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Промоционален каталог №165

Избрани предложения от над 9800 промоции, комплекти и трайно ниски цени
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ДУЛКОЛАКС Пико Перорални
капки, разтвор, 15 мл
Запекът вече не е проблем.
Действа като по часовник.
Облекчение след 6 – 12 часа.

НО-ШПА 40 mg, 24 таблетки
Действа бързо при болка в
корема.* Премахва спазмите.
Ефективно елиминира болката.
8 часа действие.

Дулколакс Пико е лекарствен продукт
без лекарско предписание за възрастни
и деца, съдържа натриев пикосулфат.
Преди употреба прочетете листовката.
А100/07.06.2018

*Започва да действа до 30 минути.
Лекарствен продукт без рецепта за
възрастни. Преди употреба прочетете
листовката. А35/02.03.2017
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ХЮМЕР СТОП ВИРУС
Спрей за нос, 15 мл
С активна бариера с кисело
pH, която улавя и елиминира
вирусите в дихателните пътища
на 99.9%. Подходящ за деца,
възрастни, бременни жени или
кърмачки.
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МУСТЕЛА Нежен измиващ гел
за коса и тяло, 500 мл
Формула, която не дразни
очите и компенсира
изсушаващите ефекти от
твърдата вода. Гарантирана
безопасност от деня на
раждането с 90% съставки
от естествен произход.

str. 102

Настинка и грип

1709

14

53

14

85

12

62

www.remedium.bg

1269

1129
60

1079

9

1365
60

11

2159

3069

18

2609

35

2339
88

19

1339
38

11

str. 1

www.remedium.bg
%
%

Настинка и грип

%

27.11 - 30.11.2020
петък

понеделник

* Търсете стоките със специално
означени етикети!
* Стоките с текущи промоции не участват
в акция ЧЕРЕН ПЕТЪК.
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Кашлица? Бронхит?

ПРОСПАН®
Дишай свободно!
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Проспан таблетки
за смучене
и Проспан течна
форма в саше

въ
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Ефективно лечение на кашлица и бронхит!
Втечнява бронхиалния секрет
и улеснява отделянето му

Разширява бронхите
Облекчава кашлицата

Лекарствени продукти без рецепта:
Проспан сироп и Проспан капки - за възрастни и деца над 2 години.
Проспан ликвид, Проспан разтворими таблетки и таблетки за
смучене - за възрастни и деца над 6 години. Преди употреба
прочетете листовката.
ИАЛ: A286/30.11.2017

Успешно повлиява възпаленията
на дихателните пътища

При кашлица

С лечебната сила на бръшляна.
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ФЛУДРЕКС МАКС
Хербал хот дринк, 10 сашета
Изживей деня на макс. Облекчава
бързо симптомите на настинка
и грип.

МИРТОЛ, 20 капсули
Повлиява кашлицата. Втечнява секрета и
изчиства дихателните пътища. Улеснява
отхрачването и има противовъзпалителен
ефект.
Миртол 120 mg е лекарствен продукт без лекарско предписание
за деца над 4 години. За симптоматично лечение на остри
и хронични бронхити и синуити. Преди употреба прочетете
листовката. A-0087/11.04.2019
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Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години.
Съдържа парацетамол. Преди употреба прочетете листовката.
А 0221/19.09.2019
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ЕКСПЕКТОРАНС № 5
Сироп за кашлица, 90 мл
Една проверена рецепта срещу
суха и влажна кашлица.
За симптоматично лечение на
суха и влажна кашлица.
ИБУРАПИД 400 mg,
10 таблетки
Действа бързо при болка.
За възрастни и деца над 12 години. Съдържа течен екстракт от
корени ружа, екстракт от дива мащерка и др. Преди употреба
прочетете листовката. А292/17.12.2015
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ХЕКСОРАЛ Спрей, 40 мл
При болно гърло. Интензивно
антисептично действие. Лекува
възпалението и облекчава
болката.

Хексорал 0,2 mg/100 ml спрей за устна лигавица. Съдържа
хексетидин. За възрастни и деца над 6 години. Лекарствен
продукт без лекарско предписание. Преди употреба прочетете
листовката. А0111/28.07.2020
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Лекарствен продукт без рецепта за възрастни и деца над
12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете
листовката. А28/18.02.2016
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УМКАЛОР 8 g/10 g Капки
перорални, 20 мл разтвор
При остри инфекции на
дихателните пътища, бронхити
и синузити.

Лекарствен продукт без рецепта. Съдържа екстракт от
пеларгониум. За възрастни и деца над 1 година. Преди употреба
прочетете листовката. А31/10.03.2016
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ТАНТУМ ВЕРДЕ ®

ОРИГИНАЛНИЯТ СПРЕЙ
ЗА МАЛКИ ДЕЦА ПРИ
ВЪЗПАЛЕНИЕ И БОЛКИ
В ГЪРЛОТО!
БЕЗ АНТИБИОТИЦИ
БЕЗ АНЕСТЕТИЦИ
БЕЗ ЗАХАР
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Лекарствен продукт без лекарско предписание.
За възрастни и деца. Съдържа бензидаминов хидрохлорид.
Преди употреба прочетете листовката. ИАЛ: А117/11.05.2017
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АСПИРИН С, 20 ефервесцентни таблетки
• При симптоми на настинка и грип;
• При температура;
• При болка.
Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над
12 години. Съдържа ацетилсалицилова киселина и аскорбинова
киселина. Преди употреба прочетете листовката.
A0193/15.10.2020
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GripSTOP Капки 0+ м, 15 мл
Атакува симптомите на
настинка и грип. Отпушва носа
и предпазва от бактериални
и вирусни инфекции. Съдържа
лактоферин и Д-пантенол.
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ОЛИНТ 0.1%
Спрей за нос, разтвор, 10 мл
Отпушва носа и синусите само
след 2 минути!

Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни
и деца над 6 години. Съдържа ксилометазолинов хидрохлорид.
Преди употреба прочетете листовката. A0113/28.07.2020
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CHICCO
Аерозолeн инхалатор с бутало
Небулизира всички видове лекарства бързо и
ефективно.

16999

11899

НАЗИК Кидс, 10 мл
При хрема и ринит.
Двойно действие за по-бързо
облекчение и оздравяване.

Лекарствен продукт без лекарско предписание. Съдържа
декспантенол и ксилометазолин хидрохлорид. Преди употреба
прочетете листовката. Назик кидс – за деца над 2-годишна
възраст. A-0085/11.04.2019
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ОТРИВИН Ментол 0.1%
Спрей за нос, 10 мл
Отпушва носа след
2 минути! Облекчава болката
и напрежението в синусите.

Отривин Ментол 0.1% Спрей за нос, разтвор е лекарствен
продукт без лекарско предписание за възрастни и юноши над
12 години. Съдържа ксилометазолинов хидрохлорид.
Преди употреба прочетете листовката. A0168/01.08.2019
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SCHOENENBERGER
100% сок от ацерола, 200 мл
Натурален източник на витамин С,
произведен от био суровина.
Подходящ като имуностимулант,
може да се ползва за малки деца
и в периодите на бременност и
кърмене.

