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iWHITE Instant Гел шини, 10 бр.
За професионално избелване на 
зъбите в домашни условия с 
моментален ефект.

NO-SPA Comfort 40 mg, 
24 таблетки
Действа бързо при болки в 
корема. Ефективно облекчава 
болките и спазмите за 8 часа.

Лекарствен продукт за възрастни. Преди 
употреба прочетете листовката. В 
аптеките без рецепта. А35/02.03.2017 г.

BIO-OIL, 125 мл
Подпомaга подобряването вида 
на кожата при белези, стрии и 
неравномерен тен. Препоръчва 
се също срещу стареене и 
дехидратиране на кожата.

DULCOLAX Pico Капки, 15 мл
Запекът вече не е проблем.

Дулколакс пико е лекарствен продукт 
без лекарско предписание за възрастни 
и деца, съдържа натриев пикосулфат. 
Преди употреба прочетете 
листовката. A100/07.06.2018

2051
2159

https://remedium.bg/bio-oil-protiv-belezi-i-strii-x125-ml-70212/p
https://remedium.bg/iwhite-instant-komplekt-za-nezabavno-izbelvane-na-zabite-gel-shini-h10-broya-70933/p
https://remedium.bg/no-shpa-komfort-pri-bolki-i-spazmi-v-korema-40mg-h24-filmirani-tabletki-sanofi-24546/p
https://remedium.bg/dulkolaks-piko-kapki-pri-zapek-h15-ml-761/p
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https://remedium.bg/walmark-proenzi-rapid-plyus-ekspertat-v-grizhata-za-stavite-h120-tabletki-60-tabletki-podarak-149623/p
https://remedium.bg/walmark-proenzi-intenziv-za-zdravi-stavi-x60-tabletki-131843/p
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https://remedium.bg/ibutop-krem-pri-bolki-v-stavite-i-muskulite-h50-grama-866/p
https://remedium.bg/ibutop-gel-pri-bolki-v-stavite-i-muskulite-h50-grama-869/p


Грижа за очитеwww.remedium.bg  

ДОПЕЛХЕРЦ Капки за очи с 
хиалурон 0.2%, 10 мл
Работите на компютър? 
Защитете очите си сега! За 
естествена хидратация при 
сухи очи. Без консерванти.

Медицинско изделие СЕ 0373.

ЛУТЕИН 20 mg, 
60 софтгел (меки) капсули
Присъства в най-голямо 
количество в макулата 
на окото, както и в 
ретината и лещата. 
Допринася за поддържането 
на нормалната функция на 
очите.

Редовните прегледи при офталмолог са само един от 
начините да помогнете на зрението си и да предо-
твратите увреждания или заболявания, които могат 
да навредят на очите. Най-вероятно не свързвате 
миенето на ръцете, яденето на зеленчуци или следе-
нето на теглото като ключови стъпки към по-добро 
зрение, но всички те играят роля.

Наричан „витаминът за очите“, хранителното веще-
ство лутеин се смята, че предпазва от поражения 
на ретината, причинени от светлина. Той се открива 
главно в зеленолистните зеленчуци и се твърди, че 
предпазва от очни нарушения, като възрастова ма-
кулна дегенерация (ВМД), и други състояния като 
рак, диабет и сърдечни заболявания.

Какво е лутеин
Лутеинът e пигмент (каротеноид), който при нормал-
ни концентрации в храната е жълт, но при висока 
концентрация е оранжев или червен. Той се произ-
веждат само в растенията, поради което и хората, 
и животните си го набавят чрез консумацията им. 
В най-високи концентрации може да се намери в 
тъмнозелените листни зеленчуци като зеле, спанак, 
листно цвекло, ряпа, както и в различни други зе-
ленчуци. Интересен факт за лутеина е, че добавен 
към храната на кокошките подсилва жълтия цвят на 
жълтъците в яйцата.

Как да си помогнете
Очите и зрението ви се влияят от много фактори, 
включително генетика и възраст. Поддържането на 
здравословен начин на живот и храненето с ба-
лансирана диета, подпомогната с подходящите хра-
нителни добавки, която съдържа храни, богати на 
антиоксиданти, може да допринесе значително за 
здравето на очите ви. Според експерти, правилна ди-
ета, редовно спортуване, поддържане на здравослов-
но кръвно налягане и нива на холестерол, спиране 
на цигарите, са все мерки, които могат да помогнат 
за намаляване на риска от ВМД. Също така, не 
забравяйте да предпазвате очите си от силната слън-
чева светлина и други източници на синя светлина. 
Здравословният начин на живот все още си остава 
най-добрата ви защита.

Подобрете зрението и здравето на 
очите си по естествен начин

1079
1269

2743
3919
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https://remedium.bg/doppelherz-aktiv-kapki-za-ochi-s-hialuron-0-2-h10-ml-149155/p
https://remedium.bg/gnc-lutein-za-ochi-i-zrenie-20mg-h60-kapsuli-133225/p
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Магнезият е хранително вещество, от което тялото се 
нуждае, за да поддържа своето здраве, а това го пре-
връща в основен минерал за човека. Необходим е за 
повече от 300 биохимични реакции в организма. Той е 
важен за много процеси в тялото ни, включително за 
регулиране на мускулната и нервната функция, нивата 
на кръвната захар и ДНК. Магнезият помага да се под-
държа кръвното налягане нормално, костите силни и 
сърдечният ритъм стабилен. Помага за производството 
на енергия и протеини. Този минерал е от решаващо 
значение за нормалните функции на организма. 

Ползи на магнезия за доброто здраве
Производство на енергия. Като един от основните ми-
нерали в организма, магнезият участва в процеса на 
производството на енергия. Той играе основна роля в 
разграждането на глюкозата и е много важен за ен-
зимите, които позволяват производството на енергия.
Високо кръвно налягане и сърдечни заболявания. Високото 
кръвно налягане е основен рисков фактор за сърдечно-
съдови заболявания и инсулт. Допълнителният прием на 
магнезий може да понижи кръвното налягане, но само 
с малко. Някои изследвания показват, че за хората с 
богата на магнезий диета съществува по-малък риск от 
някои видове сърдечни заболявания и инсулт.
Депресия. Със своята съществена роля за мозъчната 
функция и настроението, ниските нива на магнезий в 
организма се свързват с висока вероятност от развива-
не на депресия. Някои специалисти са на мнение, че 
ниските нива на минерала в диетата може да станат 
причина за депресия и психични проблеми.
Диабет тип 2. Хората с по-големи количества магнезий 
в диетата си се смята, че са по-малко застрашени от 
развитие на диабет тип 2. Магнезият помага на тялото 
да разгражда захарите и може да помогне за намаля-
ване на риска от инсулинова резистентност (състояние, 
което води до диабет).
Качествен сън. Магнезият спомага за по-дълбок и ка-
чествен сън. Поддържането на добри нива на минера-
ла увеличава съответните рецептори в мозъка, които му 
помагат да се отпусне и човек да постигне по-спокоен 
и продължителен сън.
Остеопороза. Магнезият е важен за здравите кости. Хо-
рата с по-висок прием на магнезий имат по-висока 
костна минерална плътност, което е важно за намаля-
ване на риска от фрактури и остеопороза. Осигуря-

ването на повече магнезий от диетата или хранителни 
добавки може да помогне на възрастните хора да по-
добрят минералната плътност на своите кости. 
Мигрена. Страдащите от честа мигрена понякога имат 
ниски нива на магнезий. В различни, малки по обхват 
проучвания, е установено, че добавките с магнезий мо-
гат да имат умерен ефект за намаляване честотата на 
мигрените. Но приемът на магнезий само за тази цел 
трябва да става под медицински грижи. 

Богати на магнезий храни
Натурални източници на магнезий са много храни, но 
може да бъде добавен и към някои преработени хра-
ни. Можете да си осигурите препоръчителните количе-
ства магнезий, като консумирате различни храни, сред 
които са бобовите растения (боб, леща, нахут и грах), 
ядките (орехи, бразилски орех, лешници и бадеми), 
семената (ленено, сусамово, тиквено, слънчогледово), 
зърнените храни (ориз, пшеница, овес), зеленолистните 
зеленчуци (спанак, градинска мента, босилек, лапад, 
тученица), кафето и някои билки. Често магнезият по-
пада в диетата ни чрез обогатени зърнени закуски или 
други преработени храни, както и от млякото и някои 
млечни продукти. 
Освен това се предлагат и много хранителни добавки 
с магнезий. А по-лесноусвоимите от организма фор-
ми на магнезий са магнезиев аспартат, магнезиев цит-
рат, магнезиев лактат и магнезиев хлорид. Магнезият 
е включен и в състава на някои слабителни средства, 
както и някои продукти за лечение на киселини и лошо 
храносмилане.

