
1135
1419

1186
1395

1215
1279

557
655
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Промоционален каталог №161

Избрани предложения от над 9000 промоции, комплекти и трайно ниски цени

ЮЛИ 2020
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BIOTRADE Repelex Спрей, 50 мл
Надеждна защита от насекоми 
до 5 часа! Предпазва от комари, 
кърлежи, бълхи, мухи, оси. Може 
да се пръска върху кожата или 
върху дрехите, без да оставя 
петна.

БИО ОЙЛ Масло с бързо 
абсорбиране, 60 мл
Подпомага подобряването вида 
на кожата при белези, стрии и 
пигментации.

ЕСЕНЦИАЛЕ Форте N 300 mg, 
30 капсули
Спомага за регенериране на 
чернодробната тъкан.

Лекарствен продукт без лекарско 
предписание. За възрастни и деца над 
12 г. А34/02.03.2017

iWHITE Dark Stains 
Избелваща паста за зъби с 
активен въглен, 75 мл
Премахва и предпазва от 
образуване на петна от 
кафе, чай, цигари и вино. По-
добро избелване, благодарение 
на РАР технологията.

https://remedium.bg/esentsiale-forte-n-300mg-h30-kapsuli-7801/p
https://remedium.bg/biotrade-repelex-spray-losion-sreshtu-nasekomi-x50ml-13226/p
https://remedium.bg/bio-oil-protiv-belezi-i-strii-x60-ml-66514/p
https://remedium.bg/iwhite-instant-dark-stains-izbelvashta-pasta-za-zabi-x75-ml-139143/p


Уринарен тракт   www.remedium.bg  

Всеки знае помага!
за здрави пикочни пътища

ЗДРАВИ 
БЪБРЕЦИ

СКОРОСТНО
АЛКАЛИЗИРА

БЪРЗ
ЕФЕКТ

ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН
ПРИЕМ

 ЗА ДЕЦА 
от 1 год.

2435
2865

1296
1525

2197
2585

1772
2085

1585
1865

2877
3385 3272

3849

1844
2169

1457
1619
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https://remedium.bg/walmark-110/b


Настинка и грип www.remedium.bg  
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https://remedium.bg/


Уринарен тракт   www.remedium.bg  

1095
1369

1212
1515
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https://remedium.bg/adipharm-urostab-za-zdravi-babretsi-i-urinarna-sistema-h30-kapsuli-10718/p
https://remedium.bg/adipharm-urostab-fs-pri-problemi-s-urinarnata-sistema-i-prostatata-h10-sasheta-140012/p


Мъжко здраве www.remedium.bg  

САО ПАЛМЕТО 
Плод 540 mg, 
100 капсули
Благоприятства 
нормалното 
функциониране на 
простатната жлеза. 

2463
3079

МАГНИСТЕРОН Магнезий за мъже, 30 бр.
Подпомага нормалното функциониране на 
мускулите, нормалното ниво на тестостерона 
и естествената сексуална активност.

ТРИБУЛУС 1000 mg, 
90 капсули
Допринася за 
стимулирането и 
балансирането на 
мъжките хормони.

DUREX 
Презервативи, 12 бр.
С анатомична форма 
Easy-on. Завършват с 
резервоар.
различни видове

DRAGON SUPERFOODS 
Мака на прах, 200 г
Мака е перуански корен, 
популярен като афродизиак. 
Суперхрана, използвана за 
естествено подпомагане 
баланса на хормоналната 
система, без съдържание на 
фитохормони.

3971
5295

1254
1475

1138
1339

761
845
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https://remedium.bg/gnc-sao-palmeto-plod-za-prostatata-540mg-h-100-kapsuli-20945/p
https://remedium.bg/gnc-tribulus-babini-zabi-za-mazhe-1000mg-h90-kapsuli-67157/p
https://remedium.bg/magnisteron-h30-tabletki-153315/p
https://remedium.bg/durex-feel-intimate-super-fini-prezervativi-h12-broya-24940/p
https://remedium.bg/dragon-superfoods-maka-na-prah-bio-h200-grama-126380/p


Интимна грижа   www.remedium.bg  

1534
1615
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https://remedium.bg/vagisan/b


Коса, кожа, ноктиwww.remedium.bg  

VITAMIX За коса, кожа и нокти, 
30 капсули
Иновативна формула. Оптимално 
подбрани микроелементи, 
витамини и минерали. Допринася 
за поддържане на доброто 
състояние на косата, кожата и 
ноктите.

АКНЕМИНУМ, 30 таблетки
Подпомага поддържането на добро състояние 
на предразположената към акне кожата. 
С антиоксидантни и почистващи свойства.

МЕРЦ Специал, 60 дражета
За сияйна кожа, блестяща коса и 
здрави нокти.

ЖЕЛАТИНА, 60 капсули
Благоприятства поддържането 
на нормалното състояние на 
косата, кожата и ноктите.

1583
1979

БИОТИН 300 µg, 
100 вегетариански таблетки 
Допринася за поддържането 
на нормалното състояние на 
кожата, косата и лигавиците. 

1151
1439

СУПЕР КОЛАГЕН + С, 
120 таблетки
Допринася за поддържане 
нормалното състояние на 
косата, кожата, ноктите 
и ставите. Витамин С е 
от съществено значение 
за естествения синтез на 
колаген в организма.

798
939

1509
1775

1747
2055

3764
4429
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https://remedium.bg/fortex-vitamiks-za-kosa-kozha-i-nokti-h30-kapsuli-66994/p
https://remedium.bg/gnc-women-s-gelatin-za-zdravi-kosa-kozha-i-nokti-h60-kapsuli-93739/p
https://remedium.bg/akneminum-h30-tabletki-153317/p
https://remedium.bg/gnc-biotin-biotin-za-kosa-kozha-i-nokti-300-mkg-h100-tabletki-12697/p
https://remedium.bg/merz-special-drazheta-za-svezha-kozha-blestyashta-kosa-i-zdravi-nokti-h60-tabletki-1089/p
https://remedium.bg/neocell-super-collagen-c-za-zdravi-kosa-kozha-nokti-muskuli-i-stavi-x120-tabletki-20921/p


Грижа за ставите   www.remedium.bg  

4899
5443

Уважаеми клиенти,
Àïòåêà Ðåìåäèóì 6, 
èçãîòâÿ åêñòåìïîðàëíè ëåêàðñòâåíè 
ôîðìè ïî ìàãèñòðàëíà
è ôàðìàêîïåéíà ðåöåïòóðà!

Адрес: кв. Иван Вазов, 
ул. Краище №25
За контакти: 02/ 953 35 73

www.remedium.bg
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https://remedium.bg/doppelherz-system-kolagen-25ml-x30-flakona-68682/p


Женско здравеwww.remedium.bg  

Уважаеми клиенти,
Àïòåêà Ðåìåäèóì 6, 
èçãîòâÿ åêñòåìïîðàëíè ëåêàðñòâåíè 
ôîðìè ïî ìàãèñòðàëíà
è ôàðìàêîïåéíà ðåöåïòóðà!

Адрес: кв. Иван Вазов, 
ул. Краище №25
За контакти: 02/ 953 35 73

www.remedium.bg

str. 7str. 7

https://remedium.bg/locations


При болки   www.remedium.bg  

552
649
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https://remedium.bg/bestaren-pri-bolka-v-muskulite-i-zabobol-25-mg-h10-filmirani-tabletki-149609/p


При болкиwww.remedium.bg  

1004
1115

815
906

1067
1255

739
869
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https://remedium.bg/sandoz-ketonal-intenziv-za-oblekchavane-na-bolka-50-mg-h12-sasheta-146747/p
https://remedium.bg/sandoz-ketonal-za-oblekchavane-na-bolka-50-mg-h20-kapsuli-12942/p
https://remedium.bg/diklak-maks-5-gel-za-lechenie-na-bolka-otok-i-vazpalenie-v-muskulite-i-stavite-ikonomichna-opakovka-h100-gr-17526/p
https://remedium.bg/diklak-5-gel-za-lechenie-na-bolka-otok-i-vazpalenie-v-muskulite-i-stavite-h50-gr-8192/p


Омега мастни киселини   www.remedium.bg  

6195

ПРОМО 
ПАКЕТ

1795

ПРОМО 
ПАКЕТ

8045

ПРОМО 
ПАКЕТ

4145

ПРОМО 
ПАКЕТ

2295

ПРОМО 
ПАКЕТ
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https://remedium.bg/solgar-1638/b


Имунна системаwww.remedium.bg  

1220
1525

str. 11str. 11

https://remedium.bg/vitagold-selen-tsink-vitamin-c-h60-kapsuli-154487/p


Имунна система   www.remedium.bg  

При  
активно 

спортуващи,  
“burn-out“ синдром, 

метаболитни и 
други хронични 

състояния 

Окончателно здрави!

При умора  
и отслабена  

имунна  
система

• Подобрява производството на енергия, възстановява и активира всички процеси в клетките.
• Подпомага регулаторните процеси в тялото, както и ензимния и алкално-киселинен баланс. 

• Повлиява благоприятно клетъчното самопочистване. 
• Регулира неспецифичните имунни реакции. 

Супергероят на  
детското здраве!  
За здрави деца  

и спокойни  
майки!

10070
11189

10070
11189

9917
11019
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https://remedium.bg/dr-niedermaier-pharma-1417/b


Имунна системаwww.remedium.bg  

АСТРАГАЛ 500 mg, 100 капсули
Подпомага нормалната функция 
на имунната система.

КОЛАСТРА, 60 капсули
Благоприятства изграждането 
на имунитета и 
устойчивостта на организма 
срещу различни вируси и 
инфекции.

2060
2575

FLORADIX Билкова кръв, 
84 таблетки 
Хранителна добавка с желязо 
в комбинация с витамини от 
групата В и фолиева киселина.

