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СЕПТЕМВРИ 2020

Промоционален каталог №163

Избрани предложения от над 8500 промоции, комплекти и трайно ниски цени

1565
52

12

NOVANIGHT,
16 таблетки
Хапчето за сън. Тройно
действие – улеснява
заспиването, намалява
събуждането през нощта,
подпомага възстановителния
сън. Не води до привикване.

995
46

8

NO-SPA Max 80 mg,
24 таблетки
Максимум сила при болка в
корема и бъбреците. При
възпаление на пикочните пътища,
пикочния мехур, жлъчния мехур и
камъни в бъбреците.
Лекарствен продукт за възрастни.
Преди употреба прочетете листовката.
В аптеките без рецепта. А0007/12.12.2019

1379

13

10

МУСТЕЛА
Крем против подсичане 1-2-3,
100 мл
Комплексна грижа за кожата
в областта на пелената.
Предпазва, успокоява, заздравява.

5999

5099
LIERAC Deridium
Противостареещ крем за
нормална/суха кожа, 50 мл
Забавя стареенето на
кожата. Включва 8%
противостареещ растителен
комплекс. Гъвкавостта и
тонусът на кожата са
възстановени.
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Уринарен тракт
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Настинка и грип
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Коса, кожа, нокти

5888
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www.remedium.bg

str. 3

www.remedium.bg

Коса, кожа, нокти

- Подпомага нормалното хидратиране
на кожата.
5265

3949

- Поддържа еластичността на кожата
и забавя процесите на стареене.

ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА 150 mg
GNC Women’s Hyaluronic Acid 150 mg
Хранителна добавка
30 капсули
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Коса, кожа, нокти
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Ставни и мускулни болки
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При болки
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При болки
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KINESIO Tex Gold FP
Хипоалергенна кинезиотейп
лента, 5 см x 5 м
Медицинско изделие Клас I.
Без латекс. Водоустойчива.
различни цветове

2699

2024

KINESIO Tex Classic Хипоалергенна
кинезиотейп лента, 5 см x 4 м
Медицинско изделие Клас I.
Без латекс. Водоустойчива.
различни цветове

1799

1529

ДИАЛГИН 1000 mg, 6 сашета
Патентован състав с по-бърз
и по-мощен ефект. При болка
и температура.
ВОЛТАРЕН Форте 2.32% Гел, 50 г
До 12 часа без болка в ставите.
Волтарен Форте 2.32% гел е лекарствен продукт без
лекарско предписание за възрастни и юноши над 14 години.
Съдържа диклофенак диетиламин.
Преди употреба прочетете листовката.
А0152/01.08.2019; CHBA/CHVOLT/0015/19

1469
49

12

За възрастни и деца над 15 години. Съдържа метамизол.
Преди употреба прочетете листовката. А128/11.08.2016

349
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Имунитет, имунна система и
значението им за здравето
Имунитетът е състояние на издръжливост, защита и адаптация на организма срещу вредното влияние на различни
патогенни фактори на околната страна. Имунитетът представлява способността на тялото да различава чуждите от
своите вещества в организма и да ги неутрализира, премахва или метаболизира чрез имунния отговор. Имунната
ни система е от съществено значение за нашето оцеляване. Без нея телата ни биха били отворени за атака от
бактерии, вируси, паразити и др. Имунната ни система ни
поддържа здрави, докато се движим през море от патогени. Имунната система се разпространява в цялото тяло и
включва много видове клетки, органи, протеини и тъкани.
Най-важното е, че тя може да различи нашата тъкан от
чуждата, мъртвите и дефектните клетки също се разпознават и се отстраняват от имунната система. Ако имунната
система се сблъска с патоген, например бактерия, вирус
или паразит, тя създава т.нар. имунен отговор. Антиген е
всяко вещество, което може да предизвика имунен отговор. В много случаи антигенът е бактерия, гъбички, вирус,
токсин или чуждо тяло. Но може да бъде и една от нашите собствени клетки, която е дефектна или мъртва.
Имунната система на всеки човек е различна, но като
общо правило тя става по-силна в зряла възраст, тъй като
ние през целия си живот сме изложени на патогени. Ето
защо тийнейджърите и възрастните хора са склонни да
се разболяват по-рядко от децата. Има три типа имунитет
при хората, наречени вроден, адаптивен и пасивен. Вроденият е този, с който всички сме родени. Човешката имунна система, подобно на тази на много животни, атакува
чужди нашественици от първия ден. Този вроден имунитет
включва външните бариери на нашето тяло. Първата линия
на защита срещу патогени са кожата и лигавиците на гърлото и червата. Този отговор е по-общ и неспецифичен.
Ако патогенът успее да избяга от вродената имунна система, започва адаптивен или придобит имунитет. Придобитият имунитет ни защитава от патогени и се развива с
течение на живота. Докато сме изложени на болести или
се ваксинираме, ние изграждаме библиотека от антитела
към различни патогени. Това понякога се нарича имунологична памет, защото нашата имунна система помни
предишни врагове. Пасивният имунитет е „взаимстван“
от друг източник, но не трае безкрайно. Например, бебето получава антитела от майката през плацентата преди
раждането и след това от кърмата. Този пасивен имунитет
предпазва бебето от някои инфекции през първите години
от живота му.