Дневна потребност от магнезий
Препоръчителната дневна доза магнезий има ориенти-
ровъчен характер за покриване потребностите на орга-
низма от минерала. Съответните количества варират в 
зависимост от възрастта, пола и физическото натовар-
ване. Прието е, че мъжете имат по-голяма нужда от 
магнезий спрямо жените. За мъже над 25-30 години се 
препоръчва прием на 300-400 мг дневно, а за жените 
– 250–350 мг дневно. За бременните жени препоръчи-
телната доза е около 340 мг, а за кърмещите 300 мг 
на ден. 

Какво трябва да знаете при прием на магнезий
Допълнителният прием на магнезий може да доведе до 

Магнезий – минералът с изключително 
значение за човешкия организъм
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взаимодействие или възпрепятстване ефекта на някои 
лекарствени препарати, като диуретици, лекарства за 
сърце или антибиотици.
Бисфосфонатите, използвани за лечение на остеопоро-
за, не се абсорбират добре, когато се приемат твърде 
рано преди или след прием на хранителни добавки или 
лекарства с големи количества магнезий. Лекарствата 
по рецепта за облекчаване симптомите на киселинен 
рефлукс или лечение на пептични язви, могат да причи-
нят ниски нива на магнезий в кръвта, когато се приемат 
за дълъг период от време. 
Страничните ефекти в резултат на висок прием на маг-
незий не са чести. Обикновено организмът сам изхвър-
ля излишните му количества. Излишъкът на магнезий 
най-често се появява, когато човек приема твърде мно-
го от минерала под формата на хранителна добавка 

или когато приема определени слабителни. 
Въпреки вероятността организмът ни да не получава 
достатъчно магнезий от храната, рядкост е да се стиг-
не до реален недостиг на минерала. При магнезиев 
дефицит първо се наблюдава отслабване на имунитета, 
липса на апетит, умора. При продължителен дефицит 
се наблюдават мускулни крампи, изтръпвания, промени 
в настроението. Евентуалният дълговременен дефицит 
може да доведе до проблеми със сърцето, както и 
ниски нива на калий и калций в кръвта.
Липса на магнезий може да възникне и при хора, злоу-
потребяващи с алкохол, както и при такива, при които 
има по-слабо абсорбиране на минерала. Това може да 
се наблюдава при хора със стомашно-чревна болест 
или операция, причиняваща малабсорбция, или хора 
с диабет тип 2.

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

МАГНЕЗИЕВО ОЛИО, 200 мл
Чист натурален продукт, 
който компенсира дефицита на 
магнезий в тялото. Подходящ 
за локално приложение и 
трансдермална терапия с 
магнезий.

МАГНЕЗИЙ 250 mg, 
90 таблетки
Благоприятства нормалното 
функциониране на нервната 
система. Намалява чувството 
на отпадналост и умора.

1087
1359

НЕОМАГНИ Крампи, 50 таблетки
Спомага за:
• Намаляване на мускулните крампи;
• Поддържане на нормалната мускулна функция.

854
1005

737
819

973
1145

str. 5str. 5

https://remedium.bg/magnum-antispazmi-h50-tabletki-naturprodukt-9088/p
https://remedium.bg/gnc-magnesium-magneziy-250-mg-h90-tabletki-12733/p
https://remedium.bg/magnezievo-olio-h200-ml-abopharma-11183/p
https://remedium.bg/neomagni-krampi-tb-50br-056515/p
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Период на кампанията: 01.08. - 31.08.2020г.  или
до изчерпване на промоционалните количества. 

ОТКРИЙ НОВОТО НИ, ИЗГОДНО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ! 

1436
1689

2252
2649

1347
1585

1291
1519

2435
2865
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https://remedium.bg/jamieson-94/b
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* За постигане на максимални резултати, 
ком∙инирайте със здравословен хранителен режим и упражнения. 

TOTAL LEAN

Благоприятства за 
увеличаването на 

производство на енергия.

Спомага за намаляване 
 приема на калории.

Подпомага нормалната 
функция на мета∙олизма. 

АПEТРЕКС КОНТРОЛ
GNC Total Lean™ 
Appetrex Control™
Хранителна до∙авка
60 та∙летки

4934
6579
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https://remedium.bg/gnc-total-lean-appetrex-control-za-otslabvane-h60-tabletki-22524/p
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... с мисъл за вас!
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https://remedium.bg/nofatin-tb-120br-vita-gold-056519/p
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https://remedium.bg/akvafor-3603/b
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FLORADIX Диджестив, 250 мл
Вълшебен еликсир от билки, 
сред които джинджифил и 
куркума, които спомагат за 
храносмилането, подкрепят 
работата на черния дроб и 
стомаха.

1948
2435

ХЕПАКОНТРОЛ Слим, 30 таблетки
Спомага за:
• Поддържането на нормалната функция на 
черния дроб;
• Поддържането на нормално тегло.

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

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

711
889

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

1116
1395

1228
1445

1832 
2155
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https://remedium.bg/floradix-didzhestiv-bilkov-eliksir-h250-ml-3758/p
https://remedium.bg/dragon-superfoods-bio-spirulina-400-mg-h200-tabletki-133954/p
https://remedium.bg/hepakontrol-slim-h30-tabletki-153316/p
https://remedium.bg/schoenenberger-chist-bio-sok-ot-artishok-h200-mililitra-19069/p
https://remedium.bg/hidroless-slim-podpomaga-programite-za-otslabvane-x60-kapsuli-136130/p
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НЯМА НУЖДА.
ИМА АДИРЕКС.

Адирекс® е иновативна формула от 5 клинично 
доказани съставки, които поддържат:
• Нормалната честота на дефекация
•  Нормална консистенция и физиологичен водно-солеви състав на чревното съдържимо
• Естествен баланс на чревната микробиота

5-те активни съставки на Адирекс® са събрани в доза от 1 таблетка и 
1 капсула, за да достигнат до правилното място в чревния тракт и да 
подействат за сигурен резултат.
Препоръчваният режим на прием Адирекс® при възрастни и деца над 
12 години  е от 2 дози в началото (2 капсули и 2 таблетки наведнъж) и по 
една доза (1 капсула и 1 таблетка наведнъж) след всяко следващо каша-
во или воднисто изхождане. Капсулата и таблетката винаги трябва да се 
приемат заедно. Максималният дневен прием е 6 дози.

Научете повече на www.adirex.bg

1040
1155
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https://remedium.bg/neopharm-adireks-dozi-sreshtu-diaria-h6-kapsuli-6-tabletki-148959/p


Храносмилателна системаwww.remedium.bg  

Билкови продукти за добро  

храносмилане

Артишок
При проблеми  
с жлъчката.

Джинджифил  
Срещу газове, гадене 

и повръщане 
по време на път.  

Гастритикс
При парене  

и подут корем.

Натуралакс 3
Билкова  

комбинация  
срещу запек.

2390
2655

1520
1689

1868
2075

1877
2085
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https://remedium.bg/artishok-pri-problemi-s-zhlachkata-chernia-drob-i-hranosmilaneto-600mg-h60-kapsuli-nature-s-way-15196/p
https://remedium.bg/dzhindzhifil-koren-pri-kiselini-gadene-i-stomashni-problemi-550mg-h100-kapsuli-nature-s-way-9234/p
https://remedium.bg/nature-s-way-gastritiks-s-ekstrakt-ot-layka-za-dobro-hranosmilane-h100-kapsuli-88724/p
https://remedium.bg/naturalaks-3-s-aloe-vera-laksativ-pri-zapek-410mg-h100-kapsuli-nature-s-way-15372/p


Храносмилателна система   www.remedium.bg  

1551
1825

948
1115

1546
1819

1563
1839

526
619

1103
1225
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https://remedium.bg/sandoz-lopedium-protiv-diaria-s-barz-efekt-2mg-h10-tvardi-kapsuli-11781/p
https://remedium.bg/probiotik-32123/c#postFilters=brand;eq;5ecc2cdb6af72c3ad4d44d95


Пробиотициwww.remedium.bg  

БИО-КУЛТ Кандеа, 60 капсули
При гъбични инфекции. 
Възстановява баланса на 
чревната и интимната 
микробиота. Подходящ за 
жени, мъже и деца.