КОМПЛЕКС ОТ ЯПОНСКИ ГЪБИ:
майтаке, рейши и шийтаке,
100 капсули
Допринася за нормалното
функциониране на имунната
система.

1669
35

4979
34

13

ИМУНОМИКС,
50 капсули

2755
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ИМУНОМИКС
Сироп за деца,
210 мл

2539
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Има стимулиращ ефект
върху имунната система и
по естествен път подпомага
защитата на организма чрез
мощните свойства на черния
бъз и ехинацеята. Комбинацията
на тези два имуностимулатора
в един продукт превръща
ИМУНОМИКС в отлично
средство за повишаване на
естествения имунитет и
профилактика срещу настинка и
простуда.
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DRAGON SUPERFOODS
Био спирулина на прах, 200 г
Растителна храна с най-високо
протеиново съдържание – 65%
протеин. Съдържа всички
8 незаменими аминокиселини.
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YOGI Tea Био чай подкрепа за
имунитета, 17 пакетчета
Аюрведична рецепта, която
хармонира силата на билките
в подкрепа на имунитета.
Горчиво-сладкият вкус на
ехинацея се комбинира с плодове
бъз и ароматен босилек, а
естественият витамин С е от
плодчета ацерола.
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ЕСТЕСТВЕНИ
ИМУНОСТИМУЛАНТИ

За силен имунитет
и в подкрепа
на дихателните пътища.
Подходящи при
настинки, вирусни и
грипни състояния.
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СРЕЩУ ГРИП
И НАСТИНКА
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Самбукус на Nature’s Way съдържа чист екстракт
от плодове на черен бъз от района на Австрийските Алпи. Патентован като BioActives®, извлечен
без употреба на разтворители и притежава всички
полезни свойства на суровото растение. Тестван за
бионаличност и ефективност и има доказано благоприятно въздействие върху имунната и дихателните системи.
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Серията Самбукус притежава
следните сертификати:
USDA Organic, organic сертификат
от Quality Assurance International,
Kosher сертификат.
Продуктите не съдържат: глутен,
млечни продукти, соя, ядки, изкуствени
оцветители, аромати.
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Младост, красота и крепко здраве с
витамин С
Витамин С е едно от най-известните средства за противодействие на простудните заболявания и донякъде
това се дължи на американския биохимик и нобелов
лауреат Лайнъс Полинг, който още през 60-те години
на миналия век много активно популяризира терапевтичните му свойства. В резултат се правят задълбочени
и дългосрочни изследвания на витамин С, а днес този
микроелемент се счита за един от основните за осигуряване на здравето и правилното функциониране на
човешкото тяло.
Витамин С има научно наименование – аскорбинова
киселина, и принадлежи към групата на водоразтворимите органични съединения. С времето аскорбиновата
киселина получава прозвището „витамин на младостта“, тъй като има мощни антиоксидантни свойства и
инхибира стареенето на клетките. Освен това активира
производството на колаген, който се грижи за доброто
състояние на кожата, като я прави стегната и свежа.
Повечето животни могат сами да си синтезират този
витамин, но тялото ни може да си го набавя само
отвън, чрез храната, която консумираме.
Витамин С е нестабилен, лесно се унищожава от светлина, кислород, вода и топлина. Ако искате да получите достатъчно от него, трябва да сте сигурни, че храната, която приемате, е богата на витамина и е минимално преработена. Затова диетолозите съветват да ядем
пресни зеленчуци и плодове. Освен това витаминът се
запазва добре, когато е замразен, така че замразените
зеленчуци и плодове също са добър източник.
Как да си набавяме витамин С
Аскорбиновата киселина не се произвежда в нашето
тяло, така че тя може да бъде получена само от храната, по-специално от плодове и зеленчуци, като цитрусови плодове, шипки, касис, чушки, морски зърнастец,
магданоз, малини, ябълки, киви, домати, краставици,
цариградско (бодливо) грозде, боровинки, киселец,
тиква и др.
Попадайки в организма ни, витамин С изпълнява биосинтетични функции, по-специално участва в образуването на L-карнитин и колаген. Този микроелемент
е най-полезен в чистата си форма, т.е. когато се ядат
богати на него продукти, е желателно те да не се подлагат на топлинна обработка.
Защо витамин С е полезен за организма
Витамин С има многостранни полезни свойства, които
правят тялото ни по-силно и по-устойчиво на различни
видове негативни фактори, а също така помага за бър-

зото възстановяване от минали заболявания.
Аскорбиновата киселина е от съществено значение
за растежа и възстановяването на тъканните клетки,
венците, кръвоносните съдове, костите и зъбите. Той
насърчава усвояването от организма на желязото, ускорява възстановяването. Витаминът е полезен за защита
срещу инфекции, тъй като стимулира стартирането на
имунните процеси. Елементът се използва и в грижата
за кожата. Успешно помага за изглаждане на бръчките
и тонизирането. Осигурява снабдяването на клетките
с витамин D, предотвратявайки развитието на рахит.
При дефицит на витамин С, витамин D е неефективен.
Едно от доказаните свойства на аскорбиновата киселина е, че удължава младостта. Този елемент може
да задейства синтеза на колаген в организма, което
прави кожата еластична и укрепва ставите. Витамин С
действа като антиоксидант, предотвратява увреждането
на клетките и предпазва тялото от психоемоционален
стрес. И не на последно място – намалява риска от
образуване на кръвни съсиреци в кръвоносните съдове чрез намаляване на агрегацията на тромбоцитите
(кръвните клетки).
За профилактика и защита от болести
Витамин С е полезен както за възрастните, така и за
децата, особено по време на епидемии. Някои специалисти препоръчват тогава дневната доза от микроелемента да се увеличи до 250 милиграма като профилактика, а по време на заболяване – до 1500 милиграма.
При нормални условия, когато тялото е здраво, дневният прием на аскорбинова киселина се предвижда да
е 40 – 70 милиграма при децата, 70 – 80 милиграма
за жените и 90 милиграма за мъжете. За бременни и
кърмещи жени дозата е увеличена съответно на 100 и
120 милиграма.
За по-лесно набавяне на необходимите дневни дози в
ежедневието, витамин С се предлага под формата на
биологично активна добавка – таблетки или капсули с
концентрат на микроелементa, които се използват по
време на диета или профилактика. Най-добрият източник на витамин С обаче са плодовете и зеленчуците –
естествените храни, които го съдържат.Ако чувствате,
че ви предстои да се разболеете, струва си да вземете
витамин С. Това може да има добър ефект върху понататъшното ви състояние. Аскорбиновата киселина ще
подпомогне и бързото възстановяване на тялото след
заболяване. Тя се препоръчва и като особено необходима на пушачите и възрастните хора.
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ВИТАМИН С 100 mg,
90 вегетариански дъвчащи
таблетки
Допринася за нормалната
функция на имунната система
и защитата на клетките от
оксидативен стрес.
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ВИТАМИН D-3, 100 таблетки
Благоприятства нормалната
функция на имунната система,
поддържането на нормалното
състояние на костите, зъбите
и нормалната функция на
мускулите.
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OPTIME Липозомен витамин С,
100 мл
Иновация в хранителните
добавки за директно клетъчно
усвояване, без храносмилане.
Най-високоефективната позната
форма на добавка с бързи
резултати.

