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BIOTRADE Odorex Deo Спрей 
против изпотяване за ръце и 
подмишници, 50 мл
Спри изпотяването и 
неприятната миризма за 10 дни 
само с едно нанасяне!

JOWAE Уплътняваща 
хидратираща маска, 50 мл
С антиоксидантен лумифенол и 
цвят от сакура. 96% съставки 
с естествен произход.

MAGNE B6, 50 таблетки
При симптоми, свързани 
с недостиг на магнезий: 
нервност, раздразнителност, 
мускулни крампи. Овладей 
предизвикателствата на деня. 

Лекарствен продукт без рецепта. 
За възрастни и деца над 6 г. 
Преди употреба прочетете листовката. 
А190/24.08.2017

MUSTELA Промо комплект
Sun Лосион SPF 50+, 100 мл
Hydra Bebe Лосион, 50 мл
Играчка – мини мече
Със специално подбрани UVА 
и UVB филтри, с отлична 
поносимост и възможност 
за употреба от 1-вия ден на 
раждането.
*Отстъпката е от стойността на 
комплекта.

https://remedium.bg/muscles/sanofi-magne-b6-50tabs.html
https://remedium.bg/perspiration/biotrade-odorex-deo-spray-50ml.html
https://remedium.bg/product/145997/jowae-uplatnyavashta-hidratirashta-maska-za-litse-h50-ml.html
https://remedium.bg/mustela-promo-komplekt-slantsezashtiten-losion-spf50-uva-uvb-x100-ml-i-hydra-bebe-losion-za-tyalo-x50-ml-s-podarak-pyasachen-chasovnik-i-igrachki-149086/p
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https://remedium.bg/urinary-tract/walmark-urinal-akut-10tabs.html
https://remedium.bg/prostate/walmark-prostenal-perfect-60caps.html
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https://remedium.bg/category/29277/prostata.html?brand=15
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УРОЦИСТ, 15 таблетки
За профилактика и лечение на 
цистит – блокира развитието 
на инфекцията. Комплексно, 
безотказно и бързо действие.

БИО-КУЛТ Про-Циан, 45 капсули
Единствената комбинация на 
живи пробиотични щамове 
с екстракт от американска 
червена боровинка и витамин А. 
В помощ при уроинфекции.

SENI Super Универсални пелени 
за възрастни, размер М, 10 бр.
100% дишащи, без латекс. 
С EDS система за екстра 
сухота.

ULTIMATE Bladder Control 
Контрол върху пикочния мехур 
262 mg, 60 капсули
Естествен продукт при 
инконтиненция и свръхактивен 
пикочен мехур. 
С висококонцентриран 
екстракт от тиквено семе.

УРО-3, 20 капсули
Иновативна комбинация от 3 
активни съставки за оптимална 
грижа за уринарния тракт и 
пикочните пътища. 
С американска червена 
боровинка, бяла бреза и 
прополис.

УРО-3 Сироп, 150 мл
Иновативна комбинация от 
4 активни съставки за 
оптимална грижа за уринарния 
тракт и пикочните пътища. 
С червена боровинка, D-маноза, 
прополис и витамин С.
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https://remedium.bg/cystitis/urocist-15tabs.html
https://remedium.bg/product/115863/seni-super-seni-universalni-peleni-za-vazrastni-sas-sredno-nivo-na-inkontinentsia-razmer-m-h10-broya.html
https://remedium.bg/cystitis/bio-kult-pro-cyan-probiotic-45caps.html
https://remedium.bg/product/139111/ultimate-bladder-control-kontrol-varhu-pikochnia-mehur-262-mg-x60-kapsuli.html
https://remedium.bg/product/155195/uro-3-sirop-h150-ml-fortex.html
https://remedium.bg/urinary-infections/fortex-uro3-20caps.html
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https://remedium.bg/vaginal-infections/rosalgin-granules-vaginal-solution-500mg-10sachets.html
https://remedium.bg/vaginal-infections/rosalgin-easy-vaginal-solution-5x140ml.html
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Предменструалният синдром (ПМС) е състояние, 
което дава отражение върху емоциите, физическото 
здраве и поведението на жената през определени 
дни от менструалния й цикъл. ПМС засяга над 90% 
от полово зрелите жени. Симптомите на ПМС на-
стъпват от пет до десет дни преди менструацията и 
отшумяват с нейното начало. Причината за ПМС все 
още остава неизвестна. Специалистите смятат, че е 
свързан с промените в нивата на половите хормо-
ни и серотонина в началото на менструалния цикъл. 
Повишаването на нивата на тези хормони води до 
промени в настроението, като тревожност и раздра-
знителност, а серотонинът влияе на настроението и 
емоциите. Сериозността на тези симптоми варира 
всеки месец, като с времето те започват да водят 
към по-осезаеми промени.
На 20+ години...
Това е десетилетието, през което ПМС може да Ви 
накара да се чувствате като на въртележка. Предмен-
струалният синдром се проявява в своята тежка фор-
ма през ранните и късните репродуктивни години 
на жените, което се дължи на много по-голямото 
колебание в нивата на хормоните през тези периоди. 
Не е ясно защо някои жени изпитват по-агресивни 
симптоми от други или защо при някои се развива 
предменструално дисфорично разстройство (ПДР), 
което прави редовните симптоми тежки и дори из-
тощителни.
Някои навици в начина на живот, които жените на 
20 години е по-вероятно да имат – като малко сън, 
бързо хапване на крак, пушене и малко движение 
– могат да засилят симптомите на ПМС. В резултат 
проблемите с кожата, умората и раздразнителността 
например могат да са по-тежки и по-трудни за ре-
шаване.
Ако сте на 20+ години и ПМС не е така лош, това 
може да се дължи на взимането на противозачатъчни. 
В тази възраст жените са склонни да са по-фокусира-
ни върху работата или образованието си и не мислят 
нито за деца, нито за негативната страна на противо-
зачатъчните, които поставят естествения менструален 
цикъл в режим на изчакване, което облекчава или 
елиминира ПМС.
На 30+ години...
На възраст 30+ симптомите на ПМС се смекчават 
и жените вече не се чувстват физически и емоцио-

нално така екстремно. Вероятно е да имат по-малко 
симптоми или тези, които имат, да не са толкова 
тежки. Една от честите причини за това е, че же-
ните в тази възраст стават майки, а бременността и 
кърменето спомагат за възстановяване от симптомите 
на ПМС. Бременността прекратява овулацията и ре-
довния менструален цикъл, а без менструация няма 
предменструален синдром.
Все пак понякога 30+ са най-лошите години за ПМС. 
Това може да се случи, ако жената е била на проти-
возачатъчни през своите 20+ години и на около 30 
ги спира, за да има деца. Времето преди зачеването 
може да се окаже една хормонална буря, тъй като 
естествените хормони биват освободени и започват 
ежеседмични колебания, които водят до ПМС.
На 40+ години...
Докато ПМС в първите години след 40-тия рожден 
ден може да бъде подобен на това, което се усеща 
в късните 30+, то симптомите най-вероятно ще се 
влошат с достигне на перименопаузата. Най-общо 
казано, каквито и да са били симптомите Ви досега, 
те вероятно ще се усилят. През тези години ПМС 
може да е малко по-сложен, защото е възможно мен-
струалният Ви цикъл да започне да става нередовен 
заради понижаването на нивата на хормоните. Добре 
е да знаете, че това, което може да смятате за ПМС, 
може да се окаже просто хормонален дисбаланс, 
причинен от перименопаузата.
Предменструално дисфорично разстройство
Предменструалното дисфорично разстройство (ПДР) 
е по-тежка форма на ПМС, характеризираща се със 
значително предменструално нарушение на настрое-
нието, често придружено с раздразнителност. Симпто-
мите на ПДР могат да се появят 1-2 седмици преди 
менструацията и обикновено отшумяват с настъпва-
нето й. Тези промени в настроението могат да дове-
дат до изразени проблеми в социалното общуване. 
ПДР не е много често срещано, но може да се 
влошава с напредването на възрастта.
Облекчаване на симптомите на ПМС
Спазването на няколко съвета за облекчаване симп-
томите на ПМС ще помогнат и за цялостно подобря-
ване на здравето Ви.
• Редовната физическа активност през целия месец е 
първият от тях. Упражненията могат да помогнат при 

Продължава на 7 стр.

ПМС и отражението му върху емоциите 
и физическото здраве на жената
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https://remedium.bg/hormonal-imbalance/natures-way-vitex-fruit-400mg-100caps.html
https://remedium.bg/menopause/natures-way-wild-yam-root-425mg-100caps.html
https://remedium.bg/product/142045/nature-s-way-dim-plus-za-hormonalen-balans-208mg-h60-v-kapsuli.html
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ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА 
150 mg, 30 капсули
Хидратира кожата и забавя 
процесите на стареене.

ФЕМАРЕЛ Ричардж, 56 капсули
Без пауза в твоята менопауза! 
Без горещи вълни. С 
патентованата съставка DT56а, 
ленено семе и витамин B6.

КОЛАГЕН, 180 каплети
Способства за увеличаване на 
еластичността на кожата и 
изглаждане на бръчките.

МАСЛО ОТ ВЕЧЕРНА ИГЛИКА 
1300 mg, 
90 софтгел (меки) капсули
Допринася за поддържането на 
нормалния хормонален баланс 
и благоприятства нормалното 
състояние на кожата.

3495
4369

Продължение от 5 стр.

