, в началото на 
всяка Нова година продължаваме да се заричаме да 
свалим излишните килограми, да откажем цигарите и 
т.н. И тази Нова година не е изключение. Ето някои 
от най-популярните обещания, както и съвети как да 
се придържаме към тях.

Да сваля излишните килограми
Прекарвайки свободното си време в инстаграм или 
фейсбук, със сигурност ще повишите познанията си за 
различни продукти за сваляне на килограми и техния 
положителен ефект. Ще получите съвети да наблегнете 
на упражненията и правилната диета. Но реалността 
е, че всички изследвания показват, че трябва да се 
заложи на намаляване приема на калории.

Да прекарвам повече време със семейството и при-
ятелите
Прекарването на време с близките хора се отразява 
изключително добре на общото здравословно състоя-
ние, затова не е изненадващо, че все повече хора 
насочват усилията си към подобряване на връзката със 
семейството и приятелите. Затова отделете време за 
срещи с тях, вечеря или просто разходка в града. А 
ако са далеко, заложете на интернет и някое прило-
жение за видео разговори.

Да се справя с пристрастяването към смартфона
Ако сте готови да си признаете, че не можете без 
своя смартфон – направете и следващата стъпка. 
За да ограничите използването му, изключете не-
нужните известия и след като се приберете у дома 
оставете телефона си в другата стая. Заменете го с 
книга или списание, а защо не и с учебник.

Да пия по-малко алкохол
Още едно обещание за подобряване начина на 
живот в посока на по-здравословни навици. А всъщ-
ност е чудесна възможно да заздравите връзките с 
близки и приятели. Вместо на заведение, поканете 
ги у дома, където лесно можете да се контролирате 
колко алкохол и храна ще консумирате.

Да откажа цигарите
Второто ни най-любимо обещание, често давано и 
по няколко пъти годишно, след това за килограмите. 
Трудно спазвано, но успехът често се крие в нали-
чието на воля и помощта на продуктите за справяне 
с никотиновата зависимост.

Да намаля стреса
Това е най-значимото от всички обещания, които 
си даваме през цялата година. За спазването му 
е нужно да се научим да си почиваме. Отделете 
няколко минути да смените дейността си редувайки 
физическа и умствена активност. Разпределете си 
времето по-добре, като предвидите и такова за ак-
тивна почивка през уикенда.

Да спя повече
Качественият сън е основополагащ за цялостното 
здраве, затова обещанието за повече сън е умен 
избор. За да го подобрите се замислете за навиците 
си и обстановката около вас. Колкото и изтъркано, 
толкова и вярно е, че трябва да си лягате по едно 
и също време всеки ден. Избягвайте кофеина в сле-
добедните часове. Изключете телевизора/монитора 
поне час преди времето за лягане.
А за да постигнете желаните резултати, споделете 
новогодишните си обещания с най-близките си 
хора, които ще ви подкрепят и с които ще се рад-
вате заедно на постигнатото.

Нова година – нови обещания за 
по-здравословен живот

2636
2929
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https://remedium.bg/product/138021/nikoret-sprey-za-usta-za-otkazvane-na-tsigari-1-mg-h13-2-ml.html


При подаграwww.remedium.bg  

Ïàçàðóâàé îíëàéí

str. 23str. 23

https://remedium.bg/


Слънцезащитни продукти   www.remedium.bg  

574
765

1309
1745

952
1269
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https://remedium.bg/brand/3415/piz-buin.html
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NIVEA Q10 Power 
Комплект
Дневен и нощен крем 
за лице, 2 х 50 мл

*Отстъпката е от стойността на комплекта.

RUBELIA Golden Beauty – грижа за лице 50+
Дневен / Нощен крем, 50 мл
Околоочен серум, 15 мл

EVELINE Дневен и нощен крем-концентрат с 
лифтинг ефект, 50 мл
40+, 50+ и 60+ години

1143
1429

BIONIKE Defence Xage 
Skinergy
Концентрат за лице с 
изглаждащо действие, 
30 мл
Ефикасно премахва 
признаците на стареене, 
оставяйки кожата 
копринено мека и 
сияйна. За още по-добри 
резултати комбинирайте 
с Bionike Defence Xage 
Ultimate или Bionike 
Defence Xage Prime.

