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

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

ХЮМЕР 
Спрей за нос за 
бебета и деца, 150 мл
100% чиста морска вода. 
Овлажнява сухата носна лигавица 
и втечнява носния секрет, с 
което улеснява отделянето му.

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

ACNE OUT Стартов пакет
Измивен гел, 50 мл
Активен лосион, 20 мл
Хидратиращ крем, 20 мл
За хора с мазна, склонна към 
акне кожа.

*Отстъпката е от стойността на 
комплекта. 

https://remedium.bg/esentsiale-forte-n-300mg-h30-kapsuli-7801/p
https://remedium.bg/magne-b6-pri-muskulni-krampi-nervnost-i-sartsebiene-h50-tabletki-1001/p
https://remedium.bg/humer-sprey-za-nos-s-morska-voda-za-bebeta-i-detsa-x150-ml-8749/p


Имунна система   www.remedium.bg  

С П
ОД

КРЕПАТА НА:

965
1135

905
1065

2070
2435

1988
2339

1368
1609 1886

2219

str. 102str. 102

https://remedium.bg/walmark-zhalta-seria-33224/b?sort=score-desc&#
https://remedium.bg/marsianci/b?sort=score-desc&#
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https://remedium.bg/natural-factors-vitamin-s-s-udalzheno-osvobozhdavane-1000-mg-h90-tabletki-131590/p
https://remedium.bg/natural-factors-vitamin-c-shipka-i-bioflavoni-za-zdravi-kosti-hrushtyali-zabi-i-ventsi-500-mg-h90-tabletki-134702/p
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ВИТАМИН C 500 mg с вкус на 
грозде, 120 таблетки
Мощен антиоксидант. 
Оказва подкрепа на 
имунната система. 
Притежава венотонично и 
капиляротонично действие.

СУПРАДИН Енерджи, 
15 ефервесцентни таблетки
Мултивитамини и минерали с коензим 
Q10. Енергия от първия прием!
+ ПОДАРЪК чаша за всеки брой 
закупен Супрадин от двете опаковки.

Хранителна добавка с подсладители. 
По една таблетка дневно за лица над 12 години.

DRAGON SUPERFOODS Bio 
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.

ФИТОЛОР ИМУНО 
Сироп, 100 мл
Подкрепа за имунната 
система. Благоприятен ефект 
върху респираторния тракт 
и дихателните пътища. 
Не съдържа ароматизанти, 
оцветители и захар.

1300
1625

FLORADIX Билкова кръв, 250 мл
Високоусвоимо течно желязо 
– подпомага преодоляване 
чувството на отпадналост 
и умора. Подходящо при 
бременност и кърмене. Без 
неприятни странични ефекти.

1948
2435

СУПРАВИТ Витамин С 1000 mg, 
20 ефервесцентни таблетки
Силна подкрепа за вашата 
имунна система. Допринася 
за нормалната функция на 
имунната система, както и за 
намаляване на чувството на 
отпадналост и умора.

1016
1195

788
875

404
475

2410
2835
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https://remedium.bg/jamieson-vitamin-ts-grozde-500mg-h100-20-davchashti-tabletki-25733/p
https://remedium.bg/fortex-fitolor-imuno-sirop-h100-ml-152975/p
https://remedium.bg/bayer-supradin-enerdzhi-multivitamini-i-minerali-koenzim-q10-h15-tabletki-367/p
https://remedium.bg/floradix-bilkova-krav-bilkovo-plodov-eliksir-s-zhelyazo-h250-ml-19233/p
https://remedium.bg/dragon-superfoods-maka-na-prah-bio-h200-grama-126380/p
https://remedium.bg/supravit-vitamin-c-za-zasilvane-na-imunnata-sistema-s-vkus-na-limon-1000-mg-x20-efervestsentni-tabletki-17682/p
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https://remedium.bg/optime-3633/b
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https://remedium.bg/dopelherts-sistem-imun-aronia-fl-10br-057064/p
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https://remedium.bg/multivitamol-bonboni-za-normalno-funktsionirane-na-imunnata-sistema-x20-broya-12437/p
https://remedium.bg/d-r-tays-multivitamol-za-detsa-h50-zhelirani-mecheta-153476/p
https://remedium.bg/multivitamol-formula-l-sirop-za-normalno-funktsionirane-na-imunnata-sistema-x200-ml-12436/p
https://remedium.bg/d-r-tays-multivitamol-aktiv-imun-sirop-za-detsa-za-imunnata-sistema-h200-ml-152434/p
https://remedium.bg/multivitamol-sirop-za-normalno-funktsionirane-na-imunnata-sistema-x200-ml-720/p
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https://remedium.bg/nature-s-way-alive-immune-multivitamini-za-zdrav-imunitet-h90-zhelirani-tabletki-142468/p
https://remedium.bg/alayv-multivitamini-za-mazhe-h75-zhelirani-tabletki-nature-s-way-23232/p
https://remedium.bg/alayv-tiyn-zhelirani-multivit-za-momicheta-50br-nw-056996/p
https://remedium.bg/alayv-multivitamini-za-detsa-h90-zhelirani-tabletki-nature-s-way-20694/p
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Повлиява благоприятно за поддържане 
нормалното физиологично състояние 
на гърлото

Допринася за нормалната функция 
на имунната система

ТАНТУМ® НАТУРА
ПРИРОДНА ГРИЖА
ЗА ТВОЕТО ГЪРЛО
И ИМУНИТЕТ!

Хранителните добавки не са заместител на разнообразното 
и балансирано хранене и здравословния начин на живот.

Тантум® Натура
желирани таблетки
за смучене

662
779
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https://remedium.bg/tantum-natura-tabletki-za-smuchene-s-vkus-na-limon-i-med-h15-br-136244/p
https://remedium.bg/tantum-natura-tabletki-za-smuchene-s-vkus-na-portokal-i-med-pri-boli-v-garloto-h15-br-136243/p
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ДЖУНИЪР-АНГИН Близалки, 8 бр.
За възпалено гърло. Съдържат витамин С и 
екстракт от исландски лишей.

Медицинско изделие за деца над 3 години. Преди употреба 
прочетете инструкциите.

HERBALSEPT Близалки за деца при 
болно гърло и кашлица, 6 бр.

ТРАХИЗАН, 20 таблетки за смучене
При възпаление и болки в гърлото.
• Антибактериално действие;
• Антисептичен ефект;
• Бързо облекчава болката.

HERBALSEPT Voice Aktiv 
Спрей за кашлица с 
двойно действие при 
проблеми с гласа и 
дрезгавост, 30 мл

ХЕКСОРАЛЕТЕН Н, 
20 таблетки за смучене
При болно гърло. Интензивно антисептично 
действие. Лекува възпалението и облекчава 
болката.
Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни 
и деца над 6 години. Съдържа хлорхексидинов дихидрохлорид 
и бензокаин. Преди употреба прочетете листовката. 
А0111/28.07.2020

Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и 
деца над 6 години. Преди употреба прочетете листовката! 
ИАЛ А34/12.02.2015
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https://remedium.bg/dzhuniar-angin-blizalki-za-detsa-pri-vazpaleno-garlo-s-vkus-na-yagoda-h8-broya-139459/p
https://remedium.bg/herbal-sept-voys-aktiv-sprey-za-kashlitsa-30ml-057144/p
https://remedium.bg/dr-theiss-herbal-sept-kids-blizalki-pri-kashlitsa-h6-broya-137981/p
https://remedium.bg/heksoraleten-n-tabletki-za-smuchene-pri-vazpaleno-garlo-h20-br-401/p
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https://remedium.bg/angal-5063/b
https://remedium.bg/sandoz-atsts-direkt-za-vtechnyavane-na-sekreta-v-dihatelnata-sistema-600-mg-h10-sasheta-140035/p
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ФЛУДРЕКС Хот дринк, 
12 сашета
Облекчава бързо 
симптомите на 
настинка и грип. Не 
предизвиква сънливост.

МУКОПЛАНТ 
Сироп за кашлица от 
теснолист живовлек, 
100 мл*

МУКОПЛАНТ 
Експекторант с 
бръшлян, 100 мл*

МУКОПЛАНТ Сироп от 
теснолист живовлек 
„Лека нощ“, 100 мл

ТЕРАФЛУ Простуда и 
грип усилена формула, 
14 сашета
Разбива 8 симптома 
на простуда и грип – 
БЪРЗО!

ДИАЛГИН 
Капки 500 mg/ml, 20 мл
Патентован състав с 
бързо действие. При 
болка и температура.

452
565

ПРОСПАН, 
10 ефервесцентни 
таблетки
Ефективно лечение при 
кашлица и бронхит.

705
829

659
775

705
829

*Лекарствени продукти за възрастни и деца над 2 години. 
Преди употреба прочетете листовката. Без рецепта!

Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години. 
Съдържа парацетамол. Преди употреба прочетете 
листовката. A0221/19.09.2019

Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 
10 години. Съдържа метамизол. Преди употреба прочетете 
листовката. А129/11.08.2016

Лекарствен продукт без рецепта: Проспан разтворими 
таблетки за възрастни и деца над 6 години. Преди 
употреба прочетете листовката. ИАЛ А286/30.11.2017

Терафлу е лекарствен продукт без лекарско предписание за 
възрастни и юноши над 12 години. Съдържа парацетамол, 
фенилефринов хидрохлорид и фенираминов малеат. Преди 
употреба прочетете листовката. А0137/11.07.2019; CHBA/
CHTHRFL/0003/19 ©2019 Групата компании GSK или техен 
лицензодател. 1094

1215

1033
1215

735
865
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https://remedium.bg/fludreks-pri-prostuda-i-grip-za-vazrastni-h12-sasheta-10259/p
https://remedium.bg/dialgin-kapki-pri-bolki-i-temperatura-500-mg-x20-ml-71819/p
https://remedium.bg/d-r-tays-mukoplant-sirop-s-brashlyan-pri-produktivna-kashlitsa-100ml-52897/p
https://remedium.bg/mukoplant-leka-nosht-sirop-protiv-kashlitsa-za-spokoen-san-x100-ml-8751/p
https://remedium.bg/mukoplant-sirop-za-kashlitsa-ot-tesnolist-zhivovlek-x100-ml-733/p
https://remedium.bg/teraflu-usilena-formula-pri-prostuda-i-grip-h14-sasheta-144980/p
https://remedium.bg/prospan-pri-kashlitsa-65mg-h10-efervestsentni-tabletki-8135/p
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ФИТОНАЗАЛ 2Акт 
Спрей за нос, 15 мл
Спомага за лекуването на носния 
секрет при настинка, грип или 
ринит, като образува бариерен 
филм, който предпазва лигавицата 
от дразнещи агенти и втечнява 
носния секрет, с което подпомага 
за неговото отстраняване.

Когато носът е запушен, дишането се превръща 
в предизвикателство. И независимо от причината 
– възпаление на синусите, алергия, настинка или 
грип, справянето със запушването може да ви 
накара да се почувствате уморени и раздразни-
телни.
Назалните деконгестанти са сред най-често из-
бираните и достъпни средства за облекчаване на 
конгестията (набъбването) на носната лигавица. С 
прилагането на тези назални спрейове (без рецеп-
та) се свиват кръвоносните съдове и тъканите и 
така се помага за намаляване производството на 
секрет. Но тяхното действие обикновено продъл-
жава няколко часа, след което лигавиците започ-
ват отново да се подуват. Друг техен недостатък 
е продължителността им на ползване – максимум 
8 – 10 дни за облекчаване симптомите на запу-
шения нос, следователно не са предназначени за 
продължителна употреба.
Използването на деконгестанти за повече от 5т до 
7 дни може да доведе до порочен цикъл – отлага-
нето на подуването в носа ви кара да използвате 
спрея по-често, но увеличената доза от активната 
съставка го кара да загуби своята ефективност, 
което след това води до още по-засилена упо-
треба.
Други опции за хората, които не могат или не 
желаят да ползват деконгестанти, са инхалации с 

пара или използване на мазила с етерично масло 
от евкалипт, мента или друго растение. Домашни-
те методи за отпушване на носа и облекчаване на 
синусите могат да предложат по-опростен подход, 
който е едновременно евтин и по-нискорисков от 
приема на лекарства. Вдишването на пара може 
да е полезно. То ще разхлаби засъхналите секрети 
и ще осигури облекчаване на симптомите, така че 
да се почувствате много по-добре. Само внима-
вайте да не се попарите или изгорите, ако водата 
е прекалено гореща или вряла. Най-безопасният 
начин за вдишване на водни пари е да седнете в 
банята, докато душът работи, или да си вземете 
топла вана или душ.
Спрейовете на основата на етерични масла са 
добра алтернатива за всички. Етеричните масла 
се използват от векове като естествен начин за 
поддържане на добро емоционално и физическо 
здраве. Тези масла могат да помогнат за отпушва-
не на носа, облекчаване на главоболието, както и 
като отхрачващо средство. Свойствата им са под-
крепени и от различни изследвания. Евкалиптовото 
масло например е широко използвано като при-
родно средства за отпушване на носа и облекчава 
на дишането, а това го прави отлично решение 
при настинки и грип. Доказани са неговите анти-
микробни свойства и че може да е от помощ при 
различни инфекции на горните дихателни пътища.

Да се подготвим за сезона на 
запушения нос и хремата

ОЛИНТ Хидра 0.1% 
Спрей за нос, разтвор, 10 мл
Отпушва носа и синусите само 
след 2 минути. Хидратира 
ефективно носната лигавица. 
Със сребърна спирала в 
дозиращото устройство, която 
предотвратява развитието на 
бактерии в лекарството.

Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни 
и деца над 6 години. Съдържа ксилометазолинов хидрохлорид. 
Преди употреба прочетете листовката. A0110/28.07.20201148

1435

851
945
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https://remedium.bg/fitonazal-2akt-sprey-za-nos-za-chesta-upotreba-h15-ml-71189/p
https://remedium.bg/olint-hidra-sprey-za-nos-0-1-h10-ml-9702/p
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БИО-КУЛТ Про-Циан, 45 капсули
В помощ на уринарния тракт. 
Единствената комбинация на 
живи пробиотични щамове 
с екстракт от американска 
червена боровинка и витамин А.

ЛАКТОФЛОР Пробиотик, 
90 капсули
Регулира функциите на 
стомашната и чревната 
микрофлора, укрепва имунната 
система и помага да се 
пребори с болестотворните 
организми и последствията 
от приема на лекарства.

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

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

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

781
919

2384
2805

БИО-КУЛТ Кандеа, 
15 капсули
Възстановява баланса на 
чревната и интимната 
микробиота. Подходящ за 
жени, мъже и деца.

5144
6859

4447
5929

2166
2889

1655
1839
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https://remedium.bg/bio-kult-pro-tsian-probiotik-pri-tsistit-h45-kapsuli-71274/p
https://remedium.bg/bio-kult-kandea-probiotik-pri-vaginalna-kandidoza-i-gabichni-infektsii-h15-kapsuli-70892/p
https://remedium.bg/laktoflor-probiotik-za-zdravoslovna-stomashno-chrevna-flora-h90-kapsuli-8750/p
https://remedium.bg/gnc-probiotic-solutions-probiotik-s-25-miliarda-bakterii-enzimi-h30-kapsuli-134708/p
https://remedium.bg/gnc-probiotic-solutions-multi-strain-probiotik-s-25-miliarda-bakterii-h30-kapsuli-134709/p
https://remedium.bg/gnc-mega-atsidofilus-probiotik-1-5-miliarda-zhivi-bakterii-h90-vegetarianski-kapsuli-19272/p


Омега-мастни киселини   www.remedium.bg  

1718
1909
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https://remedium.bg/cardinova-eskimo-3-omega-3-za-detsa-41-g-h27-davchashti-tabletki-137779/p


Нервна системаwww.remedium.bg  

ЖЪЛТ КАНТАРИОН 500 mg, 
90 капсули
Има благоприятно влияние върху 
настроението и нормалната 
функция на нервната система.

3159
3949

МЕЛАТОНИН 3 mg с удължено 
освобождаване, 60 таблетки
Допринася за съкращаване на 
времето за заспиване, за по-
лесната адаптация на организма 
след пътуване със смяна на 
часовите зони. 

1028
1285

ГЪБА ЛЪВСКА ГРИВА 500 mg, 
60 капсули
Поддържа здравето на мозъка и 
централната нервна система. 
Подобрява паметта и намалява 
симптомите на тревожност. 
Стимулира възстановяването 
на мозъчни клетки и увеличава 
защитните сили на организма. 

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

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

1087
1359

НеоМагни Преумора, 
50 таблетки
Натурален магнезий + допълнителни 
съставки. Спомага за намаляване на 
физическата и психическата умора. Има 
стимулиращи и тонизиращи свойства.

1589
2119

3195
3550

1334
1569
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https://remedium.bg/zhalt-kantarion-kaps-500mg-90br-gnc-93826/p
https://remedium.bg/gnc-melatonin-retard-pri-bezsanie-3mg-h60-tabletki-s-udalzheno-osvobozhdavane-19351/p
https://remedium.bg/gnc-magnesium-magneziy-250-mg-h90-tabletki-12733/p
https://remedium.bg/gnc-5-htp-5-hidroksitriptofan-pri-bezsanie-i-depresia-100-mg-h30-kapsuli-147598/p
https://remedium.bg/neomagni-preumora-tb-50br-056516/p
https://remedium.bg/swanson-palen-spektar-gaba-lavska-griva-500-mg-h60-kapsuli-151195/p


Детоксикация   www.remedium.bg  

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

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

1116
1395

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

700
875

АКВАФОР Джаспър 
Филтрираща кана за 
вода, 2.8 л

АКВАФОР Maxfor+ 
Сменяем филтър за кана, 
капацитет 200 л, 3 бр.

YOGI TEA Био чай детокс, 
17 пакетчета 
Чаена композиция, създадена 
по законите на древната 
наука аюрведа с органично 
отгледани суровини за 
максимална ефективност и 
наслада от билките.

3587
5125

1699
3398

1699
3398

620
729
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https://remedium.bg/gnc-milk-thistle-byal-tran-za-cheren-drob-200mg-h90-kapsuli-19325/p
https://remedium.bg/akvafor-jasper-filtrirashta-kana-za-voda-tsvyat-sinya-h2-8-litra-152894/p
https://remedium.bg/akvafor-maxfor-smenyaem-filtar-za-kana-kapatsitet-200-litra-x3-broya-154650/p
https://remedium.bg/akvafor-maxfor-mg-smenyaem-filtar-za-kana-kapatsitet-200-litra-x3-broya-154652/p
https://remedium.bg/schoenenberger-chist-bio-sok-ot-artishok-h200-mililitra-19069/p
https://remedium.bg/dragon-superfoods-bio-spirulina-400-mg-h200-tabletki-133954/p
https://remedium.bg/yogi-tea-detox-bio-chay-za-detoksikatsia-h17-paketcheta-18376/p


Здравословно отслабванеwww.remedium.bg  

5023
6279
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https://remedium.bg/nofatin-tb-120br-vita-gold-056519/p


Ставни и мускулни болки   www.remedium.bg  

3200
3555
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https://remedium.bg/hidro-kolagen-amp-11000mg-25ml-20br-056266/p


Ставни и мускулни болкиwww.remedium.bg  

ТАМАФЛЕКС 
GNC Tamafl ex 
Хранителна добавка 
60 вег. капсули

В продължение на векове, традиционните аюрведически препарати са използвали 
силата на турмерика (куркума) и тамаринд (индийска фурма). Тамафлекс е 
комбинация от тези съставки и осигурява 6 пъти по-голям комфорт и 7.5 пъти по-
добра функция за един месец. Благоприятства  намаляването на  дискомфорта 
в ставите след тренировка и ежедневните дейности, насърчава подвижността и 
гъвкавостта на ставите,  увеличава обхвата на движение на колената. 