1975
2469

КОТЕШКИ НОКЪТ 500 mg, 
100 капсули
Подпомага нормалната функция 
на имунната система.

ВИТАМИН С 500 mg,
250 вегетариански каплети 
Допринася за нормалната 
функция на имунната система 
и защитата на клетките от 
оксидативен стрес.

3575
4469

ЗинСеД, 60 таблетки
Лесноусвоима формула за имунната система, 
съдържаща цинк, селен, витамин С и 
витамин D3.

1691
2255

2414
3219

1164
1369
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https://remedium.bg/gnc-astragal-za-imunnata-sistema-500mg-h100-kapsuli-21634/p
https://remedium.bg/gnc-cat-s-claw-bark-koteshki-nokat-za-silen-imunitet-500mg-h100-kapsuli-114322/p
https://remedium.bg/gnc-kolastra-za-visok-imunitet-h60-kapsuli-19271/p
https://remedium.bg/gnc-vitamin-ts-s-shipki-za-visok-imunitet-h250-kapleti-138555/p
https://remedium.bg/floradix-bilkova-krav-s-vitamini-i-folieva-kiselina-h84-tabletki-148158/p
https://remedium.bg/zinsed-h60-tabletki-154759/p


Здравословно отслабване   www.remedium.bg  

989
1649

str. 14str. 14

https://remedium.bg/vitaslim-line-515-mg-h30-kapsuli-18232/p
https://remedium.bg/vitaslim-light-500-mg-h30-kapsuli-9008/p
https://remedium.bg/vitaslim-dren-540-mg-x30-kapsuli-129312/p


Здравословно отслабване www.remedium.bg  

5112
6949
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https://remedium.bg/bodydynamix-super-citrimax-za-elegantna-i-gratsiozna-figura-x60-kapsuli-141628/p


Детоксикация   www.remedium.bg  

2705
3005

3266
3629

2444
2715
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Детоксикацияwww.remedium.bg  

SCHOENENBERGER 100% чист 
сок от глухарче, 200 мл
В помощ на детоксикацията на 
тялото, функциите на черния 
дроб и жлъчния мехур. Органично 
качество, подходящ при диабет.

1031
1289

DRAGON SUPERFOODS 
Био спирулина на прах, 200 г
Растителна храна с най-високо 
протеиново съдържание – 65% 
протеин. Съдържа всички 8 
незаменими аминокиселини.

БЯЛ ТРЪН 200 mg, 90 капсули
Допринася за поддържането на 
нормалната функция на черния 
дроб.

ДИО-РЕНАЛ ДЕТОКС, 30 капсули
Пречисти се, отводни се, 
отслабни! С благоприятен 
ефект върху бъбреците, 
отделителната система 
и черния дроб. Стимулира 
отделянето на вода от 
организма по естествен начин, 
като минералният метаболизъм 
остава в равновесие.

903
1129

Няколко полезни съвета за подготвяне на тялото за пречист-
ване и плавно връщане към ежедневието.
Подобрете съня си. Променете ежедневието си и увеличете 
времето за сън. Легнете си рано, това подпомага отпочива-
нето и възстановяването. По време на програмите за деток-
сикация е необходима допълнителна почивка.
Хранете се правилно. За да е в кондиция тялото, е необ-
ходимо всеки ден да получава достатъчно полиненаситени 
мастни аминокиселини, витамин С и пробиотици. Естест-
вените бактерии ще възстановят и балансират микрофло-
рата на тялото. Антиоксидантите ще помогнат в борбата 
със свободните радикали. Пийте достатъчно вода, за да сте 

хидратирани.
Ползвайте детоксикиращи продукти. Благодарение на про-
дуктите за детоксикация, вашият организъм ще се прочисти 
от шлаки и токсини. По време на детоксикация ограничете 
или спрете приема на кафе и стимулиращи продукти с ко-
феин, за да се избегнат негативните му ефекти.
Запазете постигнатото. След провеждането на детоксикация 
внимателно контролирайте диетата си. Следвайте следните 
принципи: пийте колкото се може повече вода, отделете 
повече време за отпускане и възстановяване, ограничете 
консумацията на алкохол и газирани напитки, мазни храни и 
сладко. Акцентирайте върху пресните зеленчуци и плодове.

3587
5125

953
1059

Четири стъпки за добра детоксикация

str. 17str. 17

https://remedium.bg/schoenenberger-bio-sok-ot-gluharche-h200-ml-19053/p
https://remedium.bg/dragon-superfoods-bio-spirulina-na-prah-h200-grama-133953/p
https://remedium.bg/gnc-milk-thistle-byal-tran-za-cheren-drob-200mg-h90-kapsuli-19325/p
https://remedium.bg/daily-dio-renal-detoks-za-podkrepa-na-otdelitelnata-i-hranosmilatelnata-sistema-x30-kapsuli-3289/p


Детоксикация   www.remedium.bg  

2499
4998

2499
4998

2499
4998

2499
4998

799
1332

799
1332

899
1498

899
1498

899
1498
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https://remedium.bg/akvafor-3603/b


При висок холестеролwww.remedium.bg  

БИОВИТА Клетъчно балансиране на 
холестерола, 30 капсули
Намалява лошия холестерол и триглицеридите. 
За здравo сърце и кръвоносни съдове.

Ориентирането в цялата „джунгла“ от информация 
за холестерола наистина може да е кошмарно – „до-
бър“ холестерол, „лош“ холестерол, наситени мазни-
ни, триглицериди, трансмазнини и какви ли не още 
мастни киселини. 
В действителност холестеролът е вид восъчна суб-
станция, наречена липид, нужна на организма за 
множество и различни функции. Тялото си набавя 
холестерол като го произвежда само или чрез хра-
ната. Съдържащите холестерол храни логично пови-
шат нивата му в кръвта, но трябва да се избягват с 
високо съдържание на наситени мазнини и с тран-
смазнини. 
„Добрият“ холестерол (липопротеини с висока плът-
ност, HDL) е наричан така заради своята дейност. 
Носейки се в кръвния поток, той помага за премах-
ване натрупванията на „лош“ холестерол. Високите 
нива на HDL намаляват риска от сърдечни заболява-
ния, но ниските нива повишават този риск.
„Лошият“ холестерол (липопротеини с ниска плът-
ност, LDL) допринася за образуването на плака, коя-
то може да запуши артериите и да ги направи по-
малко гъвкави. А това може да доведе до сърдечни 
проблеми и инсулт.
Сам по себе си холестеролът не е вредна субстан-
ция. Всъщност той е есенциална мазнина. Освен 
това осигурява стабилност във всяка клетка на тяло-
то ни. Необходим е за производството на мъжки и 
женски полови хормони, кортикостероиди, витамин 
D, жлъчни киселини. Това, което го прави условно 
„добър“ или „лош“, е съотношението на холестерол 
към протеиновата обвивка на молекулата. „Добрият“ 
холестерол представлява повече протеин и по-малко 
холестерол, а при „лошия“ е обратното. 
Експертите смятат, че HDL холестеролът може да е 
полезен по различни начини, които намаляват риска 
от сърдечни заболявания. Освен да почиства и пре-
махва „лошия“ холестерол, HDL поддържа вътреш-
ните стени на кръвоносните съдове. Тяхното увреж-
дане е първата стъпка в процеса на атеросклероза, 
която може да причини инфаркт и инсулт. 
Препоръчително е следенето нивата на холестерола 
да се прави на около 5 години, но хората в риск 
от сърдечни заболявания или с изразени рискови 

фактори, се нуждаят от по-често провеждане на те-
стове. Обикновено мъжете са изложени на по-виcoк 
риск след 40-та си годишнина. При жените рискът се 
повишава след настъпването на менопаузата. 
Ако имате висок холестерол или ниски нива на HDL, 
се консултирайте как да повишите „добрия“ холесте-
рол. Задължителни в случая са правилното хранене, 
редовните упражнения, загубата на тегло и спиране 
на тютюнопушенето. Добавянето в диетата на фибри 
от плодове и зеленчуци, като цяло повишава нивата 
на „добрия“ холестерол. Консумацията на прерабо-
тени храни, като бисквити, бонбони, чипс, кроасани 
и други, е основен източник на трансмазнини. Избяг-
ването им е един от начините да се повишат нивата 
на „добрия“ холестерол и съществено да се намали 
LDL холестеролът.
Промените в начина на живот могат да бъдат от съ-
ществено значение за повечето хора и могат да пре-
дотвратят появата на сърдечни заболявания. Довере-
те се на вашия лекар, нека той да определи дали 
се нуждаете от понижаващи холестерола хранителни 
добавки или медикаменти. Но дори и тези, на които 
са предписани медикаменти, могат да се възползват 
от промените в начина на живот. Здравословните за 
организма нива на холестерол са тясно свързани с 
начина на живот, на хранене и на отношението към 
собственото здраве.