Тъй като имунната система е толкова сложна, има много
потенциални начини, по които може да се обърка нейното
нормално функциониране. Видовете имунно разстройство
попадат в три категории: имунодефиците възникват, когато
една или повече части от имунната система не функционират. Те могат да бъдат провокирани по много причини, включително възраст, затлъстяване и алкохолизъм. В
развиващите се страни недохранването е често срещана
причина. СПИН е пример за придобит имунодефицит. В
някои случаи имунодефицитите могат да бъдат унаследени,
например, при хронична грануломатозна болест, при която
фагоцитите не функционират правилно. При автоимунни
условия имунната система погрешно е насочена към здрави клетки, а не към чужди патогени или дефектни клетки.
Автоимунните заболявания включват целиакия, диабет тип
1, ревматоиден артрит и болест на Грейвс и др. При
свръхчувствителност имунната система реагира по начин,
който уврежда здравата тъкан. Пример е анафилактичният
шок, при който тялото реагира на алерген толкова силно,
че може да бъде животозастрашаващо.
Имунната система е невероятно сложна и изключително
жизненоважна за нашето оцеляване. Няколко различни
системи и видове клетки работят в перфектна синхронност (през повечето време) в цялото тяло, за да се преборят с патогените и да изчистят мъртвите клетки.
Как да повишим имунитета
Няколко дребни промени в начина на живот могат да
спомогнат за повишаване на имунитета, като например:
- Не пушете.
- Яжте диета с високо съдържание на плодове и зеленчуци, здравословни мазнини и повече ферментирали храни
или приемайте пробиотици.
- Умерените упражнения могат да намалят възпалението
и да помогнат на имунните ви клетки да се регенерират
редовно. Пример за такива са бързо ходене, колоездене,
джогинг, плуване и лек туризъм. Повечето хора трябва да
се стремят към поне 150 минути упражнения на седмица.
- Поддържайте здравословно тегло.
- Ако пиете алкохол, пийте само умерено.
- Старайте се да си набавяте поне 7-8 часа сън всяка нощ.
- Опитайте се да сведете до минимум стреса.
Най-добрите известни хранителни добавки за повишаване на имунитета са ехинацея, котешки нокът, черен бъз,
коластра, чесън, прополис, коластра, японски гъби, жен
шен, мравчено дърво, както и витамини, минерали и антиоксиданти.
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ВИТАМИН С 500 mg,
100 вегетариански каплети
Допринася за нормалната
функция на имунната система
и защитата на клетките от
оксидативен стрес.

1689
51

13

ЕХИНАЦЕЯ Екстракт 500 mg,
100 капсули
Допринася за поддържането
на нормалната функция на
имунната система.

5709

4282
OPTIME
Липозомен витамин В12, 100 мл
Иновация за директно
клетъчно усвояване. Найвисокоефективната позната
форма на добавка с бързи
резултати. Липозомите
капсуловат активното вещество
и се сливат с клетката, без
необходимост от храносмилане.

ФЕРОТОН, 14 сашета
Желязо от естествен източник.
Висок процент на резорбция.

2325
76

19

АБОЦЕЛУКС Витамин С +
Zn (цинк), 30 капсули
Допринася за нормалната
функция на имунната
система, за защитата на
клетките от оксидативен
стрес и за намаляване
на чувството на
отпадналост и умора.

935
42

8

3755

3004

DRAGON SUPERFOODS
Мака на прах, 200 г
Суперхрана, богата на
въглехидрати, витамини
и минерали. Спомага за
издръжливостта и адаптацията
на тялото, популярна като
храна афродизиак.

875
88

7
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КИДС ИМУН ДИФЕНС,
60 дъвчащи таблетки
Укрепват имунната система,
поддържат естествената
устойчивост на детския
организъм, както и нормалното
състояние на костите и зъбите.
За деца над 4 години.

3659

29

27

ФИТОНАЗАЛ Педиатрик Спрей
аерозол при запушен нос, 125 мл
С двойно деконгестантно
и промиващо действие. За
третиране на назалната
конгестия при състояния на
настинка, грип и ринити.
Подходящ и за кърмачета от
6-месечна възраст.

2675

22

74

АПЕТИСТЕР Джинуър
Сироп с билки и
витамини за деца,
100 мл
Стимулира апетита.
Има приятен вкус на
малина и касис.

1505
79

12

КИДС МУЛТИ Мултивитамини за
деца от 2 до 12 г.,
120 дъвчащи желирани таблетки
Съдържат комплекс от витамини,
които са важни елементи за
растежа и развитието на
децата. С превъзходен натурален
вкус, без глутен и млечни
продукти. С подсладител.

3985
88

31

IMMUNOMIX Plus Сироп за деца
с ехинацея и черен бъз, 210 мл
За подпомагане на
естествената защита на
организма, благодарение на
мултифракционен екстракт от
ехинацея и сока от черен бъз.

2539
58

21

FAMILIA
Swiss Choco Teddy/
Jungle Crunch Cereals
Зърнена закуска, 250 г

539
31

4
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ОКУХИЛ С Капки за очи,
10 мл
Натриев хиалуронат – 1,2
mg/ml и екстракт от
невен. Успокоява зачервени,
уморени и раздразнени очи.
Троен ефект: протективен,
противовъзпалителен и
регенериращ.

1919

16

31

755
42

6

ОКУФЛАШ Капки за очи, 2 x 10 мл
С екстракт от очанка (Euphrasia officinalis).
За промивка при раздразнения от фактори
на околната среда, козметика, контактни
лещи, неинфекциозни възпаления на клепачите
и конюнктивата. Приложим при новородени,
бременни жени и кърмачки.