3099
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АДИТИВА Витамин С,
20 ефервесцентни таблетки
С вкус на лимон.
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ЦИТРОСЕПТ, 20 мл
Коктейлът на сезона –
стимулиране на имунитета и
ускоряване на метаболизма.

1949
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str. 14

Имунна система

2369

20

679
77

14

5

www.remedium.bg

585
97

4

str. 15

www.remedium.bg

Имунна система

1435
20

12
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Витамини и минерали

2835
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24
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2269
29

19

1799

29

1529

1835

1679

15

96

60

1427
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Храносмилателна система

ИБЕРОГАСТ,
20 мл перорални капки
Силата на 9 лечебни
растения за облекчаване
на 6 стомашно-чревни
симптома като тежест,
подуване, спазми, киселини,
стомашна болка и гадене.

Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над
3 години. Съдържа екстракти от 9 лечебни растения. Преди
употреба прочетете листовката. A 0193/15.10.2020

929
90

7

АПЕТИСТЕР Синиър
Сироп с билки и
витамини, 100 мл
Стимулира апетита
и подпомага
храносмилането при
възрастни хора.

1529

13

00

ОМНИ-БИОТИК
Панда, 30 сашета
Пробиотична комбинация за майката и бебето
от първия ден на раждането.

7775

6609

БИО-КУЛТ Инфантис,
16 сашета
Тройна подкрепа за
храносмилателната
система и имунитета на
твоето бебе.

2665

2265

БИО-КУЛТ, 15 капсули
14 живи пробиотични
щама в помощ на
имунитета и за
балансирана чревна
микробиота на цялото
семейство.

919
81

7
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1899

1614
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Грижа за очите
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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.
NUTROF Total, 30 капсули
Всичко, от което се нуждаят очите ви в една
капсула на ден. Съдържа витамини и минерали,
макулни пигменти, омега-3 мастни киселини и
ресвератрол.

2405
65

1975

21

1679

THEALOZ Duo, 5 мл
Изкуствена сълза от ново
поколение без консервант.
Овлажнява, регенерира и
защитава.

1815

16

34

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.

775
59

6

SWIRL Clean Glasses
Кърпички за очила, 10 бр.

145
23

1
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Омега-мастни киселини
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30

76

6195

49
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8045

6436
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Ставни и мускулни болки

... с мисъл за вас!
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Репродуктивно здраве
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4935

4442

3525
73

31

1905
15

17
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Мъжко здраве
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САО ПАЛМЕТО
Плод 540 мg, 100 капсули
Благоприятства
нормалното
функциониране на
простатната жлеза.

3079

24

63

ЛИНОПРОСТ, 30 капсули
За 100% мъже – ти
можеш. Повлиява
процесите на възпаление
на простатата и
хормонален дисбаланс.
Положително влияе при
проблеми с уринирането
и еректилна дисфункция.

1675

1424

DUREX Feel Intimate/Feel
Thin Висококачествени
презервативи от
естествен латекс, 18 бр.
Осигуряват максимално
чувствено и естествено
преживяване. С анатомична
и удобна форма.
МАГНИСТЕРОН
Магнезий за мъже, 30 таблетки
Обогатен с цинк и корен от мака. Спомага
за нормалното функциониране на мускулите
и поддържането на нормалните нива на
тесторен.

1475

12

54

1695
26

15

4 симптома, сигнализиращи за проблеми с простатата
В свое изследване канадски учени установяват нещо, което
предизвиква вълна от недоволство сред жените. На база
получените данни те заявяват, че редовният секс допринася
за здравето на мъжката репродуктивна система. И уточняват, за да успокоят дамите, че повече секс не означава
задължително повече и различни партньорки.
Причините за простатит са различни и не се крият само
в липсата на секс. Това възпаление на простатната жлеза
може да се дължи и на бактерии или инфекция. Сериозен
проблем е и, че в много случаи той протича без изразени
симптоми и незабелязано преминава в хроничен стадии.
Затова е важно първите симптоми да бъдат разпознати навреме и възстановяването да започне възможно най-скоро.
Мъжете трябва да обърнат внимание на здравето си, когато

забележат:
• Затруднено уриниране – често посещаване на тоалетната, включително и нощем. И все пак усещането за пълен
мехур остава.
• Болка в зоната на слабините – с времето зачестява и се
засилва, което ви кара да се замислите.
• Сексуални разстройства – понижена потентност, слаб оргазъм, бърза еякулация и нарушена ерекция. В началото
тези симптоми са пренебрежителни, но с времето стават
забележими.
• Психически проблеми – след всичко изброено, нищо
чудно, че се появяват. Възпалената простата може да доведе не само до понижено мъжко самочувствие, но и до
депресия.

str. 24

Нервна система
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FLORADIX
Магнезий, 250 мл
Минерална напитка,
комбинираща билки,
плодове и две магнезиеви
соли – съдържа 500 mg за
дневна доза. Подходящ
за активно спортуващи,
бременни, кърмещи и за
всеки изложен на физически
или психически стрес.

2455

20

87

ПАМЕТОНАЛ, 30 таблетки
Подпомага паметта, стимулира
концентрацията и успокоява устойчивостта
при психическо и физическо натоварване.

2435
48

19

ЛИТИЕВ ОРОТАТ 5 mg, 60 веге капсули
Укрепва психиката, потушава
агресията и предотвратява
симптомите на стрес, депресия,
тревожност, напрежение и появата
на паник атаки. Предпазва мозъка от
токсини и увреждания, предотвратява
деменцията, възстановява сивото
вещество, изостря паметта и
концентрацията.

2850

25

65

1049
92

8

БЛАНД, 30 таблетки
Спокойствие от природата. Влияе
благоприятно при тревожност, безпокойство
и стрес. Подпомага организма успешно да
се адаптира към външните условия и да се
възстанови от последиците от стреса.

Стресът вреди на емоциите така,
както и на тялото
Проучвания върху животни и хора показват ясно, че стресът може да повлияе на функционирането на мозъка. Учени са установили, че при стрес мозъкът обработва информацията по-различно от обикновено. Така стресът пречи на
познанието, вниманието и паметта. Той засяга и много други мозъчни функции, като настроението и безпокойството.
За да се справят по-добре със стреса, повечето хора могат
да се възползват от добавките с магнезий през цялата година, и особено по време на смяна на сезоните.
Този минерал има много ползи за организма – от подобряване на настроението до доброто здраве на червата.
Проучванията са открили и много други начини, с които

магнезият може да помогне на здравето. Като важен минерал с много предимства, той е смятан за ефективно и
естествено средство за лечение на тревожност.
Същевременно стресът може да причини изчерпване на
магнезия, а липсата на магнезий увеличава стреса. Това
означава, че по време на стресови моменти тялото има
нужда от повече магнезий. Важно е да се разбере, че
стресът има много различни форми, като физически или
емоционален стрес. Така че липсата на сън, лошото хранене, празничното пазаруване, алкохолът и различни други
ситуации водят до допълнителен стрес, който увеличава
нужда от магнезий.
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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 тип II.