симптоми като депресия, затруднена концентрация 
и умора.
•  Хранете се здравословно през повечето време. Из-
бягвайте употребата на храни и напитки с кофеин, 
сол и захар през двете седмици преди настъпването 
на менструалния цикъл. Това значително ще Ви по-
могне за намаляване на симптомите на ПМС. 
•  Пийте много вода, защото е необходима за правил-
ното функциониране на тялото. Тя регулира телесната 
температура и дава усещането за енергичност и жиз-
неност, заради хидратирането на организма.
•  И разбира се, наспете се добре. Опитайте се да 
спите по около осем часа всяка нощ, като вечер 
си лягате по едно и също време. Липсата на сън се 

свързва с депресия и тревожност и може да влоши 
симптомите на предменструалния синдром. 
•  Намерете здравословни начини за справяне със стре-
са. Срещайте се и разговаряйте със своите приятели 
или си водете дневник. 
•  Ако не можете да спрете, поне намалете цигарите. 
Мащабно проучване сред жените показва, че при 
редовните пушачки се наблюдават повече и по-не-
приятни симптоми на ПМС в сравнение с тези, които 
не са пушили.
Ключът към справяне със симптомите на предмен-
струалния синдром е придържане към здравословен 
начин на живот – правилно хранене, повече движе-
ние и намаляване на стреса и безпокойството.
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https://remedium.bg/joints/gnc-womens-hyaluronic-acid-150mg-30caps.html
https://remedium.bg/hair-skin-nails/gnc-womens-collagen-180caps.html
https://remedium.bg/product/139093/femarelle-recharge-femarel-pri-menopauza-h56-kapsuli.html
https://remedium.bg/menopause/gnc-evening-primrose-oil-1300mg-90caps.html
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https://remedium.bg/stress/nelsons-bach-therapy-rescue-pastilles-cassis-50g.html
https://remedium.bg/stress/nelsons-bach-therapy-rescue-original-spray-20ml.html
https://remedium.bg/stress/nelsons-bach-therapy-rescue-original-drops-20ml.html
https://remedium.bg/stress/nelsons-bach-therapy-rescue-original-drops-10ml.html


Нервна системаwww.remedium.bg  

НеоМагни Форте, 50 таблетки
Натурален магнезий с отлична биоретенция. 
Допринася за нормално функциониране на 
нервната система и мускулите. 
С добавен витамин B6. Намалява умората и 
изтощението.

МАГНЕЗИУМ B6 Форте, 
5 ампули за пиене х 10 мл
Мощна синергична комбинация от магнезий 
и витамин B6. Допринася за здравето на 
мускулите и правилното функциониране на 
нервната система.

FLORADIX Магнезий, 250 мл
Течен магнезий – висока 
усвоимост и много бърз 
резултат. Подходящ при 
бременност, активно 
спортуващи, при повишен 
стрес.

1812
2265

МАГНУМ Антиспазми, 
50 таблетки
При оплаквания от болезнени крампи на 
подбедриците или от постоянно повтарящо 
се потрепване на клепачите.

МЕЛИСИНА Валериана, глог, 
мента, маточина, 20 мл 
Природното решение при стрес 
и неспокоен сън. С благоприятен 
ефект върху нервната система. 
Снема нервното напрежение 
през деня и спомага за спокоен и 
пълноценен сън през нощта.

871
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https://remedium.bg/product/150969/neomagni-forte-pri-umora-i-iztoshtenie-h50-tabletki.html
https://remedium.bg/muscles/floradix-magnesium-liquid-formula-250ml.html
https://remedium.bg/muscles/naturprodukt-magnum-antispasmodics-50tabs.html
https://remedium.bg/product/145785/chemax-pharma-melisina-pri-stres-i-nespokoen-san-h20-ml.html
https://remedium.bg/product/151175/danhson-magnezium-v6-forte-pri-fizicheska-i-psihicheska-preumora-10-ml-h-5-ampuli.html
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ТАМАФЛЕКС, 
60 вегетариански капсули
Благоприятства намаляването 
на дискомфорта в ставите 
след тренировка и ежедневните 
дейности, насърчава 
подвижността и гъвкавостта на 
ставите.

ГЛЮКОЗАМИН 1000 mg, 
90 вегетариански каплети
Гюкозаминът е естествена 
съставка на съединителната 
тъкан, благоприятства 
функцията на ставите, както и 
тяхната подвижност.

ДИАЛГИН Експрес, 6 сашета
Експресно решение дори при 
силна болка.

Лекарствен продукт без рецепта за лица над 15 години. 
Съдържа метамизол и кофеин. Преди употреба прочетете 
листовката. А0090/17.05.2018279

349

ТРИФЛЕКС Колаген 
комплекс, 148 г
Съдържа колаген тип II, 
витамин D, калций, и 
Л-левцин. Подпомага 
нормалното състояние 
на ставите, мускулите и 
здравината на костите.

ТРИФЛЕКС, 120 каплети
Благоприятства нормалното 
състояние на ставите и 
ставните връзки. Подпомага 
подвижността и гъвкавостта на 
ставите.

РЕФРИГЕРАНС Крем актив, 75 мл
Спортувай активно. Помага при болки и 
неразположения след активни физически 
натоварвания, мускулни травми и разтегнати 
сухожилия.
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https://remedium.bg/product/146622/gnc-tamafleks-namalyava-diskomforta-v-stavite-h60-kapsuli.html
https://remedium.bg/product/153292/gnc-triflex-collagen-complex-s-vkus-na-tropicheski-plodov-punsh-x148-grama.html
https://remedium.bg/joints/gnc-triflex-120caps.html
https://remedium.bg/joints/gnc-glucosamine-1000mg-90caps.html
https://remedium.bg/product/143420/chemax-pharma-dialgin-ekspres-500-50-mg-pri-bolka-i-temperatura-h6-sasheta.html
https://remedium.bg/product/149479/danhson-refrigerans-aktiv-krem-za-oblekchavane-na-muskulni-i-stavni-bolki-h75-ml.html
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https://remedium.bg/joints/vitagold-collagen-complex-max-75caps.html
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Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни. Съдържа нафтифин. Преди употреба прочетете листов-
ката. А0064/19.03.2020, BG2002800975/19-FEB-2020_brochure. Сандоз България КЧТ, 1407 София, бул. Никола Вапцаров 55, 
сграда 4, ет. 4, тел.: 02/9704747, факс: 02/9704757.

УНИЩОЖИТЕЛ НА ГЪБИЧКИ ПО ноктите

НОВО

• При ПОЖЪЛТЯВАНЕ, 
УДЕБЕЛЯВАНЕ, ЧУПЕНЕ 

 НА НОКЪТЯ
 (симптоми, характерни за гъбична инфекция)

• САМО ВЕДНЪЖ СЕДМИЧНО

За първи път в България1

Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни. Съдържа аморолфин. Преди употреба прочетете листовката. 
А0030/06.02.2020, BG2001787038/10-JAN-2020_brochure. Сандоз България КЧТ, 1407 София, бул. Никола Вапцаров 55, сграда 4, 
ет. 4, тел.:02/9704747, факс:02/9704757. 1. Данни на IQVIA Bulgaria за продаваните противогъбични продукти в България, 09.2019

Комплект 
всичко-в-едно

КРЕМ

15G и 30g
посетете:
exoderil.bg

922
1085

3212
3779
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https://remedium.bg/fungal-infections/sandoz-exoderil-cream-15g.html
https://remedium.bg/product/153587/ekzoderil-maksi-lak-5-lecheben-lak-za-nokti-h2-5-ml.html
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ФЛЕБОДИЯ 600 mg, 
30 таблетки
При разширени вени 
и хемороиди.

Флебодия 600 mg филм таблетки е лекарствен продукт 
за възрастни, без лекарско предписание. Преди употреба 
прочетете листовката. ИАЛ: А134/21.07.2008 2047

2559

TROXIGEL 
Активна формула, 75 мл
За облекчаване на 
умората и напрежението 
в краката. Възвръща 
тяхната красота и 
усещане за лекота.

ДИВ КЕСТЕН 300 mg, 
100 капсули
Благоприятства венозния 
тонус, облекчава 
чувството на тежест в 
краката.

ЦЕДРАЛЕКС 
Енергизиращ крем за 
крака, 150 мл
Облекчава 
усещането за 
тежки и уморени 
крака. Охлажда и 
хидратира.Комплимент, 15 мл*

*За всеки закупен Цедралекс, 150 мл до изчерпване на 
количествата.

+

ДЕТРАЛЕКС, 60 таблетки
Лечение на симптоми, свързани с венозно-лимфна 
недостатъчност: тежест в краката, болка, 
изморени крака.

Лекарствен продукт за възрастни. Отпуска се без лекарско 
предписание. Преди употреба прочетете листовката. 
ИАЛ: А0041/27.02.2020

3051
4069

603
709

1912
2249

3168
3335
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https://remedium.bg/varicose-veins/innothera-phlebodia-600mg-30tabs.html
https://remedium.bg/product/148653/danhson-troxigel-aktivna-formula-sreshtu-umora-v-krakata-h75-ml.html
https://remedium.bg/varicose-veins/gnc-horse-chestnut-300mg-100caps.html
https://remedium.bg/varicose-veins/servier-cedralex-foot-cream-150ml.html
https://remedium.bg/varicose-veins/servier-detralex-500mg-60tabs.html
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12 часа 
сигурна защита 
от излишните 
киселини

Калциев карбонат 800
m

gМ
агн

езиев хидроксид
165

mg

Ф
АМ

ОТИДИН

10 mg 

Осигуряват бързо 
настъпващ 
антиациден 
ефект

1
Осигурява
продължителен 
ефект

2

При:
гастрит
лошо 
храносмилане
стомашно
разстройство

1111

22

ТРОЙНАФОРМУЛА
СЪС СИНЕРГИЧНО

ДВОЙНОДЕЙСТВИЕ
БЪРЗ ИПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ЕФЕКТ

ПРИ КИСЕЛИНИИЛОШОХРАНОСМИЛАНЕ
БЕЗ ЗАХАР

727
909

655
819 636

795
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https://remedium.bg/digestion/gastro-protect-24tabs.html
https://remedium.bg/product/146945/adipharm-gastroprotekt-raft-pri-narusheno-hranosmilane-i-refluks-x10-sasheta.html
https://remedium.bg/product/146946/adipharm-gastroprotekt-raft-sirop-pri-narusheno-hranosmilane-i-refluks-x150-ml.html
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Идеята за подпомагане на имунната система, а от там и на 
здравето като цяло, чрез пробиотици (живи микроорганизми) 
не е нова. Хората от хилядолетия консумират пробиотици 
чрез ферментирали храни. Предпазването от вредни бакте-
рии е една от задачите пред имунната система и полезни-
те малки организми допринасят за това по много начини. 
Добрата популация на полезни бактерии в червата може 
да помогне на изтласкването на вредните бактерии, като 
затруднява развитието им. Освен това пробиотичните бак-
терии могат да повлияят на активността на нашите собстве-
ни имунни клетки, като регулират възпалението, бариерната 
функция и др.