5015
6269

BIONIKE Defence Xage 
Prime Верен помощник 
в борбата с ранните 
признаци на стареене 
(малки бръчки и първите 
мимически бръчки). Ден 
след ден кожата става 
по-гладка, мека и сияеща.
Дневен крем с лека 
текстура, 50 мл
Балсам с обогатена 
текстура, 50 мл

3847
4809

Уплътняващ нощен 
крем, 50 мл

4236
5295

650
1299

3102
3649

*
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https://remedium.bg/product/146569/nivea-q10-power-promo-komplekt-dneven-i-noshten-krem-za-litse-protiv-brachki.html
https://remedium.bg/product/72486/rubelia-golden-beauty-dneven-krem-za-litse-i-shia-za-umorena-kozha-h50-ml.html
https://remedium.bg/product/151012/eveline-exclusive-snake-dneven-i-noshten-krem-kontsentrat-za-modelirane-na-litsevia-kontur-50-h50-ml.html
https://remedium.bg/sensitive-skin/bionike-defence-xage-skinergy-perfecting-concentrate%20-50ml.html
https://remedium.bg/sensitive-skin/bionike-defence-xage-prime-recharge-redensifying-night-cream-50ml.html
https://remedium.bg/sensitive-skin/bionike-defence-xage-prime-revitalising-smoothing-cream-50ml.html
https://remedium.bg/sensitive-skin/bionike-defence-xage-prime-rich-revitalising-smoothing-balm-50ml.html
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6621
7789

6175
7265

6128
7209
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https://remedium.bg/product/137209/nuxe-fraiche-sos-48-chasova-maska-za-litse-za-ekspresna-hidratatsia-x50-ml.html
https://remedium.bg/anti-age/nuxe-nuxellence-eclat-revealing-anti-aging-day-fluid-50ml.html
https://remedium.bg/anti-age/nuxe-nuxuriance-ultra-anti-aging-replenishing-face-fluid-cream-normal-combination-skin-50ml.html
https://remedium.bg/anti-age/nuxe-nuxuriance-ultra-replenishing-global-anti-aging-night-cream-50ml.html
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1475
1735
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https://remedium.bg/product/152885/ikarov-hidratirashto-maslo-za-litse-za-mlada-i-normalna-kozha-h50-ml.html
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Тоз и м е к х и д р а т и р а щ ко к т е й л с ъ д ъ ржа и с т и н с к и т е с ъ к р о в и щ а н а А р к т и ка –  
о р г а н ич н о м а с л о о т  с е м е н а н а ч е р в е н а б о р о в и н ка ,  б о г а т о н а а н т и о кс и д а н т и и 

о р г а н ич н о м а с л о о т  а р к т и ч е с ка д и в а м а л и н а ,  ко е т о п о д х р а н в а и  ус п о ко я в а кожа т а .

Ко м б и н а ц и я т а о т  в и т а м и н С и а р к т и ч е с ка т е р м а л н а в о д а 
х и д р а т и р а д о р и и  н а й - с у ха т а кожа. 

СЕРУМ-КОК ТЕЙЛ С ВИТАМИН С  ЗА БЛЯСЪК И СИЯНИЕ
ВДЪХНОВЕН ОТ АРКТИЧЕСК А СВЕТЛИНА

N O R D I C- C [ VA LO] A RC T I C B E R RY O I L- C O C K TA I L

 НА ВСИЧКИ ПРОДУК ТИ LUMENE -25%

4334
5779
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https://remedium.bg/face-hydration/lumene-valo-berry-coctail-brightening-hydra-oil-30ml.html
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MIXA Мицеларна 
вода, 400 мл
различни видове

DeBa Sugar Mask Пилинг маска за лице, 7 мл

LAVERA SOS Help 
Балсам за устни 
Мигновено облекчава 
напуканите устни. Укрепва 
естествената защитна 
бариера на кожата. 
Предпазва от изсушаване.

VICTORIA BEAUTY Вазелин 
за лице и устни, 40 мл
За защитена кожа дори 
в най-суровите условия. 
Допълнително обогатен с 
активен билков комплекс.

HIMALAYA  Балсам за устни, 4.5 г
различни видове

629
899

1049
1399

093
109

322
429

199
265
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https://remedium.bg/product/151423/lavera-sos-help-vazstanovyavasht-balsam-za-razdrazneni-ustni-s-organichen-ekstrakt-ot-ehinatseya-h8-ml.html
https://remedium.bg/product/145213/victoria-snail-podhranvasht-krem-vazelin-za-litse-i-ustni-s-aloe-vera-i-neven-h40-ml.html
https://remedium.bg/product/148443/deva-sugar-mask-black-currant-regenerirashta-i-podhranvashta-maska-za-litse-s-ekstrakt-ot-kasis-h7-ml.html
https://remedium.bg/product/147823/mixa-anti-irritations-mitselarna-voda-za-reaktivna-i-sklonna-kam-zachervyavane-kozha-h400-ml.html
https://remedium.bg/category/31639/balsam-za-ustni.html?brand=88
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30-та страница – Грижа за лицето
Арома 
Скин дефенс маски (последните 2 на първия ред) стара 3,85 нова 2,89 -25%
Всички останали продукти стара 5,29 нова 3,97 -25%
( прецени колко цени да сложиш)

289
385

397
529

397
529

397
529

397
529
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https://remedium.bg/category/33373/labora.html
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2052
2565