CONTOUR PLUS
Тест ленти, 50 бр.
Лесни за използване, с
изключителна точност на
резултатите. Единственият
глюкомер с технология
„втори шанс“ – позволява
добавяне на капка кръв в
рамките на 30 секунди, ако
първата проба не е била
достатъчна.

2159

18

35

1989
90

18

Контрол на кръвната захар у дома
Повечето хора знаят, че захарният диабет представлява увреждане на част от ендокринната система,
което се характеризира с повишаване нивата на
глюкоза в кръвта. Развитието на това заболяване
се характеризира с нарушения в много системи и
органи – зрението се влошава, сърдечно-съдовата
система страда, способността на организма да се
регенерира е нарушена.
За да може човек, засегнат от захарен диабет, да
продължи със своя пълноценен начин на живот и
да предотврати развитието на различни нарушения
в организма, трябва постоянно да контролира нивото на кръвната си захар. За това помага редовното
следене на нивата й.
Когато говорим за измерване на нивата на кръвната
захар, се има предвид определяне на количеството
глюкоза, която е основният източник на енергия
и осигурява функционирането на всички органи и
тъкани. А инсулинът е основният хормон, който понижава нивата на кръвната захар.
Има специално устройство за измерване на кръвната захар у дома – глюкомер. С него се измерват
нивата на глюкозата в органичните течности, като
кръвта, и се използва за диагностициране на състоянието на въглехидратния метаболизъм при хора със
захарен диабет.
Глюкомерите работят с тест ленти за еднократна
употреба. По правило всеки производител предлага

уникални тест ленти за своите измервателни уреди,
които са съвместими само с определен негов модел или серия уреди. Те трябва да бъдат от същата
марка като измервателния уред, за да се избегнат
грешки в резултата. Тест лентите се предлагат в различни размери, като е препоръчително за употреба
у дома възрастните хора да подбират по-големи, за
да нямат затруднения при използването им. Модерните тест ленти са снабдени с редица безспорни
предимства. Те осигуряват висококачествен контрол
на анализа и точност на резултатите. Включеният в
тях единен код елиминира необходимостта от повторното му въвеждане по време на по-нататъшни
диагностични изследвания. Наличието на специален
капиляр на повърхността на тест лентата позволява
лесно изтегляне на необходимото количество биоматериал.
Колко често трябва да се измерва кръвната захар
зависи от тежестта на състоянието на отделния човек. Обикновено се препоръчва това да се прави
сутрин на гладно, 2 часа след обяд и 2 часа след
вечеря. Хората с висок риск от развитие на нощна
хипогликемия трябва да измерват кръвната си захар в малките часове на нощта. Със събирането на
достатъчно данни може да бъде направен анализ за
показанията на пациента преди или след хранене,
преди и след физическо натоварване, при приложение на инсулин, преди лягане и т.н.
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Кръвообращение
РИБЕНО МАСЛО плюс коензим
Q-10, 60 софтгел (меки) капсули
Комбинация от омега-3 и
коензим Q-10. Поддържа
нормалните нива на
триглицеридите и холестерола
в кръвта и благоприятства
сърдечното здраве.

7079

4605

09

ПОЛИКОЗАНОЛ 10 mg,
60 таблетки
Спомага за поддържането на
нормални и здравословни нива на
холестерола.

14

18

35

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

4069

3051

31

2159

ЛЕНЕНО МАСЛО 1300 mg,
180 софтгел (меки) капсули
Омега-3 мастните киселини
подпомагат дейността
на сърдечно-съдовата и
храносмилателната система.
Подпомагат нормалната функция
на ставите.

6579

53

1789

www.remedium.bg

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

12309

11078

DESPIC 911 Електронен апарат за измерване на
кръвно налягане с глас на български език GT702C
5 години гаранция. Индикатор за сърдечна
аритмия. Адаптор в комплекта. Лесно и точно
измерване.
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4095

3481
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5443

4899
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ТРИФЛЕКС, 120 каплети
Комплекс от три ключови вещества: глюкозамин, хондроитин и MSM
(метилсулфонилметан). Благоприятства нормалното състояние на ставите и
ставните връзки. Подпомага подвижността и гъвкавостта на ставите.

8689

6517

ТРИФЛЕКС Бързодействащ, 120 каплети
Комбинация от глюкозамин, хондроитин, MSM (метилсулфонилметан), куркума
и босвелия. Подпомага нормалното състояние на ставите. Насърчава
подвижността и гъвкавостта на ставите.

7809

5857

БЕСТИФЛЕКС 12 G,
30 флакона
12 g течен хидролизиран
колаген, витамин С и
биотин.

4995
46

42

БЕСТИФЛЕКС Остео,
30 сашета
Колаген + витамини С,
К2 и D3.

4769

40

БЕСТИФЛЕКС Стави 10 g,
30 сашета
Колаген + витамин С.

54

4769

4054
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1115

1004

1389
81

11
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Медицински изделия

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
МЕДИЛАСТ
Актив Наколенка
• Осигурява стабилност
при движение;
• Намалява напрежението
в мускулите;
• Предотвратява
евентуални травми.
размери S, M, L, XL

875
44

7

МЕДИЛАСТ
Актив Глезенка
• Облекчава болката,
умората и скованите
движения в глезена;
• Предпазва от травми.
размери S, M, L, XL

779
62

6
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HOGARENAS
Бисквити с фибри,
2+1 пакета х 200 г

*
359
05

3

PAPADOPOULOS Goldies
Сухари, 125 г

*Отстъпката е от стойността на комплекта.

FAMILIA Bio
Хрупкаво мюсли,
375 г/450 г
различни видове

889
11

7

ALPRO
Кокосова/Бадемова
напитка, 1 л

589
71

4

Промоционалните цени важат за всички
продукти с марка ALPRO.