Здравословна микрофлора
Развитието на здравословни чревни бактерии се постига чрез 
консумация на достатъчно храни, които тези микроорганизми 
обичат да ядат, а именно – фибри (пребиотици). Това става с 
приема на растителни влакна от зеленчуци, плодове, бобови 
растения, пълнозърнести храни, ядки и семена. Ако искате 
много и различни видове полезни бактерии, тогава Ви трябва 
разнообразно хранене. Това означава, че трябва не просто да 
получите всичките си фибри от един източник, а от различни 
видове натурални храни или добавки.
За подпомагане на микрофлората е подходящо консумира-
нето на храни, които съдържат полезни бактерии. Това включ-
ва култивирани млечни продукти, ферментирали зеленчуци и 
други ферментирали продукти. 
Все повече и повече изследвания показват, че балансът (съ-
ответно дисбалансът) на бактериите в храносмилателната сис-
тема е свързан с цялостното здраве и появата на болести. 
Пробиотиците насърчават здравословния баланс на чревните 
бактерии и са свързани с широк спектър от ползи за здравето 
– имунната функция, теглото, храносмилането и др.

Ползите от пробиотиците за здравето са много и различни
За балансиране на храносмилателната система
Пробиотиците са добри бактерии. Ползите от тях са в резул-
тат на способността им да възстановяват естествения баланс 
на чревните бактерии. Дисбалансът означава, че има твърде 
много лоши бактерии, което може да е вследствие на боле-
дуване, прием на лекарства, неправилна диета и др. Послед-
ствията са проблеми с храносмилането, алергии, проблеми с 
психичното здраве, затлъстяване и т.н.
За подпомагане и укрепване на имунната система
Пробиотиците могат да са много полезни за стимулиране на 
имунната система и потискане растежа на вредни чревни 

бактерии. Също така е известно, че някои пробиотици на-
сърчават производството на естествени антитела в организма. 
Обширно проучване е установило, че приемът на пробиоти-
ци има известно влияние върху продължителността на респи-
раторните инфекции. 
За предотвратяване и лечение на диария
Пробиотиците са известни със способността си да предо-
твратяват диарията или да я облекчават. Тя е често срещан 
страничен ефект при прием на антибиотици, които влияят на 
баланса на добрите и лошите бактерии в червата. Пробиоти-
ците могат да помогнат и при други форми на диария, които 
не са свързани с антибиотиците.
За подобряване на психичното здраве
Добрата микрофлора в червата е свързана и с настроението 
и психичното здраве. Установено е, че пробиотиците могат да 
повлияят благоприятно при някои негови нарушения. Според 
проучвания някои щамове могат да подобрят състоянието 
при тревожност, депресия, аутизъм и ОКР. При работници 
в химическата индустрия редовната консумация на пробио-
тично кисело мляко или пробиотична добавка дава ползи за 
общото здраве, както и срещу депресия, тревожност и стрес.
За облекчаване на алергии
Все още не е напълно изяснено как пробиотиците предо-
твратяват симптомите на алергия, но няколко проучвания 
показват, че те имат ефект върху имунната система и мо-
гат да намалят възпалителните процеси, които са свързани с 
алергии. Като цяло изследователи заключават, че пробиоти-
ците помагат на хората, които страдат от сезонни алергии и 
подобряват симптомите най-вече при хрема.
За защита здравето на сърцето
Пробиотиците могат да помогнат за поддържане доброто 
здраве на сърцето чрез понижаване на лошия (LDL) холес-
терол и кръвното налягане. Някои бактерии, произвеждащи 
млечна киселина, могат да понижават нивата на холестеро-
ла, като разграждат жлъчните сокове в червата. Тези сокове, 
съставени предимно от холестерол, подпомагат храносмила-
нето. Разграждайки ги, пробиотиците могат да предотвратят 
реабсорбирането на холестерола в червата, откъдето той да 
попадне в кръвта. 

Проучвания сочат, че приемът на пробиотици има умерен 
ефект за сваляне на кръвното налягане. Те са достатъчно 
надеждно средство за превенция и възстановяване на имун-
ната система и ползите им за здравето не се ограничават 
само с възстановяване на естествения баланс на чревната 
микрофлора. 

Стимулиране на доброто здраве с 
полезни пробиотици

str. 15str. 15
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https://remedium.bg/product/11781/sandoz-lopedium-protiv-diaria-s-barz-efekt-2mg-h10-tvardi-kapsuli.html
https://remedium.bg/category/32126/probiotik-za-vazrastni.html?brand=111
https://remedium.bg/category/32124/probiotik-za-detsa.html?brand=111
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ОМНИ-БИОТИК 10, 10 сашета х 5 г
Професионалистът към антибиотика. 
Ефикасен при диария.

БИО-КУЛТ Кандеа, 
15 капсули
Ефективна и безопасна 
помощ при гъбични 
инфекции и склонност към 
кандидоза. Комплекс от 7 
живи пробиотични щама и 
растителни екстракти.

ЛАКТОФЛОР Кидс, 10 сашета
• Съдържа 7 щама полезни 
млечнокисели и бифидо 
бактерии;
• Укрепва имунитета при смяна 
на сезоните;
• 1 саше дневно – 1 млрд. 
активни бактерии.

ПРОБИОТИК СЪЛЮШЪНС С 
ЕНЗИМИ 25 млрд. бактерии, 
30 вегетариански капсули
С 25 млрд. полезни бактерии, 
допълнен с храносмилателни 
ензими, джинджифил и 
фруктоолигозахариди. 
Благоприятства храносмилането 
и имунитета.

ПРОБИОТИК КОМПЛЕКС 
25 млрд. бактерии, 
30 вегетариански капсули 
Подпомага нормалното 
функциониране на стомашно-
чревния тракт и имунната 
система.

ПРОБИОТИК СЪЛЮШЪНС МУЛТИ 
СТРЕЙН 25 млрд. бактерии, 
30 вегетариански капсули
Съдържа 16 щама живи и 
активни пробиотични култури, 
допринася за нормалната 
функция на храносмилателната и 
имунната система.

2966
3489

5144
6859

781
919

4537
6049

671
789

4447
5929

str. 17str. 17

https://remedium.bg/product/140716/omni-biotic-10-sashe-10br-h5-gr.html
https://remedium.bg/probiotics/bio-kult-candea-15caps.html
https://remedium.bg/probiotics/gnc-probiotic-solutions-25billion-cfu-enzimes-30caps.html
https://remedium.bg/product/153287/gnc-probiotic-complex-probiotik-s-25-mlrd-bakterii-x30-kapsuli.html
https://remedium.bg/probiotics/gnc-probiotic-solutions-multi-strain-25billion-cfu-enzimes-30caps.html
https://remedium.bg/probiotics/lactoflor-kids-sachets-10.html
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ТИК ТАК Дражета, 18 г
различни видове 

Лошият дъх може да Ви сполети по всяко време, дори 
и да се храните здравословно, доколкото е възможно. 
И тогава, в името на свежия дъх, посягате към нещо 
почти без калории и захар – ментови дражета или 
дъвка. Намаляването на захарта винаги е добра идея, 
особено за хората с диабет, ако искат да поддържат 
стабилна кръвната си захар. За да сте сигурни какво 
консумирате, винаги проверявайте на опаковката какво 
е съдържанието на въглехидрати и калории в продукта. 

Защо имаме лош дъх
Най-честата причина за лош дъх не е редовната кон-
сумация на „миризлива“ храна, като чесън или лук, а 
бактериите в устата ни. Микробите, които живеят в 

устната кухина, произвеждат серни съединения, които 
причиняват лошия дъх (халитоза). 

Кое e по-добро за освежаване на дъха – ментови 
дражета или дъвка
Нека започнем с това, че най-добрият начин да се 
радвате на приятно и невредимо дихание е добрата 
орална хигиена. Освен това всеки би могъл да се въз-
ползва и от освежител за уста, когато четката не е под 
ръка. Специалисти изтъкват, че както дъвката, така и 
ментовите дражета помагат за стимулиране на потока 
от слюнка, който спомага за прочистване на устата. А 
според някои популярни схващания дъвката без захар 
се радва на определени предимства пред ментовите 
дражета.
Дъвченето помага да премахнете потенциалните ос-
татъци от храна и плака по зъбите. Но дъвченето на 
дъвка за дълъг период от време увеличава риска от 
прекомерно износване на зъбите и болезненост на 
мускулите, затова денталните специалисти препоръчват 
да го ограничите до 15 минути. Ако сте имали анамне-
за за проблеми със ставите на долната челюст, драже-
тата за смучене са по-добрият избор за вас.
Не се препоръчват дъвки или бонбони с високо съдър-
жание на захар. Те могат да допринесат за развалянето 
на зъбите, защото действат като хранителен източник 
за бактериите в устата Ви. Когато тези бактерии се 
хранят със захари, един от страничните продукти е 
киселина, разграждаща зъбите.

Как действат дражетата за свеж дъх
Науката зад използването на освежители на дъха под 
формата на дражета или дъвка е проста. Смученето 
или дъвченето на нещо води до производството на 
допълнителна слюнка, която отмива всякакви бактерии, 
причиняващи мирис, от устата и зъбите. В същото вре-
ме ментовият аромат помага за справяне с неприятния 
дъх. Почитателите на ментовите дражета предпочитат 
продукти, които съдържат естествени съставки за сла-
дост и аромати. 
Изберете най-малките ментови бонбони на пазара, из-
вестни с това, че дражетата им са с под две калории. 
Предлагат се с голямо разнообразие от вкусове. Ако 
Ви се иска нещо повече, нещо по-интересно, изберете 
дражета, които променят вкуса си, докато им се на-
слаждавате. Независимо от вкуса, основната причина 
да посегнете към тях, е да освежите дъха си. Позволе-
те си бърза и изненадващо приятна свежест.