Сухи очи – как да се справите с това
в ежедневието си
Сухите очи са често срещано състояние, което възниква, когато слъзната секреция не е в състояние да
осигури адекватно овлажняване на очите ви. Признаците и симптомите, които обикновено засягат и
двете очи, могат да включват: парене или дразнене,
чувствителност към светлина, зачервяване на очите,
трудности при носенето на контактни лещи, при шофиране през нощта, замъглено зрение, усещането за
„пясък“ или умора в очите.
Сълзите са сложна смес от вода и неорганични вещества, която овлажнява очите, а също така помага
да ги защитите от инфекция. За някои хора причината за сухите очи е намаленото производство на
сълзи. Чести причини за този проблем са определени медицински състояния, някои лекарства, недостиг
на витамин А в организма и носенето на контактни
лещи. Състоянията, които провокират повишеното изпарение на сълзите включват: вятър, дим, сух въздух,
докато четете, шофирате или работите на компютър.
Производството на сълзи обикновено намалява с напредването на възрастта. Сухите очи са по-често срещан проблем при хора над 50 години и при жените,
особено ако изпитват хормонални промени поради
бременност, използвайки противозачатъчни хапчета
или менопауза.
Ако изпитвате сухота в очите, обърнете внимание на
ситуациите, които най-вероятно причиняват вашите
симптоми. След това намерете начини да избегнете
тези ситуации, за да предотвратите симптомите на

вашите сухи очи. Например:
• Не насочвайте сешоари, климатици или вентилатори
към очите си;
• Овлажнявайте въздуха в помещението, особено
през зимата;
• Носете слънчеви очила или други защитни очила;
• Ако четете или вършите друга задача, която изисква
визуална концентрация, правете периодични почивки
на очите. Затворете очите си за няколко минути или
мигайте многократно в продължение на няколко секунди, за да помогнете да разпределите равномерно
сълзите върху очите;
• Въздухът на голяма надморска височина, в пустинните райони и в самолетите може да бъде изключително сух. Когато прекарвате време в такава среда,
е полезно често да затваряте очи за няколко минути
наведнъж, за да сведете до минимум изпаряването
на сълзите си;
• Поставете екрана на компютъра под нивото на очите, така че да не отваряте очите си толкова широко.
Това може да помогне за забавяне на изпаряването
на сълзите между миганията;
• Спрете и/или избягвайте пушенето. Димът може да
влоши симптомите на сухота в очите.
Ако имате хронични сухи очи, използвайте капки за
очи, за да ги поддържате в добро състояние. Освен
овлажняването на очите, някои изкуствени сълзи насърчават тяхното заздравяването, а други работят за
намаляване на изпарението на сълзите.
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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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Сърдечно-съдова система

АЦЕСАЛ Протект 100 mg
ацетилсалицилова киселина,
40 таблетки
Запази сърцето здраво като щадиш
стомаха. За профилактика и превенция на
сърдечно-съдови инциденти.
ИАЛ: А61/31.03.2016

РИБЕНО МАСЛО Плюс Коензим
Q-10, 60 софтгел (меки) капсули
Комбинация от омега-3 и
коензим Q-10. Допринася за
поддържането на сърдечното
здраве.

359
87

2

7079

5309

ЕКСТРАКТ ОТ ГРОЗДОВИ СЕМКИ
300 mg, 100 капсули
Подпомага нормалната
функция на сърдечно-съдовата
и кръвоносната система.
Антиоксидантно действие.
НеоМагни Кардио, 50 таблетки
Натурален магнезий с добавени глог, калий
и витамин В. Поддържа нормалното
кръвообращение и нормалното кръвно
налягане.

1235

10

50

5409

4057

КОЕНЗИМ Q-10 100 mg,
60 софтгел (меки) капсули
Коензим Q-10 благоприятства
функционирането на сърцето.
Защитава клетките от
оксидативен стрес.
ДЕТРАЛЕКС, 90 таблетки
Лечение на симптоми, свързани с венознолимфна 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

4909
18

44

4989

3991
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Нервна система

За здраво сърце
и стабилно кръвно

При крампи
и мускулна треска

При стрес, умора
и безсъние

1279

1087

Наздраве с
Тялото ни има нужда от широк набор от витамини и минерали, за да може всички
системи и процеси в него да функционират правилно. Магнезият е четвъртият
най-разпространен в клетките минерал след калция, фосфора и калия. Той е
жизненоважен елемент, необходим за правилното функциониране на нервната система
и мускулите. Нужен е също за производство на енергия от клетките, тъй като
поддържането на нивата му в норма ускорява метаболизма и оказва благотворно
влияние на сърдечно-съдовата система.
Когато не може да се набави ефективно от от храната, липсата на този минерал в
организма може да доведе до мускулни крампи, главоболие, сърдечни проблеми,
болезнена менструация, нарушения в съня, нервност, умора и др. Бременните жени
също имат повишена необходимост от магнезий.
Biolectra Magnesium 243mg forte е произведен по уникална патентована
топо-технология. Тя осигурява отлична разтворимост на таблетките, гарантира
абсорбцията от организма и дълготрайното действие на биоактивните съставки
непосредствено след приема. Biolectra Magnesium се предлага под формата на
ефервесцентни таблетки в два освежаващи приятни плодови вкуса – лимон и портокал.
Прочетете повече на biolectra.bg
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Храносмилателна система

ПРОБИОТИК
Комплекс 1 млрд. бактерии,
100 вегетариански капсули
Съдържа 8 щама пробиотични
култури и подпомага нормалното
функциониране на стомашночревния тракт.

2709

20

28

60

БИО-КУЛТ Мигреа, 15 капсули
„Пробиотик на годината“
за нормална функция на
храносмилателната и нервната
система.

1085
22

9

3299
74

24

32

БИО-КУЛТ, 60 капсули
Комплексна грижа за цялото
семейство – в помощ
на имунната система
и балансираната чревна
микрофлора.