Добрият холестерол спомага за 
доброто здраве на сърцето

1835
2159
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https://remedium.bg/biovita-kletachno-balansirane-na-holesterola-h30-kapsuli-68715/p
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980
1089

896
995

1295
1439

995
1105
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https://remedium.bg/natural-factors-melatonin-za-dobar-san-5-mg-h90-tabletki-119865/p
https://remedium.bg/natural-factors-melatonin-10mg-h90-tabletki-67804/p
https://remedium.bg/natural-factors-melatonin-za-spokoen-san-3-mg-x90-sublingvalni-tabletki-141388/p
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Всеки човек се нуждае от качествен сън, но съвременният 
начин на живот съществено ограничава възможностите ор-
ганизмът ни да получава достатъчно сън, за да може да си 
отпочива и възстановява. Причините за това могат да са 
различни, като лоша хигиена на съня, бурен нощен живот 
или психични и физически състояние. Но в крайна сметка 
резултатът е един и същ – недостигът на сън, който води 
до допълнителни здравословни проблеми. 
Безсънието (инсомния) по същество е неспособност да 
спим или да спим за дълго време. Това е трайно болестно 
разстройство на съня и съответно на способността на чо-
вешкия организъм да отпочива. А последствията се отразя-
ват върху цялостното качество на живот. 
Защо страдаме от безсъние
Безсънието е състояние, характеризиращо се с невъзмож-
ност за сън. Има редица причини, включително медицин-
ски и психиатрични. То може да бъде остро (краткосрочно) 
или хронично (дългосрочно).
Най-честата причина за остро безсъние са нормални жи-
тейските обстоятелства, които могат да доведат до безпо-
койство, тревожност, страх или стрес. Този вид инсомния 
често отшумява самостоятелно и не продължава дълго 
време. 
Хроничната инсомния е най-разпространеното разстрой-
ство на съня. Причините за нея най-често са лоши навици 
за почивка, нелекувани или неконтролирани медицински 
състояния и лекарства. Тя се появява, когато цикълът сън-
бодърстване (циркаден ритъм) е редовно нарушаван, което 
води до непълни REM цикли или затруднено заспиване.
От това страдат към 30% от хората по света, а у нас ин-
сомнията засяга близо 2 млн. души.
Обобщено, безсънието се причинява от нарушения, физи-
чески или психически, които пречат на способността ни да 
получаваме качествен, спокоен сън през нощта.
Какви са рискове за здравето от безсънието
Освен свързаните с безсънието тревожност, раздразнител-
ност и дори стрес, недоспиването може да има и по-тежки 
последици за здравето.
В краткосрочен план лошият сън може да допринесе за за-
бавени рефлекси и когнитивни способности. Това може да 
увеличи риска от злополуки. Доказано е, че умереното не-
доспиване причинява двигателни и когнитивни нарушения, 
подобни на алкохолното опиянение. При по-дългосрочни 
състояние на безсъние може да се отчете завишен риск 
към различни болестни състояния, включително диабет, зат-
лъстяване, хипертония, напрежение и депресия.

Натурални средства срещу безсъние
Мелатонин
В тъмната част на денонощието епифизната жлеза в мозъка 
произвежда хормон, наречен мелатонин. Той помага за 
регулиране на циркадния ритъм. Изследвания показват, че 
приемането на мелатонин може да спомогне за качестве-
на почивка. Ако се събудите посред нощ, не приемайте 
отново мелатонин, за да заспите, защото това вреди на 
вътрешния ви часовник. 
Витамин С
Всички знаят за значението на витамин С за имунната сис-
тема, но той е жизненоважен и за добрия сън. Проучване 
от 2014 г. показва, че хората с ниски нива на витамин С в 
кръвта имат повече проблеми със съня и са по-склонни да 
се събуждат през нощта. 
Магнезий
Този основен минерал помага на тялото да произвежда 
хормона на съня – мелатонин. Магнезият също облекчава 
мускулното напрежение, което може да попречи на спо-
койния сън. Може да помогне за облекчаване на напреже-
нието чрез насърчаване производството на аминокиселина-
та GABA, която отпуска нервната система. Минералът не 
е препоръчителен за хора с бъбречна недостатъчност или 
прекалено забавен пулс. 
Витамин D
Добил популярност около пандемията от Covid-19, за ви-
тамин D се смята от някои експерти, че ниските му нива 
може да имат връзка с проблеми със съня. Тялото може да 
си произвежда този мастноразтворим витамин благодаре-
ние на слънчевата светлина, но е важно лекар да определи 
индивидуалните ви нужди, тъй като многото витамин D 
може да доведе до запек, гадене, повръщане и камъни в 
бъбреците.
Омега-3 мастни киселини
Омега-3 са здравословни мазнини, известни с многоброй-
ните си ползи за здравето на сърцето и мозъка. Някои 
твърдения свързват омега-3 с по-добро качество на съня.
За какво трябва да внимавате
Когато желаете да допълните диетата си с хранителни до-
бавки, има няколко общи положения и мерки, които тряб-
ва да имате предвид. Най-важното е да се консултирате с 
вашия лекар, преди да започнете да приемате каквито и 
да било добавки. Това е особено важно, ако имате забо-
лявания, като диабет или високо кръвно налягане, защото 
много билки и екстракти могат да имат ефект върху ле-
карствата и нивата на кръвната захар и кръвното налягане.

Без достатъчно сън организмът ни не 
може да се възстановява и отпочива

str. 21str. 21



Грижа за очите   www.remedium.bg  

3069

ПРОМО 
ПАКЕТ

str. 22str. 22

https://remedium.bg/neo-vista-tb-60br-optavid-kolir-10ml-056277/p
https://remedium.bg/neovista-za-dobro-zrenie-x60-tabletki-15182/p
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БИО-КУЛТ, 15 капсули
Пробиотик от ново поколение 
за баланс и комфорт на цялото 
семейство!

ФЛОРА 10, 15 капсули
Мултищамов синбиотик за 
нормална чревна микрофлора.

ЛЕНОДИАР Педиатрик,
12 сашета
Предлага ефикасна и безопасна 
терапия за лечение на диария 
от различен произход още 
от първите симптоми, като 
намалява изхожданията, без да 
блокира червата. 
За деца над 1 година. 

ЛАКТОФЛОР 
Ентерик Екол СТОП, 
10 капсули/
10 сашета
Ефективно решение 
срещу диария!

958
1369

SmectaGO, 
12 готови за пиене сашета
Диарията спира, ти 
продължаваш. Бърз прием, без 
вода. Нов вкус – карамел и 
какао.

Медицинско изделие за възрастни и деца 
над 8 години. Преди употреба прочетете 
листовката.

939
1105

781
919

БИО-КУЛТ Инфантис, 16 сашета
Точният пробиотик днес, здраво 
дете утре!

2265
2665

905
1065

671
789
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https://remedium.bg/bio-kult-infantis-probiotik-za-bebeta-i-detsa-h16-sasheta-78724/p
https://remedium.bg/bio-kult-probiotik-za-hranosmilatelnata-i-imunnata-sistema-h15-kapsuli-65935/p
https://remedium.bg/smectago-smekta-za-barz-priem-protiv-diaria-3-grama-h12-sasheta-141205/p
https://remedium.bg/aboca-lenodiar-pediatric-pri-diaria-h12-sasheta-142807/p
https://remedium.bg/abopharma-flora-probiotik-s-10-mlrd-zhivi-bakterii-h15-kapsuli-5819/p
https://remedium.bg/laktoflor-enterik-ekol-za-stomashno-cherven-komfort-x10-kapsuli-17720/p
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РУВЕНОР Гел за крака, 65 мл
С екстракт от бодлив залист и етерични масла от 
лавандула и мента. За леки крака. Грижа за вените.

895
1119

ВЕНАСИЛК Крем гел за крака, 50 мл
Облекчава чувството на тежест и умора в 
краката.

ДЕТРАЛЕКС, 90 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: А-147/08.06.2017

РУВЕНОР Форте, 30+20 капсули 
ПОДАРЪК
Иновативна комбинация за 
максимална грижа за вените. 
Допринася за доброто състояние 
на вените, венозните стени и 
капилярите. Оказва благоприятно 
влияние на венозната система.
Подпомага укрепването на вените.

1292
1615

NATURE’S WAY Бодлив залист/
Миши трън (корен) 470 mg, 
100 капсули 
Натурален продукт, ефикасен 
при нарушено кръвообращение, 
разширени вени и хемороиди.

1118
1315

1478
1739

4418
4909
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https://remedium.bg/fortex-ruvenor-gel-h65-grama-8577/p
https://remedium.bg/fortex-ruvenor-forte-h30-kapsuli-20-podarak-134772/p
https://remedium.bg/venasilk-krem-gel-za-kraka-h50-ml-153180/p
https://remedium.bg/detraleks-pri-razshireni-veni-i-hemoroidi-500mg-h90-tabletki-servier-65779/p
https://remedium.bg/nature-s-way-butcher-s-broom-bodliv-zalist-pri-razshireni-veni-i-hemoroidi-470mg-h100-v-kapsuli-114362/p
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968
1139

2277
2679

str. 26str. 26

https://remedium.bg/ekzoderil-raztvor-za-lechenie-na-gabichni-infektsii-1-h10-ml-sandoz-542/p
https://remedium.bg/ekzoderil-nailner-2v1-lak-za-lechenie-na-gabichni-infektsii-po-noktite-x5-ml-130772/p
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https://remedium.bg/polineyl-lecheben-lak-za-nokti-protiv-gabichki-x3-3-ml-9461/p


Педикюр   www.remedium.bg  

КЮРЕТА с 
ергономична дръжка 
3038
Идеална за лесно 
отстраняване на 
твърда кожа.

ПЕМЗА с пила, 
двустранна 3032
Премахва 
и заглажда 
загрубялата кожа, 
с удобна дълга 
дръжка.

ПИЛА за пети с 
пемза 3042
Двустранна, с 
ергономична дръжка 
за удобен захват. 
Премахва и изглажда 
загрубялата кожа.

Качествени немски продукти на ТИТАНИЯ – най-добрата грижа за твоите стъпала!

591
739

415
519

607
759

EVELINE Total Action 9in1 
Реконструиращ балсам за 
ноктите на краката, 12 мл

468
585

ЛАМИЗИЛ Спрей, 15 мл
Убий гъбичките по краката, 
без да ги докосваш!

Ламизил 1% спрей за кожа, разтвор е лекарствен продукт 
без лекарско предписание за възрастни над 18 години. Съдържа 
тербинафинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете 
листовката. А75/27.04.2017 CHBA/CHLAM/0003/17c

SOS Микро сребърен лосион за 
крака, 75 мл 
За много сухи и дразнещи крака. 
Облекчава сърбежа, намалява 
растежа на бактериите, 
намалява възпалението и риска 
от инфекции. С урея, пантенол 
и цинк. Подходящ за диабетици.