Ментови дражета или дъвка за свеж дъх

081
095
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https://remedium.bg/product/146954/tic-tac-strawberry-mix-bonboni-s-vkus-na-yagoda-h18-grama.html
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https://remedium.bg/gnc-total-lean-cla-total-liyn-kla-1000-mg-h90-kapsuli-12732/p
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Детоксикацияwww.remedium.bg  

SCHOENENBERGER Артишок 
100% чист био сок, 200 мл
Естественото съдържанието 
на цинарин в артишока спомага 
за процесите на черния дроб и 
детоксикация на организма.

1031
1289

ХИДРОЛЕСС Слим, 60 капсули
Допринася за елиминирането на излишните 
течности от организма, за нормално 
протичане на метаболизма и за поддържане 
на нормално телесно тегло. Има 
благоприятен ефект при „портокалова кожа“.

РЕГЕНИЛ ХЕПА Форте, 30 капсули
Благоприятно повлиява 
физиологичните функции на 
черния дроб и жлъчката. 
Допринася за нормалния 
метаболизъм на липидите 
и хомоцистеина. Подпомага 
естествения процес на 
пречистване на организма.

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

676
845

БИОВИТА Масло от черен кимион, 30 капсули
100% студено пресовано масло от Египетски 
черен кимион. За силна имунна система, 
антиоксидант, изчиства тялото от токсини.

1665
1959

1636
1925

1198          
1409
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https://remedium.bg/schoenenberger-chist-bio-sok-ot-artishok-h200-mililitra-19069/p
https://remedium.bg/dragon-superfoods-bio-spirulina-400-mg-h200-tabletki-133954/p
https://remedium.bg/hidroless-slim-podpomaga-programite-za-otslabvane-x60-kapsuli-136130/p
https://remedium.bg/biovita-kletachna-grizha-maslo-ot-cheren-kimion-h30-kapsuli-129244/p
https://remedium.bg/fortex-regenil-hepa-forte-x30-kapsuli-140073/p
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1079
1269
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https://remedium.bg/doppelherz-aktiv-kapki-za-ochi-s-hialuron-0-2-h10-ml-149155/p
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ZABAK Ketotifen fumarate 
Капки за очи 0.025%, 5 мл
Лекарствен продукт за 
симптоматично лечение 
на сезонни алергични 
конюнктивити. Показан при 
възрастни и деца на и над 
3 години.

Преди употреба прочетете листовката. А-0070/09.04.2020

КЛАРИТИН, 10 таблетки
Облекчава симптомите на алергичен ринит и 
уртикария.

Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 
6 години. Съдържа лоратадин. Преди употреба прочетете 
листовката. A203/14.09.20171202

1265

769
905

Алергията е реакция на тялото към определена хра-
на или вещество и е много често срещано състояние. 
Смята се, че всеки четвърти човек в даден момент от 
живота си е имал алергия. Алергиите са особено често 
срещани при децата. Някои отминават с израстването 
на детето, но много от тях остават за цял живот. Освен 
това възрастните могат да развият алергия към неща, 
към които преди не са имали реакция. 
Причината за развитие на алергия е съдбовна грешка. 
Имунната ни система погрешно интерпретира безобид-
но вещество като опасен патоген. В резултат имунитетът 
се активира всеки път, когато открие алергена и предиз-
виква множество неприятни странични ефекти – хрипо-
ве, кихане, сърбеж, подуване. Наличието на алергия е 
повече от неудобство и оказва влияние върху ежедне-
вието. За щастие повечето алергични реакции са леки 
и до голяма степен могат да бъдат овладени. Най-раз-
пространените причинители в природата са:
Плевелите са виновни за по-голямата част от алергич-
ните страдания, започващи през пролетта. Различните 
видове плевели карат хората да кихат и да подсмърчат 
чак до началото на есента. Много от често срещаните 
алергени могат лесно да се открият в градските паркове, 
градинките и зелените поля около селищата.
Мухълът представлява микроскопични гъби, които се 
възпроизвеждат, като изпращат дребни спори във възду-
ха. Те виреят в зони, които са топли, тъмни и влажни. 
За разлика от цветния прашец, който се появява само 
през топлите месеци, мухълът може да дебне в дома Ви 
целогодишно.
Акарите в домашния прах са малки паякообразни, кои-

то принадлежат към същото семейство като паяците, 
чиггерите и кърлежите. Те са издръжливи организми, 
които живеят добре и се размножават лесно на топли, 
влажни места. Любимите им местообитания са килими, 
мека мебел, спално бельо, дрехи, меки играчки и кози-
ната на домашните любимци.

Тревите обикновено са причинител на алергични симп-
томи, след като дърветата вече са пуснали своите поле-
ни. Различните видове цъфтят от късна пролет до около 
средата на лятото. 
Дърветата произвеждат цветен прашец, представляващ 
мъжките репродуктивни частици на растенията, който 
причинява повечето алергии. В някои райони дърветата 
започват да произвеждат прашец още в края на фев-
руари, но обикновено това става в средата на март. 
Широко разпространено е схващането, че пухчетата на 
тополите са силен алерген, но цъфтежът им просто съв-
пада с този на житните треви. Вечнозелените дървета 
също могат да бъдат причина за алергии.

Най-честите причинители на алергии
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https://remedium.bg/zabak-kapki-za-ochi-pri-alergii-h5-ml-10741/p
https://remedium.bg/bayer-klaritin-pri-alergichen-rinit-i-urtikaria-10-mg-h10-tabletki-241/p
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716
955
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https://remedium.bg/search?q=%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D1%84%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BA%D0%B5%D1%8A%D1%80
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RAID Електрически изпарител с течен 
пълнител, 21 мл

836
1045

BROS Sensitive 
Електрически изпарител + 
10 таблетки против комари.
Подходящ за деца над 1 година.

STOP TICK Комплект от 
прибори за безопасно 
изваждане на кърлежи при 
хора и животни.
Медицинско изделие.

1396
1749

БРОС Спрей против комари и 
кърлежи, 90 мл
До 8 часа защита от комари.

ФЕНИСТИЛ 0.1% Гел, 30 г
Бързо облекчава сърбежа.* 
*Фенистил гел е подходящ за сърбеж, свързан 
с дерматози, уртикария, ухапвания от 
насекоми, слънчеви изгаряния и повърхностни 
изгаряния.

Фенистил гел е лекарствен продукт без лекарско предписание 
за деца и възрастни. Съдържа диментиденов малеат. 
Преди употреба прочетете листовката. 
А 0025/06.02.2020 CHBA/CHFENI/0002/20.

781
919

591
695

790
929
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https://remedium.bg/raid-elektricheski-izparitel-s-technost-sreshtu-komari-s-evkalipt-x21-ml-134809/p
https://remedium.bg/bros-sensitive-elekricheski-izparitel-10-tabletki-protiv-komari-29482/p
https://remedium.bg/bros-aerozol-protiv-komari-i-karlezhi-h90-ml-29355/p
https://remedium.bg/fenistil-gel-pri-sarbezh-obrivi-slanchevi-izgaryania-uhapvania-ot-nasekomi-h30-grama-3386/p
https://remedium.bg/ceumed-stop-tick-komplekt-sas-sprey-za-otstranyavane-na-karlezhi-h9-ml-143862/p


Защита от насекоми   www.remedium.bg  ... с мисъл за вас!

423
529

199
249

308
385

284
355

284
355

351
439
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https://remedium.bg/z-repelenti-3704/b
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https://remedium.bg/
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860
1075

959
1199

959
1199

415
519
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https://remedium.bg/search?q=bochko%20spf
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-25% 
ïðè ïîêóïêà 

íà 2 ïðîäóêòà 
îò ñåðèÿòà 

Bionike Defence Sun

*Отстъпката се дава на каса и не е отразена в цената на рафта.

*
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https://remedium.bg/search?q=bionike%20defence%20sun&&#postFilters=attr.vazrast-14;eq;za-vazrastni-14


Грижа за лицето   www.remedium.bg  

Почувствай красотата! Доказано качество от Германия!

SCHAEBENS 
Маска за лице
различни видове

SCHAEBENS 
Капсули за лице
различни видове

 Специалните цени важат за всички видове маски и капсули за лице 
Schaebens!

SEPTONA Тампони 
за грим с копринен 
протеин

IDC Institute 
Балсам за устни Пате
Хидратира и подхранва устните.
различни цветове и плодови аромати

CLEANIC Home SPA 
Cotton & Aloe Тампони 
за почистване на грим, 
120 бр.

SELPAK Maxi Козметични кърпи, 3-пластови, 
100 бр.

255
319

209
299

419
599

239
319

202
269

449
599
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https://remedium.bg/schaebens-3285/b
https://remedium.bg/cleanic-home-spa-tamponi-za-pochistvane-na-grim-s-bambuk-h120-br-144009/p
https://remedium.bg/septona-daily-clean-tamponi-za-grim-x45-broya-68456/p
https://remedium.bg/septona-sensitive-tamponi-za-grim-x40-broya-68457/p
https://remedium.bg/idc-balsam-za-ustni-pate-s-vkus-na-yagoda-h1-broy-148090/p
https://remedium.bg/selpak-super-soft-kozmetichni-karpi-x100-broya-138447/p
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GARNIER Bio
Дневен крем, 50 мл
Околоочен крем, 15 мл
С етерично масло от лавандула.

1079
1349

DeBa Detox Дневен/
Нощен крем, 50 мл
Без парабени, алкохол 
и животински 
съставки. 
Подходящ за вегани.

548
685

REGAL Hyaluron Lift Дневен крем против бръчки 
UV A + UV B filters, 45 мл
За борба с бръчките – комбинация от 
ботулинов ефект и хиалуронова киселина.

Почистващ гел, 
200 мл

BIONIKE Acteen – за кожа със себореен дерматит, склонна към акне.

1567
1959

Ребалансираща 
почистваща вода, 
150 мл

1623
2029

Хидратиращ крем, 
40 мл
Регулира себума 
и предотвратява 
лъщенето на 
лицето.