119
89

0
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Разкрасяваща грижа
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Хиперпигментация: защо се образуват
тъмни петна по кожата
Хиперпигментацията представлява интензивен цвят на кожата в определени области, причинен от заболяване или
генетично предразположение. Най-често се причинява при
прекомерно производство на меланин – пигментът, отговорен за образуване цвета на кожата, косата и ириса. Хиперпигментацията може да се появи както с лесноопределими,
така и без ясни очертания. Като най-чест причинител на
хиперпигментация по кожата се посочват ултравиолетовите
слънчеви лъчи, но тя може да бъде и вследствие на хормонални нарушения, възпалителни процеси, както и по време
на бременност. Причинители на хиперпигментацията могат
да са и химикали или лекарства, които повишават чувствителността на кожата към слънчевата светлина. Появяващите
се по повърхността на кожата пигментни петна в резултат
на усложнения в производството на меланин имат различни
характеристики.
Луничките (ефелиди) представляват малки пигментни петна
и са най-честата проява на хиперпигментация. Тези малки
петна в различни нюанси на кафявото по повърхността на
кожата са белег на генетично предразположение. Те се появяват както по откритите части, така и на раменете, гърба
и други части на тялото. Характерно за тях е увеличаване
на цвета и интензивността им през пролетта и лятото под
въздействието на слънчевата светлина и намаляване през
есенно-зимния период. Луничките могат да се появят още
в ранно детство, но с напредване на възрастта могат да
изчезнат. Те не се класифицират като патологично (болестно)
състояние.
Мелазма е друг вид разпространена хиперпигментация с
неравни очертания в различни нюанси, склонни към сливане. Появата й се провокира от хормонален дисбаланс, бременност, контрацептиви, както и при прекомерно излагане
на ултравиолетови лъчи. Интересното за нея е, че може да
се премахне с установяване и коригиране на причините за
появата й.
Старческите петна по кожата се характеризират с неправилна форма и неравномерна сянка. Най-често се появяват
по откритите, изложени на ултравиолетово лъчение, зони на
тялото. Забавяне на метаболизма, хронични заболявания и
нарушена обмяна на меланин са сред причините за появата им. Засегнати обикновено са челото и зоните около
очите, деколтето, устните и бузите, както и ръцете. Подходите за коригиране на хиперпигментацията могат да се
разделят в две основни направления – домашни методи,
които могат да се извършат самостоятелно, и процедури
в козметологичен кабинет. Всички те са насочени към ме-

ханично отстраняване на съдържащите пигмент структури
или потискане на производството на меланин. Пигментът,
определящ естествения цвят на кожата, се произвежда от
специфични клетки – меланоцити. Процесът по пигментация
на кожата (меланогенеза) е изключително сложен, включващ трансформацията на аминокиселина в меланин, който
се разпределя хоризонтално от меланоцитите до околните
епидермални клетки. Резултатът е равномерна пигментация и
красив тен. Но понякога меланоцитите биват стимулирани да
произвеждат излишен меланин, който се разпространява по
вертикален начин и се натрупва в определени зони – така се
образуват кафяви петна или хиперпигментирана дисхромия.
За да могат козметичните продукти да бъдат ефективни в
този сложен процес, в тях се влагат различни активни съставки със синергично действие. Комбинирането им цели да се
противодейства на процеса на свръхпроизводство на меланин, като същевременно се благоприятства обновяването на
епидермиса. Така формулирани, на козметичните продукти е
заложено да постигат различни цели:
Инхибиране образуването на меланин. Някои вещества,
включително естествено получените, като метил гентизат
(methyl dihydroxybenzoate), който се получава от екстракт
от корен от тинтява, действат чрез противодействие на активността на ензима тирозиназа, участващ в процеса на
образуване на пигмент.
Потискане движението на меланин в епидермиса. Тъй
като тъмните петна са резултат от натрупване на меланин,
блокиращите движението му от меланоцитите към епидермиса вещества, като Undecylenoyl Phenylalanine, подсилват
изсветляващия ефект на лечението.
Стимулиране обновяването на епидермиса. Насърчаването на регенерацията на повърхностните слоеве на кожата
чрез ексфолиращо действие води до незабавен изсветляващ
ефект и „по-свеж“ външен вид на кожата. Най-често използваните активни вещества за правилно ексфолиране са алфахидрокси киселини (AHA) и полихидрокси киселини (PHA).
Защита от UV лъчи. Всяко прилагане на депигментация
може да е ефективно само ако се комбинира с подходяща
слънцезащита. Ако сте предразположени към хиперпигментацията или вече имате такава, е важно редовно да използвате
слънцезащитен крем, дори и през зимата. Хиперпигментацията най-често не е вредна и по правило не е признак на
сериозно медицинско състояние. В някои случаи и при ползване на качествена слънцезащита дори е възможно тъмните
петна сами да избледнеят след време. Но в други случаи е
необходимо по-офанзивно лечение.
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Грижа за лицето

ЗДРАВЕ И КРАСОТА

СПЕЦИАЛНО СЪЗДАДЕНА
ЗА ЧУВСТВИТЕЛНА КОЖА

НАМАЛЯВА ТЪМНИТЕ ПЕТНА,
ИЗРАВНЯВА И ИЗСВЕТЛЯВА
ТЕНА НА КОЖАТА.

4065
39

24

Тестван
за никел**

НЕ СЪДЪРЖА
Консерванти
Парфюми
Глутен*

3125

1875

5169

13

01

2609
65

15

ТЕРАПИЯ СРЕЩУ ХИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ ЗА ВСИЧКИ ТИПОВЕ КОЖА

DEFENCE HYDRA5

• Предпазва кожата от хиперпигментация
• Изравнява равномерно тена, кожата изглежда сияеща и млада

* Не съдържа глутен или глутенови производни. Тази информация е предоставена за да помогне на хора с „целиакална чувствителност към глутен“ да вземат информирано решение.
** Дори остатъчното съдържание на никел може да доведе, особено при предразположени към алергия лица до алергични реакции или сенсибилизация. По този начин, всяка производствена партида се анализира, за да се осигури съдържание на никел под 0,00001%.
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BIONIKE Defence Tolerance за свръхчувствителна и нетолерантна кожа
Успокояваща маска,
50 мл
Освежава,
хидратира
и намалява
зачервяването на
кожата.

3065
52

24

Почистваща вода,
400 мл
Успокоява
зачервяванията,
защитава
дехидратираните
зони от напукване,
като повишава
еластичността им и
действа изключително
благоприятно върху
цялостния вид на
кожата.

Крем за лице AR,
50 мл
Успокоява
съществуващите
зачервявания и
предотвратява
появата на нови.

3065
52

3315

24

26

MELABEL Whitening
Изсветляващ дневен крем
SPF 50+ за кожа с тъмни
петна и неравен тен, 50 мл
Изсветлява и изравнява
тена, предпазва от нови
пигментации и хидратира
кожата.

2765

23

50

52

Ултразащитен
крем 200, 50 мл
Намалява прекалената
свръхчувствителност,
поддържа естествените
защитни процеси и
намалява неприятното
усещане, като парене и
опъване.

3315

2652
Успокояващ околоочен
крем, 15 мл
Облекчава
раздразненията и
зачервяванията в
областта на очите
и клепачите и
доставя дълготрайна
хидратация.

3209

2567

SEBAMED
Възстановяващ балсам за
устни, 10 мл
С растителни екстракти
от жожоба и масло от
шеа. Подходящ за сухи и
напукани устни.

1059
47

8
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NEUTROGENA Hydro Boost
Мицеларна вода с тройно
действие, 400 мл
Хидратира и възстановява кожата
отвътре навън и обратно.

BIONIKE Defence
Ексфолиращ скраб за лице, 75 мл
Почиства кожата в дълбочина,
оставяйки я гладка и сияйна.
Обогатен с масла от жожоба,
сладък бадем и карите (шеа).
Подходящ за чувствителна кожа.

1435
48

2565

11

2052

MIXA Anti-Imperfection
Почистващ гел за лице,
200 мл
За кожа склонна към
несъвършенства.
Премахва излишния
себум и оставя кожата
чиста и освежена, без
чувство на опънатост.