1140
1425

2452
3065 3239

4049
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https://remedium.bg/category/33343/proxera.html
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Сега, когато температурите вече са нормалните за сезона, 
е важно да знаем как студът се отразява на кожата ни и 
дали можем да положим грижим за това да намалим до 
минимум тези нежелани ефекти.
Въпреки валежите и мъглите, относителната влажност на 
въздуха е обичайно за зимния сезон да намалява и ат-
мосферният въздух да е по-сух. Това, като ефект върху 
кожата, причинява промяна в епидермиса, а именно де-
хидратация. Можем да го забележим да се изразява в по-
дълбоки линии и лющене на кожата. Също така усещаме 
за сърбеж по кожата на крайниците и по-специално на 
ръцете.
Какво се случва
Студените температури намаляват роговия слой на кожата 
и видимите ефекти са подобни на сухата кожа. Това се 
дължи на факта, че губим клетки по-лесно, което води 
до охлузвания и възпаления в резултат на неблагоприятно 
време. Това обикновено е и времето, когато пием по-
малко течности, поради намалено усещане за жажда, а 
това причинява намаляване на хидратацията на клетките. 
Това също може да доведе до заболявания, като различни 
дерматити, причинени от нараняване повърхностния слой 
на кожата докато се чешем поради сърбеж.
Какво можете да направите
Почиствайте кожата нежно и внимателно, с кратки из-
мивания. Водата трябва винаги да е топла, но избягвайте 
температурни колебания, които причиняват паякообразни 
вени и разширяване на кръвоносните съдове (вазодила-
тация). Добър пример в случая е след душ да се опитате 
да се подсушите внимателно и да нанесете овлажняващ 
продукт, за да се абсорбира водата, която е влязла през 
отворените пори на кожата ви и така да се постигне по-
дълготрайна хидратация.
Хидратация. Ниските температури косвено причиняват 
увеличаване сухотата на кожата. Роговият слой, който ни 
предпазва от температурни промени, става слаб и се 
нуждае от повишена клетъчна регенерация. Затова се 
препоръчва, като вземете предвид своя тип кожа, мини-
мум два пъти на ден да се нанасят хидратиращи емоли-
енти. Кожата се нуждае и от продукти, които съдържат 
подхранващи вещества, витамин С и колаген, за да се 
помогне за клетъчната регенерация в основния слой на 
кожата.
Обърнете внимание на ръцете и устните си
В студеното време е много важно да разширите рутината 
от обикновеното хидратиране на ръцете и устните. Тъй 

като не винаги носим ръкавици, не е необичайно да се 
стигне до леки проблеми по кожата на ръцете, причинени 
от ниските температури. Затова трябва да обърнем повече 
внимание на ръцете си, като ги овлажняваме и използва-
ме продукти с високо съдържание на глицерин и урея, за 
да намалим сърбящите ефекти, причинени от свиване на 
кръвоносните съдове (вазоконстрикция) поради студено 
време.
Подобна е ситуацията и при устните. Трябва да успокои-
те отделянето на епитела на устните и кожата около тях. 
За да го постигнете, е препоръчително използването на 
продукти с високо съдържание на подхранващи вещества 
и овлажнители.
Заменете грубия сапун с нещо по-меко
Заменете обикновения сапун за миене на ръце с душ гел 
или друга подходяща за къпане козметика. Това е препо-
ръчителна промяна за времето на студените дни, защото 
сапунът може да дехидратира кожата, а геловете за под 
душа в действителност могат да допълнят хидратацията 
на ръцете.
Фотозащита
Макар да е трудно да повярваме, че ултравиолетовата ра-
диация ни влияе само през слънчеви дни, добре известно 
е, че поради пренебрегването на кожата по това време 
на годината, зимата оказва по-голямо въздействие върху 
ръцете, лицето и особено устните. Това става особено 
очевидно в сезона на зимните спортове, тъй като снегът 
отразява до 80% повече слънчева радиация, спрямо коли-
чеството, на което обикновено сме изложени. Това може 
да причини изгаряне на устните от първа степен.
Обърнете внимание на здравословните си навици
Тютюнопушенето и алкохолът генерират свободни радика-
ли, които се окисляват при повишеното разграждане на 
веществата в роговия слой. Те също причиняват централ-
на вазодилатация с периферна вазоконстрикция, където 
те се срещат с кръвоносните съдове на кожата, причи-
нявайки по-ниско кръвно отделяне в тези области и по 
този начин намаляват подхранването й и влошават нейния 
външен вид. Следователно ефектите от преждевремен-
ното стареене са засилени и преди всичко това води до 
засилено лющене на кожата.
В заключение само ще подчертаем, че овлажняващият 
продукт е от решаващо значение за грижите за ръцете 
целогодишно, но през зимата е още по-важен. Освен ре-
довното му приложение през целия ден и след измиване 
на ръцете, помислете и за допълнителни грижи.