1855
2319

744
875
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https://remedium.bg/garnier-bio-lavandin-grizha-protiv-stareene-za-okolochnia-kontur-x15-ml-152000/p
https://remedium.bg/garnier-bio-lavandin-dnevna-grizha-za-litse-protiv-stareene-na-kozhata-x50-ml-151999/p
https://remedium.bg/regal-hyaluron-lift-dneven-krem-za-litse-protiv-brachki-h45-ml-17005/p
https://remedium.bg/bionike-acteen-pochistvasht-gel-za-kozha-sas-seboreen-dermatit-sklonna-kam-akne-x200-ml-133207/p
https://remedium.bg/bionike-acteen-rebalansirashta-pochistvashta-voda-za-litse-sas-seboreen-dermatit-sklonno-kam-akne-x150-ml-133208/p
https://remedium.bg/search?q=deva%20detox%20%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%89%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%89
https://remedium.bg/bionike-acteen-hydramat-krem-za-litse-za-normalizirane-na-sebuma-x40-ml-133209/p
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437
485

764
899

575
719

438
515

959
1199
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https://remedium.bg/search?q=nivea%20men
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GILLETTE Series 
Гел за бръснене, 
200 мл

527
659

DUREX 
Висококачествени 
презервативи, 16 бр.
За ефективна 
защита и максимално 
удоволствие.

MEN’S MASTER 
Шампоан, 260 мл

BIC Flex 5 Мъжка 
самобръсначка с 
пет ножчета и 
овлажняваща лента

GILLETTE Skinguard 
Самобръсначка с 
2 ножчета

1727
2159

TOP TEN 5-минутен 
депилиращ крем за мъже, 
150 мл
В рамките на 5 минути 
нежеланите косми по 
цялото тяло, дори в 
най-деликатните зони, са 
отстранени без излишни 
усилия.

865
1235

1691
1879

475
559

446
525
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https://remedium.bg/search?q=gillette%20series%20%D0%B3%D0%B5%D0%BB%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B1%D1%80%D1%8A%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B5
https://remedium.bg/bic-flex-5-samobrasnachka-za-mnogokratna-upotreba-za-mazhe-h3-broya-154071/p
https://remedium.bg/durex-mutual-pleasure-prezervativi-h16-broya-147994/p
https://remedium.bg/gillette-skinguard-samobrasnachka-za-mazhe-s-chuvstvitelna-kozha-h1-broy-150630/p
https://remedium.bg/search?q=men%27s%20master%20%D1%88%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B0%D0%BD
https://remedium.bg/top-ten-for-men-depilirasht-krem-150ml-147650/p


Грижа за тялото   www.remedium.bg  

807
949

356
419

2243
2639

str. 34str. 34

https://remedium.bg/search?q=dragon%20superfoods%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
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RIVANA Етерично масло от 
лимонова трева, 10 мл
Стяга и тонизира кожата, 
особено след диети. Успешно 
се бори с портокаловата 
кожа при склонност от 
натрупване на целулит. 
Намалява обилното потене.

DRAGON SUPERFOODS 
Био Какаово масло, 100 мл
Подходящо за дълбоко подхранване и 
хидратиране на кожата.

ПЛОДОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

КУПИ FRUIT WORKS Маракуя и диня
Лосион за тяло и ръце, 500 мл

и
ВЗЕМИ FRUIT WORKS Маракуя и диня

Течен сапун, 500 мл с 
-50% отстъпка*

*Отстъпката се дава на касата и не е отразена в цената на рафта.

TREACLEMOON 
Лосион за тяло, 
350 мл
различни аромати

BETTINA BARTY Red Line 
Лосион за ръце и тяло, 
500 мл

305
359

749
999

521
579

1079
1269
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https://remedium.bg/friut-works-techen-sapun-za-ratse-s-aromat-na-marakuya-i-dinya-x500-ml-154743/p
https://remedium.bg/friut-works-losion-za-ratse-i-tyalo-s-aromat-na-marakuya-i-dinya-x500-ml-154745/p
https://remedium.bg/rivana-maslo-ot-limonena-treva-h10-ml-21533/p
https://remedium.bg/treaclemoon-soft-watermint-rain-losion-za-tyalo-s-prohladen-aromat-na-menta-h350-ml-148144/p
https://remedium.bg/treaclemoon-pretty-rose-hearts-losion-za-tyalo-s-nezhen-floralen-aromat-h350-ml-148143/p
https://remedium.bg/dragon-superfoods-bio-kakaovo-maslo-h100-ml-128227/p
https://remedium.bg/bettina-barty-red-line-losion-za-ratse-i-tyalo-h500-ml-25786/p
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* В промоцията не участват твърди сапуни Fa. Подаръкът, надуваем пояс русалка с диаметър 100см, се получава 
веднага на касата на магазина след изтриване на печеливша скреч карта. Изображението на наградата е 
с илюстративна цел и може да се различава от реалната. СРОК НА ПРОМОЦИЯТА: 1.06 - 30.06.2020 г.   
или до изчерпване на наличните подаръци. Организатор и отговорен за промоцията е Хенкел България ЕООД. 

КУПИ ПРОДУКТ FA*
И МОЖЕШ ДА СПЕЧЕЛИШ 
FAНТАСТИЧЕН ПЛАЖЕН  

ПОДАРЪК!

BARNÄNGEN   
Душ-гел, 400мл

BARNÄNGEN 
Лосион за тяло, 

400мл

Б а л а н с и р а н а  г р и ж а 
з а  б а л а н с и р а н  ж и в о т

l  96% натурални 
съставки

l  Веган формула

FA 
дезодорант 150мл, 
рол-он 50мл,  
стик 50мл

FA 
душ гел, 
750мл

FA
течен сапун, 
250мл

FA 
душ гел, 

250мл

* В промоцията не участват твърди сапуни Fa. Подаръкът, надуваем пояс русалка с диаметър 100см, се получава 
веднага на касата на магазина след изтриване на печеливша скреч карта. Изображението на наградата е 
с илюстративна цел и може да се различава от реалната. СРОК НА ПРОМОЦИЯТА: 1.06 - 30.06.2020 г.   
или до изчерпване на наличните подаръци. Организатор и отговорен за промоцията е Хенкел България ЕООД. 

КУПИ ПРОДУКТ FA*
И МОЖЕШ ДА СПЕЧЕЛИШ 
FAНТАСТИЧЕН ПЛАЖЕН  

ПОДАРЪК!

BARNÄNGEN   
Душ-гел, 400мл

BARNÄNGEN 
Лосион за тяло, 

400мл

Б а л а н с и р а н а  г р и ж а 
з а  б а л а н с и р а н  ж и в о т

l  96% натурални 
съставки

l  Веган формула

FA 
дезодорант 150мл, 
рол-он 50мл,  
стик 50мл

FA 
душ гел, 
750мл

FA
течен сапун, 
250мл

FA 
душ гел, 

250мл

244
349

300
429

265
379

538
769

944
1349

692
989
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https://remedium.bg/barnangen-3478/b
https://remedium.bg/fa-2597/b
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697
995

585
835

405
579

685
979

627
895
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https://remedium.bg/perlier-3089/b
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Ако се колебаете кое е най-доброто средство за Вас, 
с което да се предпазите от неприятната миризма и 
изпотяването през горещите летни дни, най-вероятно 
стоите пред стена с дезодоранти и антиперспиранти, 
предлагани под формата на рол-он, стик или спрей. 
За да Ви помогнем в избора, ще изясним разликите 
между тях и ще направим разграничение между ан-
типерспирантите и дезодорантите.
Каква е разликата между антиперспирант и дезодорант
Антиперспирантите са продукти, чиято цел е да бло-
кират отделянето на пот от потните жлези. Ето защо, 
ако се потите често и не искате големи мокри петна 
по дрехите си, трябва да изберете точното средство 
против изпотяване. Почти всички антиперспиранти на 
пазара съдържат алуминиево съединение, което ще 
Ви помогне да блокирате изпотяването на потните 
жлези.
Дезодорантите разпръсват аромат, с който да постиг-
нете желаното усещане за свежест. Но освен аромат, 
по-голямата част от дезодорантите съдържат и ком-
бинация от съставки, които се борят с бактериите, 
причинители на неприятната миризма.
Ето защо е важно да разберете, че ползвайки дезодо-
рант пак ще се потите, но вероятно около Вас няма 
да има неприятна миризма.
Спрей или рол-он
Спрейове са недооценени заради негативи в мина-
лото. Днес те обединяват в един продукт както ан-
типерспирант, така и дезодорант. Въпреки недобрата 
стигма върху всички аерозолни продукти, включително 
спрей-дезодорантите, важно е да знаете, че те вече 
не са нещо толкова лошо. Старите аерозоли са пъл-
нени с хлорофлуоровъглерод (CFC), който е вреден за 
озоновия слой. Но с Протокола от Монреал (от 1987 
г.) това вещество е забранено за употреба във всички 
съвременни продукти. Освен CFC, което е важно за 
екологично съзнателните хора, в много съвременните 
спрейове липсват още алкохол и вода. Тези продукти 
са познати като „сухи“ дезодоранти, т.е. при прилага-
не не оставят усещане за хлад и влажност.
Плюсове:
• Спреят дезодорант/антиперспирант е лесен за на-
насяне и действа много добре. Повечето съвременни 
марки осигуряват защита и ще запазят подмишниците 
Ви сухи и без неприятни миризми в продължение на 
48 часа.
• Белите петна вече са спомен от миналото. Следова-
телно, ако не харесвате образуването на бели ивици, 

остатъци или други неприятни неща, произтичащи от 
стандартния стик, спреят ще Ви хареса.
• Не предизвикват дразнене, каквото изпитват много 
хора в резултат на продължителната употреба на стик. 
Тъй като спрейовете представляват напълно различна 
комбинация от вещества, не би трябвало да изпит-
вате дразнене, което по същество е лека форма на 
химическо изгаряне. 
Минуси: 
• Заради своето естество, при прилагане спрейовете 
образуват „облак“. Това е недостатък при използване-
то им в малки помещения.
• Друга сериозна слабост на спрейовете е техният 
размер. Опаковките на почти всички популярни мар-
ки на пазара са над 100 мл, което трябва да бъде 
съобразено при пътуване със самолет. 