3365

СУПЕР ХРАНОСМИЛАТЕЛНИ
ЕНЗИМИ, 100 капсули
Съдържа патентована смес от
ензими с доказана биоактивност.
Подпомага храносмилането на
протеините, въглехидратите и
мазнините.

ИБЕРОГАСТ,
20 мл перорални капки
Със силата на 9 лечебни
растения за облекчаване на
множество стомашно-чревни
симптоми.

Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица
над 3 години. Съдържа екстракти от девет лечебни
растения. Преди употреба прочетете листовката.
A0045/14.02.2019

929
90

7

ИМОДИУМ Инстант, 6 таблетки
Не позволявай диарията да те спре. Живей
пълноценно! Мигновено се разтваря върху
езика, бърз прием без вода.
Лекарствен продукт без лекарско предписание за
възрастни и деца над 6 години. Съдържа лоперамидов
хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
А0043/27.02.2020

655
57

5
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ФЕМАРЕЛ Ричардж,
56 капсули
Без пауза в твоята
менопауза! Без горещи
вълни. Патентована
съставка DT56а, ленено
семе и витамин В6.

4869
39

41

Маслото от вечерна иглика е естествен източник на гамалиноленова киселина (GLA) (омега-6). Допринася за поддържането
на нормалния хормонален баланс в женския организъм.
Подпомага нормалното състояние на кожата.

МАСЛО ОТ ВЕЧЕРНА ИГЛИКА
1300 mg, 180 софтгел (меки)
капсули

7699
59

61

МАСЛО ОТ ВЕЧЕРНА ИГЛИКА
1300 mg, 90 софтгел (меки)
капсули
КЛИМЕНУМ,
28 таблетки ден + 28 таблетки нощ
Хранителна добавка с благоприятен ефект
върху симптомите при жени в менопауза.

2829

24

05

4369

3495

МАСЛО ОТ ВЕЧЕРНА ИГЛИКА
500 mg, 90 софтгел (меки)
капсули

2219
75

17
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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.

БИОВИТА Клетъчна грижа за диабетици,
30 капсули
За добър метаболизъм, нормална кръвна
захар и тегло. Подходящ при инсулинова
резистентност, наднормено тегло,
предиабетно състояние, метаболитен
синдром, диабет.

59
12
2169
79
35

10
18

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.

ДИАБЕКАН Ретино, 30 капсули
Допринася за поддържане на нормалното
зрение при диабетици. Защитава клетките
от оксидативен стрес. Благоприятно
повлиява нивата на кръвната захар.
Допринася за намаляване на чувството на
отпадналост и умора.

398919
14
43
66

27
12

Рискът да имам диабетна ретинопатия
Д-р Весела Михнева,
ръководител на Метаболитното отделение в Клиниката
по ендокринология на
ВМА – София, ще ни
разкаже за диабетната ретинопатия,
едно от най-честите
усложнения при захарен диабет.
Какво е диабетна ретинопатия?
Диабетната ретинопатия е състояние на очите, което
може да причини загуба на зрението и слепота при
хора, които имат диабет. То засяга кръвоносните съдове в ретината (чувствителния към светлина слой в
задната част на окото ви).
Какъв е рискът да имам диабетна ретинопатия?
Всеки с диабет може да получи диабетна ретинопатия,
включително хора с диабет тип 1, тип 2 и гестационен
диабет (диабет, който може да се развие по време на
бременност).
Диабетната ретинопатия (ДРП) засяга до 80 % от тези,
които имат диабет от 20 или повече години. ДРП е найчестата увреда на очите при диабетици, както и една
от водещите причини за слепота сред работоспособното население. ДРП е причина за 12% от новооткритите
случаи на слепота годишно.
Какво мога да направя, за да предотвратя
диабетната ретинопатия?

Поддържане на нивата на кръвната захар възможно
най-близки до нормалните е най-добрият начин да намалите риска от диабетна ретинопатия. Ако развиете
диабетна ретинопатия, ранното лечение може да спре
увреждането и да предотврати слепотата.
Диабекан Ретино е продукт, който допринася за поддържането на нормалното зрение при диабетиците и
намалява риска от развитие на ДРП. В състава на Диабекан Ретино се съдържат редица ретинопротективни
биологично активни съставки:
Воден екстракт от цейлонска канела, който допринася
за подобряване на инсулиновата секреция, както и за
намаляване на инсулиновата резистентност.
Витамин А – мощен антиоксидант, участва в окислително-възстановителните процеси, които регулират белтъчния синтез и помага за нормалния обмен на веществата.
Лутеин и зеаксантин – мощни антиоксиданти, които поддържат здравето на очите и доброто зрение.
Рутин, глутатион, витамини Е и С – мощни антиоксиданти, които допринасят за защитата на клетките от
оксидативен стрес, а от своя страна рутинът укрепва
стената на кръвоносните съдове.
Цинк – допринася за поддържането на нормално зрение,
защитава клетките от оксидативен стрес, допринася за
нормалното протичане на метаболизма на витамин А.
Уникалната комбинация от всички тези съставки на Диабекан Ретино, само в 1 таблетка на ден, е верен
помощник при поддържане на оптимално зрение при
всеки диабетик и предпазва от развитието на ДРП.
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1959
67

2029
23

15

16

Почистващ гел
за мазна, склонна
към акне кожа
200 ml

Балансираща почистваща
вода за мазна, склонна към
акне кожа
150 ml

1889
11

15

Стик - коректор
за интензивно локално
приложение
10 ml

2319
55

18

Себум-нормализиращ
крем за себорейна кожа,
склонна към акне
40 ml
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2809
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2311

6085
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НОВО
BIONIKE Defence Hydra5 Оцветен копринен BB крем със
слънцезащитен фактор SPF 15, 40 мл
Овлажнява, защитава и изравнява тена, като прикрива
несъвършенствата и оставя естествено нежно сияние.
Осигурява безупречно гладко покритие. Подходящ за всеки тип
кожа. Предлага се в два нюанса – Medium и Light.