Как студеното време се отразява на 
кожата на ръцете ни
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РАБОТЛИВИ РЪЦЕ SOS 
Крем за ръце, 50 мл
За изключително суха и напукана 
кожа след работа с агресивни 
препарати и материали.

РАБОТЛИВИ РЪЦЕ 
Глицеринов крем 
Класическа формула, 75 мл
За ежедневно поддържане на 
кожата на ръцете и защита 
от изсушаване, особено след 
работа с агресивни препарати и 
материали.

РАБОТЛИВИ РЪЦЕ 
Глицеринов крем 
Интензивна формула, 75 мл
Специално създаден за много 
суха, раздразнена и напукана 
кожа, в следствие от работа 
с агресивни препарати и 
материали.

MIXA Крем за 
ръцете, 100 мл

VICTORIA BEAUTY 
Крем за ръце, 100 мл
Ефективна грижа за 
идеално мека и гладка 
кожа на ръцете!

PERLIER Recettes 
Naturelles Крем за 
ръце, 100 мл
За кадифена мекота.
различни видове

217
289

134
179

134
179

489
699

209
299

434
579
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https://remedium.bg/product/147297/lavena-sos-krem-za-rabotlivi-ratse-pri-silno-napukana-i-suha-kozha-h50-ml.html
https://remedium.bg/product/70745/lavena-rabotlivi-ratse-intenziven-glitserinov-krem-za-napukana-i-suha-kozha-h50-ml.html
https://remedium.bg/product/19995/lavena-rabotlivi-ratse-glitserinov-krem-za-suha-kozha-s-pantenol-h75-ml.html
https://remedium.bg/category/31963/krem-za-ratse.html?brand=2598
https://remedium.bg/product/10537/victoria-podhranvasht-krem-za-ratse-i-nokti-s-arganovo-maslo-h100-ml.html
https://remedium.bg/hand-care/perlier-fresia-hand-cream-100ml.html
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NIVEA Deo XL size Дезодорант 
спрей дамски / мъжки, 250 мл
различни видове

ADIDAS Душ гел 
за жени / мъже, 
250 мл

VENUS Cellu-Tech Термална 
антицелулитна кал сауна 
ефект, 100 г
Ефект на специализирано 
лечение.

332
415

PERLIER Recettes Naturelles 
Сапун за нежно почистване, 125 г
различни видове

VENUS Cellu-Tech Скраб 
за тяло с изглаждащ и 
моделиращ ефект, 80 г

372
465

510
785

305
435

221
295
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https://remedium.bg/product/78641/adidas-climacool-osvezhavasht-dush-gel-za-zheni-h250-ml.html
https://remedium.bg/product/141256/perlier-iris-blu-sapun-s-aromat-na-blu-iris-h125-grama.html
https://remedium.bg/product/141260/venus-aqua-slimmer-skrab-za-tyalo-h80-grama.html
https://remedium.bg/product/9100/venus-aqua-slimmer-termalna-antitselulitna-kal-sas-sauna-efekt-h100-grama.html
https://remedium.bg/category/32457/sprey-dezodoranti-za-zheni.html?brand=22&price%5B0%5D=5.000-10.000&page=2
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BIONIKE Defence Deo 
Active 72 h 
Против интензивно 
изпотяване.
Спрей помпа, 100 мл
Рол-он, 50 мл

1367
1709

BIONIKE Defence 
Deo Fresh 48 h
С формула „без петна по 
дрехите“, предпазва от 
изпотяване и неприятна 
миризма в продължение на 
48 часа. Освежава и 
успокоява кожата. 
Спрей, 150 мл
Спрей помпа, 100 мл

1367
1709

REXONA Deo
Спрей, 150 мл
Стик, 40 мл / 50 мл
Рол-он, 50 мл
различни видове

BIONIKE Defence Deo 
Alcohol free
За чувствителна кожа. 
Не оставя петна или 
други следи по дрехите.
Спрей мляко, 100 мл
Рол-он, 50 мл

1596
1995

BIONIKE Defence Deo 
Sensitive 48 h
За чувствителна и 
нетолерантна кожа.
Спрей помпа, 100 мл
Рол-он, 50 мл

1367
1709

DAVID BECKHAM 
Мъжки дезодорант, 
150 мл

335
515

791
1439
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https://remedium.bg/category/33323/defence-deo.html
https://remedium.bg/category/32457/sprey-dezodoranti-za-zheni.html?brand=3288
https://remedium.bg/category/31692/sprey.html?brand=3394&price%5B0%5D=10.000-20.000


Грижа за тялото   www.remedium.bg  

951
1189
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https://remedium.bg/brand/3708/love-beauty-and-planet.html


Грижа за лицетоwww.remedium.bg  

... с мисъл за вас!
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Грижа за косата   www.remedium.bg  