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

ЛАКТОФЛОР Биоплюс, 
20 таблетки
• 1 млрд. активни бактерии;
• За чревен баланс и комфорт;
• Благодарение на съдържанието 
на изомалт предпазва зъбите 
от увреждане, намалява 
образуването на зъбен камък и 
кариеси.

ПРОБИОТИК СЪЛЮШЪНС 
УИМЪНС 30 млрд. бактерии, 
30 вегетариански капсули
Способства функционирането на 
уринарната, храносмилателната 
и имунната система. Червената 
боровинка подпомага нормалното 
функциониране на уринарния 
тракт и пикочните пътища.

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.

МЕГА АЦИДОФИЛУС, 
90 вегeтариански капсули
Съдържа 1.5 млрд. полезни 
бактерии в една капсула.

2311
2889

2860
3365

4774
7345

2384
2805

4447
5929

892
1049
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https://remedium.bg/bio-kult-kandea-probiotik-pri-vaginalna-kandidoza-i-gabichni-infektsii-h60-kapsuli-10526/p
https://remedium.bg/bio-kult-pro-tsian-probiotik-pri-tsistit-h45-kapsuli-71274/p
https://remedium.bg/gnc-probiotic-solutions-probiotik-za-zheni-s-30-miliarda-bakterii-h30-kapsuli-134710/p
https://remedium.bg/gnc-probiotic-solutions-multi-strain-probiotik-s-25-miliarda-bakterii-h30-kapsuli-134709/p
https://remedium.bg/laktoflor-bio-plyus-probiotik-prebiotik-za-stomashno-chreven-komfort-i-silen-imunitet-x20-tabletki-za-smuchene-137978/p
https://remedium.bg/gnc-mega-atsidofilus-probiotik-1-5-miliarda-zhivi-bakterii-h90-vegetarianski-kapsuli-19272/p


Разширени вени и хемороиди   www.remedium.bg  

ДИВ КЕСТЕН  
и ГРОЗДОВО СЕМЕ

При разширени  
вени и отоци

РЕСВЕРАТРОЛ  
(с гроздово семе)

С доказан ефект  
при варикозно-
разширени вени  

и хемороиди

РУТИН  
(Витамин Р)

В подкрепа на 
сърдечно-съдовата 

система  
и кръвообращението

ЦИТРУСОВИ 
БИОФЛАВОНОИДИ + 

ХЕСПЕРИДИН
При нарушено 

кръвообращение и 
повишена пропускливост 

на капилярите

ЗА ПО-ДОБРО  
КРЪВ БРАЩЕНИЕ

през горещите летни месеци

ТУК ЗАПОЧВА ПЕРФЕКТНОТО ЗДРАВЕ

2354
2615

1781
1979

2204
2449

1853
2059
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https://remedium.bg/natural-factors-horse-chestnut-grape-seed-pri-razshireni-veni-350-mg-h60-kapsuli-141338/p
https://remedium.bg/natural-factors-rutin-250mg-h90-kapsuli-132906/p
https://remedium.bg/natural-factors-citrus-bioflavonoids-plus-hesperidin-650-mg-h90-kapsuli-141434/p
https://remedium.bg/webber-naturals-resveratrol-h90-kapsuli-68711/p


Разширени вени и хемороидиwww.remedium.bg  

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

ВИТАЛЕГ Гел, 80 г
За правилно функциониране на 
кръвоносните съдове и мускулите. 
Осигурява грижа при умора и тежест в 
краката.

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

ЦЕДРАЛЕКС Крем, 150 мл 
С екстракт от корсикански 
лимон и ментол. Облекчава 
усещането за тежки и 
уморени крака. Охлажда. 
Хидратира.

Ако считате, че сте наблюдавали нежелани реакции при 
употребата на този продукт на Сервие, моля свържете се 
с нас на e-mail: pharmacovigilance.bg@servier.com, 
тел.: 02 9215 755 или факс: 02 9215 738.

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

3051
4069

1342
1579

1912
2249

3168
3335

Лекарствен продукт за възрастни. Отпуска се без лекарско 
предписание. Преди употреба прочетете листовката. 
ИАЛ: А0041/27.02.2020
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https://remedium.bg/flebodia-pri-razshireni-veni-hemoroidi-tezhest-i-bolka-v-krakata-600mg-h30-tabletki-13656/p
https://remedium.bg/gnc-horse-chestnut-div-kesten-300-mg-h100-kapsuli-4784/p
https://remedium.bg/vitaleg-gel-pri-umora-i-tezhest-v-krakata-h80-grama-121616/p
https://remedium.bg/tsedraleks-energizirasht-krem-za-kraka-za-oblekchavane-na-umorata-i-tezhestta-x150-ml-134530/p
https://remedium.bg/detraleks-pri-razshireni-veni-i-hemoroidi-500mg-h60-tabletki-servier-17019/p


Кръвно налягане   www.remedium.bg  

4985
7669

3808
5859
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https://remedium.bg/beurer-bm-26-aparat-za-izmervane-na-kravno-nalyagane-131952/p
https://remedium.bg/borer-aparat-kravno-nalyagane-kitka-vs32-659-09-78983/p


Защита от насекомиwww.remedium.bg  

ФЕНИСТИЛ 0.1% Гел, 50 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.

Кожата на всеки човек дава реакция при ухапване 
от комар или други насекоми. В повечето случаи 
тази реакция се изразява в поява на сърбяща пъпка, 
която може да се зачерви. И макар малка част от 
хората да могат да се похвалят с почти незабележи-
ма реакция при ухапване, то при много от нас се 
наблюдава сериозна алергична реакция.
Инфектирането в резултат на ухапване от комар 
може да доведе до значително зачервяване и по-
дуване на мястото. Макар да се случва рядко, ако 
не се лекува, може да се развият целулитис или 
абсцеси.
Как да предотвратите възпалението
Ако по време на почивката си край морето или 
в планината се събудите с крака и ръце, покрити 
със следи от „вечерния пир“ на комарите, може 
да предприемете няколко стъпки за предотвратяване 
възпаляването на тези ухапвания от насекоми.
Не се чешете! Разбира се, че е по-лесно да се каже, 
отколкото да се направи, но чесането на зачервените 
места е един от основните начини бактериите да на-
влязат в кожата и да се развие инфекция. Подберете 
кремове или лосиони с анестетичен ефект, който 
може да помогне за намаляване на сърбежа.
Измийте местата, ухапани от насекоми! Чистата кожа 
съществено намалява опасността от проникване на 
бактерии в нея. Използвайте сапун и вода да измие-
те и изплакнете засегнатата зона по кожата. Поддър-
жайте добра хигиена, като го правите поне веднъж 
на ден, докато ухапването не изчезне или върху 
ухапаното се образува коричка.
Използвайте мехлем! Нанасянето на подходящо ма-
зило може да създаде защитна бариера. Подходя-
щите съставки могат да помогнат за намаляване на 
подуването и възпалението, и така да се намалят 
дразненето и сърбежът.
Поставете защитна марля! След като измиете и на-
несете малко облекчаващ зачервяванията и диском-
форта гел, покрийте с превръзка. Така ще предпа-
зите мястото от замърсявания и бактерии. Освен 
това помага и срещу разчесване на ухапванията от 
комари. Подменяйте превръзката всеки ден, за да 
поддържате зоната чиста и да намалите риска от 
инфекция.

Студени компреси! Охлаждащите компреси могат да 
помогнат за облекчаване на сърбежа. Поставянето 
им свива локално кръвоносните съдове, което блоки-
ра притока на кръв към и от ухапаното място. Нико-
га не поставяйте лед директно върху кожата за дълго 
време, защото може да доведе до измръзването й.
Допълнителна защита! Ако проявите сериозна алер-
гична реакция към ухапвания от комари или имате 
множество ухапвания, концентрирани в една зона, 
може да се консултирате със специалист за прием на 
перорални антихистаминови медикаменти. 
Грижа за кожата! Поддържането на добра хигиена на 
кожата около ухапванията от насекоми може да я 
направи суха. Използването на облекчаващо сърбе-
жа и зачервяването средство, което попива бързо в 
кожата, без да оставя мазни следи, може да подпо-
могне кожата. За най-добър ефект нанасяйте скоро 
след вземане на вана или душ.

Независимо как ще решите да постъпите, внимавай-
те за признаци на инфекция около зоната на ухап-
ването от комар или друго насекомо. Наблюдавайте 
мястото и следете за симптоми, като температура, 
втрисане или подути лимфни възли. Тези симптоми 
са сериозни и могат да са опасни за здравето, ако 
не се лекуват. Затова предприемете действия още 
след първия сърбеж при ухапване от насекомо.