3959
67

31

BIONIKE Defence Eye
Околоочен крем против
бръчки за чувствителна
и нетолерантна кожа,
15 мл

BIONIKE Defence Eye
Околоочен гел против
подпухналост за
чувствителна кожа,
15 мл

BIONIKE Defence Eye
Оцветен околоочен
крем против тъмни
кръгове за чувствителна
и нетолерантна кожа,
15 мл

3419
35

27
NEUTROGENA Clear & Defend
2 в 1 почистващ гел и маска,
150 мл
Помага за изчистването
на кожата от пъпки още с
първата употреба, като я
прави по-добре защитена
срещу повторната им поява.

1019
15

8

NEUTROGENA Hydro Boost
Хидратиращ гел, 50 мл
С Hyaluronic Gel Matrix
механизъм на действие –
хидратира и възстановява
кожната бариера отвътре
навън и отвън навътре.

2575

1931
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VICTORIA BEAUTY
Измиващ гел за лице с охлювен
екстракт, 200 мл
Подарете си грижа за изящно
чиста и тонизирана кожа.

GARNIER Pure Active
Мицеларна вода за лице, 400 мл
Само с помощта на един
памучен тампон нечистотиите
и остатъците от грим
са отстранени, а кожата
е почистена и освежена.
Отстранява излишния себум
и е специално създадена
за чувствителна кожа с
несъвършенства.

575
74

729
47

3

5

RIVANA Лавандулово масло, 10 мл
Подмладява, обновява,
регенерира, поддържа кожата
здрава и еластична. Балансира
мазната кожа. Предпазва кожата
от преждевременно стареене.
AROMA Labora Lift&Firm
Дневен крем SPF 30, 50 мл
Цялостна противостарееща грижа – стяга
кожата, видимо намалява бръчките и
подхранва в дълбочина.

495
21

4

529
97

3

BIOTRADE Acne Out Активен
лосион против гнойни пъпки и
черни точки, 60 мл
Регулира омазняването, успокоява
кожата, балансира микробиома.

2239

20

15

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

875
44

7
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499
99

3

25
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2339

909
18

8

str. 33

Разкрасяваща грижа

www.remedium.bg

ESSENCE SPF 20
Hydrating + Perfecting
База за грим хидратираща,
15 мл

ESSENCE you better work!
Тониран дневен крем за
лице, 30 мл
различни нюанси

849
52

849
25

5

4

BONILASH
Серум, стимулиращ растежа на миглите, 3 мл
Сгъстява и придава обем на миглите.
Предотвратява прекомерното падане на
миглите. Подходяща грижа след прилагане на
изкуствени мигли.

5599

39

19

MAYBELLINE Volum’Express
Classic Спирала
Незабавно придава по-голям
обем на миглите, без
сплъстяване. Специално
разработена формула и четка
за колосален обем.

799
39

6

ESSENCE Plumping Nudes
Гланц за устни за обем,
4.5 мл
различни цветове

499
24

3

MAX FACTOR Lash Revival
Основа за спирала
Уникална подхранваща формула,
обогатена с витамин Е, масла
и микрофибри. Придава обем,
уплътнява и удължава миглите.

1865
12

12

Купи два продукта MAYBELLINE
и можеш да спечелиш GARNIER
Мицеларна вода, 125 мл

Подаръкът се предоставя на касата при
закупуване на два продукта от марката
Maybelline на един касов бон и изтегляне
на печеливша скреч карта. Промоцията
е валидна за периода 01.09 – 30.09.2020 г.
или до изчерпване на количествата.
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BIONIKE Defence Man Dry Touch
Рол-он против изпотяване за
мъже, 50 мл

BRUNO BANANI Тоалетна вода, 50 мл
различни аромати за мъже

4995

34

97

DUREX Презервативи, 10/12 бр.
Изработени от естествен
латекс, с анатомична форма.
Осигуряват максимално
чувствено и естествено
преживяване.
различни видове

1339
38

11

PHILIPS One Blade Face & Body
За подстригване, оформяне и
бръснене на всякаква дължина
на косъма. За сухо и мокро
бръснене, с три приставки
+ приставки за тяло и за
допълнителна защита на
чувствителните зони.

9999

84

99

1779

1423

IDC Institute Маска за лице
срещу омазняване за мъже, 15 г
За дълбоко почистване.
Съдържа морски минерали
с противовъзпалителни и
антисептични свойства.
Контролира омазняването.
Успокоява и хидратира.

299
09

2

WILKINSON
Sword Quattro Titanium
Мъжка самобръсначка, 1 бр.
С 4 остриета и овлажняваща
лента за бързо, прецизно и
комфортно бръснене.

1079
60

8
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3995

3596

249
99

1

3995

3596
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SEBAMED Baby
Крем против подсичане, 100 мл
Предоставя ефективно
облекчение и надеждна защита
срещу подсичане. С пантенол,
който стимулира лечебния
процес.

*

БЕБЕЛАН Мокри кърпички, 3 пакета по 24 бр.

16

79

12

PUFIES Sensitive Гащи
Новите Пуфис гащи – меки като бебешки
дрешки.
различни размери

1739

59

16

52

2

29

*Отстъпката е от стойността на комплекта.

SEPTONA Нежни бебешки влажни кърпи,
64 бр. с капак
Подходящи за използване от първия ден.
Без парабени, алергени, алкохол.