SYOSS
2 бр. боя за коса  

различни нюанси

*в промоцията участват само бои за коса Syoss Color и Syoss спрейове за корени

SYOSS
Root Retoucher

2 бр.  
спрей за корени 

различни нюанси

SYOSS
лак за коса, 300 мл  
пяна за коса 250 мл

SCHAUMA
шампоан, 400 мл
различни видове

769

1+1 959

1+1

676
795

307
559
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https://remedium.bg/category/31826/trayna-boya-za-kosa.html?brand=1614
https://remedium.bg/product/150978/schauma-nature-moments-vazstanovyavasht-shampoan-za-silno-uvredena-kosa-s-ekstrakt-ot-yagoda-banan-i-chia-h400-ml.html
https://remedium.bg/category/32544/tsveten-sprey-za-kosa.html?brand=1614
https://remedium.bg/hair-styling/syoss-volume-lift-hairspray-300ml.html


Грижа за косатаwww.remedium.bg  

GARNIER
Botanic Therapy 
Шампоан, 400 мл
различни видове

DeBa Hair Therapy 
Шампоан / Балсам, 
250 мл
Натурална грижа 
за коса.

GARNIER 
Color Sensation 
Дълготрайна 
боя за коса с до 
100% покритие 
на белите коси
различни видове

EKRE Nature Маска за коса, 1 л
Подхранваща / Регенерираща

EKRE Nature 
Шампоан, 1 л

PANTENE
Шампоан, 250 мл
Балсам, 200 мл 

487
749

370
569

971
1295

896
1195

246
289

433
619
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https://remedium.bg/product/146698/garnier-botanic-therapy-shampoan-s-kokosovo-mlyako-i-makadamia-za-suha-kosa-h400-ml.html
https://remedium.bg/product/138770/garnier-color-sensation-trayna-boya-za-kosa-tsvyat-6-15-light-ruby-brown.html
https://remedium.bg/ekre.html
https://remedium.bg/product/147638/deva-hair-therapy-natural-care-shampoan-za-kosa-s-aktiven-vaglen-i-kofein-h250-ml.html
https://remedium.bg/product/141849/pantene-colour-protect-shampoan-za-boyadisana-kosa-h250-ml.html


Мама и бебе   www.remedium.bg  

2108
2635

2108
2635
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https://remedium.bg/brand/3479/huggies.html


Мама и бебеwww.remedium.bg  

BIONIKE Triderm Baby&Kid 
Почистващ душ крем, 
500 мл
Овлажнява, успокоява 
и защитава нежната 
бебешка кожа. Подходящ 
за употреба още от 
първия ден на раждането.

2567
3209

1655
2069

PUFIES 
Art&Dry /Sensitive 
Пелени
МАКСИ ПАК, 
всички размери

BIONIKE Triderm Baby&Kid 
Олио за баня за бебета и деца
Нежно почиства деликатната 

кожа, запазвайки нейния 
естествен хидратиращ слой. 
Защитава кожната бариера. 

Подхранва кожата и компенсира 
изсушаващия ефект на 

твърдата вода.

200 мл

500 мл 2769
3459

JOHNSON’S Bedtime 
Бебешко олио, 300 мл
Мигновено овлажнява и подхранва деликатната кожа, 
като я прави мека и здрава. Използвайте олиото, 
когато масажирате бебето, за да създадете връзка 
между вас, която успокоява и двама ви. Чудесно 
както за децата, така и за възрастните!

BABYLINO Бебешки пелени 
Доказана ефективна и нежна грижа за 
вашето бебе.
VALUE PACK, различни размери 1679

2099

1699
1999

566
755
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https://remedium.bg/category/31564/detska-pyana-za-vana.html?brand=3200
https://remedium.bg/category/31574/bebeshko-olio.html?brand=2782
https://remedium.bg/pufies.html
https://remedium.bg/brand/3508/babylino.html


Мама и бебе   www.remedium.bg  

3957
4655

286
409
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https://remedium.bg/brand/2804/pampers.html


Мама и бебеwww.remedium.bg  

CHICCO Natural Feeling 
КОМПЛЕКТ
Механична помпа за 
кърма
Шише 0 м+, 150 мл
Запечатваща капачка

GERBER Пюре, 80 г
Плодово / Зеленчуково

APTAMIL Pronutra+ 3 и 4
Мляко за малки деца над 12 месеца и над 24 
месеца, 800 г

 В промоцията не са включени млека за кърмачета и 
преходни млека до 1 година.

MATERNEA Душ олио, 210 мл
Без сапун. Съдържа специални 
внимателно подбрани съставки, 
които нежно измиват и 
едновременно подхранват.