Кога ухапването от комар може да се 
развие в неприятна инфекция

1138
1339
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https://remedium.bg/fenistil-gel-pri-sarbezh-obrivi-slanchevi-izgaryania-uhapvania-ot-nasekomi-h50-grama-69168/p


Лятото и почивката все още са актуална тема за всички, 
а слънцето продължава да грее силно. И макар да е до-
бре да използваме подходящ слънцезащитен крем през 
всеки от сезоните на годината, това важи с особена сила 
през лятото, когато дните са по-дълги, слънцето е по-сил-
но и е далеч по-приятно да прекарваме повече време 
на открито. Когато избирате слънцезащитен крем, не 
забравяйте да прочетете внимателно етикета, преди да 
купите. Слънцезащитният крем е съществен елемент от 
предпазването на кожата от вредните лъчи на слънцето. 
Със съвременните формули на слънцезащитните проду-
кти се търси постигане на висок фактор на слънцезащи-
та и отговаряне на стандартите за защита от UV лъчите. 
И това трябва да е ясно посочено върху етикетите. 
Когато избирате слънцезащитен крем, задължително 
обърнете внимание за три важни неща. 
Етикетът на продукта трябва да показва:
• Слънцезащитният фактор (SPF) трябва да е не по-
нисък от 30, за предпочитане 50. SPF цифрата показва 
нивото на защита, което слънцезащитният крем осигу-
рява срещу UVB лъчите. По-високите стойности на SPF 
означават повече защита, но разликите между високите 
стойности са малки. Слънцезащитните кремове с SPF 
15 филтрират около 93% от UVB лъчите, докато тези с 
SPF 30 филтрират около 97%, а SPF 50 слънцезащитни-
те кремове около 98%. Макар да не са така масови, 
кремовете с SPF 100 филтрират до 99% от UVB лъчи. 
Никой слънцезащитен крем не ви защитава напълно. За 
слънцезащитните кремове с SPF под 15 е добре да се 
знае, че предпазват само от слънчево изгаряне.
• Наличие на „широк спектър“ на защита, която фил-
трира пълния спектър UV светлина. Слънцезащитните 
кремове с това обозначение на етикета предпазват както 
от UVA, така и от UVB лъчи. Само продукти, премина-
ли съответните тестове, могат да носят обозначение за 
„широк спектър“ (UVA + UVB + IR) на защита. UVB 
лъчите (с дължина на вълната 290-320 nm) са отговорни 
за повечето слънчеви изгаряния и увреждането на ДНК, 
но UVA лъчите (320-400 nm) също причиняват увреждане 
на ДНК и ускоряват стареенето на кожата. Продуктите, 
които не са с широк спектър, трябва да носят преду-
преждение, че предпазват само от слънчево изгаряне, но 
не и от стареене на кожата. 
• Водоустойчив. Макар нито един слънцезащитен крем 
да не е напълно водоустойчив, съставките на продуктите 
с такова обозначение се задържат по-дълго, когато се по-

тите активно или плувате. Маркирането на даден слънце-
защитен крем като водоустойчив означава, че неговото 
действие продължава до 80 минути, докато плувате или 
се потите. Това налага, при желание за най-добри резул-
тати, нанасянето на слънцезащитен крем да става поне 
на всеки 2 часа и дори по-често, ако плувате или се 
потите. Освен това слънцезащитният крем обикновено 
се избърсва при ползване на кърпата за подсушаване на 
кожата, така че и в този случай ще трябва да нанесете 
от крема отново.

Да избегнем „мазния“ вид на кожата
След като разнесем по кожата си слънцезащитния крем, 
е много вероятно да се получи привидно омазнява-
не, което е изключително неприятно за много хора. Но 
производителите отговарят на това предизвикателство с 
продукти, често предлагани като „сухо докосване“ или 
„матово покритие“. Те могат да са относително по-скъпи 
от нормалните кремове, но си струват, ако омазняването 
за вас е основната пречка пред използването на слън-
цезащитен крем.
В противен случай само изчакайте няколко минути, до-
като слънцезащитният крем навлезе във външния слой на 
кожата – епидермиса.

Слънцезащита за деца
Специално разработените за деца слънцезащитни проду-
кти се предлагат под различна форма – млека, кремове, 
спрейове, стикове и рол-они. Родителите желаят този тип 
козметика да се полага лесно и да не оставя никакви 
остатъци, образуващи петна по дрехите, седалката на 
колата и т.н., да е подходяща за чувствителна кожа и 
водни забавления, както и да има минимум фактор на 
защита от слънце SPF 30.
Кремовете са най-добри за обширните участъци от тя-
лото, а стиковете са от най-голяма полза при нанасяне 
по лицето. Геловете са най-полезни за зони с коса, като 
скалпа. Със слънцезащитните спрейове полагането на 
достатъчно количество става бързо и удобно. 

И не забравяйте, че слънцезащитният крем трябва вина-
ги да се прилага 20 минути преди да стъпите на плажа и 
да изложите тялото си на слънчевите лъчи. Това е начинът 
да сте сигурни, че той е имал нужното му време да си 
взаимодейства с кожата и да започне да я предпазва от 
вредните лъчи.

Как да изберем слънцезащитен крем с 
подходящия защитен фактор

Слънцезащитни продукти   www.remedium.bg  
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Не съдържа глутен или глутенови производни. Тази информация е предоставена, за да помогне на хора с „целиакална  чувствителност към глутен“ да вземат информирано решение. 
** Дори остатъчното съдържание на никел може да доведе, особено при предразположени към алергия лица, до алергични реакции или сенсибилизация.

 По този начин всяка производствена партида се анализира, за да се осигури съдържание на никел под 0,00001%.

БЕЗ
Тест за никел*

консерванти
аромати
глутен*

-40% 
ïðè ïîêóïêà íà 2 ïðîäóêòà 

îò ñåðèÿòà Bionike Defence Sun

-30%  
ïðè ïîêóïêà íà 1 ïðîäóêò 

îò ñåðèÿòà Bionike Defence Sun

*Отстъпката се дава на касата и не е отразена в цената на рафта. Не се комбинира с други промоции.

*
*

Слънцезащитни продуктиwww.remedium.bg  
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https://remedium.bg/defence-sun-33240/b?sort=images-desc&sort=weight-desc&sort=inventory-desc&#


Грижа за мъжа   www.remedium.bg  

2371
2789

527
659

412
515

375
469
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https://remedium.bg/gillette-8/b


Грижа за мъжаwww.remedium.bg  

WILKINSON 
Quatro Titanium Sensitive 
Самобръсначка, 3 бр.

647
809

STR8 Душ гел, 
400 мл
различни видове 

444
555

MEN’S MASTER Подмладяващ 
крем за лице с колаген и 
хиалуронова киселина, 75 мл

BIC Flex 3 Мъжка еднократна 
самобръсначка, 1 бр.
За гладко и нежно бръснене. 
С три ножчета, подвижна глава 
и овлажняващата лента с алое 
вера и витамин Е. 

СИМПЛИК Шампоан за мъже 
срещу косопад, 150 мл
Предпазва от прекомерен 
косопад. Стимулира растежа 
на косата.

1060
1325

ДЕРМОКСЕН 
Интимен гел за мъже, 125 мл
С 95% натурални съставки. 
Идеален за ежедневна 
употреба.