183

229
95

1

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

599
39

5

БЕБО Влажни кърпички с екстракт
от лайка/алое вера, 72 бр. с капак
Хипоалергенна формула. Изработени от здрава,
неразтеглива материя. Без парабени, алергени,
алкохол.

245
08

2
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PLASMON Месно пюре, 2 х 80 г
различни видове

HIPP Плодово пюре, 125 г

445
56

259
94

3

1

BEBELAN Lacta 3
Мляко за деца от
1 до 3 години, 400 г

БЕБЕЛАН ОВКО Зеленчуково пюре, 100 г

1315
18

11

КАЛГЕЛ Гел за венци, 10 г
Облекчава болката, причинена от никнене на
зъбки при бебетата.
Лекарствен продукт без лекарско предписание. Подходящ
за бебета над 3-месечна възраст. Съдържа цетилпиридинов
хлорид/лидокаинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете
листовката. A0016/10.01.2019

729
20

6

149
19

1
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379
03

3

479
83

3
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MATERNEA Крем против
стрии, 150 мл
Повишава еластичността
на кожата, защитава я
от отпускане, подхранва
и предпазва от стрии.

1379

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

7109

10

5332

34

CANPOL babies Бикини за
след раждане, 5 бр.
Дишащи и удобни бикини
за еднократна употреба
през следродилния период.
Индивидуално опаковани.

CLEARBLUE Plus Тест за бременност, 1 бр.
Разработен така, че да можете максимално
лесно да се тествате за бременност и да
получите резултат с точността, която
очаквате от Clearblue, само след 1 минута.

1039
83

529
97

8

3

Клинично тествани, хипоалергенни, подходящи за
ползване от първия ден на бебето, както и за хора
с чувствителна кожа.

ТЕО Бебе
Капсули,
14 бр.

765
50

6

ТЕО Бебе
Течен перилен
препарат,
1.1 л

719
47

6

ТЕО Бебе
Омекотител,
1.9 л

719
47

6
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препоръчано от:

829
80

829
80

5

5

589
12

4

589
12

4
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ДЕТСКИ КОМПЛЕКТ
Четка за зъби
Паста за зъби,
25 мл
любими герои

PHILIPS Sonicare Детска електрическа
звукова четка за зъби
С два режима на мощност, премахва
до 75% повече плака от ръчна четка
за зъби. С гумирана глава за защита
на растящите зъби.

*
*Отстъпката е от стойността на комплекта.

485
12

4

9899
24

74

AQUAFRESH
Детска четка за зъби

AQUAFRESH Детска паста за зъби
Advance Kids, 75 мл
Splash, 50 мл

399
19

3

449
82

3

FROSCH Sensitiv-Seife
Детски течен сапун,
300 мл с помпа
500 мл пълнител

379
22

3
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359
69

2
Изпитайте нашата нова формула с
10x по-дълготрайно охлаждане *
*в сравнение с флуоридна паста за зъби

Чувствителни зъби?
ЕПОРЪЧВ
-ПР

С

ТО

769
92

6

Е

ОТ

1

вГ
ермания

ИТ

Номер

**

1449

А
АН

НАЙ

За незабавно* и дълготрайно облекчение на болката

З
М АТ О Л О

809
28

Period trajanja akcije: 28.02-13.03.2019.

7

* За незабавно облекчение, нанесете върху чувствителните зъби с върха на пръста и масажирайте леко в продължение на 1 минута
** Elmex е най- препоръчваната марка паста за зъби в Германия. Източник: Dental Tracking Study, проучване сред 300 стоматолози, 2018.

1304
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PARODONTAX
Extra Soft
Четка за зъби

PARODONTAX Паста за зъби, 75 мл

665
99

4

545
09

4

VITIS Gingival – за ежедневна грижа при чувствителни и възпалени венци. Намалява натрупването на бактериална плака.

VITIS Gingival
Паста за зъби, 100 мл
Подсилва емайла на зъбите.
Защитава, заздравява и
ревитализира венците.

1025
20

VITIS Gingival
Вода за уста, 500 мл
Повишава антисептичното
действие на съставките,
което осигурява максимална
защита на устната кухина.

1465
72

8

11

CURAPROX
Четка за зъби

909
73

7
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769
15
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*

HIMALAYA Complete Care Паста за зъби, 75 мл + 40 г free
HIMALAYA Sparkly White Паста за зъби, 75 мл + 40 г free

385
89

2

*Отстъпката е от стойността на комплекта.

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

1159

TRISA Profilac Complete Medium
Четка за зъби
За перфектна защита и
цялостна грижа за венците и
зъбите, благодарение на уникално
позиционираните снопчета.

615
61

10

SPLAT Special Blackwood
Паста за зъби, 75 мл
Активна черна паста за зъби за ефективно
и безопасно избелване на емайла.

1155
24

9

4

43

TRISA Паста за зъби, 75 мл
Подобрена формула 8 в 1 – за цялостна и
ефективна грижа за устната кухина.

769
77

5
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COREGA Фиксиращ крем за протези, 40 г

COREGA Максимално покритие/Комфорт
Фиксиращ крем за протези, 40 г

845
61

785
67

7

6

Предимствата на зъбните протези и
най-добрият начин да се грижим за тях
Протезите осигуряват много ползи за хората, при които липсват част от естествените зъби. Те подобряват
външния вид на усмивката и намаляват увисването на
лицето. Създадени специално за вас, протезите ви позволяват да говорите и да се храните както обикновено,
да водите пълноценен живот и могат да намалят понататъшните проблеми с оралното здраве. Протезите
възстановяват естетическата привлекателност и връщат
самочувствието ви. Тъй като протезите са сменяеми,
можете да поддържате щателна рутинна хигиена с минимални усилия.