2682
5364
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https://remedium.bg/gnc-tamafleks-namalyava-diskomforta-v-stavite-h60-kapsuli-146622/p


Ставни и мускулни болки   www.remedium.bg  

2912
3235
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https://remedium.bg/collanol-intakten-kolagen-i-kurkumin-za-zdravi-kosti-i-stavi-h20-kapsuli-148074/p


Ставни и мускулни болкиwww.remedium.bg  

ТАМАФЛЕКС Бързодействащ, 
60 вегетариански капсули
Намалява дискомфорта в 
ставите след упражнения и 
ежедневни дейности. Насърчава 
подвижността и гъвкавостта 
на ставите.

КАЛЦИЙ + ВИТАМИН D-3, 
120 каплети
Калцият е необходим за 
поддържане на нормалното 
състояние на костите и зъбите, 
допринася за нормалното 
пренасяне на нервни импулси 
и нормалната функция на 
мускулите. Витамин D допринася 
за нормалното усвояване/
използване на калций и фосфор.

АБОФЛЕКС Голд, 500 мл
24 часа грижа за ставите! 
Усъвършенствана формула, 
която работи в дълбочина 
като изгражда, укрепва и 
възстановява ставния хрущял.

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

МСМ/Глюкозамин, 90 капсули
МСМ (Метилсулфонилметан) 
благоприятства 
функционирането на ставите 
и хрущялите. Глюкозаминът 
подпомага функцията на 
ставите, както и тяхната 
подвижност.

КОЛАГЕН ФОРТЕКС 11 500 ПЛЮС, 30 сашета
• Подкрепя структурата на ставите, 
ставните обвивки и сухожилията;
• Допринася за нормалното образуване на 
съединителна тъкан;
• Подпомага образуването на колаген за 
нормалната функция на костите, хрущяла и 
кожата.

4687
6249

8426
11235

3804
4475

1407
1759

3980
4975

2946
3929

 Месец на АБОФАРМА – цялата гама продукти 
с -15% отстъпка!
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https://remedium.bg/gnc-tamafleks-barzodeystvasht-podobryava-komforta-na-stavite-h60-kapsuli-146623/p
https://remedium.bg/gnc-triflex-collagen-complex-s-vkus-na-tropicheski-plodov-punsh-x148-grama-153292/p
https://remedium.bg/gnc-calcium-kaltsiy-i-vitamin-d-3-h120-kapleti-68848/p
https://remedium.bg/gnc-msm-glyukozamin-h90-kapsuli-153282/p
https://remedium.bg/kolagen-forteks-11500-plyus-h30-sasheta-140076/p
https://remedium.bg/abopharma-abofleks-gold-za-oporno-dvigatelnia-aparat-h500-ml-149943/p


При болки   www.remedium.bg  

815
906

854
1005
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https://remedium.bg/sandoz-ketonal-za-oblekchavane-na-bolka-50-mg-h20-kapsuli-12942/p
https://remedium.bg/diklak-5-gel-za-lechenie-na-bolka-otok-i-vazpalenie-v-muskulite-i-stavite-h50-gr-8192/p


Ортопедични продуктиwww.remedium.bg  

Навяхванията и разтеженията представляват увреждане 
на меките тъкани в тялото, като съединителна тъкан (ли-
гамент, сухожилия) и мускули. Това са често срещани 
наранявания, които имат общи симптоми, но засягат 
различни части на тялото. И двете могат да се лекуват 
у дома. Навяхването е преразтегнат, разкъсан или усу-
кан лигамент (здрава лента от влакнеста тъкан, която 
свързва костите с други кости и хрущяли). Тези връзки 
обикновено са разположени около ставите. Най-често 
изкълчени са китките, глезените, палците и коленете.
Разтежението е преразтегнато, скъсано или усукано 
сухожилие или мускул. Сухожилието е здрава връзка 
от фиброзна тъкан, която свързва мускулите с кости-
те. Най-често от разтежение страдат краката, коленете, 
стъпалата и гърбът. За да намалите отока и да обле-
кчите напрежението както при навяхвания, така и при 
разтеженията, има няколко общи стъпки за следване:
• Дайте си почивка. Спрете всякакви упражнения или 
физически дейности и избягвайте да натоварвате засег-
натия крайник;
• Охлаждане. През 2 – 3 часа слагайте лед върху за-
сегнатата зона, но за не повече от 20 минути;
• Притискане. За да помогнете за намаляване на ото-
ка, може да използвате ортеза – служи за обездвижва-
не, раздвижване, корекция, облекчение и стабилизация. 
Ортезите са изработени от здрави и функционални ма-
териали и ефективно подпомагат възстановяването.
• Обездвижване. При среднотежки и тежки нараня-
вания дръжте нараненото място повдигнато, ако е въз-
можно над нивото на гърдите.
За лечението на този вид нараняванията са най-важни 
първите 48 часа, през които геловете с нестероидни 
противовъзпалителни медикаменти (НСПВС) могат да 
бъдат най-ефективни. Предлагат се различни средства, 
които да втриете или напръскате директно върху мяс-
тото на болката и подуването. Облекчаващите болката 
средства за локално приложение могат да бъдат също 
толкова ефективни, колкото и таблетките за перорален 
прием. Геловете са много препоръчителен вариант, осо-
бено ако сте склонни към изпитване на някои често 
срещани странични ефекти на хапчета, като стомашни 
болки или диария.

За разликата между 
изкълчване и разтежение 
и как да ги лекувате

3M Futuro 
Стабилизираща 
наглезенка

3M Futuro 
Стабилизираща 
наколенка за 
оптимална защита и 
нормално движение

SCHOLL Gel Activ Стелки
С уникална гел пяна. 
Намаляват напрежението 
и натиска на стъпалата, 
създават удобство и 
комфорт. С охлаждащи 
отвори, за да поддържат 
ходилото сухо и проветриво.

2988
4269

2456
3509

2138
2515
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https://remedium.bg/3m-futuro-stabilizirashta-naglezenka-razmer-l-136156/p
https://remedium.bg/3m-futuro-comfort-lift-nakolenka-za-optimalna-zashtita-i-normalno-dvizhenie-razmer-m-136161/p
https://remedium.bg/scholl-gel-activ-stelki-za-vseki-den-mazhki-h2-broya-70252/p


Първа помощ   www.remedium.bg  

 

                                      БИЛКОВО МАСЛО СЪС СПЕЦИФИЧНИ СВОЙСТВА
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 ЗА БЪРЗО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СЛЕД РАЖ
ДАНЕ

www.theresienoil.bg

Терезиенойл МЕД  
е помощник при  
разкъсвания, охлузвания  
и наранявания след  
естествено раждане или  
секцио. Спомага за по-бързото  
възстановяване след операции,  
както и предотвратява появата на  
белези. Благодарение на естествените  
си съставки, Терезиенойл МЕД  
е подходящ за употреба от бременни,  
къмачки и деца от нулева възраст.

Терезиенойл МЕД 
спомага за облекчаване на 
симптомите при подсичане 
и кожно раздразнение при 
новородени.Стрии

Наранявания и белези от секцио и епизиотомия 
 

Контузии и кръвонасядания

Подсичане

Изгаряния

Атопичен дерматит

10893
12815

5065
5959

2002
2355
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Диабетwww.remedium.bg  

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


Апарати   www.remedium.bg  

11880
13200

12398
13775

14108
15675
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https://remedium.bg/omron-a3-complete-kompresoren-inhalator-133545/p
https://remedium.bg/omron-m3-comfort-avtomatichen-aparat-za-kravno-nalyagane-nad-lakat-154278/p
https://remedium.bg/omron-duobaby-ne-c301-e-kompresoren-inhalator-za-bebeta-127921/p


Коса, кожа, ноктиwww.remedium.bg  

АКНЕМИНУМ, 30 таблетки
За предразположена към акне кожа.
• Подпомага поддържането на добро състояние 
на кожата;
• С антиоксидантни и почистващи свойства.

Клетките на косата, кожата и ноктите са едни от клет-
ките в тялото, които растат най-бързо, а това означава, 
че имат повишена нужда от хранителни вещества. 
Често основните инградиенти в подходящите хра-
нителни добавки са допълнени от вещества, които 
действат като вътрешни овлажнители за намаляване 
на накъсването на косата, омекотяване на кожата и 
намаляване появата на фини линии по кожата. Добав-
ките за коса, кожа и нокти обикновено съдържат ан-
тиоксиданти като витамини А, С и Е или коензим Q10, 
както и биотин, витамин В-комплекс. Някои минерали 
също се предлагат като хранителна добавка за здрава 
коса в комбинация с мастни киселини, като рибено 
и ленено масло.
Макар маркетингово да са насочени предимно към 
жените, те са подходящи за прием и от мъжете.

Протеин
Косата и ноктите се образуват от протеина кератин, 
който е изключително твърд и прави ноктите и косата 
здрави. За да го произвежда, тялото се нуждае от 
аминокиселини, които получава единствено с прие-
ма на протеин. Колагенът е протеин, който осигурява 
структура и здравина на косата, кожата и ноктите и 
помага на тялото да произвежда кератин.