999
1175

1317
1549
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https://remedium.bg/titania-softtouch-kyureta-za-mazoli-3038-v-11633/p
https://remedium.bg/titania-pila-i-pemza-za-zagrubyala-kozha-3042-14582/p
https://remedium.bg/titania-essentials-pila-i-pemza-za-zagrubyala-kozha-3032-1055/p
https://remedium.bg/eveline-total-action-rekonstruirasht-balsam-za-nokti-9v1-h12-ml-143227/p
https://remedium.bg/sos-mikro-srebaren-losion-za-kraka-za-mnogo-suha-kozha-h75-ml-139340/p
https://remedium.bg/lamizil-sprey-za-lechenie-na-kozhni-infektsii-prichineni-ot-gabichki-mikozi-1-h15ml-14840/p
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RANISEPTOL Sun 
Спрей пяна, 150 мл
Съдържание и концентрация на 
пантенол – 10%. При зачервена 
и раздразнена от термални и 
слънчеви въздействия кожа. След 
излагане на слънце, солариум или 
комбинация от слънце и хлор.

INTER-VION Несесер за самолет, 6 части
Пластмасовите контейнери са идеални при пътуване със самолет.
1 бр. шише с винтова капачка, 100 мл
2 бр. бурканче, 10 мл
2 бр. шише с дозатор, 100 мл
PVC несесер

ПРЕВОМИТ, 6 близалки
Допринася за лесната адаптация 
на организма при пътуване със 
самолет, кораб, автомобил (при 
рязко тръгване, спиране и на 
завои).

RANISEPTOL Спрей за рани 
с аксонитно наносребро и 
хиалуронова киселина, 125 мл
Действа антибактериално, 
предпазва кожните лезии от 
инфекция, успокоява възпалената 
кожа, подпомага лечението на 
изгаряния, декубитални язви, 
порезни рани, охлузвания.

SPLAT Ultracomplex 
КОМПЛЕКТ 
Четка за зъби
Паста за зъби, 40 мл

*Отстъпката е от стойността на комплекта.

1399
1999

536
715

716
795

475
559

*
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https://remedium.bg/raniseptol-sun-pyana-pri-zachervena-i-razdraznena-kozha-h150-ml-148192/p
https://remedium.bg/naturprodukt-raniseptol-sprey-za-rani-s-nano-srebro-i-hialuronova-kiselina-h125-ml-146868/p
https://remedium.bg/inter-vion-travel-cosmetic-container-kit-neseser-za-patuvane-ot-6-chasti-111210-127812/p
https://remedium.bg/prevomit-blizalki-za-detsa-pri-gadene-i-povrashtane-h6-br-135201/p
https://remedium.bg/splat-komplekt-za-patuvane-chetka-i-pasta-za-zabi-ultracomplex-x40-ml-154068/p
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832
1109
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https://remedium.bg/autan-protection-plus-losion-repelent-protiv-komari-muhi-i-karlezhi-h100-ml-29391/p
https://remedium.bg/autan-protection-plus-sprey-repelent-protiv-komari-x100-ml-29392/p
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ZIG ZAG Репелент 
против комари и 
кърлежи, 100 мл
Действа до 8 часа. 
За цялото семейство.
различни аромати

527
659

BROS 
Електрически 
изпарител 
против комари с 
10 таблетки 

639
799

WOODEN SPOON Натурален 
спрей срещу комари и кърлежи, 
50 мл
С мощна комбинация от 
етерични масла и „коча трева“. 
За цялото семейство.

AUTAN Tropical 
Лосион/Спрей, 100 мл
Репелент против 
насекоми.

BROS Аерозол против 
кърлежи и комари, 90 мл 

636
795

766
1179

1166
1295
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https://remedium.bg/autan-tropikal-suh-sprey-repelent-protiv-komari-h100-ml-29438/p
https://remedium.bg/autan-tropical-losion-protiv-komari-x100-ml-154976/p
https://remedium.bg/zig-zag-geranio-e-citronella-losion-protiv-komari-i-karlezhi-x100-ml-143468/p
https://remedium.bg/zig-zag-losion-protiv-karlezhi-x100-ml-143469/p
https://remedium.bg/bros-max-aerozol-protiv-komari-i-karlezhi-h90-ml-30979/p
https://remedium.bg/sprey-repelent-naturalen-50ml-wooden-spoon-056120/p
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1796
1995

1976
2195
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https://remedium.bg/losion-slantsezashtiten-spf30-50ml-wooden-spoon-056121/p
https://remedium.bg/losion-slantsezashtiten-spf50-50ml-wooden-spoon-056122/p


Слънцезащитни продуктиwww.remedium.bg  

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*

НАСЛАДЕТЕ СЕ НА СЛЪНЦЕТО

Слънцезащитен спрей- 
лосион с ниска защита 
SPF6. Водоустойчив. 

За чувствителна и 
нетолератна кожа.  

200 ml

Слънцезащитен спрей- 
лосион  за бебета и деца 
с много висока защита 
SPF50+. Водоустойчив.

Устойчив към пясък. 
За чувствителна и 
нетолератна кожа.

125 ml

Слънцезащитен спрей- 
лосион с висока защита 
SPF30. Водоустойчив. 

За чувствителна и 
нетолератна кожа.

200 ml

Слънцезащитно масло с 
висока защита SPF50. 

Водоустойчиво. 
За чувствителна и 

нетолерантна кожа.
 150 ml

Слънцезащитен 
спрей- лосион с много 

висока защита SPF50+. 
Водоустойчив. 

За чувствителна и 
нетолератна кожа.

200 ml

4274
5699

3154
4205

4139
5519

3634
4845

3127
4169
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https://remedium.bg/bionike-defence-sun-spf6-sprey-losion-za-tyalo-za-chuvstvitelna-i-netolerantna-kozha-h200-ml-149490/p
https://remedium.bg/bionike-defence-sun-spf30-sprey-losion-za-tyalo-za-chuvstvitelna-i-netolerantna-kozha-h200-ml-149561/p
https://remedium.bg/bionike-defence-sun-spf50-sprey-losion-za-tyalo-za-chuvstvitelna-i-netolerantna-kozha-h200-ml-149558/p
https://remedium.bg/bionike-defence-sun-slantsezashtitno-olio-za-litse-za-chuvstvitelna-i-netolerantna-kozha-s-faktor-spf50-h150-ml-149562/p
https://remedium.bg/bionike-defence-sun-baby-kid-spf50-sprey-losion-za-tyalo-za-detsa-s-chuvstvitelna-i-netolerantna-kozha-h125-ml-149559/p
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2099
2999

2393
3419

1852
2645

2447
3495

2099
2999

2433
3475
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https://remedium.bg/synchroline-542/b
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2915
3429

2634
3099

2498
2939
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https://remedium.bg/bioderma-260/b
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805
1239

1286
1979

1180
1815

1419
2229

1319
2029
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https://remedium.bg/piz-buin-3415/b
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1151
14391279

1599

1023
1279959

1199
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https://remedium.bg/garnier-18/b
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773
909

858
1009

1526
1795

1220
1435
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https://remedium.bg/carroten-3445/b
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1376
1619

1291
1519

688
809

1376
1619

2257
2655

2257
2655
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https://remedium.bg/nivea-22/b#postFilters=attr.spf-10;eq;spf-30-10&postFilters=attr.spf-10;eq;spf-20-10&postFilters=attr.spf-10;eq;spf-50-10&postFilters=attr.spf-10;eq;spf-6-10
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4356
5445

2471
3089

1519
1899

1740
2175

1060
1325
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https://remedium.bg/eucerin-526/b
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2189
2575
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https://remedium.bg/neutrogena-hydro-boost-gel-krem-h50-ml-155340/p
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212
265

575
719

575
719

703
879
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https://remedium.bg/zdrave-akne-stop-lokalen-gel-protiv-akne-h15-ml-20669/p
https://remedium.bg/zdrave-akne-stop-matirasht-krem-gel-za-mazna-i-sklonna-kam-akne-kozha-h50-ml-20668/p
https://remedium.bg/zdrave-akne-stop-izmiven-gel-za-litse-za-mazna-kozha-h150-ml-20666/p
https://remedium.bg/zdrave-akne-stop-mitselarna-voda-za-mazna-i-sklonna-kam-akne-kozha-h150-ml-134824/p
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BIONIKE Defence Mask Instant 
Детоксикираща и хидратираща 
маска за лице, 75 мл

2279
2849

PUREDERM Колагенова 
лист-маска с растителни 
екстракти, 18 г
100% автентична корейска 
грижа за здрава и сияйна кожа.
различни видове

СЕБА МЕД Анти акне 
Матиращ крем за мазна кожа и 
замърсени пори, 50 мл 
Премахва мазния блясък на 
кожата, като й придава нежен 
матов завършек. Предпазва 
от образуване на пъпки, черни 
точки и кожни замърсявания.

BIONIKE Defence Hydra 5 
Оцветен копринен BB крем със 
слънцезащитен фактор PF15, 
40 мл
цвят Light/Medium

3167
3959

VICTORIA BEAUTY Мицеларна 
вода с екстракт от 
градински охлюв, 200 мл
97% натурален продукт 
за безупречно чиста, 
хидратирана и озарена кожа.