Рол-онът комбинира удобството и практичността на 
стика и спрея, що се отнася до тяхната текстура и 
начин на нанасяне. С нанасяне, подобно на това на 
стик, рол-онът е бутилка с топче на върха и течен или 
гелов разтвор вътре, който притежава всички свой-
ства на дезодоранта и антиперспиранта. Тъй като е 
на течна основа, след нанасяне трябва да се изчака 
да изсъхне, преди да бъде облечена дреха. По-голя-
мата част от този тип козметика включва водата като 
базова съставка, която е причина за усещането за 
„влажност“ при ползването й.
Плюсове:
• Подобно на спрейовете, тенденцията при рол-он 
дезодорантите/антиперспирантите е в посока на га-
рантиране, че часове след нанасянето върху подмиш-
ниците няма да изпитвате дискомфорт при потене.
• Отличният им компактен размер ги прави лесни за 
пренасяне – просто ги сложете в своята чанта или в 
куфара.
• Чудесен е за употреба при чувствителна кожа.
Минуси:
• От всички видове дезодоранти и антиперспиранти 
рол-оните са може би най-малко популярни. А това 
означава, че в най-близкия до Вас магазин, аптека или 
дрогерия е възможно да няма особено богат избор 
от различни марки.
• Ключовият минус на рол-оните се дължи на това, че 
са на основата на вода. Усещането за нещо влажно 
под мишниците след нанасянето им ще Ви накара 
да изчакате 1-2 минути, преди да си облечете ризата, 
приготвяйки се за работа.

Рол-он или спрей – кое да изберете

str. 38str. 38
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Крем с талк 
против изпотяване 

без алкохол
за нормална кожа

40 ml

 Рол-Он   
против изпотяване без 

алуминиеви соли
Много нежна защита

за свърхчувствителна и 
нетолерантна кожа

50 ml
БЪДЕТЕ

И СЕ ЧУВСТВАЙТЕ 
ЗАЩИТЕНИ.

Спрей 
против изпотяване 

за ръце и крака
Нормална кожа 

100 ml

Део спрей/помпа
за нормална кожа

Без аромат 
100 ml
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Незабавна свежест. 
Дълготраен ефект.

БЕЗ
Тест за никел*

консерванти
аромати
глутен*

1367
1709

1596
1995

1484
1855

1367
1709
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https://remedium.bg/bionike-defence-deo-krem-s-talk-protiv-izpotyavane-za-normalna-kozha-h40-ml-145911/p
https://remedium.bg/bionike-defence-deo-rol-on-protiv-izpotyavane-za-svrahchuvstvitelna-i-netolerantna-kozha-h50-ml-145910/p
https://remedium.bg/bionike-defence-deo-sprey-protiv-izpotyavane-za-ratse-i-kraka-za-normalna-kozha-h100-ml-146057/p
https://remedium.bg/bionike-defence-deo-dezodorirasht-sprey-pompa-protiv-izpotyavane-za-normalna-kozha-h100-ml-145907/p


Грижа за тялото   www.remedium.bg  

596
745

596
745
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https://remedium.bg/ikarov-organichen-balsam-za-ratse-mentov-shokolad-za-normalna-i-suha-kozha-h50-ml-152882/p
https://remedium.bg/ikarov-organichen-balsam-za-ratse-portokal-za-normalna-i-suha-kozha-h50-ml-152881/p
https://remedium.bg/ikarov-podhranvasht-serum-za-nokti-i-kozhichki-s-vitamin-pp-h10-ml-152879/p
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IDC Хидратираща 
маска с лайка, 1 бр.
За стъпала (чорап)
За ръце (ръкавица)

VENUS 
Антибактериален 
течен сапун с 
ментол и евкалипт, 
250 мл

255
319

VICTORIA BEAUTY Snail 
Extract Крем-вазелин за 
пети, 40 мл
SOS грижа с охлювен 
екстракт.
различни видове

LE PETIT OLIVIER 
Богат липиден сапун, 250 г
различни видове 

Красиви стъпала, готови за лятото!

ТИТАНИЯ 3039 
Комплект електрическа пила за пети 
Ефективното нежно въртеливо 
движение на ролковата глава само за 
няколко минути гарантира, че ходилата 
са отново меки и кадифено гладки.
• Комплектът включва груба и фина 
глава, предпазител за ролковата 
глава, 2 бр. батерии АА за захранване, 
почистваща четка, несесер;
• 2200 завъртания в минута;
• Ефективна, бърза, лека и удобна.

524
699

322
429

512
569

2690
4139
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https://remedium.bg/titania-footcare-komplekt-elektricheska-pila-za-peti-3039-box-127809/p
https://remedium.bg/search?q=idc%20institute%20camomile
https://remedium.bg/victoria-snail-krem-vazelin-za-silno-napukani-peti-s-ohlyuven-ekstrakt-h40-ml-145210/p
https://remedium.bg/victoria-snail-krem-vazelin-za-kraka-peti-i-lakti-s-ohlyuven-ekstrakt-h40-ml-145212/p
https://remedium.bg/venus-techen-sapun-antibakterialen-300ml-114673/p
https://remedium.bg/le-petit-olivier-nezhen-omekotyavasht-sapun-s-maslina-x250-gr-2349/p
https://remedium.bg/le-petit-olivier-omekotyavasht-sapun-s-maslo-ot-karite-x250-gr-4868/p


Ортопедични продукти   www.remedium.bg  

962
1069

1772
1969
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https://remedium.bg/search?q=scholl%20gelactiv
https://remedium.bg/search?q=scholl%20party%20feet&&#
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BIC Miss Soleil 
Самобръсначка за 
жени с 
3 ножчета и две 
овлажняващи 
ленти, 
обогатени с 
витамин Е, 
3+1 бр.

519
649

PERFECT Олио за след 
депилация с ментово 
масло, 500 мл

TAKY 
Кола маска рол-он, 
100 мл

WILKINSON Quattro 
Дамска самобръсначка, 
3 бр.
Качеството и 
комфортът на 
системната 
самобръсначка в 
съчетание с удобството 
на еднократната!

PERFECT Кола маска рол-он, 
100 мл 
Пълнител за електрически 
нагревател.
различни видове

1181
1389

607
809

841
989

244
325
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https://remedium.bg/bic-3-miss-soleil-colour-3-samobrasnachka-za-zheni-x4-broya-129052/p
https://remedium.bg/bic-miss-soleil-samobrasnachka-za-zheni-x4-broya-65758/p
https://remedium.bg/wilkinson-sword-quattro-sensitive-samobrasnachka-za-zheni-x3-broya-71143/p
https://remedium.bg/perfect-olio-za-sled-depilatsia-s-mentovo-maslo-h500ml-21077/p
https://remedium.bg/search?q=perfect%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%BB-%D0%BE%D0%BD
https://remedium.bg/taki-oro-kola-maska-rol-on-100ml-21216/p
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НОВ
О

 

697
929

439
585

569
759
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https://remedium.bg/search?q=johnson%27s%20cottontouch&&#postFilters=attr.promo-komplekt-21;eq;ne-21
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200 мл 500 мл

1655
2069

2767
3459

БОЧКО 
Течен сапун, 500 мл

212
265

БОЧКО Детски 
течен сапун, 410 мл 

212
265

BIONIKE Triderm Baby&Kid 
Олио за баня за бебета и деца
Предназначено за ежедневна 
употреба. Почиства нежно 
деликатната бебешка кожа, 
запазвайки нейния естествен 
хидратиращ слой. Нежната му 
формула е с подхранващ комплекс, 
който защитава кожната бариера 
и благоприятства съхранението на 
резерва от кожни стволови клетки, 
с които се ражда детето. След 
употребата му кожата на Вашето 
дете е почистена, защитена и 
копринено мека.

MUSTELA Хидратиращ лосион за 
тяло за бебета и деца от деня на 
раждането, 300 мл
Незабавен и дълготраен ефект. 
Съхранява ресурса от кожни 
стволови клетки на новородените 
бебета и децата благодарение на 
захарите от авокадо.

ТЕО Бебе 
Шампоан и душ гел, 
400 мл

1665
1959

337
355
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https://remedium.bg/bionike-triderm-baby-kid-olio-za-banya-za-bebeta-i-detsa-h200-ml-145576/p
https://remedium.bg/bionike-triderm-baby-kid-olio-za-banya-za-bebeta-i-detsa-h500-ml-145572/p
https://remedium.bg/bochko-techen-sapun-s-aloe-vera-h500-ml-19516/p
https://remedium.bg/bochko-detski-techen-sapun-s-aromat-na-sochni-plodove-h410-ml-132350/p
https://remedium.bg/mustela-hydra-bebe-losion-za-tyalo-za-bebeta-i-detsa-za-normalna-kozha-x300-ml-13764/p
https://remedium.bg/teo-bebe-bebeshki-shampoan-za-kosa-i-tyalo-s-aloe-h400-ml-146997/p
https://remedium.bg/teo-bebe-bebeshki-shampoan-za-kosa-i-tyalo-s-lavandula-h400-ml-146998/p


Мама и бебе   www.remedium.bg  

407
509

2053
2415

2379
2799

2376
2795

str. 46str. 46

https://remedium.bg/pampers-2804/b
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COTTON Line МАМА и БЕБЕ 
Тампони за почистване, 60 бр.
Произведени от 100% 
естествен висококачествен 
памук.

BEBELAN 
Мокри кърпи, 
80 бр. с капаче

236
295

БОЧКО Бебешки пелени,
размер 3, 4 и 5

BABYLINO Бебешки подложки, 10+5 бр.
Доказана ефективна и нежна грижа за 
Вашето бебе. Нова технология за още 
по-добро попиване.