629
03

Почистващ лосион за
лице, 200 мл
Обогатен със салицилова
киселина,
матира кожата и
премахва нечистотиите.
Формула без алкохол – не
изсушава, подходящ за
чувствителна кожа.

Крем против
несъвършенства, 50 мл
Обогатен с цинк,
хидратира кожата и
намалява видимостта
на порите.

629
03

5

5

989
91

7

NIVEA Naturally Good
Мицеларен гел, 140 мл

NIVEA Naturally Good Дневен/Нощен крем за лице, 50 мл

1055
91

7

1189

1011
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AROMA
Крем за лице, 75 мл
различни видове

269

20

EVELINE Snake
Пептид/Дневен/Нощен крем-концентрат с
лифтинг ефект, 50 мл
различни видове и възрастови групи

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

515
83

2

02

1429
43

DeBa Detox Грижа за лице с иновативна
комбинация с 4D хиалуронова киселина,
активен въглен и екстракт зелен чай

11

685
48

5

ХАРМОНИЯ
Балсам за устни, 1 бр.
различни видове

115
98

0

BILKA
Крем за лице мавруд/бяло грозде, 40 мл
След използване на крема лицето е
освежено, защитено и подхранено – с
кадифена мекота и подобрен външен вид.

609
18

5
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GOLDEN ROSE Silky Touch
Пудра за лице
Изключително фина
текстура с копринен
протеин, който
подчертава скулите и
контура на лицето.

499
99

15

ТITANIA
Сапфирена пила за нокти 1040/6,
14.5 см
Класическа пила от стомана
SOLINGEN, с гъвкава хромирана
повърхност и пластмасова дръжка.

2

Специалните цени важат за всички видове пили за
нокти Тitania!

PERFECT Nail Care
Заздравител за нокти,
13 мл

229
95

1

MAX FACTOR Lipfinity
Дълготрайно червило
2 стъпки за нанасяне:
Първа – наситен, интензивен
цвят, който издържа до 24 часа;
Втора – хидратиращ балсам,
който се нанася над червилото.

2349
27

3

299
39
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ТITANIA
Пинсета за вежди 1090/60
скосена, инокс
С ергономична дръжка и
пластмасов държач за лесно и
сигурно захващане.

589
71

4

Специалните цени важат за всички пинсети за
вежди Тitania!

PERFECT Nail Care
Топ лак за нокти
с UV филтър, 13 мл

229
95

1
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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

DENIM
Део спрей, 150 мл
различни видове

499
24

3

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

1549
39

12

ТОП ТЕН
Пяна за бръснене, 250 мл
различни видове

359
05

3

MAN’S MASTER
Детокс шампоан
„Въглен и репей“, 260 мл
Безсулфатен шампоан с
цинк пиритион, хума и
репей за стимулиране
растежа на косата и
борба с пърхота.

559
75

4
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1379

10

34

689
17

5
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ТЬОПФЕР Балсам
срещу вятър и лошо
време с пшеничени
трици и шеа, 75 мл

1559
47

12

SEBAMED Шампоан, 250 мл
Нежно почистване и грижа за
фината коса и деликатния скалп
на бебетата и децата. Намалява
риска от сухота или дразнене.

1399
19

11

JOHNSON'S Bedtime
Бебешко олио, 300 мл
С есенции NaturalCalm.
Помага за успокояване на
бебето преди лягане.

679
43

5

PLASMON
Италианска паста,
320 г/340 г
Съдържа калций,
витамини от
групата B и
желязо.
различни видове

485
88

3

БЕБЕЛАН
Плодово пюре, 190 г
избрани видове

CLEARBLUE Plus Тест за бременност
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

8

159
35

1
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2089
71

16

195
56

1
2

49

224
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Мама и бебе

С какво да храните бебето си:
кърма, адаптирано мляко, а след това
Кърмата е най-добрата храна за новородените. Тя осигурява хармоничен растеж и развитие на детето, предпазва
от инфекциозни заболявания и помага за развитието на
имунитета, има благоприятен ефект върху храносмилането. Храненето на здравото бебе трябва да се извършва
според неговите нужди. А именно да не поставяте ограничения за това колко често или колко дълго да се храни.
Ако поради някаква причина детето се нуждае от хранене по схема, тя трябва да бъде съгласувана с педиатър.
Обикновено бебето ви трябва да се храни шест до осем
пъти на ден, включително поне едно хранене през нощта.
Как да изберете подходящата храна
Най-общо бебешка храна е храната, която детето получава от раждането си до навършване на 3-годишна
възраст. Това включва и така важния преход на детето от
кърмене към храна за възрастни. Тя трябва да осигурява
всички необходими вещества за развитието на детския
организъм и укрепване на имунната система. Освен това
е и източник на енергия за растящото бебе.
Различните видове храни
Адаптирано мляко – заменя кърмата, когато естественото
хранене не е възможно. Формулите са приготвени от пълномаслено краве мляко, което по време на обработката
е наситено с полезни витамини, микроелементи и други
вещества, необходими на детето. Видовете детско мляко
на прах могат да се групират като:
• силно адаптирани – предназначени са за хранене на
бебета от раждането до 6-ия месец и са на базата на
млечна суроватка;
• по-малко адаптирани – използват се за хранене на
деца, които са навършили 6-месечна възраст и съдържат
протеини казеин;
• частично адаптирани – тези смеси не съдържат холин,
таурин, редица мастни киселини.
Соковете действат като първата храна за бебето, тъй като
те лесно се усвояват. Освен това съдържат голямо количество хранителни вещества. Соковете могат да се намерят в две форми:
• натурални – прясно изцедени с малко съдържание на
консерванти, които позволяват тяхното съхраняване. Найдобрият вариант за бебета;
• възстановени – произвеждат се от концентрат, получен
чрез отстраняване на течността от прясно изцеден сок.
Бебешкото пюре спомага за прехода от течна към твърда
храна, тъй като има по-плътна консистенция от млякото.
Използва се за допълване на храненето от около 6-ме-