565
80

4

ПРОТЕФИКС Фиксиращ крем за зъбни
протези, 47 г
Незабавно действие с изключителна
фиксираща сила и при мокра основа.
Гарантирано немско качество.

Зъбните протези изискват правилна грижа, за да изглеждат добре и да бъдат чисти. Важното е да работите правилно с тях и да бъдете сигурни, че не ги
огъвате или увреждане при почистване. Почиствайте
протезите си поне всеки ден с четка с мек косъм и
неабразивен препарат, за да премахнете храна, плака
и други отлагания. Ако използвате лепило за протеза,
почистете и остатъците от него. Повечето видове протези трябва да останат влажни, за да запазят формата
си. Консултирайте се със своя зъболекар за правилното
съхраняване на вашите протези през нощта и следвайте инструкциите на производителя относно подходящите почистващи разтвори. Изплаквайте старателно
протезите, преди да ги поставите обратно в устата си,
тези разтвори могат да съдържат вредни химикали,
които причиняват повръщане, болка или изгаряне при
поглъщане. Планирайте редовни зъболекарски прегледи. Посетете зъболекаря, ако протезите ви се разхлабят. Разхлабените протези могат да причинят дразнене,
язви и инфекция.
Препоръчително е да избягвате абразивни почистващи
материали, четки с твърд косъм, силни почистващи
препарати и пасти за зъби, които могат да повредят
вашите протези. Не използвайте избелващи продукти,
защото те могат да отслабят протезите и да променят
цвета им. Не накисвайте протезите с метални приставки в разтвори, които съдържат хлор, защото той може
да причини корозия на метала. Избягвайте гореща или
вряла вода, която може да изкриви протезите ви.
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1185
89

8

825
19

6

1195
96

8

649
87

4

695
21

5

1085
14

8
395
96

2

1189
92

8

829
22

6

19

85

1489
1085
14

8
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REXONA Спрей против
изпотяване, 150 мл
48-часова защита срещу
изпотяване и неприятни
миризми. Надеждна грижа за
приятни и сухи подмишници.
различни видове

FROSCH Течен сапун,
500 мл пълнител
различни видове

379
22

485
40

3

3

PALMOLIVE
Течен сапун,
500 мл пълнител

PALMOLIVE
Душ гел, 500 мл

PALMOLIVE Сапун, 90 г

119
01

419
14

1

WET HANKIES
Влажни антибактериални кърпички, 72 бр.
Съдържат алкохол денат и допълнителен
антисептичен агент. С дискретен свеж
аромат. Изключително практични и
подходящи за дома, колата и офиса.

3

309
94

2

SCOTTISH Fine Soaps Au Lait
Сапун с мляко, 300 г
Обогатен с органично мляко и масло от
карите, с нежен деликатен аромат.

619
95

4

1379
03

11

str. 52

Грижа за краката

FARMONA
Део спрей против изпотяване
и гъбички, 180 мл
различни видове

869
65

6

4

БИЛЕ Snail Cream
Интензивно регенериращ крем за пети, 50 мл
99% натурална безводна козметика – без
вода, с концентрат от хайвер от охлюви.

BEAUTY FORMULAS
Спрей за крака/за обувки,
150 мл

399
79

2

PUREDERM
Ексфолираща маска за крака тип
„чорап“ с папая и лайм,
2 чорапчета
Ексфолиращ корейски ритуал
за неустоимо меки и гладки
стъпала.

719
67

5

849
37

www.remedium.bg

499
74

3

БИЛЕ
Подхранващ крем-вазелин, 40 мл
За силно напукани пети с масло от
розмарин и жълт кантарион.

TITANIA Део спрей
за стъпала/за обувки,
200 мл

635
08

5
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LYCIA …твоята кожа много
гладка и мека за дълго…

LYCIA
Ленти за лице,
20 бр.

LYCIA Perfect Touch
Крем за депилация на лице,
50 мл

539
58

4

VEET Ленти за крака и тяло за
чувствителна кожа,
2 пакета х 12 бр.
Лесни и удобни за употреба,
дори и при много къси
косъмчета. Здраво захващане и
ефективно отстраняване само
с едно движение.

ПРОМО
ПАКЕТ

1515

BIC Twin Lady
Дамска еднократна
самобръсначка, 5+1 бр.
С две ножчета за гладко,
нежно бръснене.

439
51

3

WILKINSON
Sword Intuition Sensitive
Дамска самобръсначка, 1 бр.
С 4 остриета, заобиколени
от сапун, за перфектно и
лесно бръснене. Подходяща за
чувствителна кожа.

1675

1340
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4739

3791

9599
79

76

2035
28

16

9599
79

76

str. 56

Грижа за косата

www.remedium.bg

465
49

3
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ТЕО Експерт
Противопърхотен шампоан, 220 мл
Формулата съдържа 3 лечебни
билки, които не само
отстраняват пърхота, но оставят
косата изключително мека и
блестяща.

529
97

3
NYDA Express Спрей против
въшки, 50 мл
Против въшки и гниди. Бърз
и ефективен с едно нанасяне.
Убива въшките за 58 секунди.
№ 1 в Германия препарат срещу
въшки и гниди. Безопасен за
бебета и бременни.

Медицинско изделие. Подходящо за всички възрасти.
Преди употреба прочетете инструкциите.