Биотин
Биотинът е витамин от групата на В-комплекс, който 
има големи ползи за здравето и красотата. Когато е в 

комбинация с витамини (включително А, С и Е), мине-
рали и омега-3, той поддържа здравословния растеж 
на косата, изглажда и овлажнява кожата и укрепва чу-
пливите нокти. Биотинът може да се набавя по естест-
вен път чрез консумацията на яйца, банани и мляко.

Витамин А
Витамин А (ретинол), наричан и „еликсир на младост-
та“, е много полезен за добрия вид на кожата. Нама-
лява пристъпите на акне и е средство против стареене, 
защото забавя появата на фини линии и бръчки. Той 
подпомага образуването на колаген, на регенерацията 
на кожата и благоприятства хидратацията й. Наличието 
на дефицит на витамин А може да увеличи риска от 
развитие на акне.

Цинк
Минералът цинк е от съществено значение за посто-
янната и бърза регенерация на клетките. Недостигът 
на цинк най-често се изразява с бавно растящи, наце-
пени и обезцветени нокти. Морската храна е обичаен 
източник на цинк в ежедневната диета. Мидите осигу-
ряват най-високи нива на минерала. Но, ако морските 
дарове не са за вас, може да се ориентирате към 
червени меса, бобови и пълнозърнести храни.

Магнезий
Негативният ефект от стреса бързо може да се забе-
лежи върху косата, ноктите и кожата. Но магнезият 
е най-добрият натурален антистрес минерал. Предо-
твратява падането на косата и грозното начупване на 
ноктите. В комбинация с калций, допринасят за запаз-
ването на кожата овлажнена и защитена. Тиквените 
семки са най-богатата на магнезий храна, но тъмният 
шоколад не им отстъпва и е по-предпочитан.

Рибено масло
Рибеното масло прави косата и ноктите блестящи и 
работи добре като добавка против стареене. Ако ко-
жата ви е увредена от прекалено излагане на слънце, 
омега-3 мастните киселини от рибеното масло могат 
да помогнат. Освен това есенциалните мастни кисели-
ни подпомагат растежа на кожата, косата и ноктите. 
Рибата е идеалният източник на омега-3, но може да 
бъде заменена с орехи и ленено семе за нужната 
дневна доза.

Витамини и минерали за укрепване на 
косата, кожата и ноктите

1509
1775

str. 27str. 27

https://remedium.bg/akneminum-h30-tabletki-153317/p
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1388
1735
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https://remedium.bg/maslo-esenno-podhranvashto-za-litse-30ml-ikarov-057068/p
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Навърˉили сте 50 години? Погрижете се за 
кожата по най-до∙рия и възможен начин.

Базиран на Skin Resiliency Complex, който подо∙рява 
естествената спосо∙ност на кожата да се справи със 

стареенето и ефектите, причинени от хормоналните промени.  

Тестван 
за никел**

БЕЗ
Консерванти

Глутен*

При проведен тест  на 100 жени на възраст  48-60 години,  използвали  DEFENCE MY AGE Renewing day cream, 
Renewing night cream и Intensive Renewing Serum за 4 седмици.

* Не съдържа глутен или глутенови деривати. Тази информация е предоставена, за да позволи на лица с  целиакална   глутенова чувствителност да вземат 
информирано реˉение. ** Дори съдържанието на остатъчен никел,  може да породи алергична реакция или чувствителност,  осо∙ено при хора склонни към 
алергия. Поради това, всяка произведена партида се анализира за да гарантира, че съдържанието на никел е по-малко от 0,00001%.

Ново начало на красотата

Кожата е по-светла, стегната и еластична, 
сякаˉ е о∙новена за 99% от жените*

4615
5769

5071
6339

3420
4275
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https://remedium.bg/defence-my-age-33331/b?sort=score-desc&#
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*Промоционалното предложение е валидно от 01.10 до 31.10.2020 г. 

СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ НА ИЗБРАНИ ПРОДУКТИ 
И КОМПЛЕКТИ EUCERIN®

Hyaluron-
Filler 

Ултралек 
хидратиращ гел

 30 мл

Hyaluron-
Filler + 

ELASTICITY 
Околоочен крем 

15 мл

Hyaluron-
Filler + 

Volume lift
дневен крем 

50 мл

Dermato-
CLEAN 

Измиващ 
гел

200 мл

4356
5445

3620
4525

4771
3089

1519
1899
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https://remedium.bg/eucerin-hyaluron-filler-elasticity-okoloochen-krem-protiv-zaguba-na-elastichnost-i-dalboki-brachki-spf15-h15-ml-149353/p
https://remedium.bg/eucerin-hyaluron-filler-ultralek-hidratirasht-gel-za-litse-za-vseki-tip-kozha-x30-ml-154195/p
https://remedium.bg/yutserin-dermatoclean-hyaluron-izmivasht-gel-200ml-056137/p
https://remedium.bg/eucerin-hyaluron-filler-volume-lift-dneven-krem-za-litse-za-suha-kozha-spf15-x50-ml-23949/p
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NEUTROGENA 
Refreshingly Clear 
Измиващ гел за 
лице, 200 мл

NEUTROGENA 
Refreshingly Clear 
Ексфолиант за 
лице, 150 мл

NEUTROGENA 
Refreshingly Clear 
Крем хидратант 
за лице, 50 мл

NIVEA Дневен/нощен стягащ крем против 
бръчки, 50 мл
Специална формула за нуждите на кожата 
след съответните години.

BIOTEN Hyaluronic Gold Дневен крем за лице, 
50 мл 

HIMALAYA 
Балсам за устни
различни видове 

859
1145

859
1145

986
1315

849
999

705
829

1215
1429

199
265

EVELINE Дневен и нощен крем за лице, 50 мл
Филтрат от слуз на охлюв. Стимулира 
естествената виталност на клетките, 
забавя процесите на образуване на бръчки, 
хидратира в дълбочина и изглажда.
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https://remedium.bg/neutrogena-refreshingly-clear-eksfoliant-za-litse-h150-ml-155350/p
https://remedium.bg/neutrogena-refreshingly-clear-krem-hidratant-za-litse-h50-ml-155351/p
https://remedium.bg/bioten-hyaluronic-gold-uplatnyavasht-dneven-krem-protiv-brachki-spf-10-x50-ml-152681/p
https://remedium.bg/eveline-royal-snail-intenziven-dneven-i-noshten-krem-za-litse-protiv-brachki-s-ekstrakt-ot-ohlyuvi-40-h50-ml-151017/p
https://remedium.bg/nivea-45-dneven-krem-protiv-brachki-sas-styagasht-efekt-x50-ml-137956/p
https://remedium.bg/nivea-45-noshten-krem-protiv-brachki-sas-styagasht-efekt-x50-ml-137957/p
https://remedium.bg/balsam-za-ustni-31639/c#postFilters=brand;eq;5ecc2cd26af72c3ad4d44d7f
https://remedium.bg/neutrogena-refreshingly-clear-izmivasht-gel-za-litse-h200-ml-155349/p
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142
189

142
189

349
465

097
129
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https://remedium.bg/chamos-cosmetic-acaci-cherni-anti-eydzh-hidrogel-pachove-za-ochi-s-bambukov-vaglen-153882/p
https://remedium.bg/chamos-acaci-cherna-maska-za-okoloochen-kontur-protiv-tamni-kragove-i-brachki-h3-ml-150991/p
https://remedium.bg/akashi-lepenki-za-cherni-tochki-na-nosa-s-bambukov-vaglen-1-bro-056871/p
https://remedium.bg/akashi-modelirashta-maska-sreshtu-dvoyna-bradichka-i-puhkavi-buzi-056873/p
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BIONIKE Defence Cover 
Коректор за лице и тяло с 
високо покритие и SPF 30
различни нюанси

3300
4125

BIONIKE Defence Cover 
Коригиращ фон дьо тен флуид с 
високо покритие и SPF 30
различни нюанси

3308
4135

BOURJOIS ALWAYS Fabulous
Фон дьо тен SPF 20
Формула без съдържание на 
масла. Придава безупречен 
устойчив тен, комфортно 
усещане, дълбока хидратация. 
24-часов кадифен финиш с 
високо покритие.

Blue-purple tone 302 Coral. 
Неутрализира синьо-лилави и/
или кафеникави петна (тъмни 
кръгове, синини, натъртвания, 
разширени вени).

1983
2479

1983
2479

1983
2479

Red Tone 301 Vert. 
Неутрализира червеникавите 
петна (зачервяване, еритроза, 
купероза, розацея, плоски 
ангиоми, кожни обриви, пресни 
белези).

Yellow Tone 303 Violet. 
Придава сияние на кожата 
и оптически отслабва 
жълтеникавите тонове, 
съживявайки тена.

2099
2999

BIONIKE Defence Cover Коректор, 12 мл
Течен цветен коректор с флиудна текстура, който осигурява 

прецизно покритие.
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https://remedium.bg/bionike-defence-cover-tsveten-korektor-sinyo-lilav-ton-za-chuvstvitelna-i-netolerantna-kozha-x12-ml-302-coral-152638/p
https://remedium.bg/bionike-defence-cover-tsveten-korektor-cherven-ton-za-chuvstvitelna-i-netolerantna-kozha-x12-ml-red-tone-301-152635/p
https://remedium.bg/bionike-defence-cover-tsveten-korektor-zhalt-ton-za-chuvstvitelna-i-netolerantna-kozha-x12-ml-303-violet-152639/p
https://remedium.bg/bionike-defence-cover-korektor-stik-za-litse-i-tyalo-s-visoko-pokritie-i-spf30-tsvyat-202-sable-152614/p
https://remedium.bg/bionike-defence-cover-korigirasht-fon-dyo-ten-fluid-s-visoko-pokritie-i-spf30-tsvyat-103-beige-152610/p
https://remedium.bg/bourjois-always-fabulous-fon-dyo-ten-za-litse-s-24-chasovo-deystvie-i-spf20-tsvyat-310-beige-151076/p
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https://remedium.bg/loreal-paris-9/b
https://remedium.bg/maybelline-new-york-312/b
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LOREAL VML Mascara Спирала за 
„милионизирани“ мигли
Четката с множество 
косъмчета придава ефект на 
милион мигли.