146
209

403
575

1954
2299

202
269

AROMA Крем за лице, 75 мл
различни видове
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https://remedium.bg/bionike-defence-mask-instant-hydra-detoksikirashta-i-hidratirashta-maska-za-litse-za-suha-kozha-h75-ml-149485/p
https://remedium.bg/bionike-defence-hydra5-otsveten-koprinen-bb-krem-sas-slantsezashtiten-faktor-spf15-tsvyat-light-h40-ml-150069/p
https://remedium.bg/bionike-defence-hydra5-otsveten-koprinen-bb-krem-sas-slantsezashtiten-faktor-spf15-tsvyat-medium-h40-ml-150070/p
https://remedium.bg/purederm-hidratirashta-i-uspokoyavashta-kolagenova-maska-za-litse-s-ekstrakt-ot-aloe-vera-h1-broy-18-grama-151907/p
https://remedium.bg/purederm-hidratirashta-i-povdigashta-kolagenova-maska-za-litse-s-ekstrakt-ot-avokado-h1-broy-18-grama-151908/p
https://remedium.bg/victoria-mitselarna-voda-s-ekstrakt-ot-gradinski-ohlyuv-h200-ml-138306/p
https://remedium.bg/sebamed-clear-face-matirasht-krem-za-mazna-i-akneichna-kozha-x50-ml-69130/p
https://remedium.bg/aroma-face-revitalizirasht-krem-za-litse-s-vitamini-a-i-e-h75-ml-57/p
https://remedium.bg/aroma-face-uspokoyavasht-krem-za-litse-s-neven-h75-ml-58/p
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10762
14349

8464
11285

495
619
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https://remedium.bg/oral-b-384/b
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ASTERA Вода за уста, 500 мл
различни видове

HIMALAYA Bio-Care Четка за зъби
HIMALAYA Complete Care Паста за зъби, 10 г
различни видове четки

*Отстъпката е от 
стойността на комплекта.

CURAPROX [BE YOU]
КОМПЛЕКТ
Паста за зъби, 90 мл
Четка за зъби Curaprox CS 5460
Иновативна технология на избелване 
на зъбите, съчетаваща 3 действия: 
ензимно избелване, оптично избелване 
и реминерализация на емайла.
различни вкусове

BRAUN OralB D4010 
Електрическа четка за зъби 

TRISA We Care Четка за зъби
Дръжката е изработена от 
100% рециклирани пластмасови 
бутилки, а косъмчетата – от 
100% рициново олио, които 
спомагат за дълбоко почистване 
на междузъбното пространство.

2872
3379

356
475

2032
2709

269
359

268
335

*

+
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https://remedium.bg/astera-parodont-active-voda-za-usta-pri-chuvstvitelni-ventsi-h500-ml-5243/p
https://remedium.bg/oral-b-elektricheska-chetka-za-zabi-d4010-pro-expert-25123/p
https://remedium.bg/trisa-we-care-chetka-za-zabi-razmer-medium-154405/p
https://remedium.bg/curaprox-484/b
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Fluoride

Calcium

1**НА
Й-ПРЕПОРЪЧВАНА

ОТ С Т О М АТ О Л О З ИТЕ

Номер  

в  Ге р м а н и я

* при миене на зъбите два пъти на ден   
• *elmex® е най- препоръчваната марка паста за зъби в Германия. Източник: Dental Tracking Study, 
проучване сред 300 стоматолози, 2018..

Кариесът може да атакува по всяко време.
Опитайте elmex с двойно активна формула.
Кариесът може да атакува по всяко време.
Опитайте elmex с двойно активна формула. SWISS

MADE

Открийте първата
ултра мека четка
за зъби elmex!

ULTRA SOFTANTICARIES

С минерален защитен
слой върху венците

Подсилените
венци

Надеждно
защитават

зъбите
до 4 пъти по-добре
 защитени венци* 

*в срвнение с обикновена паста за зъби

583
729

412
515

580
725

599
665
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https://remedium.bg/colgate-3358/b
https://remedium.bg/elmex-ultra-soft-chetka-za-zabi-h1-broy-144070/p
https://remedium.bg/elmex-anticaries-remineralizirashta-pasta-za-zabi-protiv-kariesi-s-amin-fluorid-h75-ml-148985/p
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PARODONTAX Паста за зъби, 75 мл
Помага да спре и предотврати кървенето 
на венците.

532
665

SENSODYNE 
Четка за зъби
различни видове

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

SENSODYNE Паста за зъби, 75 мл
Марка №1, препоръчвана от стоматолозите 
в България, за чувствителни зъби.
различни видове

L’ANGELICA Паста за зъби, 75 мл
различни видове 

307
409

509
599

370
435

484
645
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https://remedium.bg/parodontax-herbal-fresh-pasta-za-chuvstvitelni-zabi-i-ventsi-s-menta-dzhindzhifil-i-evkalipt-h75-ml-148384/p
https://remedium.bg/parodontax-classic-pasta-za-zabi-protiv-karvene-na-ventsi-h75-ml-13562/p
https://remedium.bg/blend-a-med-2792/b
https://remedium.bg/sensodyne-3434/b
https://remedium.bg/coswell-231/b
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836
1045

500 мл
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https://remedium.bg/listerinetotal-care-antibakterialna-voda-za-usta-s-6-deystvia-h500-ml-17393/p
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Добрата орална хигиена означава редовно поддър-
жане на устата, зъбите и венците чисти и здрави, за 
да се предотврати развитие на някакво заболяване. 
Денталната хигиена и здравето на устната кухина 
често се приемат за даденост, но са основна част 
от нашето ежедневие. Добрата хигиена на устната 
кухина помага да се предотвратят редица проблеми 
със зъбите, заболяване на венците и дори зъбна 
ерозия. Редовното миене на зъбите сутрин и вечер 
е чудесна основа за добра устна хигиена, но за да 
сте наистина ефективни, се изисква малко повече 
ангажираност. 
В устата на всеки от нас живеят милиарди бакте-
рии във всеки един момент. Много от тези бакте-
рии се натрупват като плака, причинявайки кариес 
и гингивит, което може да доведе до заболяване на 
венците. За здравословна усмивка трябва да имате 
изградени навици и да практикувате добра хигиена 
на устната кухина всеки ден. Измиване с четка за 
зъби след хранене, използване на вода за уста и ко-
нец за почистване между зъбите поне веднъж на ден 
помагат да се предотврати размножаването на тези 
вредни бактерии в устата. А здравословните диети, 
които свеждат до минимум захарните и нишестени 
храни, също помагат да се държат под контрол тези 
лоши бактерии.
Използвайте вода за устата за по-добра защита
Водата за уста може да направи много повече от 
обикновено освежаване на дъха. Изплакването на 
устата, в допълнение към ежедневното почистване 
с четка за зъби, може да подобри чистотата на уст-
ната кухина. Антимикробните води за уста нама-
ляват бактериите и активността на плаките, които 
причиняват заболяване на венците. Изплакването на 
устата с вода с флуор също помага за намаляване 
и предотвратяване появата на кариес. Но не всеки 
трябва да използва вода за уста с флуор. Тя не се 
препоръчва за деца на възраст до 6 години, защото 
могат да погълнат течността. Винаги проверявайте 
етикета на производителя за съответните предпазни 
мерки и за коя възрастова група е или се консулти-
райте със своя зъболекар относно използването на 
такива продукти.
Съществува и т.нар. козметичната вода за уста, която 
само премахва лошия дъх. Тя отмива всички храни-
телни остатъци и оставя в устата ви свежо, ментово 

усещане. Макар и полезна, този тип вода за уста има 
по-ограничени възможности в сравнение с другите 
видове, тъй като не предотвратяват образуването на 
кариеси и временно маскира лошия дъх. С толкова 
обширен спектър от средства за измиване на устата, 
от които да избирате, е важно да намерите подхо-
дящия за вас продукт.
От ключово значение за правилната употреба на во-
дата за уста е да жабурите в продължение на пре-
поръчителния период от време, който ще намерите 
върху етикета на продукта. С повечето води за уста 
се препоръчва да се жабури от 30 секунди до 
1 минута и след това да се изплюе.
Следвайте правилната диета за 
добра орална хигиена
Опитайте се да намалите или изцяло да премахнете 
сладката храна и газираните напитки от своята ди-
ета. Те се превръщат в киселина във вашата уста, 
която може да разтвори минералите в зъбния емайл, 
причинявайки гниене (кариес) и в крайна сметка 
болки и неприятно посещение при зъболекар. Мно-
жество храни и напитки също могат да причинят 
ерозия, която води до чувствителност на зъбите, про-
мяна в цвета им и поява на пукнатини с течение на 
времето.
За да предпазите зъбите си, си изберете здраво-
словна, добре балансирана диета. Например, за за-
куска бихте могли да имате хрупкава пълнозърнеста 
зърнена култура, гарнирана с нискомаслено кисело 
или прясно мляко и пресни плодове. През целия 
ден ограничавайте газираните и спортни напитки, 
ободрителните и енергизиращи напитки, виното и 
дори плодовите сокове. Всъщност по-добре е да 
ядете цели плодове, а не да пиете плодов сок. Така 
получавате повече фибри и по-малко захар. Най-
препоръчително е да се пие вода, мляко или чай 
(без захар или мед разбира се).
Друг начин да помогнете на тялото си да се бори с 
бактериите в устата е чрез подбор на храни, които 
насърчават производството на слюнка. А такива са 
тръпчивите или кисели натурални храни, като лимон, 
череши и червени боровинки. Слюнката съдържа 
кислород, който естествено помага да се убият бак-
териите в устата. Когато избирате вода за уста, избяг-
вайте съдържащите алкохол продукти, защото изсу-
шават устата и намаляват производството на слюнка.

Какво ви пречи да имате идеалната 
устна хигиена
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431
575

649
865

289
385
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https://remedium.bg/lacalut-mitselarna-voda-za-usta-multi-efekt-za-tsyalostna-zashtita-h500-ml-150185/p
https://remedium.bg/lacalut-aktiv-pasta-za-zabi-protiv-karvene-i-gingivit-x75-ml-2414/p
https://remedium.bg/lacalut-aktiv-chetka-za-zabi-12780/p
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БЕБЕЛАН Вода за 
приготвяне на бебешки 
храни, 1.5 л 

087
109

HIPP Био каша, 190 г
различни видове

ТЬОПФЕР 
Безмлечна каша с 
овес/ориз/ориз и 
банан, 175 г

MATERNEA Душ олио, 210 мл
Формула без сапун. Успокоява 
чувствителната кожа и 
подобрява еластичността й. 