сечна възраст, когато тялото на бебето започва активно развитие и се нуждае от по-наситена храна. Пюрето
трябва да бъде еднородна маса без бучки или примеси,
тъй като детето все още не е готово за смилане на груба
храна. Подходящи варианти в началото са пюретата от
ябълки, моркови, тиква. Натуралното пюре е нормално
да има утайка, което показва липсата на стабилизатори в
продукта. Цветът на пюрето трябва да бъде еднороден и
естествен. Ярките цветове показват наличието на оцветители. Пюрето трябва да е без подправки.
Бебешката каша се използва в захранването заедно с
пюрето. Прави се от овес, просо, ориз, елда и други зърнени култури, всяка от които има свои полезни свойства.
Кашата помага за нормализиране на храносмилането на
бебето. Добре е първите каши да не съдържат глутен
(забавя нормалното храносмилане), сол и захар.
Бебешките бисквити са подходящи за деца, които вече
имат първите си зъбки. Не трябва да съдържат консерванти, оцветители и изкуствени аромати. Приготвени от
зърнени култури, те могат да са вкусна гризалка.
Детският чай допълва бебешката храна. Приготвя се от
различни билки (мента, лайка, анасон) с добавка на глюкоза и естествени аромати. Повечето чайове за деца се
считат за профилактични и лечебни, тъй като успокояват
нервната система и нормализират храносмилането.
Различните храни трябва да бъдат въвеждани в детското
меню след навършване на минималната допустима възраст, в противен случай можете да навредите на здравето
на бебето. За улеснение минималната възраст на детето
обикновено е посочена върху опаковката на бебешките
храни. Ако детето е на по-малко от година, е по-добре
да не му давате продукти, съдържащи фруктоза или захар. Излишъкът от захар може да доведе до метаболитни
нарушения и диатеза.
В допълнение към обичайната бебешка храна се използват и функционални храни за предотвратяване или
смекчаване хода на заболявания при деца със специални
хранителни нужди. Например в случай на вродени или
придобити храносмилателни нарушения, непоносимост
към определени хранителни вещества или при някои заболявания. Видове функционални храни:
• хипоалергенна – използва се в случай на алергия;
• медицинска – предназначена е за лечение на заболявания на детето;
• превантивна – използва се за предотвратяване на заболявания.
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3995

3596

3995

249
99

35

96

1

str. 49

Мама и бебе

www.remedium.bg

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

AVENT Natural Бутилка, 330 мл
С биберон Natural с форма,
наподобяваща майчината гърда
за естествено засмукване. С
иновативна клапа, проектирана
да намалява коликите.

835
52

1889
17

7

14

PUFIES Sensitive
Пелени
BIG PACK,
различни размери

БЕЙБИ КРЕМА Мокри кърпи лайка,
120 бр. с капак

2589
60

24

PUFIES Sensitive
Гащи
MAXI PACK,
различни размери

1739

16

52

329
63

2

BEBELAN
Мокри кърпи,
80 бр. с капаче

295
36

2
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2
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Тайни от
Изтока
Korea

No.1

За красива и
блестяща коса
• Хидратира
• Възстановява
• Омекотява
• Подхранват
• Заздравява
• Изглажда косъма
• Придава блясък
• Елиминира
наелектризирането

• Спира появата на
двойни връхчета
• Не утежнява косата
• Защитава косъма от
UV лъчи
• Придава еластичност
• Без силикони, парабени,
синтетични оцветители
и минерални масла.

НАТУРАЛНА КОЗМЕТИКА
ОТ КОРЕЯ

3599

25

19

1689
82

11

ИНТЕНЗИВНА МАСКА 150 мл.
ЕСЕНЦИАЛНО ОЛИО 140 мл.
Професионална грижа за
суха, изтощена и третирана коса
С АРГАН, ПЧЕЛНО МЛЕЧИЦЕ, ЖЕНШЕН, КОМПЛЕКС ОТ
екстракти на ФЕРМЕНТИРАЛИ ИЗТОЧНИ лечебни БИЛКИ,
ОРГАНИЧНИ МАСЛА СЕРТИФИЦИРАНИ ОТ ECOCERT.
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2049
34

14

1609
07

12

1319
23

1319
23

9

9

1465

1099

1465

10

99

1465

10

26

1899
29

13
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TRESemme
Шампоан/Балсам, 400 мл
Професионални
резултати в твоите
ръце.
различни видове

GARNIER
Botanic Therapy
Шампоан, 250 мл
Балсам, 200 мл
различни видове

779
62

509
82

6

3

WELLA Color Perfect
Боя за коса
WELLA Color Perfect
Спрей за покриване
на бели корени,
75 мл

WELLA Color Perfect
Балсам оцветител,
200 мл

RIVANA 100% Евкалиптово
етерично масло, 10 мл
Съдейства за премахване
на пърхота, възпрепятства
косопада, укрепва изтощената
коса. Действа ободряващо и
тонизиращо.

349
97

2

849
79

6

SEBAMED Шампоан против
косопад, 200 мл
Намалява косопада чрез
активиране на нормалната
функцията на скалпа. Комплекс
от ниацин и кофеин, с екстракт
от гинко билоба.

2115

1692
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34

6

www.remedium.bg

1069
02

8
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НАТУРАЛНА
ГРИЖА ОТ
ПРИРОДАТА!

609
57

4

675
06

ДЕРМАТОЛОГИЧНО
ТЕСТВАНИ ПРОДУКТИ
НАШИТЕ ПРОДУКТИ НЕ СЪДЪРЖАТ:
• ПАРАБЕНИ • МИНЕРАЛНИ МАСЛА

5
1359

1019

• ПАРАФИНОВО МАСЛО • ВНА
• ОЦВЕТИТЕЛИ • BHT • ЕТАНОЛ
• ИНГРЕДИЕНТИ ОТ
ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД

ЧИСТОТА, ЕФЕКТИВНОСТ,
СЪЗДАДЕНО ОТ ПРИРОДАТА!

НАТУРАЛНА КОЗМЕТИКА
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ПО-КРАСИВА КОСА.
ПО-КРАСИВА АЗ.

LEVEL UP.

689
51

795
17

5

5

SYOSS COLOR
боя за коса
различни нюанси

559
91

3

GLISS
шампоан 250 мл
балсам 200 мл
спрей-балсам 200 мл

SYOSS
шампоан 440 мл
балсам 440 мл

759
93

1069
02

4

8

GLISS
шампоан
400 мл

GLISS
4в1 маска
за коса

Прави каквото обичаш. Gliss се грижи за косата ти.

#
ГРИЖА ЗА
ЦЯЛОТО СЕМЕЙСТВО

499
99

2

SCHAUMA
шампоан
400 мл
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675
06

5
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859
44

6
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PARODONTAX Паста за зъби, 75 мл
различни видове

665
99

4

КИН ФРЕШ Паста за зъби, 125 мл
Защитава от кариес и зъбна плака.
Осигурява дълготрайно чувство на свежест.
За ежедневна употреба.

949
17

6

SENSODYNE
Четка за зъби
различни видове

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

645
84

599
79

4

4

LACALUT Паста за зъби, 75 мл

Sensitive Възстановява и
нежно избелва. С ензими.

White & Repair Избелване и
възстановяване.

715
01

5

Active Предпазва венците и нежна белота.
С ензими.

899
29

6
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Изпълнете деня си с усещане

за свежест и спокойствие
HOBO

485
88

3

За естествено здрава усмивка

Облекчете болката от чувствителността
1
на зъбите, както

95%

от потребителите на elmex SENSITIVE PROFESSIONAL

1449

1304
809
28

7
769
92

6

SENSITIVE PROFESSIONAL
1 Ipsos, проучване на резултатите на пациенти по програма elmex Sensitive Professional Repair&Prevent, след употреба 2 седмици; 125 участници, Германия,2019
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ASTERA Active+ Паста за зъби, 100 мл
различни видове

AQUAFRESH Паста за зъби, 125 мл
различни видове

159
27

259
07

1

2

DENTAL
Антибактериална
четка за зъби,
биоразградима

ASTERA Вода за
уста, 300 мл
различни видове

325
60

309
63

2

2

YOTUEL All in One Избелваща
паста за зъби за ежедневна
употреба, 75 мл
Намалява киселинността,
причинена от консумацията
на храна. Заздравява и избелва
зъбите благодарение на
уникалните активни съставки.