БЕБЕЛАН Вода за приготвяне на 
бебешки храни, 1.5 л

087
109

БЕБЕЛАН (ОВКО) Плодово пюре, 190 г
избрани видове

6043
7109

934
1245

166
195

3030
3189

152
169
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https://remedium.bg/product/127562/maternea-dush-olio-za-bremenni-h210-ml.html
https://remedium.bg/product/14346/bebelan-trapezna-voda-za-bebeta-h1-5-ml.html
https://remedium.bg/product/25205/chicco-natural-feeling-rachna-pompa-za-karma.html
https://remedium.bg/product/14719/gerber-pyure-brokoli-moeto-parvo-pyure-h-80-grama.html
https://remedium.bg/product/138156/milupa-aptamil-pronutra-3-mlyako-za-malki-detsa-12-mesetsa-h800-grama.html
https://remedium.bg/product/128667/ovko-plodovo-pyure-yabalki-s-banani-i-aronia-za-detsa-nad-4-mesetsa-h190-grama-9068.html


Интимна хигиена   www.remedium.bg  

391
489
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https://remedium.bg/always.html


Интимна хигиенаwww.remedium.bg  

LYCIA Интимни кърпи, 12 бр. 

191
239

LIBRESSE Ultra 
Дамски превръзки, 
36-40 бр.
различни видове

PALOMITA 
Дамски превръзки, 
текстилни
Дневни, 20 бр.
Нощни, 16 бр.

LYCIA Интимен лосион, 250 мл
Активен комплекс от натурални масла и млечна киселина – 
защитава и възстановява физиологичния баланс на интимните зони.

CAREFREE
Дамски превръзки, 20 бр.
По-широки и по-дълги, със 
супер абсорбиращ център 
за допълнителна защита. 
Абсорбиращото ядро 
задържа течността.

EVERYDAY Дамски превръзки, 10 бр.
Защита без дразнения. Революция при 
защитата от протичане.
различни видове

506
675

642
755

284
379

251
295

229
269
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https://remedium.bg/category/31940/intimen-dush.html?brand=3348
https://remedium.bg/category/31949/intimni-karpichki.html?brand=3348
https://remedium.bg/product/15838/libresse-ultra-thin-fresh-protect-damski-prevrazki-h40-broya.html
https://remedium.bg/product/15559/palomita-thin-soft-duo-damski-noshtni-prevrazki-h16-broya.html
https://remedium.bg/product/14901/carefree-plus-large-damski-ezhednevni-prevrazki-h20broya.html
https://remedium.bg/product/142123/everyday-hyperdry-extra-long-damski-prevrazki-h10broya.html


Устна хигиена   www.remedium.bg  

10364
15945

6168
9489

8150
12539
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https://remedium.bg/oral-b.html


Устна хигиена www.remedium.bg  

AQUAFRESH Паста за зъби 3-5 г. / 6-8 г., 
50 мл 

ELMEX Junior
Паста за зъби 6-12 г., 75 мл
Нежна и ефективна защита 
срещу образуването на кариеси.

ELMEX Паста за зъби за деца 
до 6 г., 50 мл
Деликатна грижа за млечните 
зъбки, като ги предпазва 
от кариеси и ги поддържа 
безупречно бели и здрави.

ELMEX Junior
Четка за зъби 
6-12 г.
С тънки и 
меки влакна и 
ергонометрич-
на дръжка.

POMORIN Паста за зъби с 
поморийска луга, 100 мл

AQUAFRESH Вода за 
уста 6+, 300 мл

AQUAFRESH Четка 
за зъби 0-2 г. / 6+

BILKA Homeopathy 
Детска паста за 
зъби 2+ / 6+, 
50 мл
Предпазва 
от появата 
на кариеси 
и успокоява 
венците.

315
485

284
379

554
739

469
625

491
655

361
515

237
279

246
289
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https://remedium.bg/product/60533/aquafresh-my-big-teeth-voda-za-usta-za-detsa-nad-6-godini-h300-ml.html
https://remedium.bg/product/16877/aquafresh-my-big-teeth-pasta-za-zabi-za-detsa-nad-6-godini-h50-ml.html
https://remedium.bg/product/2771/aquafresh-little-teeth-pasta-za-malkite-zabi-ot-3-do-5-godini-h50-ml.html
https://remedium.bg/product/3736/aquafresh-little-teeth-detska-chetka-za-zabi-ot-3-do-5-godini.html
https://remedium.bg/product/148989/elmex-junior-pasta-za-zabi-za-detsa-6-12-godini-protiv-kariesi-h75-ml.html
https://remedium.bg/product/148990/elmex-detska-pasta-za-zabi-za-detsa-do-6-godini-h50-ml.html
https://remedium.bg/product/148991/elmex-junior-chetka-za-zabi-za-detsa-6-12-godini-h1-broy.html
https://remedium.bg/product/151603/pomorin-parodontit-active-pasta-za-zabi-protiv-karvene-na-ventsite-s-pomoriyska-luga-h100-ml.html
https://remedium.bg/category/32604/detska-pasta-za-zabi.html?brand=209


Устна хигиена   www.remedium.bg  

6 1
ÏÎËÇÈ

Â

626
835
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https://remedium.bg/brand/2780/listerine.html


Устна хигиенаwww.remedium.bg  

НОВО

ASTERA Вода за 
уста, 500 мл 

DENTAL DREAM Black & White 
Вода за уста с активен 
въглен, 500 мл

SPLAT Professional Паста за зъби WHITE PLUS, 
100 мл 
Безопасно избелване и защита на емайла. 