ДЕКСПАНТЕН Унгвент с 5% пантенол, 30 г
Отговорна грижа за най-нежната кожа. 
Против подсичане, за чувствителна кожа. 
Без парфюми, консерванти и ГМО.

492
615

CLEARBLUE Дигитален тест за овулация, 
10 теста
Определя 2-та най-благоприятни дни за 
зачеване през всеки цикъл чрез измерване на 
промените в нивото на най-важния хормон за 
зачеването – лутеинизиращия хормон.

934
1245

251
295

518
575

4360
5129
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https://remedium.bg/bebelan-trapezna-voda-za-bebeta-h1-5-ml-14346/p
https://remedium.bg/maternea-dush-olio-za-bremenni-h210-ml-127562/p
https://remedium.bg/hipp-bio-plodova-zagotovka-s-oriz-za-detsa-ot-4-mesetsa-h190-grama-4703-8046/p
https://remedium.bg/hipp-bio-plodova-kasha-s-bebeshki-biskviti-ot-4-mesechna-vazrast-h190-grama-4710-8042/p
https://remedium.bg/sopharma-dekspanten-ungvent-h30-grama-151609/p
https://remedium.bg/clearblue-digital-digitalen-test-za-ovulatsia-h10-broya-152313/p
https://remedium.bg/topfer-bezmlechna-bio-kasha-s-palnozarnest-oves-za-bebeta-nad-6-mesetsa-x175-grama-16386/p
https://remedium.bg/topfer-bezmlechna-bio-kasha-s-oriz-za-bebeta-nad-4-mesetsa-x175-grama-16385/p
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297
349

3959
4399

3959
4399
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https://remedium.bg/pampers-2804/b
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БОЧКО Крем за лице и тяло с 
бадем и невен, 100 мл
С внимателно подбрани 
съставки – масло от сладък 
бадем за подхранване и 
поддържане на естествените 
защитни функции на кожата 
и екстракт от невен – с 
възстановяващо и успокояващо 
действие.

263
329

БОЧКО Олио за тяло с бадем и 
невен, 150 мл
Създадено за нежен и успокояващ 
бебешки масаж. С натурални 
масла от сладък бадем, 
маслина и слънчоглед, които 
спомагат за лесно нанасяне и 
бързо попиване, подхранват и 
поддържат деликатната бебешка 
кожа. Вложеният екстракт от 
невен действа успокояващо и 
възстановяващо.

303
379

БОЧКО Крем при подсичане и 
кожни раздразнения, 50 мл
Укрепва и защитава кожата 
в зоните, застрашени от 
подсичане, още от първия ден 
на бебето. С екстракт от 
смрадлика и цинков оксид.

204
255

BEBELAN Мокри кърпи, 24 бр. с капаче

092
115

PUFIES Sensitive Гащи
размери 4, 5 и 6

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

1699
1999

1784
2099
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https://remedium.bg/bochko-krem-za-litse-i-tyalo-s-badem-i-neven-h100-ml-155405/p
https://remedium.bg/bochko-olio-za-tyalo-s-badem-i-neven-h150-ml-155404/p
https://remedium.bg/bochko-krem-sas-smradlika-pri-podsichane-i-kozhni-razdraznenia-h50-ml-139883/p
https://remedium.bg/bebelan-bebeshki-mokri-karpi-s-aloe-i-layka-h24-br-150247/p
https://remedium.bg/bebelan-bebeshki-mokri-karpi-sas-smradlika-i-layka-h24-broya-151160/p
https://remedium.bg/pufies-2787/b#postFilters=attr.vidove-peleni-17;eq;peleni-gashti-17
https://remedium.bg/babylino-sensitive-vp-4-maxi-plus-peleni-za-bebeta-9-20-kg-h46-broya-140897/p
https://remedium.bg/babylino-sensitive-vp-5-junior-peleni-za-bebeta-11-25-kg-h44-broya-140898/p
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509
599

620
729

620
729

654
769

705
829
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https://remedium.bg/lycia-3348/b
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BIC Pure Lady 
Дамска самобръсначка 
с три ножчета
Подходяща за чувствителна 
кожа. С овлажняваща лента с 
масло от ший.

GILLETTE Venus Extra Smooth 
Platinum Самобръсначка за 
жени с 1 ножче резерва

1772
2215

VEET Депилиращ крем, 100 мл
Напълно отстранява нежеланото окосмяване.

GILLETTE Venus Satin Care 
Гел за бръснене за жени, 
200 мл

ELEA Депилиращ крем за 
деликатни зони с аромат на 
киви и лимон, 120 г
Успокоява и хидратира кожата.

124
165

521
695

930
979

260
289
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https://remedium.bg/bic-pure-3-lady-samobrasnachka-za-zheni-x1-broy-69545/p
https://remedium.bg/gillette-satin-care-sensitive-skin-gel-za-brasnene-za-chuvstvitelna-kozha-x200-ml-8614/p
https://remedium.bg/gillette-satin-care-dry-skin-gel-za-brasnene-za-suha-kozha-x200-ml-149405/p
https://remedium.bg/gillette-venus-platinum-extra-smooth-samobrasnachka-za-zheni-s-chuvstvitelna-kozha-s-1-rezerva-h1-broy-149020/p
https://remedium.bg/elea-depilirasht-krem-za-delikatni-zoni-s-aromat-na-kivi-i-limon-14017/p
https://remedium.bg/veet-1608/b
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1327
1769

311
415

1207
1609

349
465

311
415

1207
1609

814
1085

str. 56str. 56

https://remedium.bg/venus-1587/b
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Целулитът (известен още като портокаловата кожа) е един 
от най-често срещаните синдроми на липодистрофия, 
който засяга милиони жени – 85–98% от жените след 
пубертета от всички раси. Целулитът се проявява чрез 
бучки и трапчинки в кожата, представляващи нарушения 
на подкожната тъкан като възли, оток и анормална фи-
броза. Образува се главно в областта на таза. 
Макар и да не е болестно състояние, той представлява 
козметичен проблем за голям брой хора. Целулитът обик-
новено се среща след навършване на 25-30 години, но 
може да засегне и по-млади хора, включително тийней-
джъри. Въпреки голямото си разпространение, има мал-
ко научни изследвания за физиологията на целулита. Има 
няколко теории, които визират хормонални нарушения, 
ендотелна дисфункция и генетични предразположения.
Това значително усложнява възможностите за неговото 
лечение и третиране. Точната причина за целулита не е 
известна, но изглежда, че е резултат от взаимодействие 
между съединителната тъкан в дерматологичния слой, 
който се намира под повърхността на кожата, и слоя 
мазнини, който е точно под него. При жените мастните 
клетки и съединителната тъкан в този слой са подредени 
вертикално. Ако мастните клетки се издигат в слоя на ко-
жата, това придава добре познатата „портокалова кожа“. 
При мъжете тъканта има кристална кръстосана структура, 
което може да обясни защо е по-малко вероятно да 
имат целулит, отколкото при жените.
Хормонални причини за поява на целулит
Смята се, че хормоните играят важна роля в развитието 
на целулита. Естроген, инсулин, норадреналин, хормони 
на щитовидната жлеза и пролактин са само част от про-
цеса на производство на целулит.
Според една от теориите, естрогенът при жените на-
малява с приближаване на менопаузата, в резултат на 
което притокът на кръв към съединителната тъкан под 
кожата също намалява. По-слабата циркулация на кръв 
означава по-малко кислород в дадена зона на кожата, 
а това води до по-ниско производство на колаген. А с 
падане нивата на естроген се наблюдава уголемяване на 
мастните клетки. 
Комбинирането на тези фактори прави мастните отлага-
ния по-видими. Тъй като мазнините под кожата стават 
по-видими в резултат на намаляване на съединителната 
тъкан, се получава познатият ефект на изтъняване. Въз-
растта също кара кожата да стане по-малко еластична, 
по-тънка и е по-вероятно тя да провисва. Това увеличава 

риска за развитие на целулит.
Генетични причини за поява на целулит
Наличието на определени гени също е предпоставка 
за развитието на целулит. Генетичните фактори могат да 
бъдат свързани с бързината на метаболизма на човека, 
разпределението на мазнините под кожата, етническата 
принадлежност и нивата на кръвообращение. Всички те 
има вероятност да повлияят на шансовете за развитие 
на целулит.
Методи за третиране
Методите на третиране могат да бъдат разделени в че-
тири основни категории: смекчаване на утежняващите 
фактори, физични и механични методи, специализирана 
козметика и лазер.
Предлагат се много кремове, лосиони и други видове 
козметика, които действат върху мастните тъкани. Често 
активните съставки в тях дехидратират клетките, което 
ги прави по-малко видими. Поддържането на добрия 
ефект изисква ежедневно прилагане на продукта. Някои 
активни съставки в кремовете е доказано, че подобряват 
ситуацията с появата на целулит. Те помагат за удебеля-
ване на кожата, което намалява „портокаловата кожа“. 
Такива продукти се прилагат веднъж или два пъти на ден. 
Реалният ефект от тази козметика няма да се забележи, 
ако не се ползва поне шест месеца или повече.
Могат да бъдат намерени и добавки за вътрешен прием, 
които имат за цел да подобрят клетъчния метаболизъм и 
циркулацията. Важното е, че ключът за постигане на же-
ланата цел е последователност в употребата на избраната 
козметика, както и да не си поставяте прекалено високи 
очаквания. Няма козметичен продукт, който напълно да 
премахне целулита, но много от тях могат да помогнат за 
подобряване външния вид на проблемната зона. 
Диети и начин на живот
Целулитът не се причинява от „токсини“, а здравослов-
ният начин на живот може да помогне за намаляване 
на рисковете за образуването му. Упражнения и добра 
диета могат да помогнат за намаляване появата на целу-
лит. Хората, консумиращи много мазнини, въглехидрати, 
сол и твърде малко фибри, вероятно имат по-големи 
количества целулит. Освен това той може да е по-раз-
пространен при пушачите, хората със заседнал начин на 
живот и тези, които седят или стоят в една позиция за 
дълги периоди от време. Също така носенето на стягащо 
бельо може да ограничи притока на кръв и това може да 
допринесе за образуването на целулит.