PADSTOP
Против главови въшки
Лосион, 75 мл
Спрей, 100 мл

1399
89

1289

11

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

1235
12

11

1096
ХИГИЯ Шампоан, 120 г
Ефективно унищожава
въшките и техните
гниди. Подходящ за
цялото семейство –
високоефективен, с бързо
действие – 10-15 мин,
съдържа 1% перметрин.

Лекарствен продукт без лекарско предписание. За възрастни
и деца над 5 години. Преди употреба прочетете листовката.
А0103/07.06.2018

599
09

5
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779
62

6
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Купи продукт GLISS и може да спечелиш
1 от 20 протеинови маски 4-в-1!

GLISS
Шампоан, 250 мл
Спрей-балсам, 200 мл

559
91

3

WELLATON
Боя за коса
различни нюанси

599
79

4

MARION
Шампоан-оцветител, 40 мл
различни цветове

195
56

1

Наградите се получават веднага на касите на аптеката
след изтриване на печеливша скреч карта. Промоцията е
валидна до изчерпване на количествата. Организатор и
отговорен за промоцията е „Хенкел България“ ЕООД.

TAFT Лак, 250 мл
TAFT Пяна, 200 мл

669
68

4

AFRODITA
Оцветяваща къна
с бадемово масло и
ревитализиращ серум
различни нюанси

285
28

2
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BELLA Perfecta Slim Ultra Дамски
превръзки, памучни, 10 бр.
различни видове

249
87

1

LIBRESSE Ultra
Дамски превръзки
Normal, 40 бр./Long, 36 бр.
Тънки и изключително
абсорбиращи. С уникална
форма, така че да
прилягат перфектно по
тялото. Дишаща и мека
повърхност.

709
38

6

PALOMITA Delicate
Дамски превръзки,
7/8/10/20 бр.

215
83

1

CAREFREE Plus Large
Ежедневни дамски превръзки,
20 бр.

379
84

2

EVERYDAY
Дамски превръзки, 26 бр.
Защита без дразнения.
Революция при защитата
от протичане.
Сега и в мега опаковки.

519
67

4

www.remedium.bg
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CLEANIC Home SPA Cotton & Bamboo Тампони за почистване на грим

120 бр.

269
02

2

100 бр.

235
76

1

70 бр.

195
46

1

SENI Soft Basic
Чаршаф 90 х 60 см,
10 бр.

SELPAK Super Soft
Козметични кърпички, 48 бр.

245
84

1

675
06

5

МЕДИКА Медицински памук, 50 г
Не предизвиква дразнене на
кожата и очите. Гарантирана
микробиална чистота.

ЕМЕКА Кухненска ролка, 4 бр.

475
80

3

115
98

0

str. 62

За дома

www.remedium.bg

4998
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4998
99

24

4998
99
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4998
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8
1498
99

8
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COCCOLINO Intense Perfume
Deluxe Концентриран
омекотител, 870 мл
Предпазват тъканите от
разтягане и изсветляване, има
антистатичен ефект и улеснява
гладенето.
FINO Торби за смет с дръжка,
60 литра, 20 бр.

269
88

1

МЕДИКС Балсам
Препарат за съдове,
450 мл

159
27

1

949
64

6

FROSCH Алое вера/Нар
Течен перилен препарат,
1.5 л

929
43

7

BRITE Антистатични
цветоулавящи кърпички,
10 бр.

189
70

1
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Уважаеми клиенти,
бяха изтеглени
печелившите от
томболата на
и

Сешоар Remington печелят:
Силвия Тодорова
Христина Попова
Мариана Тодорова
Наталия Николова

Честито!
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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02 980 0230

office@remedium-bg.com

ÐÅÌÅDÈÓÌ - 1

ÐÅÌÅDÈÓÌ - 7

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

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

ÐÅÌÅDÈÓÌ - 8

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

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

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

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 - 11
Студентски град, ул. „8-ми декември“
(срещу Студентска поликлиника)
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 - 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

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

ОФИС

02 953 10 33

ул. „Гео Милев“ 35

on-line магазин: www.gnc.bg

02 987 0330
02 859 30 26
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ПРОБИОТИЧНА КОМБИНАЦИЯ

ЗА МАЙКАТА И БЕБЕТО
ОТ ПЪРВИЯ ДЕН
НА РАЖДАНЕТО

7775

6609

Препоръчителна
доза - 1 саше
дневно.

Пробиотик...
Атопични реакции...
Имунитет...
Мултищамният синбиотик
Омни-Биотик Панда е специално
разработен за повлияване на
алергични състояния при
високорискови деца.
Омни-Биотик Панда е комбинация
от 3 различни, естествено
населяващи чревния тракт, щама
полезни бактерии в количество
над 3 млрд. в една доза.

Как действа?
· Омни-Биотик Панда подпомага
съзряването на детската имунна
система и повлиява развитието на
полезни микроорганизми в чревния
тракт на бебето
· Омни-Биотик Панда предоставя
възможност за предпазване от
атопични прояви, ако е прилаган
преди и след раждането.
· Омни-Биотик Панда води до
облекчение на запека при бъдещите

майки от 40%, на 2,4%, а при
бебетата - на силните колики от 30% на 4,9%.
Омни-Биотик Панда не съдържа
животински белтък, глутен, мая
и лактоза. Подходящ е за прием
от диабетици и хора с лактозна
непоносимост.
Научете повече на omnibiotic.bg
или попитайте Вашия лекар

Предложенията са валидни за периода 01-30.09.2020 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 промоционални 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.
Всички аптеки приемат ваучери за подарък
Flexi Pass и Подарък Pass, UP Томбоу, Идънред България.
Ваучер
Награда
Ваучер
Подарък
www.edenred.bg

+359 (2) 974 0220

Можете да заплатите със следните карти:

Бъдете социални