575
719

PARODONTAX Паста за зъби, 75 мл

BLEND-A-MED Complete Паста за зъби, 
100 мл

PARODONTAX 
Fresh Mint Вода 
за уста, 500 мл

PARODONTAX 
Extra Soft 
Четка за зъби 

695
1069

510
729

433
619

356
475

307
439

382
449
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https://remedium.bg/brand/3435/parodontax.html
https://remedium.bg/product/12970/blend-a-med-complete-7-extra-fresh-pasta-za-zabi-h50-ml.html
https://remedium.bg/product/146643/astera-charcoal-detox-voda-za-usta-s-aktiven-vaglen-h500-ml.html
https://remedium.bg/product/147633/dental-dream-black-white-voda-za-usta-s-aktiven-vaglen-h500-ml.html
https://remedium.bg/product/19378/splat-professional-white-plus-izbelvashta-pasta-za-zabi-h100-ml.html


Устна хигиена   www.remedium.bg  

Smile on!
Във всяка

бяла усмивка
има нещо
вълшебно 

521
695

595
915
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https://remedium.bg/brand/3358/colgate.html


За домаwww.remedium.bg  

BRITE Цветоулавящи 
кърпи, 20 бр.
Край на разделното 
пране.

SAVEX Течен 
перилен 
препарат, 
1.1 л / 0.9 л

EMEKA Тоалетна хартия, 8 бр.

DOMESTOS, 750 мл
Почиства и 
дезинфектира 
тоалетната, защитава 
от микроби и 
замърсявания за дълъг 
период от време.
различни видове

GANCHEV Sensitive 
Течен перилен 
препарат, 1.5 л 
(23 пранета)

МЕДИКС Балсам 
Препарат за съдове, 
450 мл

296
395

305
469

518
609

674
899

373
439

127
149
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https://remedium.bg/product/67847/brite-safety-wash-karpichki-za-tsvetno-prane-x20-broya.html
https://remedium.bg/category/31482/toaletna.html?brand=3299&price%5B0%5D=0.000-5.000
https://remedium.bg/product/130667/ganchev-techen-perilen-preparat-sensitive-x1-5-l.html
https://remedium.bg/hygiene/emeka-paradise-3ply-8rolls.html
https://remedium.bg/product/141339/medix-beauty-balsam-lilac-preparat-za-sadove-x450-ml.html
https://remedium.bg/product/146187/savex-platinum-gel-color-techen-perilen-preparat-za-tsvetni-takani-x1-1-l.html


Храносмилане   www.remedium.bg  Информационен бюлетин

КЛУБ РЕМЕДИУМ
Спести сега с клубната карта на Аптеки Ремедиум!

Клуб Ремедиум представлява програма за лоялни клиенти, с която печелите винаги, 
когато пазарувате! При всяка покупка*, Вие трупате точки в клубната си карта, 

които се конвертират в реални пари и могат да се използват за частично или 
цялостно заплащане на Вашата сметка. Няма ограничения в продуктите, за 
които можете да използвате натрупания кредит в картата Ви за лоялност. 

Това е нашият начин да Ви благодарим, че ни избрахте и се 
връщате отново при нас.

1 точка = 1 стотинка
При всяка покупка точките се калкулират по следния начин:

0.8% от стойността на покупката до достигането на 50 точки;
1.2% от стойността на покупката при над 50 точки.

• Клубната карта може да получите от близката до вас аптека 
Ремедиум, след подаване на попълнен регистрационен формуляр или да я 
заявите онлайн чрез попълване на формуляр „Програма лоялност“.

• Клубната карта се активира веднага и точките започват да се натрупват още 
с първата покупка.

• Клубната карта може да бъде използвана за натрупване и използване на точки във 
всички физически обекти на верига „Аптеки Ремедиум“, както и в онлайн магазина 

Remedium.bg, съгласно условията за участие в „Клуб Ремедиум“.

* Изключение са продуктите в промоция и стоки по линия на здравна каса.
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Храносмилане www.remedium.bg  Храносмилане www.remedium.bg  
 www.remedium.bg; за информация   02 980 0230

 office@remedium-bg.com

ÐÅÌÅDÈÓÌ - 1
 ул. „Добруджа“ 15  02 981 3129
 понеделник – събота: 8.00 – 21.00 ч. 
 неделя: 9.00 – 20.00 ч.