Целулит: козметичен проблем или 
нещо друго

str. 57str. 57
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https://remedium.bg/perlier-3089/b
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BIONIKE Triderm Душ пяна за 
чувствителна и нетолерантна 
кожа с pH 3.5, 400 мл
Подходяща да се използва след 
посещение на плувни басейни 
или след спортна тренировка 
като защита от бактериални 
инфекции.

1663
2079

JORJEIA Мисия 1, 220 мл
Заличава стриите и стяга 
отпуснатата кожа. Намалява 
значително оперативни белези и 
белези от акне.

1911
2389

Душ олио, 200 мл
Съпътстваща грижа при 
невродермит, псориазис, 
хронични екземи и 
чувствителна кожа.

Балсам, 100 мл
Съпътстваща грижа при 
невродермит, псориазис 
и хронични екземи. При 
суха и чувствителна кожа. 
Подходящ и за бебета и 
малки деца.

Балсам интензив, 50 г
Успокояваща грижа при 
екстремно суха кожа. 
Подходящ и за бебета 
и малки деца.

SENSIBEL Нахткерцен

BIONIKE Triderm Душ олио за 
чувствителна и нетолерантна 
кожа, 500 мл
Отстранява замърсяванията, 
успокоява раздразненията и 
зачервяванията и осигурява 
моментална хидратация. 
Подходящо за бебета, деца и 
възрастни.

2532
3165

SENI Care Хидратираща емулсия 
за тяло за суха кожа с 4% урея, 
500 мл
Отлично овлажнява и ефективно 
омекотява сухия епидермис, 
успокоява раздразнената кожа 
и подобрява състоянието й. 
Защитава кожата от вредни 
външни фактори.

897
1055

1393
1639

1211
1425

892
1189
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https://remedium.bg/bionike-triderm-dush-pyana-za-chuvstvitelna-i-netolerantna-kozha-s-ph-3-5-h400-ml-145881/p
https://remedium.bg/bionike-triderm-emolientno-pochistvashto-dush-olio-za-chuvstvitelna-i-netolerantna-kozha-h500-ml-145883/p
https://remedium.bg/jorjeia-misia-1-gel-za-tyalo-protiv-strii-i-otpusnata-kozha-x220-ml-136085/p
https://remedium.bg/seni-care-regeneration-losion-za-suha-i-chuvstvitelna-kozha-s-4-urea-h500ml-20387/p
https://remedium.bg/sensibel-nachtkerzen-shower-oil-sensibel-nahtkertsen-dush-olio-za-chuvstvitelna-kozha-h200-ml-dr-theiss-68454/p
https://remedium.bg/sensibel-nachtkerzen-balsam-za-tyalo-za-suha-i-chuvstvitelna-kozha-za-bebeta-i-malki-detsa-x100-ml-11780/p
https://remedium.bg/sensibel-nachtkerzen-intensive-balm-sensibel-nahtkertsen-intenziven-balsam-za-chuvstvitelna-kozha-h50-ml-dr-theiss-68453/p
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 STR8
Дезодорант против изпотяване

Стик 50мл • Рол-он 50мл • Спрей 150мл
Различни видове

STR8
Дезодорант спрей за тяло

150мл
Различни видове317

529

370
529
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https://remedium.bg/str8-1778/b
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NATURE BOX Душ гел, 385 мл
различни видове

495
619

PALMOLIVE 
Душ гел, 500 мл
различни видове

RIVANA Цитронелово етерично 
масло, 10 мл
Премахва миризмата при 
изпотяване. За ароматизиране 
и освежаване на въздуха, 
неутрализиране на неприятните 
миризми.

FA Душ гел, 400 мл
различни видове

PALMOLIVE 
Течен сапун, 
300 мл помпа
различни видове

PALMOLIVE Течен 
сапун, 750 мл 
пълнител
различни видове

TREACLEMOON 
Душ гел за тяло и 
вана, 500 мл
различни изкушаващи 
аромати

799
999

557
619

322
379

390
459

314
369

291
529
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https://remedium.bg/nature-box-avocado-omekotyavasht-dush-gel-za-tyalo-s-avokado-h385-ml-143548/p
https://remedium.bg/fa-polynesia-secrets-kahuna-ritual-dush-gel-za-tyalo-s-aromat-na-hibiskus-h400-ml-153632/p
https://remedium.bg/palmolive-citrus-crush-podhranvasht-i-regenerirasht-dush-gel-za-mazhe-h500-ml-146035/p
https://remedium.bg/palmolive-aquarium-techen-sapun-za-ratse-h300-ml-13007/p
https://remedium.bg/palmolive-naturals-delicate-care-techen-sapun-s-bademovo-maslo-palnitel-h750-ml-13483/p
https://remedium.bg/rivana-eterichno-maslo-tsitronela-h10-ml-23762/p
https://remedium.bg/treaclemoon-night-beach-kiss-dush-gel-za-tyalo-s-aromat-na-morski-briz-h500-ml-154051/p
https://remedium.bg/treaclemoon-cucumber-cactus-cool-dush-gel-za-tyalo-s-aromat-na-krastavitsa-i-kaktus-h500-ml-154050/p
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172
215
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https://remedium.bg/rexona-3288/b
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CLEANIC Антибактериални кърпички, 15 бр.

AGIVA Антибактериални мокри кърпи, 15 бр.
различни видове

WET HANKIES Антибактериални мокри кърпи 
за ръце, 72 бр.
Съдържат алкохол денат и допълнителен 
антисептичен агент.

069
099

074
099

296
329

Мокрите кърпички се превърнаха в един от най-
популярните продукти за ежедневна употреба както 
в домовете ни, така и на работното място. Те улес-
няват бързото и ефективно изтриване на мръсотия, 
петна и бактерии от ръцете, когато сапунът и водата 
не са наблизо. И за справяне с малките инциденти в 
ежедневието, много хора използват мокри кърпички 
– антибактериални или други. Подходящи са за раз-
лични повърхности, леснопреносими са и са удобни 
за употреба – просто изваждате кърпичка, дезинфек-
цирате повърхността и я оставяте да изсъхне.
Въпреки че първоначално са разработени като про-
дукти за лична хигиена, успехът им бързо води до 
разработване на много продукти с битово и про-
мишлено приложение за почистване, дезинфекция 
и полиране.
Използваните за производството на мокри кърпички 
влакна могат да бъдат естествени или синтетични. 
Мокрите кърпички могат да са съставени от тради-
ционните тъкани, но високата стойност ограничава 
използването им, което води до влагането на нетъ-
кан материал при производството на повечето от 
тях. Нетъканите материи се определят като листови 
или мрежести структури, свързани чрез механично, 
термично или по химичен път сплитане на влакна 
или нишки. Въпреки че могат да се използват ес-
тествени вещества, като целулоза, днес повечето се 
произвеждат от синтетични влакна с полипропилен 
и полиестери (PET). Други материали, включително 
хартиена целулоза, вискоза (химически модифициран 
целулозен продукт), полиамиди и памук, могат да 
бъдат добавяни за придаване на желаните характе-
ристики на крайния продукт.
Видовете мокри кърпички, използвани за лична хи-
гиена, могат да бъдат обобщени в три категории на 
база техния състав - с алкохол, на водна основа и с 
емулсии. И докато първите две категории са предви-
дени главно за почистване, продуктите на базата на 
емулсия обикновено не съдържат ПАВ и предлагат 
реален ефект на грижа за кожата след почистване. 
Изискването продуктите да не съдържат парабени, 
формалдехид и консерванти се превръща във все 
по-широко разпространена тенденция.

Мокри кърпички - 
какво не знаем за тях
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https://remedium.bg/cleanic-antibakterialni-mokri-karpi-za-ratse-h15-br-50967/p
https://remedium.bg/agiva-396/b
https://remedium.bg/henkis-mokri-karpi-limon-0705-72br-116970/p
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134
179

217
289

157
209
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https://remedium.bg/lavena-sos-krem-za-rabotlivi-ratse-pri-silno-napukana-i-suha-kozha-h50-ml-147297/p
https://remedium.bg/lavena-vlazhni-karpi-za-rabotlivi-ratse-x36-broya-150009/p
https://remedium.bg/lavena-rabotlivi-ratse-glitserinov-krem-za-suha-kozha-s-pantenol-h75-ml-19995/p


Санитарни изделияwww.remedium.bg  

COTTON Line Extra Soft 
Тампони за грим, 120 бр.
Произведени от 100% 
естествен висококачествен 
памук.

169
225

SEPTONA 
Козметични кърпи за лице и очи, 20 бр.

Подходящи за всеки тип кожа. Почистват и 
водоустойчив грим, като оставят кожата 

чиста и хидратирана.

SEPTONA Почистващи 
тампони за грим, 
двулицеви, 
70 бр. + 50 бр. гратис
100% pure cotton, 
дерматологично 
тествани, 
хипоалергенни.

МЕДИКА Медицински памук, 80 г
• 100% чист медицински памук;
• Гарантирана микробиална 
чистота;
• Подходящи за деликатна кожа.

127
159

МЕДИКА Козметични 
тампони, 130 бр.
• Плътни, двуслойни;
• Не отделят власинки;
• Подходящи за 
деликатна кожа.