CATRICE Colorist 
Полуперманентна спирала 
за вежди, 3.8 мл
С оцветяващ ефект и 
дълготрайна гел формула. 
За перфектно оформени 
вежди.
различни цветове

GOLDEN ROSE Perfect Lashes 
Спирала, 1 бр.
Пълна серия спирали, които може да 
сменяте в зависимост от ефекта, който 
искате да постигнете. Предназначени за 
всеки повод от вашето ежедневие.

319
399

LOREAL VOLUMISSIME Спирала за 
постигане на повече обем
С уникална формула, която не 
оставя бучици.

CATRICE Prime&Fine 
База за грим срещу 
червенина с коноп, 
30 мл
Оптимална база за фон 
дьо тен. Неутрализира 
червените петна и 
успокоява кожата.

CATRICE База за 
коректор – 
течен камуфлаж за под 
очите, 5 мл
Течен и прозрачен, 
запълва тънките линии 
около очите.

IDC Color Natural 24404 Палитра сенки за очи – 
12 цвята В практична компактна метална 
опаковка, с вградено огледало и апликатор. 
Нюд цветове, идеално пригодени за ежедневен 
и вечерен грим!

1399
1999

1049
1499

390
779

503
719

643
919

1399
1999
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https://remedium.bg/loreal-volume-million-lashes-extra-black-spirala-za-obemni-migli-s-nasiten-cheren-tsvyat-18660/p
https://remedium.bg/loreal-volume-million-lashes-spirala-za-obemni-i-cherni-migli-18067/p
https://remedium.bg/loreal-volumissime-x5-carbon-black-spirala-za-nasiteno-cherni-i-obemni-migli-x8-ml-14819/p
https://remedium.bg/loreal-volumissime-royale-spirala-za-obemni-migli-139356/p
https://remedium.bg/spirala-za-vezhdi-31873/c#postFilters=brand;eq;5ecc2ed86af72c3ad4d45614
https://remedium.bg/catrice-prime-fine-osnova-za-grim-protiv-zachervena-kozha-x30-ml-154016/p
https://remedium.bg/catrice-camouflage-techna-osnova-za-grim-za-okoloochen-kontur-tsvyat-010-h5-ml-147569/p
https://remedium.bg/golden-rose-perfect-lashes-ultra-volume-spirala-za-ekstremen-obem-cherna-25102/p
https://remedium.bg/idc-institute-natural-palitra-sas-senki-za-ochi-s-12-tsvyata-h1-broy-148093/p


Мама и бебе   www.remedium.bg  

407
509

2209
2599

2133
2509
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https://remedium.bg/pampers-2804/b


Мама и бебеwww.remedium.bg  

Някои малки деца ненавиждат смяната на памперса, а 
за други това е забавна игра. Едни стоят мирни, а други 
биха избягали при първа възможност. При по-големите 
това прераства в гоненица из стаята. Независимо от 
причината, в даден момент всички родители започват да 
се замислят за преминаване към пелени-гащи и да се 
чудят дали са подходящи за тяхното детенце. 
А пелените имат два основни типа дизайн – отворена 
пелена и гащи. Разберете повече за тях и това може 
да ви помогне да решите кой вариант ще подхожда 
най-добре на вашия родителски подход и на етапа на 
развитие на детето ви. И знайте, че няма правилен или 
грешен тип пелена, която да използвате, но познаването 
на техните силни и слаби страни може да улесни избора 
и тяхната употреба.
Какво представляват пелените
Отворените пелени са може би първото нещо, за което 
се сещате, когато се заговори по темата. Това е най-
често срещаният тип пелена на пазара. Дизайнът им е 
добре познат на всички родители, но за бъдещите – 
отворените пелени имат предна и задна част с отделни 
краища. Когато ги сменяте, ги поставяте под дупето на 
бебето, а след това отделните части се залепват една за 
друга около кръста му. Това са класическите бебешки 
пелени.
Какво представляват пелени-гащите
Модерни, съвременни и удобни пелените-гащите се 
предлагат с еластична лента на колана, благодарение 
на която се поставят като обикновено бельо. Набират 
популярност като помощно средство през преходния 
период на обучението за ползване на гърне. Модерните 
пелени-гащи имат същите качества на традиционните 
пелени и вече се предлагат и в малки размери. Имат 
същата абсорбция и това ги прави пълноправен замес-
тител на пелените, а не само средство за прехода към 
гърне.
Паралелна употреба и на двата типа пелени
Вместо преминаване изцяло към пелени-гащи, може би 
е добре за известно време да се използват едновремен-
но и двата модела. Пелени-гащите могат да се използват 
през деня, когато бебето е активно, а пелените – през 
нощта, докато бебето спи.
Кога да преминете от пелени към пелени-гащи
Пелени-гащите обикновено се препоръчват за въвеж-
дане, когато бебетата и малките деца започват да се 
търкалят и пълзят, да се извиват по време на смяна на 

пелените. Преди време препоръката е била да се полз-
ват чак при обучението за ползване на гърне, което ста-
ва около 2-годишна възраст, но модерните пелени-гащи 
могат да се ползват много по-рано, например още от 7-я 
или 8-я месец при деца с приблизително тегло 7 – 10 кг. 
Така, когато бебетата започват да са много активни, вече 
ще са свикнали с пелени-гащите.

Защо да преминете към ползване на пелени-гащи
Пелени-гащите имат всички характеристики и качества 
на обикновените пелени. За тях се твърди, че са по-
лесни за поставяне спрямо обикновените. И тъй като те 
могат просто да бъдат обути като бельо, те са по-малко 
„капризни“ за поставяне, особено при активните бебета 
и прохождащите деца. Отстраняването им също може 
да е по-лесно и бързо, отколкото да търсите къде бебе-
то може да легне и да подмените използваната пелена. 
Смяната на пелена докато детето стои право е много 
удобно да се прави у дома и връща надеждите за край 
на борбата с поставянето на пелените и гоненицата из 
стаята.
Редно е да се отбележи, че за пелени-гащите се налага 
да свалите почти всички дрехи на детето – панталон, 
чорапи (или чорапогащник), обувки. Да, има периоди, 
през които бебета и малките деца се разхождат само 
по пелена, но като цяло те също носят дрехи. Реално 
трябва да свалите дрехите, да обуете пелена-гащите и 
отново да облечете детето, което може да се окаже не 
чак толкова времеспестяващо от очакваното. Същевре-
менно при обикновените пелени не е нужно да се съ-
бличат всички дрехи, но е нужна поне малко сръчност. 
А тя се придобива бързо, когато пелените се сменят 
през час-два.

Колко важно е да изберете правилния размер
За разлика от дрехите, пелените не се купуват според 
възрастта на бебето, а съгласно неговото тегло. Ако пе-
лените не са с правилния размер, това може не само 
да доведе до много неудобства и дискомфорт, но и до 
обриви, течове и други подобни инциденти.
Проблемите с размера или неправилно прилепналите 
памперси, са една от основните причини за премеждия 
през първите години и затова от родителите. Ако искате 
да накарате бебето ви да се чувства комфортно и щаст-
ливо, трябва да изберете правилния размер на пелената 
за вашето слънчице.

Пелени или пелени-гащи – разлики, 
предимства и как да изберете подходящите
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KIKI Бебешки мокри кърпи
Произведени от специален мек текстил, гарантиращ нежно и деликатно почистване на бебешката кожа. Кърпичките са напоени с 

лосион, обогатен с натурални екстракти от памук – за омекотяване и успокояване, и алое вера – за възстановяване и хидратиране.

140
175

БОЧКО Бебешка паста за зъби 
0+ м, 50 мл
С натурален ксилитол, който 
предотвратява развитието 
на бактерии, причиняващи 
кариес, и предпазва венците от 
възпаление. С ниска абразивност. 
Без флуор.

223
279

CLEARBLUE Digital Тест за бременност
Единственият дигитален тест за бременност, 
показващ възрастта на плода. Над 99% точен 
в деня на очакваната менструация. Резултатът 
се показва на екрана само след 3 минути.

172
215

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

90 бр. с капак 120 бр. с капак

BEPANTHEN Унгвент
Ежедневна грижа и защита на бебешката кожа от 
подсичане. Против подсичане при бебета, при всяка смяна 
на пелените. При разранени зърна по време на кърмене.
+ ПОДАРЪК BEPANTHEN Душ гел 

Bepanthen Унгвент е козметичен продукт, който съдържа пантенол, в опаковка 
от 30 г и 100 г. За бебета, деца и възрастни.

1655
1839

1764
2075
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https://remedium.bg/kiki-3651/b
https://remedium.bg/bochko-pasta-za-zabi-s-banan-za-bebeta-i-detsa-h50-ml-22064/p
https://remedium.bg/babylino-sensitive-vp-4-maxi-peleni-za-bebeta-7-18-kg-h50-broya-140896/p
https://remedium.bg/babylino-sensitive-vp-6-extra-large-peleni-za-bebeta-15-30-kg-h40-broya-140899/p
https://remedium.bg/clearblue-digital-digitalen-test-za-bremennost-h1-broya-152312/p
https://remedium.bg/bepanten-maz-pri-podsichane-i-razdraznena-kozha-5-h100-grama-bayer-67139/p
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CHICCO Електрически 
стерилизатор 2-в-1
Стерилизира до 6 шишета за 
хранене. Може да се използва 
в цял и в компактен размер.