871
1089

184
245

322
379
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https://remedium.bg/men-s-master-podmladyavasht-krem-za-litse-za-mazhe-h75-ml-146933/p
https://remedium.bg/dermoxen-4-men-intimen-gel-za-mazhe-h125-ml-143474/p
https://remedium.bg/simpliq-men-shampoan-protiv-kosopad-za-mazhe-h150-ml-150891/p
https://remedium.bg/wilkinson-sword-qattro-titanium-sensitive-samobrasnachka-za-mazhe-x4-broya-71144/p
https://remedium.bg/bic-flex-3-samobrasnachka-za-mazhe-x1-broy-129054/p
https://remedium.bg/dush-gel-31719/c#postFilters=brand;eq;5ecc2e7e6af72c3ad4d452ff&postFilters=price;range;500,2000&postFilters=attr.promo-komplekt-21;eq;ne-21


Грижа за лицето   www.remedium.bg  

2917
3889

1267
1689

2917
3889

2917
3889
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https://remedium.bg/lumene-548/b


Грижа за лицетоwww.remedium.bg  

DEFENCE
HYDRA

Jelly

Продължителна хидратация 
на кожата в дълбочина

Овлажняваща 
вода гел с пробиотик
за всички типове кожа
50 ml

1879
2349
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https://remedium.bg/bionike-defence-hydra-jelly-hidratirasht-gel-za-litse-x50-ml-153922/p


Грижа за лицето   www.remedium.bg  

MIXA Anti-Irritation/
Anti-Dryness 
Мицеларна вода, 
400 мл

647
809

HIMALAYA 
Измивен гел за 
лице за мазна 
кожа, 100 мл
различни видове

PomPon 
Кърпички за 
почистване на грим, 
20 бр.
Създадени да 
осигурят специална 
грижа и хидратиране!
различни видове

МIXA Hyalurogel Дневен крем за 
чувствителна/суха кожа, 50 мл

863
1079

NIVEA Naturally Good 
Дневен/нощен крем, 50 мл
С 99% съставки от естествен произход и 
100% прозрачност за теб и кожата ти.386

515

1011
1189

287
319
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https://remedium.bg/mitselarna-voda-31642/c#postFilters=brand;eq;5ecc2e9f6af72c3ad4d45546&postFilters=attr.promo-komplekt-21;eq;ne-21
https://remedium.bg/himalaya-fresh-start-blueberry-izmivasht-i-dalboko-pochistvasht-gel-za-litse-s-borovinka-h100-ml-151393/p
https://remedium.bg/himalaya-fresh-start-lemon-izmivasht-i-dalboko-pochistvasht-gel-za-litse-s-limon-h100-ml-151395/p
https://remedium.bg/himalaya-fresh-start-strawberry-izmivasht-i-dalboko-pochistvasht-gel-za-litse-s-yagoda-h100-ml-151392/p
https://remedium.bg/nivea-naturally-good-osvezhavasht-dneven-krem-za-litse-za-normalna-i-smesena-kozha-x50-ml-154616/p
https://remedium.bg/nivea-naturally-good-vazstanovyavasht-noshten-krem-za-litse-za-vseki-tip-kozha-x50-ml-154617/p
https://remedium.bg/mixa-hyalurogel-rich-hidratirasht-krem-za-litse-za-chuvstvitelna-i-suha-kozha-x50-ml-137441/p
https://remedium.bg/mixa-hyalurogel-hidratirasht-krem-za-litse-za-chuvstvitelna-i-dehidratirana-kozha-x50-ml-129200/p
https://remedium.bg/mokri-karpi-31620/c#postFilters=brand;eq;5ecc2f7e6af72c3ad4d45815


Грижа за лицетоwww.remedium.bg  

BABARIA Крем за лице 
против бръчки с 20% 
екстракт от охлюви, 
50 мл

PHARMA HYALURON 
Обемен филър за устни, 7 мл
Грижа за устни с кръстосано-
свързан хиалурон за обем, 
плътност и блясък на устните.

1596
1995

BIODERMA Hydrabio Серум за 
моментална и дълготрайна 
хидратация, 40 мл
Изглажда кожата и възвръща 
блясъка й-. Некомедоногенен. 
Лека и свежа текстура.

Почистваща вода за лице, 
200 мл
Запазва хидролипидната 
кожна бариера и помага 
за предотвратяването на 
зачервяване на кожата. 

1996
2495

Успокояваща маска, 50 мл
Освежава, хидратира и 
намалява зачервяването и 
капилярната чупливост на 
кожата. 

2452
3065

Ултразащитен крем, 50 мл
Успокоява раздразненията 
и осигурява 
активна защита от 
неблагоприятните външни 
фактори. Намалява 
неприятното усещане, 
като парене и опъване.

2652
3315

1072
1649

3263
3625

BIONIKE Defence Tolerance за свръхчувствителна и 
нетолерантна кожа.
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https://remedium.bg/babaria-podhranvasht-gel-krem-za-litse-s-ekstrakt-ot-ohlyuvi-x50-ml-71938/p
https://remedium.bg/bioderma-hydrabio-intenziven-hidratirasht-serum-x40-ml-16627/p
https://remedium.bg/pharma-hyaluron-obemen-filar-za-ustni-tsvyat-marsala-x7-ml-130815/p
https://remedium.bg/bionike-defence-tolerance-esentsialna-pochistvashta-voda-za-litse-za-chuvstvitelna-kozha-x200-ml-133198/p
https://remedium.bg/bionike-defence-tolerance-uspokoyavashta-maska-za-svrahchuvstvitelna-i-netolerantna-kozha-h50-ml-145559/p
https://remedium.bg/bionike-defence-tolerance-200-ultra-zashtiten-krem-za-svrahchuvstvitelna-i-netolerantna-kozha-h50-ml-145894/p


Педикюр   www.remedium.bg  ... с мисъл за вас!
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https://remedium.bg/


Универсална грижаwww.remedium.bg  

ALPI FRESH Крем балсам с 
невен и витамин Е за лице, 
тяло и ръце, 250 мл
Подходящ и при силно 
загрубяла и раздразнена кожа. 
Овлажнява, регенерира, 
подобрява еластичността.

364
455

RIVANA 100% 
Какаово масло, 55 мл
Успокоява и хидратира 
кожата, помага за забавяне 
на признаците на стареене, 
предпазва от появата на 
бръчки, пигментни петна и 
стрии. 

DRAGON SUPERFOODS Висококачествено 
органично какаово масло, 100 мл
Изключително подходящо за грижа за кожата 
и косата. Подходящо и за десерти.

ЗДРАВЕ Крем, 30 г

DRAGON SUPERFOODS Органично, сурово 
кокосово масло, 300 мл
Подходящо за дълбокоподхранваща и 
овлажняваща естествена грижа за коса и кожа. 
Познато и като суперхрана в кулинарията.

195
279

438
515

539
599

837
985
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https://remedium.bg/alpi-fresh-krem-balsam-s-neven-i-vitamin-e-h250-ml-14502/p
https://remedium.bg/zdrave-krem-protiv-kozhni-razdraznenia-s-tsinkov-oksid-h30-grama-623/p
https://remedium.bg/rivana-kakaovo-maslo-h55-grama-6884/p
https://remedium.bg/dragon-superfoods-bio-kakaovo-maslo-h100-ml-128227/p
https://remedium.bg/dragon-superfoods-bio-kokosovo-maslo-studeno-presovano-h300-ml-133940/p


Грижа за тялото   www.remedium.bg  

760
1085

977
1395

699
999

487
695

580
829

832
1189
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https://remedium.bg/perlier-melograno-parfyumna-voda-za-zheni-s-aromat-na-nar-x200-ml-153891/p
https://remedium.bg/perlier-melograno-skrab-za-tyalo-s-ekstrakt-ot-nar-h150-grama-152949/p
https://remedium.bg/perlier-melograno-dush-krem-za-tyalo-s-ekstrakt-ot-nar-h500-grama-152948/p
https://remedium.bg/perlier-melograno-podhranvasht-krem-za-tyalo-s-ekstrakt-ot-nar-h250-ml-152946/p
https://remedium.bg/perlier-melograno-podhranvasht-krem-za-ratse-s-ekstrakt-ot-nar-h100-ml-152950/p
https://remedium.bg/perlier-melograno-dush-krem-za-tyalo-s-ekstrakt-ot-nar-h250-grama-152947/p


Грижа за тялотоwww.remedium.bg  

BIONIKE Defence Deo 
Active 72 h Спрей против 
интензивно изпотяване, 
100 мл

BIONIKE Defence Deo 
Fresh 48 h Спрей против 
изпотяване с формула 
„без петна по дрехите“, 
100 мл

BIONIKE Defence Deo 
Спрей мляко при 
изпотяване за 
чувствителна кожа, 
100 мл

BODY FANTASIES 
Signature Парфюмен 
спрей за тяло, 94 мл
различни аромати

799
999

Купи продукт FA и можеш да 
СПЕЧЕЛИШ самонадуваем дюшек!

В промоцията не участват FA твърди сапуни, 90 г. 
Подаръците се получават веднага на касата след 
изтриване на печеливша скреч карта. До изчерпване 
на наличността на подаръците. Организатор 
на промоцията е „Хенкел България“ ЕООД. 
Изображението на наградата е с илюстративна цел.