NASO LIBERO Baby Балсам за бебета 
при грип и простуда, 90 мл

244
325

986
1315

575
639

1070
1259
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https://remedium.bg/cotton-line-tamponi-za-pochistvane-mama-i-bebe-h60-broya-155015/p
https://remedium.bg/search?q=bebelan%20%D0%B1%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%20%D0%BA%D1%8A%D1%80%D0%BF%D0%B8%20%D1%8580
https://remedium.bg/bochko-3138/b?&#postFilters=attr.razmeri-peleni-16;eq;ot-11-do-25-kg-16&postFilters=attr.razmeri-peleni-16;eq;ot-4-do-9-kg-16
https://remedium.bg/naso-libero-baby-balsam-za-bebeta-pri-grip-i-prostuda-x90-ml-153365/p
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CANPOL babies EASY START 
Електрическа помпа за кърма
• Тиха и леснопреносима;
• Два типа захранване;
• 3-степенно регулиране на 
силата на вакуум.

HUMANA 
Млечна/
Безмлечна каша, 
200 г
различни видове

628
785

BEBELAN/BEBELAN-OVKO 
Плодово пюре, 190 г
избрани видове

PLASMON Nutri-mune 3 
Напитка на млечна основа 
за деца 12-24 месеца, 
2 х 500 мл
Готова за употреба, 
стерилизирана, UHT. 
Осигурява значителни 
количества витамини A, 
C и D.

559
699

HiPP Bio 
Плодова закуска, 
100 мл

BEBELAN 
Паста, 350 г

7301
9735

194
215

157
185

368
409
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https://remedium.bg/canpol-babies-elektricheska-pompa-za-karma-easy-start-116179/p
https://remedium.bg/plasmon-nutri-mune-3-mlyako-za-malki-detsa-ot-12-do-24-mesetsa-2h500-ml-3109-153529/p
https://remedium.bg/plasmon-nutri-mune-3-mlyako-za-malki-detsa-s-biskviti-ot-12-do-24-mesetsa-2h500ml-153530/p
https://remedium.bg/humana-leka-nosht-palnozarnesta-mlechna-kasha-s-banan-sled-6-mesechna-vazrast-x-200gr-135105/p
https://remedium.bg/hipp-bio-zabavna-plodova-zakuska-yabalka-i-praskova-s-gorski-plodove-za-detsa-nad-4-mesetsa-h100-grama-8525-135968/p
https://remedium.bg/hipp-bio-zabavna-plodova-zakuska-yabalka-s-yagodi-i-banan-za-detsa-nad-4-mesetsa-h100-grama-8521-135967/p
https://remedium.bg/bebelan-pasta-my-first-italian-pasta-micro-rings-za-detsa-nad-5-mesetsa-h350-grama-0277-143039/p
https://remedium.bg/bebelan-pasta-baby-italian-pasta-little-stars-za-detsa-nad-6-mesetsa-h350-grama-0284-143040/p
https://remedium.bg/ovko-bebelan-plodovo-pyure-banani-yabalki-i-praskovi-za-detsa-nad-4-mesetsa-x190-grama-2158-151164/p
https://remedium.bg/ovko-plodovo-pyure-yabalki-s-banani-i-aronia-za-detsa-nad-4-mesetsa-h190-grama-9068-128667/p
https://remedium.bg/ovko-plodovo-pyure-ot-mango-za-detsa-nad-4-mesetsa-h190-grama-8506-15728/p
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HIMALAYA 
Complete Care/Mint Fresh 
Паста за зъби, 75 мл

AQUAFRESH Splash Strawberry & Mint 
Паста за зъби за деца 3-8 години, 50 мл

ELMEX 
Паста за зъби за деца до 6 г., 
50 мл

ELMEX Junior 
Паста за зъби 6-12 г., 75 мл

VADEMECUM 2in1 Паста за зъби, 
100 мл

AQUAFRESH Senses Energising/Refreshing 
Паста за зъби, 75 мл

ELMEX 
Четка за зъби 
за деца 3-6 г.

289
385

237
395

341
455

291
415

518
575

611
679

539
599
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https://remedium.bg/himalaya-gel-za-zabi-s-menta-bez-fluorid-h75-ml-22534/p
https://remedium.bg/vademecum-junior-2-in-1-detska-pasta-za-zabi-i-voda-za-usta-s-vkus-na-yagoda-za-detsa-nad-6-godini-h100-ml-154884/p
https://remedium.bg/vademecum-white-fresh-2-in-1-izbelvashta-pasta-za-zabi-i-antibakterialna-voda-za-usta-h100-ml-154882/p
https://remedium.bg/search?q=aquafresh%20senses
https://remedium.bg/aquafresh-splash-strawberry-mint-pasta-za-zabi-za-detsa-ot-3-do-8-godini-x50-ml-154613/p
https://remedium.bg/elmex-detska-pasta-za-zabi-za-detsa-do-6-godini-h50-ml-148990/p
https://remedium.bg/elmex-junior-pasta-za-zabi-za-detsa-6-12-godini-protiv-kariesi-h75-ml-148989/p
https://remedium.bg/elmex-junior-chetka-za-zabi-za-detsa-6-12-godini-h1-broy-148991/p
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17962
23949

1574
2099

1559
1949

6101
8135
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https://remedium.bg/oral-b-384/b


Устна хигиенаwww.remedium.bg  

THE HUMBLE CO. 
Интердентални 
бамбукови четки за 
зъби, 6 бр.
Екологични продукти 
за дентална хигиена с 
кауза.
различни размери

CURAPROX 
Четка за зъби

APA CARE Repair Гел за 
реминерализация на зъбите, 
30 мл
Високоефективен гел, 
възстановяващ зъбния емайл, 
който е подходящ за всяка 
възраст. Прилага се след 
измиване на зъбите.

SENSODYNE Паста за зъби, 75 мл

COREGA 
Почистващи 
таблетки за 
протези, 30 бр.

ПРОТЕФИКС Почистващи 
таблетки, 32 бр.
С антибактериален ефект, 
премахват плаката и 99.99% 
от бактериите. Подходящи за 
всички видове зъбни протези и 
ортодонтски апаратчета.

614
819

652
869

818
909

572
635

2401
2825

407
479
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https://remedium.bg/interdentalni-chetki-33269/c?&#postFilters=brand;eq;5ecc2e3f6af72c3ad4d451d1
https://remedium.bg/corega-bio-formula-4in1-za-ezhednevno-pochistvane-na-protezi-s-ekstrakt-ot-menta-h30-tabletki-13222/p
https://remedium.bg/corega-tablete-4in1-za-barzo-pochistvane-na-chastichni-protezi-s-troyna-mentova-svezhest-h30-tabletki-12925/p
https://remedium.bg/curaprox-3960-super-soft-chetka-za-zabi-h1-broy-24212/p
https://remedium.bg/curaprox-smart-chetka-za-zabi-za-detsa-nad-6-godini-razmer-ultra-soft-h1-broy-6589/p
https://remedium.bg/protefix-pochistvashti-tabletki-za-zabni-protezi-i-ortodontski-aparati-h32-broya-7838/p
https://remedium.bg/sensodyne-rapid-relif-pasta-za-chuvstvitelni-zabi-h75-ml-136838/p
https://remedium.bg/apa-care-repair-gel-za-remineralizatsia-na-zabite-h30-ml-11023/p
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Изпитайте нашата нова формула с
10x по-дълготрайно охлаждане *

*в сравнение с флуоридна паста за зъби

 

 

Period trajanja akcije: 28.02-13.03.2019.

Новата четка за зъби
е 95% по-ефективна*

*от четката за зъби на 3 месеца

 3 МЕСЕЦ
АСМ

ЕН
ЯЙ

ТЕ
 НА ВСЕКИ

280
329

364
455
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https://remedium.bg/colgate-3358/b
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PERIO-AID Active 
Control Вода за 
уста 0.05% CHX 
+ 0.05% CPC, 
500 мл

VITIS Gingival 
Вода за уста, 
150 мл

VITIS Gingival 
Паста за зъби, 
100 мл

1172
1465

572
715

SIGNAL Cavity Protection/Daily White/Herbal Fresh 
Паста за зъби, 75 мл
Ефективна и комплексна грижа и защита за 
устната кухина.

167
209

WELLSAMED Избелващи ленти за 
зъби, 14 комплекта

2559
3199

820
1025

SPLAT Special Gold Паста за зъби, 75 мл
Блестяща паста с екстракт от пчелно 
млечице, колоидно злато и диамантена пудра. 
Цялостна грижа за здравето на устната 
кухина. 924

1155

LISTERINE Total Care 
Вода за уста, 1 л
6 ползи за цялостно 
здраве на устната 
кухина. Премахва 99% 
от бактериите.

1101
1159
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https://remedium.bg/vitis-gingival-pasta-za-zabi-za-maksimalna-ezhednevna-grizha-na-ventsite-x100-ml-136103/p
https://remedium.bg/vitis-gingival-voda-za-usta-za-ezhednevna-upotreba-s-maksimalna-grizha-za-ventsite-x500-ml-136020/p
https://remedium.bg/perio-aid-active-control-voda-za-usta-za-prodalzhitelna-upotreba-do-6-mesetsa-x500-ml-136015/p
https://remedium.bg/signal-daily-white-izbelvashta-pasta-sas-soda-bikarbonat-h75-ml-18015/p
https://remedium.bg/signal-cavity-protection-pasta-za-zabi-anti-kariesi-h75-ml-25776/p
https://remedium.bg/listerinetotal-care-antibakterialna-voda-za-usta-s-6-deystvia-h1-l-24116/p
https://remedium.bg/splat-special-gold-izbelvashta-pasta-za-zabi-s-koloidno-zlato-h75-ml-127944/p
https://remedium.bg/wellsamed-whitening-izbelvashti-lenti-za-zabi-x14-broya-133822/p
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Н А Т У Р А Л Н А  К О З М Е Т И К А  О Т  К О Р Е Я

ЗА БЛЕСТЯЩА
И ЗДРАВА КОСА

„ТАЙНИ ОТ ИЗТОКА” 
• Редуцират косопада с екстракти от  

корейски лечебни билки
• Укрепват корените,  
стимулират растежа

маска-тюрбан

КОПРИНЕНА МЕКОТА 
И БЛЯСЪК

• Възвращат естествения блясък и 
еластичността на косата

Korea
No.1

623
779

1887
2359

2047
2559
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https://remedium.bg/doori-maska-terapia-protiv-kosopad-za-blestyashta-i-zdrava-kosa-h35-grama-143269/p
https://remedium.bg/doori-vitalizirasht-i-podhranvasht-shampoan-za-kosa-za-blyasak-h300-ml-131739/p
https://remedium.bg/doori-vitalizirasht-serum-sreshtu-kosopad-s-krio-efekt-h145-ml-131743/p
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SYOSS
Шампоан, 500 мл
Балсам, 500 мл
различни видове

ELSEVE 
Шампоан, 250 мл
Балсам, 200 мл
различни видове

447
559

BIONIKE Defence KS Шампоан 
против косопад за чуплива и 
изтъняла коса, 200 мл

1628
2035

АЛПЕЦИН С1 Кофеинов шампоан 
против косопад, 250 мл
Ежедневното измиване на косата 
с Алпецин C1 незабавно доставя 
активиращата съставка до 
корените на косата и намалява 
косопада. Доказан ефект с 
клинични проучвания!