ТЬОПФЕР Лактана Киндер 
Мляко за деца от 
1 до 3 години, 500 г

БЕБЕЛАН 
Безглутенова паста 
оризови перли (Rice pearls) 
5+ м, 300 г

MEDELA Swing Flex Двуфазна 
електрическа помпа за кърма
Повече мляко, повече комфорт 
за по-кратко време. Въртяща 
се на 3600˚ фуния с иновационна 
овална форма. Специална 
конструкция на конектора, 
позволяваща изцеждане във 
всяко положение.

HIPP Junior Combiotic 3 
Мляко за малки деца от 
1 година, 500 г
Здравословната алтернатива 
на кравето мляко – за добро 
по-нататъшно развитие на 
вашето дете. 

БЕБЕЛАН-ОВКО 
Пюре месно меню, 220 г
различни видове

6349
8465

22049
29399

1934
2149

1534
2045

440
489

200
235
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https://remedium.bg/chicco-elektricheski-sterilizator-2-v-1-15288/p
https://remedium.bg/medela-dvufazna-elektricheska-pompa-swing-flex-101039075-056851/p
https://remedium.bg/topfer-lactana-kinder-bio-mlyako-za-nad-1-godina-h500-gr-155420/p
https://remedium.bg/hipp-junior-combiotic-3-mlyako-za-podrastvashti-detsa-x500g-79090/p
https://remedium.bg/bebelan-pasta-my-first-italian-pasta-rice-pearls-za-detsa-nad-5-mesetsa-h350-grama-149418/p
https://remedium.bg/ovko-spageti-s-pile-i-sirene-za-detsa-nad-8-mesetsa-h220-grama-5619-24157/p
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232
309

279
349

322
379

365
429

124
165
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https://remedium.bg/zdrave-2099/b#postFilters=category;eq;5ecc30286af72c3ad4d45a60
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SODICO Детски 
балсам за устни
Хидратира и 
предпазва. С 
натурални масла, 
без парабени 
и sls. 

308
385

БОЧКО Детска паста 
за зъби с аромат на 
пъпеш, 75 мл

БОЧКО Детска паста 
за зъби с аромат на 
малина, 75 мл

LISTERINE Smart Rinse 
Детска вода за уста, 
250 мл

415
519

Специалната формула се грижи за еже-
дневната хигиена на детските зъбки и 
венци. Заздравява зъбния емайл и по-
вишава реминерализацията на зъбите 
с добавения калций. Предотвратява 
развитието на кариес и се грижи за 
здравето на венците посредством 
включения флуор.

151
189

DryNites Нощни 
пелени-гащички за 
деца от 8 до 15 
години (27 – 57 кг), 
9 бр.

1039
1299

str. 41str. 41

https://remedium.bg/disni-balsam-ustni-spf15-l-o-l-suprise-5-7ml-056956/p
https://remedium.bg/disni-balsam-ustni-spf15-unicorn-5-7ml-056955/p
https://remedium.bg/listerin-voda-za-kosa-smart-rince-250ml-057244/p
https://remedium.bg/bochko-pasta-za-zabi-malina-75ml-056227/p
https://remedium.bg/bochko-pasta-za-zabi-papesh-75ml-056226/p
https://remedium.bg/drynites-pyjama-pants-peleni-gashti-za-momicheta-ot-27-do-57-kg-x9-broya-4622/p
https://remedium.bg/drynites-pyjama-pants-peleni-gashti-za-momcheta-ot-27-do-57-kg-x9-broya-25215/p
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https://remedium.bg/
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СИМПЛИК Шампоан за мъже 
срещу посивяване, 150 мл
Постепенно възстановява 
естествения, тъмен цвят на 
косата. Съдържа растителни 
екстракти. Ефектът може да се 
наблюдава след 5-то измиване.

1516
1895

ANTONIO BANDERAS 
Power of Seduction 
Тоалетна вода, 50 мл

DUREX Naturals 
Лубрикант, 100 мл
Интимен лубрикант на 
водна основа. Съдържа 100% 
натурални съставки, без 
аромати и оцветители. 
Съвместим с латексови и 
нелатексови кондоми.

STR8 Тоалетна вода, 50 мл
различни видове

1132
1415

BIC Flex 5 Самобръсначка за 
еднократна употреба, 1 бр.
С 5 ножчета и овлажняваща 
лента с алое вера.

988
1235

2328
2739

1832
2155
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https://remedium.bg/simpliq-shampoan-za-mazhe-sreshtu-posivyavane-na-tamna-kosa-x150-ml-153314/p
https://remedium.bg/str8-faith-toaletna-voda-za-mazhe-h50-ml-154783/p
https://remedium.bg/str8-red-code-edt-toaletna-voda-za-mazhe-h50-ml-48784/p
https://remedium.bg/antonio-banderas-power-of-seduction-toaletna-voda-za-mazhe-h50-ml-142431/p
https://remedium.bg/bic-flex-5-samobrasnachka-za-mnogokratna-upotreba-za-mazhe-h3-broya-154071/p
https://remedium.bg/dyureks-naturals-extra-sensitive-lubrikant-100ml-056625/p
https://remedium.bg/dyureks-naturals-moisture-lubrikant-100ml-057117/p
https://remedium.bg/dyureks-naturals-h2o-lubrikant-100ml-056624/p
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6101
8135

21839
29119

6101
8135

6101
8135

518
609
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https://remedium.bg/oral-b-384/b
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TRISA Вода за уста, 
500 мл

LISTERINE 
Вода за уста, 250 мл
различни видове

415
519

Intense Clean

All in One Protection – за цялостна защита

Senses Energising/Refreshing

ASTERA Homeopathica Хомеопатична 
паста за зъби, 75 мл
различни видове

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

AQUAFRESH Паста за зъби, 75 мл

292
365

500
769

305
509

446
595
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https://remedium.bg/trisa-revital-sensitive-voda-za-usta-za-chuvstvitelni-zabi-i-ventsi-h500-ml-139303/p
https://remedium.bg/trisa-complete-care-voda-za-usta-h500-ml-139304/p
https://remedium.bg/astera-homeopathica-coco-multiactive-homeopatichna-pasta-za-zabi-h75-ml-152231/p
https://remedium.bg/listerine-fresh-burst-antibakterialna-voda-za-usta-h250-ml-19501/p
https://remedium.bg/arm-hammer-charcoal-white-izbelvashta-pasta-za-zabi-s-aktiven-vaglen-h75-ml-144276/p
https://remedium.bg/aquafresh-intense-clean-deep-action-dalboko-pochistvashta-pasta-za-zabi-h75-ml-78824/p
https://remedium.bg/aquafresh-all-in-one-protection-whitening-pasta-za-zabi-za-tsyalostna-zashtita-i-nezhno-izbelvane-h75-ml-148971/p
https://remedium.bg/aquafresh-senses-refreshing-osvezhavashta-pasta-za-zabi-s-dinya-krastavitsa-i-menta-x75-ml-154612/p
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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!

Подсилените
венци

надеждно
защитават зъбите

ULTRA SOFTANTICARIES

до 4 пъти по-добре
 защитени венци* 

*в срвнение с обикновена паста за зъби

527
659

399
469

692
769

593
659

599
665
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https://remedium.bg/colgate-gum-revitalizing-soft-chetka-za-zabi-154934/p
https://remedium.bg/colgate-gum-invigorate-detox-pasta-za-zabi-h75-ml-154935/p
https://remedium.bg/kolgeyt-pasta-za-zabi-gum-invigorate-revitalise-75ml-056164/p
https://remedium.bg/elmex-3573/b
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Sensitivity&Gum

Rapid Relief

SENSODYNE Паста за зъби, 75 мл
KIN Whitening 
Избелваща паста за зъби, 75 мл
Възстановява естествената белота на 
зъбите. 

CURAPROX CS 5460 Ultra Soft 
Четка за зъби, 3 бр.
С 5460 броя CUREN влакна с 
дебелина 0.1 мм, за ефективно 
почистване и отстраняване на 
зъбната плака. 

ТeРe Angle 
Интердентални четки, 6 бр.
Дългата ергономична дръжка 
позволява идеално и безопасно 
почистване на всички междузъбни 
пространства. Тясната глава 
на TePe Angle образува ъгъл за 
по-лесен достъп до задните зъби 
както от букалната, така и от 
вътрешната им страна.

SPLAT Professional Biocalcium Паста за зъби, 
100 мл
Възстановяване на емайла и безопасно 
избелване.

656
875

652
869

611
1019

1636
1925

575            
719

УЛТРАБЛАНКА Избелваща черна 
паста за зъби с активен въглен и 
растителни екстракти, 75 мл
Избелва и предотвратява 
оцветяването.