ADIDAS Душ гел за 
мъже/жени, 250 мл
различни видове

308
385

1196
1709

1196
1709

1397
1995

300
429

227
379

FA
Деоспрей, 150 мл
Рол-он/Стик, 50 мл

FA
Душ гел, 
250 мл
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https://remedium.bg/bionike-defence-deo-active-sprey-protiv-intenzivno-izpotyavane-s-efektivnost-do-72-chasa-h100-ml-150083/p
https://remedium.bg/bionike-defence-deo-fresh-48h-sprey-protiv-izpotyavane-s-formula-bez-petna-po-drehite-h100-ml-149489/p
https://remedium.bg/bionike-defence-deo-dezodorirasht-sprey-mlyako-pri-izpotyavane-za-chuvstvitelna-kozha-h100-ml-145906/p
https://remedium.bg/fa-2597/b
https://remedium.bg/body-fantasies-3672/b#postFilters=price;range;500,2000
https://remedium.bg/dush-gel-31719/c#postFilters=brand;eq;5ecc2f6c6af72c3ad4d457ec&postFilters=price;range;*,500


Грижа за тялото   www.remedium.bg  

404
539
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https://remedium.bg/lycia-3348/b


Грижа за тялотоwww.remedium.bg  

374
499

527
879

329
439
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https://remedium.bg/dove-2834/b


Грижа за тялото   www.remedium.bg  

109
155

103
129

156
195

207
259

191
239
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https://remedium.bg/krispa-krem-sapun-s-maslo-ot-shiy-i-argan-h100-grama-151457/p
https://remedium.bg/krispa-cremeseife-body-sapun-za-tyalo-x150-grama-7944/p
https://remedium.bg/krispa-sapun-seife-glitserin-nar-100-grama-056297/p
https://remedium.bg/krispa-transparent-seife-sapun-ot-chist-glitserin-x125-grama-61/p


Грижа за тялотоwww.remedium.bg  

250 мл 100 мл 511
639

1404
1755

МЕДИКС 
Течен сапун, 
900 мл резерва

ТЕО Течен сапун с 
антибактериална 
съставка, 
400 мл с помпа

BIONIKE Triderm Марсилски течен сапун 
за чувствителна и нетолерантна 
кожа. Нежно почиства, тонизира и 
възстановява естествената мекота 
на кожата. 

500 мл 1855
2319

SEPTONA Антибактериални 
кърпи, 15 бр.
Унищожават бактерии и вируси 
(от щампове H1N1; H3N2), 
почистват, хидратират и 
овлажняват кожата на ръцете. 
Съдържат етилов алкохол.

087
109

ТЕО 
Твърд сапун, 
100 г

208
245

179
199

076
089

str. 35str. 35

https://remedium.bg/techen-sapun-31972/c#postFilters=brand;eq;5ecc2f1f6af72c3ad4d45731
https://remedium.bg/bionike-triderm-marsilski-techen-sapun-za-chuvstvitelna-i-netolerantna-kozha-h100-ml-153929/p
https://remedium.bg/medix-milk-honey-techen-sapun-za-ratse-s-med-i-mlyako-palnitel-h900-ml-1929/p
https://remedium.bg/septona-antibakterialni-mokri-karpi-za-ratse-s-aromat-na-portokal-h15-broya-107062/p
https://remedium.bg/septona-ovlazhnyavashti-antibakterialni-mokri-karpi-za-ratse-h15-broya-151038/p
https://remedium.bg/teo-ultra-hygiene-techen-antibakterialen-sapun-h400-ml-147408/p
https://remedium.bg/teo-milk-rich-fresh-calla-hidratirasht-techen-sapun-s-glitserin-i-aromat-na-kala-h400-ml-147406/p
https://remedium.bg/teo-milk-rich-sensual-care-podhranvasht-i-detoksikirasht-sapun-s-glitserin-h100-grama-147421/p
https://remedium.bg/teo-milk-rich-ultra-hygiene-antibakterialen-sapun-x100-grama-154871/p


Грижа за тялото   www.remedium.bg  

331
389

246
289

1062
1249

803
945

322
379 382

449
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https://remedium.bg/rubella-3682/b


Маникюрwww.remedium.bg  

GOLDEN ROSE Rich Color 
Лак за нокти
различни нюанси

INTER-VION KillyS Лакочистител 
за гел лак, 150 мл
С аромат на дива роза и 
ванилия.

479
599

PERFECT Заздравител 
за нокти, 13 мл

RIMMEL 60 Seconds 
Лак за нокти
3в1: основа, наситен цвят 
и топ лак със супер блясък. 
С прецизна плътна четка. 
Изсъхва за по-малко от 
60 секунди.

FORTE Лакочистител с 
ацетон, 300 мл

ТITANIA 1052/2 
Нокторезачка, 1 бр.

407
509

134
179

277
395

184
245

195
229
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https://remedium.bg/rimmel-flip-flop-barzosahnesht-lak-za-nokti-3v1-312-be-red-y-142671/p
https://remedium.bg/golden-rose-rich-color-nasiten-lak-za-nokti-tsvyat-21-23855/p
https://remedium.bg/perfect-nail-care-super-aktiven-zazdravitel-za-nokti-3v1-h13-ml-14097/p
https://remedium.bg/perfect-nail-care-aktiven-zazdravitel-za-barz-rastezh-na-noktite-h13-ml-14489/p
https://remedium.bg/forte-nail-polish-remover-lakochistitel-x300-ml-22415/p
https://remedium.bg/titania-essentials-noktorezachka-model-1052-2-h1-broy-44/p
https://remedium.bg/killys-lakochistitel-za-gel-lak-s-aromat-na-diva-roza-i-vanilia-x150-ml-148120/p


Грижа за краката   www.remedium.bg  

807
949

1011
1189

1857
2185

710
789
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https://remedium.bg/scholl-179/b


Грижа за кракатаwww.remedium.bg  

PUREDERM Интензивно 
възстановяваща маска с ябълка, 
тип „чорап“, 16 г
Релаксиращ корейски ритуал 
за неустоимо меки и гладки 
стъпала!

MEDIMENTO Балсам за пети с 
мед от манука и 25% урея за 
груби и напукани пети, 60 мл

772
965

FOOTNESS 
Део спрей за 
крака/крака и обувки, 
125 мл

BIONIKE Defence Deo Спрей 
против изпотяване за ръце и 
крака, 100 мл
Намалява излишното изпотяване 
на кожата. Предотвратява 
напукванията между пръстите, 
както и гъбични и бактериални 
инфекции.

1367
1709

VICTORIA BEAUTY 
Крем за крака, 
100 мл
Грижа за идеално 
меки и гладки 
стъпала през 
лятото!

262
349

199
265

518
609
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https://remedium.bg/purederm-intenzivno-vazstanovyavashta-maska-za-kraka-s-yabalka-h1-broy-23596/p
https://remedium.bg/bionike-defence-deo-sprey-protiv-izpotyavane-za-ratse-i-kraka-za-normalna-kozha-h100-ml-146057/p
https://remedium.bg/dezodoranti-i-pudri-za-kraka-31935/c#postFilters=brand;eq;5ecc2ff56af72c3ad4d45919
https://remedium.bg/medimento-vazstanovyavasht-balsam-za-peti-i-stapala-za-gruba-suha-i-napukana-kozha-h60-ml-148049/p
https://remedium.bg/victoria-vazstanovyavasht-krem-za-kraka-s-menta-h100-ml-140761/p
https://remedium.bg/victoria-omekotyavasht-krem-za-kraka-h100-ml-140760/p


Мама и бебе   www.remedium.bg  

407
509

2135
2669

2188
2735
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https://remedium.bg/pampers-2804/b


Мама и бебеwww.remedium.bg  

БОЧКО Влажни кърпички с памук и 
лавандула, 90 бр. с капак

223
279

BABYLINO 
Бебешки гащички
Доказана 
ефективна 
защита и нежна 
грижа за вашето 
бебе.
различни размери

NUK First Choice 
РР Шише Temperature 
control, 300 мл
силикон микс + box

HIPP 
Прeбиотик/Био 
Инстантна каша, 
250 мл
различни видове

671
839

БЕБЕЛАН 
Готова каша, 190 г
различни видове

БЕБЕЛАН Вода за 
приготвяне на храни за 
кърмачета, 500 мл

747
879

144
169

1160
1365

059
069

 Специалните цени важат за всички продукти NUK!
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https://remedium.bg/bochko-bebeshki-vlazhni-karpichki-s-pamuk-i-lavandula-h90-broya-68584/p
https://remedium.bg/bebelan-trapezna-voda-za-bebeta-h0-5-ml-14212/p
https://remedium.bg/babylino-3508/b#postFilters=attr.vidove-peleni-17;eq;peleni-gashti-17
https://remedium.bg/hipp-instantna-mlechna-kasha-pet-zarna-sas-slivi-za-detsa-ot-6-mesetsa-h250-grama-2918-18401/p
https://remedium.bg/nuk-first-choice-temperature-control-shishe-za-hranene-sas-silikonov-biberon-s-za-detsa-ot-0-do-6mesetsa-x300-ml-155294/p
https://remedium.bg/ovko-mlechna-kasha-yabalki-i-banani-s-elda-za-detsa-nad-5-mesetsa-h190-grama-5831-24148/p
https://remedium.bg/ovko-mlechna-kasha-yabalki-i-slivi-s-elda-za-detsa-nad-5-mesetsa-h190-grama-5794-24150/p