NATURE BOX 
Шампоан, 385 мл
Балсам, 385 мл
различни видове

479
639

1112
1235

603
709
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https://remedium.bg/syoss-1614/b
https://remedium.bg/bionike-defence-ks-shampoan-protiv-kosopad-za-chupliva-i-iztanyala-kosa-h200-ml-145914/p
https://remedium.bg/loreal-elseve-dream-long-razplitasht-balsam-za-dalga-i-uvredena-kosa-h200-ml-148439/p
https://remedium.bg/loreal-elseve-dream-long-vazstanovyavasht-shampoan-za-dalga-i-uvredena-kosa-h250-ml-148437/p
https://remedium.bg/alpecin-c1-energizirasht-shampoan-za-mazhe-s-kofein-protiv-kosopad-h250-ml-79608/p
https://remedium.bg/nature-box-olive-oil-balsam-protiv-nakasvane-na-kosata-s-maslo-ot-maslina-x385-ml-153625/p
https://remedium.bg/nature-box-olive-oil-shampoan-protiv-nakasvane-na-kosata-s-maslo-ot-maslina-x385-ml-153622/p
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671
895

971
1295

1121
1495

1181
1575

1012
1349
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https://remedium.bg/ekre-741/b


Грижа за косатаwww.remedium.bg  

SYOSS Oleo 
Боя за коса
различни нюанси

L‘OREAL Magic Retouch 
Спрей за моментално 
прикриване на корените между 
боядисванията, 75 мл

SCHAUMA
Шампоан, 250 мл
Балсам, 200 мл
различни видове

DeBa Hair Therapy
Шампоан, 250 мл
Балсам, 250 мл
различни видове

231
289

ТITANIA 7890 Ластици 
за коса (микс различни 
цветове), 20 бр.

TITANIA 
Ластик/Фиба за коса, 2 бр.
8515/8516 морско конче

TITANIA 7956 Голяма шнола 
за коса (6 см), 2 бр.

 Специалните цени важат за всички аксесоари за коса Titania – ластици, щипки, фиби, шноли, диадеми.

299
399

431
575

367
489

645
759

279
399

719
799
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https://remedium.bg/titania-kids-care-shnolki-za-kosa-model-8516-h2-broya-136660/p
https://remedium.bg/titania-girls-care-lastitsi-za-kosa-model-7820-h20-broya-139171/p
https://remedium.bg/titania-hair-care-shnola-za-kosa-x2-broya-7956-79356/p
https://remedium.bg/search?q=syoss%20oleo
https://remedium.bg/schauma-fresh-matcha-shampoan-za-kosa-s-mazni-koreni-i-suhi-kraishta-h250-ml-154386/p
https://remedium.bg/schauma-fresh-matcha-balsam-za-kosa-s-mazni-koreni-i-suhi-kraishta-h200-ml-153852/p
https://remedium.bg/loreal-magic-retouch-otsvetyavasht-sprey-za-kosa-kafyavo-h75-ml-130150/p
https://remedium.bg/deva-hair-therapy-natural-care-shampoan-za-kosa-s-aktiven-vaglen-i-kofein-h250-ml-147638/p
https://remedium.bg/deva-hair-therapy-natural-care-balsam-za-kosa-s-aktiven-vaglen-i-kofein-h250-ml-147639/p
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Със зелен чай
& Алое вера

Свежест
ДО

НОВО СЕРИЯ ЗА ИНТИМНА ГРИЖА

Ч

364
485 434

579

254
339
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https://remedium.bg/search?q=carefree%20duo%20effect
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LACTACYD 
Интимен гел, 
400 мл 

LYCIA 
Интимен лосион, 
250 мл 

540
675

860
955

BIONIKE Triderm Intimate, 500 мл
Вече в по-голяма, икономична опаковка.

Освежаващ интимен гел pH 5.5
Почиства и дезодорира. 
Подходящ за ежедневна хигиена 
както на жените, така и на 
мъжете.

Антибактериален 
интимен гел pH 3.5
Ефективно защитава 
вагиналната екосистема 
от дисбаланс и осигурява 
естествена физиологична 
защита.

Успокояващ интимен гел pН 7.0
Предназначен за чувствителна 
и нетолерантна кожа, както 
и при усещане на сухота и 
дискомфорт.

2100
2625

2100
2625

2100
2625
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https://remedium.bg/laktatsid-intimen-pochistvasht-losion-x400ml-18126/p
https://remedium.bg/intimen-dush-31940/c?&#postFilters=brand;eq;5ecc2f606af72c3ad4d457bf
https://remedium.bg/bionike-triderm-intimate-uspokoyavasht-intimen-gel-s-rn-7-0-za-chuvstvitelna-i-netolerantna-kozha-h500-ml-150074/p
https://remedium.bg/bionike-triderm-intimate-ph-5-5-osvezhavasht-intimen-gel-x500-ml-150072/p
https://remedium.bg/bionike-triderm-intimate-ph-3-5-antibakterialen-intimen-gel-za-chuvstvitelna-i-netolerantna-kozha-x500-ml-150073/p
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O.B. PrоComfort Normal/Super
Дамски тампони, 32 бр. 

663
829

EVERYDAY Дамски 
превръзки, 18 бр.
Защита без 
дразнения! 
Революция при 
защитата от 
протичане!
различни видове

LIBRESSE Normal 
Ежедневни превръзки 
с абсорбция, 58 бр.
Сега с НОВ V-дизайн 
на пакета!

ЕЛЕА Интимен гел 
с 84% натурални 
съставки, 250 мл
различни видове

351
439

DeBa 
Мицеларен интимен гел, 
200 мл 
различни видове

PALOMITA Thin & Soft Дамски 
превръзки с копринено/
текстилно покритие, 7/8/10 бр.
Индивидуално опаковани.

... с мисъл за вас!

336
395

407
479

407
479

149
175
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https://remedium.bg/o-b-procomfort-super-damski-tamponi-h32-broya-16248/p
https://remedium.bg/elea-fresh-intimen-izmivasht-gel-za-dalgotrayna-svezhest-h250-ml-78961/p
https://remedium.bg/elea-sensitive-intimen-izmivasht-gel-za-chuvstvitelna-kozha-h250-ml-78954/p
https://remedium.bg/intimna-higiena-31939/c?&#postFilters=brand;eq;5ecc2f556af72c3ad4d457a4
https://remedium.bg/everyday-3442/b
https://remedium.bg/libresse-2423/b
https://remedium.bg/palomita-thin-soft-textile-damski-prevrazki-h10-broya-25487/p
https://remedium.bg/palomita-thin-soft-damski-prevrazki-h10-broya-25681/p
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... с мисъл за вас!
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https://remedium.bg/
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916
1309

1551
2215

607
809
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https://remedium.bg/lenor-2807/b
https://remedium.bg/ariel-color-techen-perilen-preparat-za-tsvetni-drehi-x2200-ml-141860/p
https://remedium.bg/arial-mountain-spring-techen-perilen-preparat-x2200-ml-141859/p
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LEX Течен 
перилен 
препарат, 1.3 л 

ТЕО Бебе
Течен перилен 
препарат, 1.1 л
Омекотител, 1.9 л

CIF Спрей за прозорци, 500 мл
Ефикасно отстранява 
замърсяванията от прозорците 
и оставя приятен аромат. 

215
269

MILDE Тоалетна хартия, 16 бр.

ANNA ZARADNA Торби за смет с уши и 
аромат на цитрусови плодове, 35 л, 28 бр. 

373
439

683
719

989
1099

203
239
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https://remedium.bg/lex-3144/b
https://remedium.bg/cif-windows-shiny-surfaces-pochistvasht-preparat-za-prozortsi-x500-ml-143199/p
https://remedium.bg/search?q=milde%20premium%20%D1%8516
https://remedium.bg/anna-zaradna-torbi-za-smet-s-ushi-i-aromat-na-na-tsitrusovi-plodove-35-l-x28-broya-151461/p
https://remedium.bg/teo-bebe-omekotitel-lavandula-x1-9-l-145133/p
https://remedium.bg/teo-bebe-techen-perilen-preparat-lavandula-x1-1-l-145130/p
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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.

Трайно ниски цени в

 

Ние от „Аптеки Ремедиум“ се стремим 

да отговорим на всички потребности на 

Вас, нашите клиенти.

Предлагаме Ви богат асортимент от 

стоки и знаем колко важна е за Вас 

цената, на която купувате продуктите. 

В допълнение на многобройните ценови 

промоции и промоционални комплекти, 

Ви предоставяме подбрани топ артикули 

на „Трайно ниска цена“. 

Те са обозначени с оранжев етикет в 

обектите и са с цена по-ниска от 

средната регулярна на пазара. 

str. 64str. 64
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 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.

 
on-line магазин: www.gnc.bg  02 859 30 26
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При стрес, умора 
и безсъние

  За здраво сърце
и стабилно кръвно

При крампи
и мускулна треска

Наздраве с

 

 

Предложенията са валидни за периода 01-30.06.2020 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 

1087
1279
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https://remedium.bg/search?q=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5