844
1055
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https://remedium.bg/sensodyne-sensitivity-gum-pasta-za-zabi-x75-ml-153181/p
https://remedium.bg/kin-whitening-izbelvashta-pasta-za-zabi-h75ml-141452/p
https://remedium.bg/ultrablanka-izbelvashta-pasta-za-zabi-s-aktiven-vaglen-h75-ml-150892/p
https://remedium.bg/tepe-interdental-brush-angle-interdentalni-chetki-razmer-0-7-mm-x-6-broya-21619/p
https://remedium.bg/curaprox-5460-ultra-soft-chetka-za-zabi-h3-broya-15556/p
https://remedium.bg/splat-professional-biocalcium-izbelvashta-pasta-za-zabi-s-bioaktiven-kaltsiy-h100-ml-19376/p
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399
499

351
439
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https://remedium.bg/dove-2834/b
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TREACLEMOON 
Душ гел за тяло и 
вана, 500 мл
различни изкушаващи 
аромати

799
999

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

607
759

VENUS Душ крем, 500 мл
различни видове

ADIDAS Дезодорант 
против изпотяване за 
мъже/жени, 150 мл
различни видове

383
479

ТЕО Bouquet Сапун, 70 г
различни видове 

039
049

427
569
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https://remedium.bg/venus-dush-krem-latte-miele-500ml-057016/p
https://remedium.bg/venus-dush-krem-vaniglla-bourbon-500ml-057019/p
https://remedium.bg/venus-dush-krem-argan-500ml-057020/p
https://remedium.bg/treaclemoon-her-mango-thoughts-dush-gel-za-tyalo-s-aromat-na-mango-h500-ml-148136/p
https://remedium.bg/treaclemoon-sugared-grapefruit-sunrise-dush-gel-za-tyalo-s-aromat-na-greypfrut-h500-ml-154052/p
https://remedium.bg/adidas-deo-sprey-48ch-pro-invisible-150ml-056822/p
https://remedium.bg/adidas-deo-sprey-48ch-pro-invisible-men-150ml-056823/p
https://remedium.bg/titania-pila-i-pemza-za-zagrubyala-kozha-3042-14582/p
https://remedium.bg/teo-bouquet-sapun-s-glitserin-i-aromat-na-chereshov-tsvyat-h70-gr-14171/p


Грижа за тялото   www.remedium.bg  

405
579

685
979

627
895

697
995

487
695

207
295

347
495

585
835
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https://remedium.bg/perlier-3089/b
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РАБОТЛИВИ РЪЦЕ 
SOS Крем за ръце, 50 мл
За изключително суха и напукана 
кожа след работа с агресивни 
препарати и материали. 
Омекотява, възстановява и 
хидратира кожата. Успокоява и 
подхранва.

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

РАБОТЛИВИ РЪЦЕ 
Глицеринов крем – интензивна 
формула, 50 мл
Специално създаден за много 
суха, раздразнена и напукана 
кожа вследствие на работа 
с агресивни препарати и 
материали.

ЗДРАВЕ 
Крем-мехлем 100% натурален, 30 г

NEUTROGENA 
Норвежка формула 
бързопопиващ крем за ръце, 
75 мл

ТЕО 
Антибактериален гел 
за ръце, 400 мл с помпа

217
289

134
179

134
179

224
345

547
729

707
785
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https://remedium.bg/zdrave-krem-mehlem-100-naturalen-30-grama-154962/p
https://remedium.bg/neutrogena-krem-za-ratse-s-leka-tekstura-x75-ml-15164/p
https://remedium.bg/lavena-sos-krem-za-rabotlivi-ratse-pri-silno-napukana-i-suha-kozha-h50-ml-147297/p
https://remedium.bg/lavena-rabotlivi-ratse-glitserinov-krem-za-suha-kozha-s-pantenol-h75-ml-19995/p
https://remedium.bg/lavena-rabotlivi-ratse-intenziven-glitserinov-krem-za-napukana-i-suha-kozha-h50-ml-70745/p
https://remedium.bg/teo-antibakterialen-gel-za-ratse-pompa-400ml-057245/p
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PALETTE Deluxe 
Боя за коса
различни видове

3 CHENES 
Color & Soin 
Боя за коса, 
135 мл
различни нюанси

ELEA Крем боя за коса
С професионална формула за перфектен цвят 
и грижа, специално разработена от фризьори и 
колористи за домашна употреба.
различни нюанси

SCHAUMA
Шампоан, 250 мл / Балсам, 200 мл

различни видове
Купи продукт SCHAUMA или PALETTE 
Deluxe и може да спечелиш ПОДАРЪК 
SCHAUMA Маска за коса 3-в-1, 200 мл!

3 CHENES Color&Soin Спрей за коса, 75 мл
Идеално покрива корените на косата за естествен вид и равномерен 
резултат. Предлага се в 6 нюанса.

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.

HERBAL TIME 
Оцветяваща крем къна, 75 мл
Готова за употреба.
различни нюанси

1788
2235

319
399

263
309

279
399

501
589
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https://remedium.bg/palette-deluxe-podhranvashta-trayna-krem-boya-za-kosa-900-deep-natural-black-70497/p
https://remedium.bg/schauma-nature-moments-vazstanovyavasht-shampoan-za-silno-uvredena-kosa-s-ekstrakt-ot-yagoda-banan-i-chia-h250-ml-150976/p
https://remedium.bg/schauma-nature-moments-vazstanovyavasht-balsam-za-silno-uvredena-kosa-s-ekstrakt-ot-yagoda-banan-i-chia-h200-ml-150981/p
https://remedium.bg/schauma-nature-moments-vazstanovyavashta-maska-za-silno-uvredena-kosa-s-ekstrakt-ot-yagoda-banan-i-chia-h200-ml-154876/p
https://remedium.bg/schauma-nature-moments-podhranvashta-maska-za-suha-i-mnogo-suha-kosa-s-ekstrakt-ot-akay-beri-oves-i-bademovo-mlyako-200ml-154877/p
https://remedium.bg/bezamonyachna-boya-za-kosa-31801/c#postFilters=brand;eq;5ecc2e0a6af72c3ad4d450e4
https://remedium.bg/tsveten-sprey-za-kosa-32544/c#postFilters=brand;eq;5ecc2e0a6af72c3ad4d450e4
https://remedium.bg/search?q=elea&#postFilters=category;eq;5ecc30396af72c3ad4d45a7e
https://remedium.bg/kana-za-kosa-31790/c#postFilters=brand;eq;5ecc2d3e6af72c3ad4d44e6b
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*  Âêëþ÷åíèÿò ðåñòðóêòóðèðàù áàëñàì Shine On Nutri- Hair Restructuring conditioner * 
âêëþ÷âà êîíñåðâàíò: behentrimonium chloride.

1819
2425
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https://remedium.bg/boya-za-kosa-31779/c#postFilters=brand;eq;5ecc2f1f6af72c3ad4d45731
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1274
1699

1499
1999

821
1095
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https://remedium.bg/parusan-3186/b
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За модерния човек косата е естетичен елемент, който 
може да ни придаде чар или да подчертае индиви-
дуалността ни. А в действителност тя е преди всичко 
механизъм за защита на кожата от негативните ефекти 
на слънчевата радиация, температурните промени и раз-
лични други опасности. Но съвременният човек рядко 
мисли за това. Косопадът е проблем, който може да 
бъде решен. Загубата на коса може да бъде спряна, 
ако се установи точната причина и започне адекватно 
лечението.
Най-честите причини за загуба на коса при мъжете са 
хормонални нарушения и генетика (андрогенетична ало-
пеция). Те провокират плешивост, която се среща при 
над 75% от случаите на косопад. Дължат се на проблем 
с ендокринната система, а именно на повишени нива 
на дихидротестостерон (DНТ) в кръвта. Този мощен хор-
монален стероид се получава при разграждането на 
мъжкия хормон тестостерон. Концентрацията на DHT 
върху кожата и в космените фоликули причинява про-
дължителен спазъм на кръвоносните съдове, доставящи 
хранителни вещества на косата, и потиска тяхната ак-
тивност. По този начин косъмът спира да расте и умира 
преждевременно. Фоликулите в теменната област имат 
най-висока чувствителност, те първи капитулират пред 
мъжкия хормон. А тези в задната част на главата са най-
малко чувствителни и запазват своята функционалност 
по-дълго от другите.
Доколко са податливи космените фоликули, се определя 
от генетиката. Според някои експерти по наследстве-
ност генът за склонност към оплешивяване се предава 
в по-голям процент от случаите при жените, отколко-
то при мъжете. При андрогенетичната алопеция косата 
пада, започвайки от темето и челото. Процесът често 
е придружен от възпалително заболяване с повишена 
секреция на себум.
Най-често причината за този неприятен проблем при 
жените може да бъде промяна в хормоналния баланс. 
Повишената загуба на коса при жените често започва 
няколко седмици след раждането и може да продължи 
до няколко месеца. Обикновено това се случва поради 
повишени нива на стрес, умора, липса на сън и ниски 
нива на протеин в организма. По време на самата бре-
менност също може да се забележи засилен косопад, 
особено ако бъдещата майка не спазва балансирана 
диета. Плешивост поради дефицити в диетата се поя-
вява, тъй като повечето хранителни вещества отиват за 

поддържане здравето на бебето в утробата.
При жените на възраст над 40 години тялото отново 
претърпява хормонални промени, като подготовка за ме-
нопаузата. Нестабилното емоционално състояние на же-
ната през този период и намаляването на метаболизма 
също влияят върху състоянието на космените фоликули, 
косата е недостатъчно подхранена и отслабена.
Що се касае до неправилната грижа за косата, то по-
стоянното използване на сешоар, маша или преса за 
коса, боядисването с химикали и др., само влошават 
съществуващия проблем, но едва ли могат сами да се 
превърнат в истинската причина за плешивост.
При мъжете наследствената плешивост може да се про-
яви още в юношеството или веднага след това. Колкото 
по-скоро тя се прояви, толкова по-бързо ще протече 
процесът. Косата изтънява, границите на линията на 
косата започват да се отдръпва в зоните на челото и 
слепоочията, след което растежът на косата на темето 
намалява.
При жените генетичната плешивост се проявява главно 
след 40-те години или по време на менопаузата. Про-
цесът протича по-леко, отколкото при мъжете. Косата 
изтънява равномерно, става чуплива и вече не расте на 
дължина, въпреки че като цяло женската коса никога не 
изчезва напълно.
Ако започнете да забелязвате увеличено падане на коса, 
не чакайте да се стигне до значителни загуби, преди да 
реагирате. Не бъдете наблюдател на процес в продъл-
жение на месец, два или три. Започнете да използвате 
специализирана козметика и хранителни добавки, като 
подхранващи серуми, лосиони, шампоани и ускорители 
на растежа на косата.
Независимо от причината за загубата на коса, специали-
стите препоръчват да се ползват специализирани проду-
кти. Те са ефективни не само при андрогенна алопеция, 
но и във всички останали случаи. Чрез тях тялото си 
набавя протеинови молекули със съкратена верига от 
аминокиселини. Те стимулират обновяването на клетки-
те, активират резервните сили на тялото и най-важното 
– изпраща се сигнал до клетките на космените фоли-
кули за възстановяване. Локалното кръвообращение се 
обогатява, като се подобрява снабдяването с кислород 
и подхранването на фоликулите. Приемът на витами-
ни и растителни екстракти директно насища космените 
фоликули с всички вещества, необходими за тяхното 
нормално функциониране и добро здраве.