Мама и бебе   www.remedium.bg  

JOHNSON'S Bedtime 
Бебешки шампоан, 
500 мл

ЗДРАВЕ Бебе 
Шампоан, 
200 мл

ЗДРАВЕ Бебе 
Крем, 
50 мл/75 мл

ЗДРАВЕ Бебе 
Хидратиращо 
мляко за тяло, 
200 мл

БОЧКО 
Шампоан за деца 
2в1, 250 мл

247
309

БОЧКО 
Шампоан за коса и 
тяло, 200 мл
различни видове

223
279

628
739

404
449

404
449

603
709
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https://remedium.bg/johnson-s-bedtime-shampoan-za-kosa-x500-ml-150576/p
https://remedium.bg/bio-kozmetika-za-bebeta-i-detsa-29128/c#postFilters=brand;eq;5ecc2e8d6af72c3ad4d45402
https://remedium.bg/bochko-2v1-detski-shampoan-i-balsam-s-pantenol-h250-ml-131263/p
https://remedium.bg/bochko-shampoan-i-dush-gel-2v1-za-detsa-i-bebeta-s-vitamin-v3-h250-ml-131262/p
https://remedium.bg/bochko-shampoan-za-kosa-i-tyalo-s-badem-i-neven-x200-ml-154714/p
https://remedium.bg/bochko-shampoan-za-kosa-i-tyalo-za-detsa-i-bebeta-s-lipa-i-layka-h200-ml-7754/p


Мама и бебеwww.remedium.bg  

MIXA Baby 
Нежен мицеларен 
шампоан, 250 мл
Почистващ гел за 
коса и тяло без 
сапун, 250 мл

ТЬОПФЕР 
Душ гел за бебета и 
деца, 200 мл

1319
1649

BIONIKE Triderm Baby&Kid
Олио за баня за бебета и деца,
200 мл

1655
2059

BIONIKE Triderm Baby&Kid
Олио за баня за бебета и деца,
500 мл

2767
3459

BIONIKE Triderm Baby&Kid
Хидратиращо и омекотяващо 
олио за след баня за бебета и 
деца, 100 мл

1631
2039

433
509
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https://remedium.bg/mixa-baby-nezhen-bebeshki-shampoan-za-kosa-h250-ml-23521/p
https://remedium.bg/mixa-baby-bebeshki-gel-za-tyalo-i-kosa-bez-sapun-h250-ml-23522/p
https://remedium.bg/topfer-izmivasht-gel-za-bebeta-za-kosa-i-tyalo-s-bio-tritsi-i-neven-x200-ml-18626/p
https://remedium.bg/bionike-triderm-baby-kid-olio-za-banya-za-bebeta-i-detsa-h500-ml-145572/p
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-hidratirashto-i-omekotyavashto-olio-za-sled-banya-za-bebeta-i-detsa-h100-ml-145575/p


Грижа за косата   www.remedium.bg  

645
759
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https://remedium.bg/head-shoulders-2813/b


Грижа за косатаwww.remedium.bg  

Шампоан, 500 мл Маска, 250 мл Олио, 100 мл

LONDA 
Боя за коса
различни нюанси

388
485

HerbalTime 
Хининова вода за коса, 200 мл
Обогатена с кофеин и витамини.

EKRE Lumino Витализираща енергия с арганово масло и кератин. За мека и блестяща, удивително красива коса.

ELSEVE 
Шампоан, 400 мл
различни видове

NATURE BOX
Шампоан, 385 мл
Маска, 200 мл
различни видове

1237
1649

1121
1495

1121
1495

594
699

237
279

603
709

str. 45str. 45

https://remedium.bg/ekre-lumino-intenziven-shampoan-za-kosa-s-argan-i-keratin-x500-ml-131306/p
https://remedium.bg/ekre-lumino-intenzivna-maska-za-kosa-s-argan-i-keratin-x250-ml-131307/p
https://remedium.bg/ekre-lumino-intenzivno-olio-za-kosa-s-argan-i-keratin-x100-ml-131308/p
https://remedium.bg/londa-color-permanentna-krem-boya-za-kosa-11-0-platineno-rus-153681/p
https://remedium.bg/londa-color-permanentna-krem-boya-za-kosa-8-45-ognenocherven-153678/p
https://remedium.bg/herbal-time-hininova-voda-za-kosa-protiv-kosopad-h200-ml-144282/p
https://remedium.bg/loreal-elseve-dream-long-vazstanovyavasht-shampoan-za-dalga-i-uvredena-kosa-h400-ml-148435/p
https://remedium.bg/loreal-elseve-total-repair-5-shampoan-za-palno-vazstanovyavane-na-kosata-h400-ml-19853/p
https://remedium.bg/nature-box-olive-oil-maska-protiv-nakasvane-na-kosata-s-maslo-ot-avokado-x200-ml-153626/p
https://remedium.bg/nature-box-olive-oil-shampoan-protiv-nakasvane-na-kosata-s-maslo-ot-maslina-x385-ml-153622/p


Устна хигиена   www.remedium.bg  

+ =
Възможност за
 рециклиране**

Натурални
съставки*

HOBO

  *Формулата на пастата за зъби съдържа 97.7% съставки с естествен произход. 
**Дръжката на четката за зъби е направена от 100% естествен бамбук.
    Тубата и опаковката на пастата са рециклируеми. 

Добра за Вас. 
Още по-добра за планетата.

1*НА
Й-ПРЕПОРЪЧВАНА

ОТ С Т О М АТ О Л О З ИТЕ
Номер  

в  Ге р м а н и я

 *Elmex е най- препоръчваната марка  паста за зъби в Германия.  Източник: Dental Tracking Study,  проучване сред 300  стоматолози, 2018

527
659

500
625

524
655

591
739

544
725
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https://remedium.bg/colgate-bamboo-charcoal-chetka-za-zabi-razmer-soft-154295/p
https://remedium.bg/colgate-smile-for-good-protection-pasta-za-zabi-za-tsyalostna-zashtita-x75-ml-153772/p
https://remedium.bg/elmex-3573/b


Устна хигиенаwww.remedium.bg  

PARODONTAX 
Fresh Mint Вода 
за уста, 500 мл

759
949

SPLAT Profеssional 
Sensitive White 
Паста за зъби, 
125 мл
Ефективно 
намаляване на 
чувствителността 
и нежно избелване 
на зъбите. 

PARODONTAX Complete Protection
Паста за зъби, 75 мл

622
829

619
825

LISTERINE Nightly Reset 
Вода за уста, 400 мл
Реминерализира емайла за 
по-здрави зъби. 
С високо съдържание 
на флуорид – 450 PPM.

PHILIPS SONICARE 
W3 Premium White 
G3 Premium Gum Care 
Глава за звукова четка 
за зъби, 2 бр.

3919
4899

652
815

НОВО
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https://remedium.bg/parodontax-fresh-mint-voda-za-usta-x500-ml-152387/p
https://remedium.bg/parodontax-complete-protection-whitening-izbelvashta-pasta-za-zabi-za-chuvstvitelni-ventsi-h75-ml-148972/p
https://remedium.bg/parodontax-complete-protection-pasta-za-zabi-h75-ml-140618/p
https://remedium.bg/listerine-nightly-reset-voda-za-usta-za-dalboko-pochistvane-h400-ml-147156/p
https://remedium.bg/splat-professional-sensitive-white-izbelvashta-pasta-za-chuvstvitelni-zabi-x125-grama-154902/p
https://remedium.bg/filips-nakraynik-sonicare-hx9062-17-premium-white-2-broya-056292/p


Устна хигиена   www.remedium.bg  

223
279

348
435

148
185
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https://remedium.bg/pomorin-3323/b
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Под
държ

аща гриж
а след дентална терапия

S  ile  Care
y

&

Eludril EXTRA
300ml

Eludril CLASSIC 
90ml

Eludril CLASSIC 
200ml

Eludril CLASSIC 
500ml

EluPerio
300ml

СПЕ
ЦИАЛНО

ПРЕДЛОЖЕНИ
Е

732
915

647
809

988
1235

1732
2165

596
745
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https://remedium.bg/eludril-2497/b


Устна хигиена   www.remedium.bg  

127
159

407
509

263
309

314
369
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https://remedium.bg/astera-3432/b
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AQUAFRESH Intense Clean 
Паста за зъби, 75 мл

292
365

AQUAFRESH Senses Energising/Refreshing 
Паста за зъби, 75 мл

295
369

ARM & HAMMER 
Избелваща паста за зъби с активен въглен, 
75 мл

476
595

УЛТРАБЛАНКА Черна избелваща 
паста за зъби, 75 г
Избелва зъбите ефективно. 
Съдържа активен въглен и 
растителни екстракти.