191
239

194
259

187
249

217
289
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https://remedium.bg/cotton-line-extra-soft-tamponi-za-grim-h120-broya-155014/p
https://remedium.bg/septona-509/b
https://remedium.bg/medica-meditsinski-pamuk-higroskopichen-perforiran-h80-grama-836/p
https://remedium.bg/medica-cosmetic-pads-kozmetichni-pamuchni-tamponi-h130-broya-20546/p


Интимна хигиена   www.remedium.bg  

BELLA Panty for Teens 
Ултра тънки ежедневни 
дишащи дамски 
превръзки, 20 бр.
За момичета в 
тийнейджърска възраст, 
млади и активни жени.

ALWAYS Ultra/Platinum DUO 
Дамски превръзки

LIBRESSE Normal Black 
Ежедневни абсорбиращи 
превръзки, черни, 30 бр.
Подходящи за черно бельо.

236
295

CAREFREE Ежедневни дамски 
превръзки, 56 бр. 

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

PALOMITA 
Ежедневни дамски 
превръзки, 40 бр.
С изключително меко 
текстилно покритие.

112
149

560
659

398
419

237
249

157
185

НОВО

str. 66str. 66

https://remedium.bg/bella-panty-for-teens-ultra-energy-ezhednevni-damski-prevrazki-h20-broya-90361/p
https://remedium.bg/carefree-flexiform-damski-ezhednevni-prevrazki-h56-broya-50544/p
https://remedium.bg/everyday-fresh-maxi-night-ultra-plus-damski-prevrazki-x10-broya-15186/p
https://remedium.bg/always-2800/b
https://remedium.bg/palomita-every-day-pamuchni-damski-prevrazki-h40-broya-19556/p
https://remedium.bg/libres-damski-prevrazki-ezhednevni-normal-black-30-broya-155353/p


Интимна хигиенаwww.remedium.bg  

LACTACYD 
Интимен лосион, 
200 мл
различни видове 

615
769

DERMOXEN 4 Girls 
Интимен почистващ 
препарат за деца, 200 мл
С 95% натурални 
съставки. С екстракт от 
прополис и пребиотици.

1079
1349

СЕБА МЕД Измиващ интимен гел, 
400 мл с помпа
Поддържа естествения баланс на 
женската интимна микрофлора, 
за да я защити срещу инфекции 
и поява на неприятна миризма.

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

BIONIKE Triderm Intimate, 250 мл

1631
2039

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

1511
1889

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

2116
2489

1511
1889
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https://remedium.bg/laktatsid-intimen-uspokoyavasht-pochistvasht-losion-x200ml-24759/p
https://remedium.bg/sebamed-intimate-wash-pochistvasht-intimen-gel-s-ph-3-8-x400-ml-136574/p
https://remedium.bg/dermoxen-4-girls-intimen-gel-za-detsa-i-momicheta-x200-ml-155033/p
https://remedium.bg/bionike-triderm-intimate-ph-3-5-antibakterialen-intimen-gel-za-chuvstvitelna-i-netolerantna-kozha-x250-ml-133219/p
https://remedium.bg/bionike-triderm-intimate-uspokoyavasht-intimen-gel-s-rn-7-0-za-chuvstvitelna-i-netolerantna-kozha-h250-ml-145888/p


Грижа за косата   www.remedium.bg  

1012
1349

899
1199

1012
1349

3044
4349
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https://remedium.bg/ekre-741/b


Грижа за косатаwww.remedium.bg  

ЧЕРВЕН Жен-Шен 
ПЛАТИНУМ

За блестяща коса и здрав скалп

 Тайни от Изтока 

НАТУРАЛНА КОЗМЕТИКА 
ОТ КОРЕЯ

• Стимулират растежа и заздравяват скалпа 

• Възвръщат блясъка и еластичността 

• Редуцират косопада с екстракти  
от корейски лечебни билки

ПОДХРАНВАЩ БЕЗСУЛФАТЕН  
ШАМПОАН - 400 ml

СТИМУЛИРАЩ РАСТЕЖА  
БАЛСАМ-МАСКА - 400 ml

ХИДРАТИРАЩО ОЛИО-СЕРУМ - 85 ml

* Патентовани формули с клинично доказана ефективност

Korea
No.1

2607
3259

1567
1959
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https://remedium.bg/doori-247/b


Грижа за косата   www.remedium.bg  

663
829
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https://remedium.bg/tresemme-5084/b


Храносмилане www.remedium.bg  

... с мисъл за вас!
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https://remedium.bg/
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639
799

599
799
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https://remedium.bg/pantene-pro-v-miracles-krem-protiv-kosopad-s-bambuk-i-biotin-x270-ml-154676/p
https://remedium.bg/pantene-pro-v-miracles-balsam-protiv-kosopad-s-bambuk-i-biotin-x200-ml-154574/p


Грижа за косатаwww.remedium.bg  

LE PETIT MARSEILLAIS
Шампоан, 250 мл
Балсам, 200 мл
различни видове

КЕТОЗАЛ 2% Лечебен шампоан 
против пърхот, 60 мл
За лечение и профилактика на 
пърхот, себорейни дерматити и 
разноцветен лишей.

Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 
12 год. Съдържа кетоконазол. Преди употреба прочетете 
листовката. А245/12.12.2013

DeCOLOR TIME Система за 
отстраняване на цвета от 
трайно боядисаната коса, 
3 х 110 мл

LE PETIT MARSEILLAIS 
Маска, 300 мл
различни видове

GARNIER Fructis
Шампоан, 250 мл
Балсам, 200 мл 
различни видове

INTER-VION Tangle-мини 
Четка за коса за лесно 
разресване, 14 см
Уникален дизайн – „гъвкави 
игли“ за лесно справяне със 
заплетените коси. Нежно 
разресва непокорната коса 
– не скубе и я предпазва от 
накъсване. Компактен мини 
размер, задължителен за всяка 
дамска чанта!

335
479

539
719

659
879

337
449

433
509

394
525
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https://remedium.bg/le-petit-marseillais-podhranvasht-balsam-s-kokosova-voda-i-portokalov-tsvyat-h250-ml-148978/p
https://remedium.bg/le-petit-marseillais-podhranvasht-shampoan-s-kokosova-voda-i-portokalov-tsvyat-h250-ml-148977/p
https://remedium.bg/le-petit-marseillais-podhranvashta-maska-za-kosa-s-kokosova-voda-i-portokalov-tsvyat-h300-ml-148979/p
https://remedium.bg/himaks-farma-ketozal-2-lecheben-shampoan-za-kosa-h60-ml-11984/p
https://remedium.bg/garnier-fructis-sos-repair-balsam-za-mnogo-uvredena-i-iztoshtena-kosa-x200-ml-23544/p
https://remedium.bg/garnier-fructis-sos-repair-shampoan-za-mnogo-uvredena-i-iztoshtena-kosa-x250-ml-23543/p
https://remedium.bg/beauty-look-mini-tangle-definer-chetka-za-kosa-za-lesno-razresvane-145302/p
https://remedium.bg/de-color-time-sistema-za-otstranyavane-na-tsveta-ot-trayno-boyadisana-kosa-h1-broy-20547/p


Грижа за косата   www.remedium.bg  

PALETTE 
PERFECT GLOSS
боя за коса  
различни нюанси

* Не важи за 
нюансите 
L-05 и 10-4

НОВО
БЕЗ АМОНЯК*

С АРГАНОВО МАСЛО

SCHAUMA   
шампоан  

400 мл

SYOSS   
боя за коса  

различни 
нюанси

КУПИ 
ПРОДУКТ

РЕГИСТРИРАЙ  
КАСОВАТА БЕЛЕЖКА 

НА SK-PROMO.BG  
И УЧАСТВАЙ ЗА

НАГРАДА
СЕШОАР 

REMINGTON!

GLISS   
маска 4в1 
400 мл

ПРОТЕИНОВА 
МАСКА 4в1 с 

96% естествени 
съставки*

Дълготрайна 
боя с 

ХИАЛУРОНОВА 
КИСЕЛИНА. 

GLISS   
шампоан 250 мл 

спрей-балсам 200 мл

*включително вода

GLISS 
COLOR   
боя за коса  
различни 
нюанси671

895

391
559

802
1069

371
495

299
499 551

689
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https://remedium.bg/gliss-1615/b
https://remedium.bg/schauma-nature-moments-vazstanovyavasht-shampoan-za-silno-uvredena-kosa-s-ekstrakt-ot-yagoda-banan-i-chia-h400-ml-150978/p
https://remedium.bg/syoss-professional-performance-boya-za-kosa-4-15-dusty-chrome-153618/p
https://remedium.bg/palette-perfect-gloss-color-krem-boya-za-kosa-bez-amonyak-x70-ml-3-0-tamen-shokolad-154914/p


За домаwww.remedium.bg  

МЕДИКС Активна пяна
Почистващ препарат, 
500 мл
различни видове

380
475

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

FROSCH Universal Cleaner 
pH-Neutral 
Универсален почистващ 
препарат, 1 л 

SEMANA 
Омекотител, 
1.45 л/1.7л/1.9 л

217
289

296
395

280
329

557
655

ЕМЕКА Maxi Кухненска хартия, 3 бр.
различни видове
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https://remedium.bg/brite-safety-wash-karpichki-za-tsvetno-prane-x20-broya-67847/p
https://remedium.bg/semana-extra-fresh-blue-whisper-omekotitel-kontsentrat-h1700-ml-152366/p
https://remedium.bg/semana-moonflower-azure-sparkle-kontsentriran-omekotitel-za-takani-h1900-ml-140391/p
https://remedium.bg/frosch-universal-cleaner-ph-neutral-universalen-preparat-s-ph-neutral-x1000-ml-66104/p
https://remedium.bg/emeka-maxi-white-kuhnenska-hartia-x3-broya-149849/p
https://remedium.bg/medix-faience-expert-preparat-za-fayans-i-hromirani-povarhnosti-x500-ml-67920/p
https://remedium.bg/medix-grill-preperat-za-maznini-x500-ml-67918/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.

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. 
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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 01-31.07.2020 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 

3074
3415
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