Косопад при жените и мъжете: 
причини, лечение и профилактика
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Грижа за косата   www.remedium.bg  

 

ЗА КОПРИНЕНА МЕКОТА 
И БЛЯСЪК

ЗЛАТЕН 
ЕЛИКСИР
Усещане за истински 
красива коса...
Съдържа 40 лечебни  
билки от ИЗТОКА 
Безсулфатна грижа, не изсушава и не 
отмива пигментите от боядисаната коса.

Стимулира растежа и успокоява скалпа.

Безсулфатен стимулиращ растежа 
шампоан против косопад, 400 мл.

Кератинов балсам против  
косопад за еластична коса  
с блясък, 400 мл. 

Korea
No.1

2294
3059
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https://remedium.bg/doori-247/b


Грижа за косатаwww.remedium.bg  

WELLAFLEX 
Лак за коса, 250 мл
различни видове

ТЕО Nature 
Шампоан, 400 мл
За здрава и 
неотразима коса!

ЗДРАВЕ Актив 
Шампоан против 
пърхот, 600 мл
различни видове

VICTORIA BEAUTY 
Ампули за коса, 
5 бр. х 10 мл
Спрете сезонния 
косопад с мощна 
укрепваща грижа за 
трайно здрава коса.

VICTORIA BEAUTY 
Exclusive Двуфазен 
балсам за коса, 150 мл
Запазете косата си 
здрава и жизнена дори 
и в променящите се 
сезони.
различни видове

RIVANA Арганово масло, 10 мл
Възстановява изтощената 
коса, като запазва влагата, 
подобрява блясъка и 
еластичността на косъма. 
Почти незабавно съживява 
косата, повредена от 
боядисване или сушене.

206
229

314
369

601
859

321
459

449
499

650
929
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https://remedium.bg/victoria-ampuli-protiv-kosopad-s-platsenta-i-vitamini-5-broya-h10-ml-5908/p
https://remedium.bg/victoria-zashtiten-balsam-za-boyadisana-kosa-h150-ml-5902/p
https://remedium.bg/victoria-vazstanovyavasht-balsam-za-suha-i-iztoshtena-kosa-s-keratin-h150-ml-25321/p
https://remedium.bg/lak-za-kosa-31793/c#postFilters=brand;eq;5ecc2e976af72c3ad4d454ef
https://remedium.bg/teo-nature-osvezhavasht-i-podhranvasht-shampoan-i-balsam-za-normalna-kosa-h400-ml-2041/p
https://remedium.bg/teo-nature-botanical-shampoan-s-arganovo-maslo-i-med-za-suha-kosa-h400-ml-2042/p
https://remedium.bg/rivana-maslo-ot-argan-h10-ml-23763/p


Грижа за косата   www.remedium.bg  

671
895

1012
1349

1121
1495

1237
1649

1181
1575

1012
1349
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Санитарни продуктиwww.remedium.bg  

MILDE Тоалетна хартия, 24 бр. 

CLEANIC Pure Effect 
Тампони за почистване 
на грим, 120 бр.

COTTON Line Extra Soft 
Тампони за грим, 70 бр.
Произведени от 
100% естествен 
висококачествен памук.

199
249

SEPTONA 
Антибактериални 
кърпички, 15 бр.
Почистват и 
дезинфекцират ръцете. 
Унищожават бактерии и 
вируси (от щамове H1N1; 
H3N2). Съдържат етилов 
алкохол.

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

МЕДИКА 
Клечки за уши, 200 бр.
Произведени от 100% 
чист, висококачествен 
памук. В удобна 
опаковка.

124
155

104
149

1475
1639

892
1189

089
099

str. 59str. 59

https://remedium.bg/cleanic-pure-pochistvashti-tamponi-za-grim-h120-br-16569/p
https://remedium.bg/cotton-line-extra-soft-tamponi-za-grim-h70-broya-155013/p
https://remedium.bg/milde-premium-cool-blue-aromatizirana-triplastova-toaletna-hartia-h24-broya-1519/p
https://remedium.bg/seni-super-seni-universalni-peleni-za-vazrastni-sas-sredno-nivo-na-inkontinentsia-razmer-m-h10-broya-115863/p
https://remedium.bg/septona-ovlazhnyavashti-antibakterialni-mokri-karpi-za-ratse-h15-broya-151038/p
https://remedium.bg/septona-kids-antibakterialni-pochistvashti-mokri-karpi-za-detsa-h15-broya-151042/p
https://remedium.bg/medica-cotton-buds-klechki-za-ushi-h200-broya-12851/p


Интимна хигиена   www.remedium.bg  

.

✓  
 

✓  

✓  

1356
1695

1988
2339

1295
1619

1172
1465
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https://remedium.bg/intimna-higiena-31939/c#postFilters=brand;eq;5ecc2d976af72c3ad4d44f37
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CAREFREE Duo Effect 
Интимна измиваща 
пяна с алое и зелен 
чай, 150 мл

CAREFREE Duo Effect 
Интимен душ гел 
с алое и зелен чай, 
200 мл

CAREFREE Интимни кърпички с алое и 
зелен чай, 20 бр.

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

316
395

LIBRESSE So Slim, 32 бр.
Същите тънки, меки и гъвкави 
ежедневни превръзки, сега с 
нов V-дизайн на опаковката. 
Единично опаковани.
без аромат/с лек свеж аромат

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

199
249

434
579

364
485

254
339

221
295
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https://remedium.bg/carefree-duo-effect-intimna-pyana-sas-zelen-chay-i-aloe-vera-x150-ml-153864/p
https://remedium.bg/carefree-duo-effect-intimen-gel-sas-zelen-chay-i-aloe-vera-x200-ml-153863/p
https://remedium.bg/carefree-duo-effect-intimni-karpichki-sas-zelen-chay-i-aloe-vera-x20-broya-153865/p
https://remedium.bg/everyday-fresh-maxi-night-duo-damski-prevrazki-x18broya-17821/p
https://remedium.bg/everyday-sensitive-normal-ultra-plus-damski-prevrazki-h18broya-22325/p
https://remedium.bg/libresse-2423/b
https://remedium.bg/palomita-pure-cotton-damski-prevrazki-ot-estestven-pamuk-h10-broya-147959/p
https://remedium.bg/palomita-pure-cotton-ezhednevni-damski-prevrazki-ot-estestven-pamuk-h20-broya-147961/p


Интимна хигиена   www.remedium.bg  

473
675

179
239
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https://remedium.bg/intimna-higiena-31939/c#postFilters=brand;eq;5ecc2f606af72c3ad4d457bf


За домаwww.remedium.bg  

PERSIL 
Перилен препарат
Течен, 20 пранета
Прахообразен, 
18 пранета

VILEDA PVA Моп пеперуда
Подходящ за всички видове 
подови настилки. Изключителна 
попивателна способност. 
С механизъм, който осигурява 
възможност за подмяна на гъбата.

BOTANICA 
Електрически 
ароматизатор, 19 мл
Аромати, вдъхновени 
от природата. Без 
багрила и фталати.

ЛЕКС 
Течен перилен 
препарат, 1.3 л

SAVEX Перилен 
препарат
Течен, 0.99/1.1 л
Прахообразен, 1.8/2 кг
Капсули, 12/14 бр.

DETTOL Original/Lemon 
Антибактериален 
спрей за почистване и 
дезинфекция, 500 мл

575
639

712
949

959
1475

1857
2185

373
439

550
579

НОВО

НОВО
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https://remedium.bg/persil-3457/b
https://remedium.bg/earuik-botanica-el-komplekt-karibski-vetiver-sandalovo-darvo-057088/p
https://remedium.bg/vileda-easy-mop-mop-peperuda-135429/p
https://remedium.bg/lex-3144/b
https://remedium.bg/savex-3306/b
https://remedium.bg/detol-lemon-antibakterialen-sprey-za-povarhnosti-500-ml-056623/p
https://remedium.bg/detol-original-antibakterialen-sprey-za-povarhnosti-500-ml-056622/p


Храносмилане   www.remedium.bg  Информационен бюлетин

КЛУБ РЕМЕДИУМ
Спести сега с клубната карта на Аптеки Ремедиум!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* Изключение са продуктите в промоция и стоки по линия на здравна каса.
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 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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Грижа за гърлото и гласа .bg

КОГАТО ТРЯБВА
ДА Е ХИТ

Грижа за гласа,

isla® медик
ОБЛЕКЧЕНИЕ ЗА 
НАТОВАРЕНИТЕ ГЛАСОВЕ

• Забележимо по-бързо облекчение при раздразнени гласни струни и пресипнал глас
•  Двоен защитен филм: исландски лишей + хидрогел комплекс с хиалуронова киселина
• Дълготрайна хидратация на мукозните мембрани в устната кухина и гърлото 

Предложенията са валидни за периода 01-31.10.2020 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 

990
1165
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https://remedium.bg/isla-medik-hidro-pri-diskomfort-v-garloto-i-ustnata-kuhina-x20-tabletki-127994/p