844
1055

AQUAFRESH All in One Protection 
Паста за зъби за цялостна защита, 75 мл

297
349
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https://remedium.bg/aquafresh-intense-clean-deep-action-dalboko-pochistvashta-pasta-za-zabi-h75-ml-78824/p
https://remedium.bg/aquafresh-intense-clean-lasting-fresh-pasta-za-zabi-za-trayna-svezhest-h75-ml-131618/p
https://remedium.bg/ultrablanka-izbelvashta-pasta-za-zabi-s-aktiven-vaglen-h75-ml-150892/p
https://remedium.bg/arm-hammer-charcoal-white-izbelvashta-pasta-za-zabi-s-aktiven-vaglen-h75-ml-144276/p
https://remedium.bg/aquafresh-all-in-one-protection-extra-fresh-pasta-za-zabi-za-tsyalostna-zashtita-i-nezhno-izbelvane-h75-ml-148970/p
https://remedium.bg/aquafresh-all-in-one-protection-whitening-pasta-za-zabi-za-tsyalostna-zashtita-i-nezhno-izbelvane-h75-ml-148971/p
https://remedium.bg/aquafresh-senses-energising-pasta-za-zabi-s-grepfrut-limon-i-menta-x75-ml-154611/p
https://remedium.bg/aquafresh-senses-refreshing-osvezhavashta-pasta-za-zabi-s-dinya-krastavitsa-i-menta-x75-ml-154612/p


Интимна хигиена   www.remedium.bg  

O.B. Prоcomfort Super 
Дамски тампони, 8 бр.
Предназначени за силно 
течение. Имат уникално 
копринено SILKTOUCH 
покритие.

NATURELLA 
Cotton Protection
Дамски превръзки, 
9/10/12 бр.

PALOMITA 100% Pure Cotton 
Дамски превръзки
дневни/нощни/ежедневни

VENUS 
Интимен гел, 
200 мл

BEAUTY FORMULАS 
Интимен измиващ гел, 250 мл
Деликатно ароматизиран, със 
специална формула и неутрално 
РН. За ежедневна хигиена на 
интимните части.

BEAUTY FORMULAS 
Интимен део спрей, 150 мл
Придава деликатен аромат на 
интимната зона. Предпазва 
дискретно и ефективно от 
нежелан дискомфорт. 
За ежедневна употреба.

212
249

291
415

419
465

279
399

212
249

286
409
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https://remedium.bg/o-b-procomfort-super-damski-tamponi-h8-broya-13862/p
https://remedium.bg/intimna-higiena-31939/c#postFilters=brand;eq;5ecc2e6c6af72c3ad4d4526c
https://remedium.bg/beauty-formulas-intimen-izmivasht-gel-s-neutralno-rn-h250-ml-12040/p
https://remedium.bg/naturella-cotton-protection-night-noshtni-damski-prevrazki-x9-broya-154572/p
https://remedium.bg/naturella-cotton-protection-normal-damski-prevrazki-x12-broya-154573/p
https://remedium.bg/palomita-pure-cotton-damski-prevrazki-ot-estestven-pamuk-h10-broya-147959/p
https://remedium.bg/palomita-pure-cotton-ezhednevni-damski-prevrazki-ot-estestven-pamuk-h20-broya-147961/p


Интимна хигиенаwww.remedium.bg  

LACTACYD Precious Oils, 
200 мл
Първото интимно 
почистващо масло! 
Изключителна мека формула, 
обогатена с екстракти от 
специални масла. Осигурява 
дълготрайна хидратация и 
мекота.

MATERNEA 
Интимен гел, 200 мл
Поддържа нормалното 
ниво на рН в интимната 
зона съобразно нуждите на 
бременните жени.

ВАГИЗАН 
Интимен лосион, 200 мл
Деликатно почиства 
външната генитална област. 
Подходящ за ежедневна 
употреба. Съдържа млечна 
киселина и екстракт от 
лайка.

875
1029

517
689

1572
1655

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/lactacyd-izklyuchitelno-nezhno-intimno-pochistvashto-maslo-h200-ml-149154/p
https://remedium.bg/maternea-intimen-gel-za-bremenni-h200-ml-127563/p
https://remedium.bg/dr-wolff-vagisan-intimen-losion-h200-ml-12831/p
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-3-5-antibakterialen-intimen-gel-za-chuvstvitelna-i-netolerantna-kozha-x500-ml-150073/p
https://remedium.bg/bionike-triderm-intimate-ph-5-5-osvezhavasht-intimen-gel-x500-ml-150072/p


Санитарни продукти   www.remedium.bg  

SENI Standard Air Универсални 
пелени за възрастни, размер М, 
10 бр.
Перфектно пасване към тялото 
и чувство на сухота. 
Със странични крила от нетъкан 
дишащ материал. Двойно 
абсорбираща сърцевина, спиране 
на миризмата и индикатор за 
влага.

CLEANIC Клечки за уши, 
100 бр. в кръгла кутия

SELPAK Standart Козметични кърпи, 50 бр.
Изключително меки. Подходящи за 
всекидневна употреба.

183
229

CANPOL babies 
Следродилни хигиенни 
превръзки, 10 бр.
Силно абсорбиращи, 
дишащи, със 
самозалепваща се лента.

CLEANIC Клечки за уши, 
200 бр. в правоъгълна 
кутия

CLEANIC Aloe Vera Клечки 
за уши, 200+100 бр. в 
правоъгълна кутия

COTTON line MAX 
Биоразградими 
хартиени клечки за 
уши, 300 бр.

701
935

397
529

194 
259

161
215

106
125

071
079
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https://remedium.bg/seni-standard-air-peleni-za-vazrastni-razmer-m-h10-broya-24741/p
https://remedium.bg/canpol-babies-dishashti-sledrodilni-higienni-prevrazki-x10-broya-24167/p
https://remedium.bg/cleanic-klechki-za-ushi-v-kragla-kutia-h100-broya-16573/p
https://remedium.bg/cleanic-klechki-za-ushi-v-kutia-h200-broya-16571/p
https://remedium.bg/selpak-super-soft-kozmetichni-karpichki-x50-broya-138450/p
https://remedium.bg/cotton-line-max-biorazgradimi-klechki-za-ushi-x300-broya-155011/p


За домаwww.remedium.bg  

HEITMANN 
Дезинфектант за пране, 
1.25 л

SEMANA 
Омекотител, 
950 мл/1 л

FINISH Quantum, 
51 капсули
Иновативна технология 
под формата на 
меки капсули – с три 
отделни камери, 
биоразградими и 100% 
водоразтворими, дори 
при екорежим.

БЛЕЙЗИ Протект 
Дезинфекциращ 
универсален препарат, 
1 л

637
749

2428
4415

341
379

497
585

MILDE Тоалетна хартия, 
24 бр.

1557
1639

НОВО
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https://remedium.bg/heitmann-universal-dezinfektant-za-prane-x1250-ml-143334/p
https://remedium.bg/finish-quantum-ultimate-tabletki-sadomialna-51-broya-056355/p
https://remedium.bg/milde-premium-cool-blue-aromatizirana-triplastova-toaletna-hartia-h24-broya-1519/p
https://remedium.bg/bleyzi-dezinfektsirasht-preparat-protect-1000ml-056300/p
https://remedium.bg/semana-extra-fresh-blue-whisper-omekotitel-kontsentrat-h950-ml-152360/p
https://remedium.bg/semana-extra-fresh-violet-kiss-omekotitel-kontsentrat-h950-ml-152363/p


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.

 
on-line магазин: www.gnc.bg  02 859 30 26
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Предложенията са валидни за периода 01-31.08.2020 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 

1103
1225

896
995
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https://remedium.bg/afti-29045/c#postFilters=brand;eq;5ecc2ca86af72c3ad4d44d3a