1825
60

14

SPLAT Special Coffee Out Избелваща паста
за зъби, 75 мл
Ефективно отстранява плаката от кафе,
чай и тютюн.

1155
24

9
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1045
84

7

829
22

6

829
22

6

1045
84

7
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WILKINSON
Самобръсначка, 3+1 бр.
С 3 гъвкави ножчета върху
подвижна глава, която отлично
следва извивките на бръснатата
повърхност за идеално прецизно
бръснене.

575
31

4

BIC Miss Soleil
Дамска еднократна
самобръсначка,
3+1 бр.
С три ножчета и
овлажняваща лента с
витамин Е.

649
19

5

ELEA
Депилиращи ленти за
лице с екстракт от
невен и слънчогледово
масло, 20 бр.

379
41

3

DeBa Депилиращи ленти за лице
с невен/активен въглен, 20 бр.

359
69

2

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

325
44

2

PERFECT
Олио за след депилация
с ментово масло,
500 мл

989
41

8
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1025
18

7
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VICTORIA BEAUTY
Крем за ръце и нокти,
100 мл
Тотална защита дори
и при най-суровите
условия.

299
24

2

TREACLEMOON
Крем за ръце, 75 мл
С лека кремообразна
текстура за интензивно
хидратиране, грижа и
подхранване.
различни аромати

VICTORIA BEAUTY Антиейдж
маска за ръце с охлювен
екстракт тип „ръкавица“, 30 г
Ексклузивна грижа за трайно
меки и гладки ръце от Азия.

329
47

2

DERMA INTENSIVE+
Антибактериален гел за ръце,
75 мл
КУПИ 3 – ПЛАТИ 2!

599
49

4

ТЕО
Течен сапун,
800 мл
пълнител

215
04

2

BIOPHARMA
Почистващ гел за ръце, 75 мл
Почиства ръцете от всички
форми на замърсяване.

569
25

4
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2549
12

21

19

979
34

7

1559
69

11

1239
29

9
479
59

3
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NEUTROGENA
Крем за тяло, 300 мл
Дълбоко хидратиращ за
много суха кожа./Бързо
попиващ с хидратиращо
действие.

815
11

6

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

2339
11

19

REXONA Deo
Спрей против
изпотяване, 150 мл
различни видове

485
40

3

ЖАЯ
Душ гел за всеки тип
кожа, 500 мл
С натурални съставки
от природата.
различни видове

575
60

4

FELCE AZZURRA
Душ гел за тяло и
вана, 650 мл
различни видове

KRISPA Глицеринов сапун, 125 г

259
07

2

625
00

5
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BIONIKE Triderm Intimate, 500 мл

VENUS
Интимен гел,
200 мл

415
11

3

ELEA
Интимен измиващ гел,
250 мл
Нежна грижа за
чувствителната кожа в
интимната зона. С до
84% натурални измивни
съставки.
различни видове

485
88

3

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

2625
00

21

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

2625
00

21

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

2625
00

21
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69

1
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SENI Lady Plus
Урологични
подложки за жени
с лека и средна
инконтиненция,
15 бр.

719
39

5

LIBRESSE
Тънки, меки и дишащи, със специална форма, за да
пасват плътно по тялото. Бърза и сигурна абсорбция.
Открий ги в новия V-дизайн!
LIBRESSE Ultra
Дневни дамски
превръзки, 8 бр./10 бр.
различни видове

255
30

2

LIBRESSE Ultra
Goodnight
Нощни дамски
превръзки, 10 бр.

289
60

2

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

249
24

2

209
78

1

PALOMITA, 30 бр.
Много меки и тънки дамски превръзки
за ежедневна употреба. Анатомични, с
копринено/текстилно покритие.
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SEPTONA
Тампони за почистване
на грим, 80+20 бр.
различни видове

199
59

1

COTTON line MAX
Биоразградими хартиени
клечки за уши, 200 бр.

189
42

1

CLEANIC
Клечки за уши,
100 бр. в кръгла кутия

079
71

0

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

229
83

1

МИЛДЕ
Тоалетна хартия, 4 бр.
различни видове

319
87

2
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4998
99

24

3398
99

3398
99

16

16

33

98

1699

5332
99

31

3398
99

16

5332
99

31
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МЕДИКС WC Drops
Препарат за тоалетни, 55 г
различни видове

DOMESTOS WC Power 5
Тоалетно блокче, 1 бр.
Дезинфекцира и
хигиенизира тоалетната
чиния.
различни видове

269
02

299
94

2

ЧИСТО Гел за тоалетна,
700 мл

499
99

3

ЧИСТО Почистващ препарат
за под, 960 мл

1

499
99

3

ЧИСТО Гел за канали,
500 мл

335
68

2

CERESIT Stop Aero 360
Таблетки за
влагоабсорбатор,
2 х 450 г
различни видове
WET HANKIES Влажни кърпички, 72 бр.
Антибактериални мокри кърпи за ръце с
дискретен свеж аромат. Съдържат алкохол
денат и допълнителен антисептичен агент.
Изключително практични и подходящи за
дома, колата и офиса.

309
94

2

1795

1526
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885
08

265
12

7

2

255
04

2
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GLADE Automatic
Пълнител, 269 мл
различни аромати

809
07

6

FROSCH
Универсален почистващ
препарат, 1 л
различни видове

329
96

2

PERSIL
Препарат за пране,
40/36/28/22 пранета
различни видове

2015
09

12

IMPRESAN
Дезинфектант за пране за
чувствителна кожа, 1.5 л
Отстранява над 99.9%
специални бактерии,
гъбички и вируси. За
пране дори при ниска
температура.

925
86

7

FROSCH
Препарат за
почистване на прозорци
със спирт, 500 мл

329
96

2
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Дни посветени на оралната хигиена с
д-р Таня Барашка
Д-р Таня Барашка завършва Медицинския университет в София през 2012 г. Като част
от екипа на дентална клиника Smile Point практикува в областта на детската дентална
медицина и ранното ортодонтско лечение. Неизменна част от нейното ежедневие е обучението на деца и родители за спазване на оптимална хигиена на устната кухина.
Възползвайте се от възможността за професионална консултация и препоръки за
оптимална устна хигиена с д-р Таня Барашка в Аптека Ремедиум 4 само на
7, 14, 21 и 28 ноември 2020 г. от 11 до 14 часа.

Очакват ви много
изненади и подаръци!
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

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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• Подобрява производството на енергия,
възстановява и активира всички процеси в клетките.
• Подпомага регулаторните процеси в тялото,
както и ензимния и алкално-киселинен баланс.
• Повлиява благоприятно клетъчното самопочистване.
• Регулира неспецифичните имунни реакции.

Предложенията са валидни за периода 01-30.11.2020 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