ÐÅÌÅDÈÓÌ - 6
 kв. „Иван Вазов“, ул. „Краище“ 25  02 953 3573
 понеделник – петък: 8.00 – 21.00 ч. 
 събота и неделя: 9.00 – 20.00 ч.

Аптеката работи с жълти и зелени рецепти и изготвя 
екстемпорални лекарствени форми по магистрална и 
фармакопейна рецептура.

ÐÅÌÅDÈÓÌ - 2
 ул. „Шишман“ 17  02 989 0330
 понеделник – петък: 8.00 – 21.00 ч.
 събота и неделя: 9.00 – 20.00 ч.

ÐÅÌÅDÈÓÌ - 7
 ул. „Гео Милев“, бл. 34  02 971 0330
 понеделник – събота: 8.00 – 21.00 ч.
 неделя: 9.00 – 20.00 ч.

Аптеката работи с жълти и зелени рецепти. 
Официален щанд 

ÐÅÌÅDÈÓÌ - 3
 ул. „Граф Игнатиев“ 52-54  02 981 0330, 02 980 6691
 понеделник – събота: 8.00 – 21.00 ч. 
 неделя: 9.00 – 20.00 ч.

Аптеката работи с жълти и зелени рецепти. 
Официален щанд 

ÐÅÌÅDÈÓÌ - 8
 ул. „Граф Игнатиев“ 40  02 980 4990
 понеделник – събота: 8.00 – 21.00 ч. 
 неделя: 9.00 – 20.00 ч.

Аптеката работи с жълти и зелени рецепти. Рецепти за 
ветерани от войната. Официален щанд 

ÐÅÌÅDÈÓÌ - 4
 ул.„Денкоглу“ 34  02 878 0146
 понеделник – събота: 8.00 – 21.00 ч.
 неделя: 9.00 – 20.00 ч.

Официален щанд 

ÐÅÌÅDÈÓÌ - 9
 пл. „Славейков“ 7  02 980 0287
 понеделник – петък: 8.00 – 21.00 ч.
 събота – неделя: 9.00 – 21.00 ч.

ÐÅÌÅDÈÓÌ - 11
 Студентски град, ул. „8-ми декември“   02 953 10 33

      (срещу Студентска поликлиника)
 понеделник – събота: 8.00 – 21.00 ч.
 неделя: 9.00 – 20.00 ч.

ÐÅÌÅDÈÓÌ - 10
 ул „Борис Христов“ 2А  02 858 3061
 понеделник – петък: 8.00 – 21.00 ч.
 събота и неделя: 9.00 – 20.00 ч.

Официален щанд ÐÅÌÅDÈÓÌ - 5
 ул. „Тарас Шевченко“ 11-13  02 971 0220
 понеделник – петък: 8.00 – 21.00 ч.
 събота и неделя: 9.00 – 20.00 ч.

ÐÅÌÅDÈÓÌ - 12
 кв.„Младост 2“, бл. 272, вх. Г   02 971 7173
 понеделник – събота: 8.00 – 21.00 ч. 
 неделя: 9.00 – 20.00 ч.

Официален щанд 

ОФИС  ул. „Гео Милев“ 35  02 987 0330 

Всички аптеки работят с НЗОК с протокол 1А, 1В и 1С, 
с инсулин и скъпоструващи лекарства.

 магазин:  МОЛ Сердика, ниво -1
 понеделник – неделя: 10.00 – 22.00 ч.  02 950 76 16

on-line магазин: www.gnc.bg  02 859 30 26

str. 103str. 103



939
1105

654
769

693
815

Предложенията са валидни за периода 01-31.01.2020 г. или до изчерпване на количествата. Цените са с включен ДДС.
Някои от продуктите не се предлагат във всички обекти. Възможни са разлики в цените в различните обекти. Възможни са разлики в 
цените и промоциите, обявени на сайта и тези в обектите. Във всички обекти и на remedium.bg се предлага богата гама от промо-

ционални продукти, които не са обявени в брошурата. Заповядайте и се възползвайте или ги разгледайте на сайта ни!
Аптеки РЕМЕДИУМ си запазват правото да променят цените в посочения период.

Аптеки РЕМЕДИУМ не носят отговорност при допуснати печатни грешки.

www.edenred.bg

Ваучер
Награда

Ваучер
Подарък

+359 (2) 974 0220

Всички аптеки приемат ваучери за подарък
Flexi Pass и Подарък Pass, UP Томбоу, Идънред България.

Можете да заплатите със следните карти:

Бъдете социални 
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https://remedium.bg/cough/isla-junior-20tabs.html
https://remedium.bg/cough/isla-medic-hydro-20caps.html
https://remedium.bg/cough/isla-mint-30caps.html
https://remedium.bg/cough/isla-cassis-30caps.html
https://remedium.bg/cough/isla-moos-30caps.html

