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Избрани предложения от над 8000 промоции, комплекти и трайно ниски цени
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ТАМАФЛЕКС,
60 вегетариански капсули
Благоприятства намаляването
на дискомфорта в
ставите след тренировка
и ежедневните дейности.
Насърчава подвижността и
гъвкавостта на ставите.

1319
21

11

ГОЛАМИР 2Акт
Спрей за гърло, 30 мл
За лечение на възпаления
вследствие на грип, вируси
или настинки. Въздейства
върху болката и се грижи за
възстановяването на защитната
функция на лигавицата.

2165

18

40

JOWAE Измиващ гел за
комбинирана и мазна кожа, 200 мл
Почиства, успокоява и защитава,
без да изсушава. С лумифенол,
антиоксидант и листа на
мента – неутрализират
бактериите и спират появата на
несъвършенства.

3065
52

24

BIONIKE Proxera Relipidizing
Lipogel Възстановяващ липогел
за много суха, зачервена и
напукана кожа, 50 мл
Облекчава раздразнените
зони, омекотява ги и
създава усещане за лекота и
еластичност.
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ФЛУДРЕКС Макс
Хербал хот дринк,
10 сашета
Изживей деня на
макс. Облекчава
бързо симптомите на
настинка и грип.

Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години.
Съдържа парацетамол. Преди употреба прочетете
листовката. А 0221/19.09.2019

999
99

1165
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9

COLDREX MaxGrip
Лимон/Горски плод,
10 сашета
Максимална сила в една
доза. Ефективно облекчава
симптомите при настинка
и грип, главоболие,
температура, хрема, болки
в гърлото, запушен нос и
мускулни болки.

За възрастни и деца над 12 години. Преди употреба
прочетете листовката. A-0198/01.08.2019

15639
29

7

ИСЛА Медик, 20 пастила
Грижа и защита за гърлото и гласа.
• С исландски лишей и хидрогел комплекс с
хиалуронова киселина.
• Създава защитен филм върху гърлото.
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

CHICCO
Аерозолeн
инхалатор с бутало
Небулизира всички
видове лекарства
бързо и ефективно.

1055
50

9

117

NASO LIBERO Baby Balm
Балсам за разтривки с етерични масла, 90 мл
При първи признаци на настинка и грип.
Изцяло натурални активни съставки. Подходящ
за бебета от 3+ м, деца и възрастни.

1259

1070

ТРАХИЗАН,
20 таблетки за смучене
При възпаление и болки в гърлото – с
антибактериално действие, антисептичен
ефект, бързо облекчава болката.
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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FLORADIX
Мултивитамин, 250 мл
Натурална хранителна
добавка, подходяща за
цялото семейство в
студените месеци. Уникална
комбинация на 9 основни
витамина, ехинацея и семена
от кола за подкрепа на
имунитета. Билково-плодов
имуностимулант.

2659
27

21

YOGI TEA
Био чай джинджифил и
лимон, 17 пакетчета
Едновременно енергизиращ,
мек и свеж, със
завършващо цитрусово
присъствие – вашата
ароматна следобедна чаша
чай.

729
83

5

АЛОЕВИТАЛ Разтвор за пиене, 10 ампули х 5 мл
• Съдържа сух екстракт от свежи листа на
дървовидно алое (алое арборесенс).
• Подпомага имунната система.
• Благоприятства нормалната функция на
горните дихателни пътища.
• Подпомага естествените процеси на
регенерация в тъканите.

АШВАГАНДА Екстракт 470 mg,
100 капсули
Известна още като „индийски
женшен“, традиционно се
използва в аюрведа. Притежава
адаптогенно действие,
благоприятства нормалното
функциониране на имунната
система и има положителен
ефект върху нервната система.

3485
88

27

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

1689
51

13

СЕЛЕН 100 µg,
100 вегетариански таблетки
Допринася за нормалната
функция на имунната система
и защитава клетките от
оксидантен стрес.
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Ставни и мускулни болки

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

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

ИБУТОП Крем, 50 г
Действа целенасочено срещу болката при
артроза и ревматизъм: облекчава болката,
действа противовъзпалително, добре поносим
от кожата.
Лекарствен продукт за възрастни и деца над 14 г. Съдържа
ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката. Без
рецепта. А39/10.03.2016

ЛЕКОВИТА Хидро колаген
Мулти актив 11 000 mg/Витамин С 125 mg,
20 ампули за пиене х 25 мл
Оптимална доза натурален хидролизиран
телешки колаген в ампули за директен прием.
Без захар.

565
52

4

ТРИФЛЕКС, 120 каплети
Комплекс от 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.

839
13

7809

7

5857
КАЛЦИЙ + ВИТАМИН D-3,
120 каплети
Калцият поддържа нормалното
състояние на костите и зъбите,
допринася за нормалното
пренасяне на нервните импулси
и нормалната функция на
мускулите. Витамин D допринася
за нормалното усвояване/
използване на калция и фосфора.
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Храносмилателна система

ПРОБИОТИК 1,5 млрд. бактерии,
100 дъвчащи таблетки
Благоприятства нормалното
храносмилане, допринася за
поддържането на естествената
устойчивост и попълването с
полезни бактерии на червата.
С подсладител.
С вкус на ванилия и плодове.

2619
64

19

ЛАКТОФЛОР Пробиотик,
90 капсули
Патентована комбинация от
четири грижливо подбрани
щама, която регулира функциите
на стомашната и чревната
микрофлора, укрепва имунната
система и му помага да се
пребори с болестотворните
организми и последствията от
приема на лекарства.

1849
79

14

ФЛОРА 10, 15 капсули
Изключително
подходящ при прием на
антибиотици.
10 млрд. бактерии от
7 щама. 100% живи
бактерии с технология
микроинкапсулиране.

1105
39

9

ПАПАЯ Ензими,
240 дъвчащи таблетки
Папая ензими са извлечени
от плодовете на папая.
Подпомагат нормалното
храносмилане, особено на
протеините. Със захар и
подсладител.

2029
22

15

МАСТИХА ОТ ХИОС,
20 разтворими таблетки
100% натурален продукт
със сертифициран
произход и доказано
благоприятно действие
при язва, гастрит, колит,
синдром на раздразненото
черво и киселини.

1639
65

10

FLORADIX Диджестив, 250 мл
Билков еликсир в подкрепа на
храносмилането, подпомага
нормалната работа на черния
дроб и стомаха. Облекчава
състояния като тежест след
хранене, може да се използва и
при липса на апетит.

2435
48
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ЖЪЛТ КАНТАРИОН 500 mg,
90 капсули
Има благоприятно влияние
върху настроението и
нормалната функция на
нервната система.
НеоМагни Форте, 50 таблетки
Магнезий и витамин В6. Висока доза магнезий
за висока доза енергия. Допринася за намаляване
на умората и изтощението. Спомага за
нормалното функциониране на нервната
система и мускулите.

1025
71

3949
59
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31

МЕЛАТОНИН 5 mg,
60 вегетариански таблетки
Допринася за съкращаване на
времето за заспиване.

ПАМЕТОНАЛ, 30 таблетки
• Подпомага паметта.
• Стимулира концентрацията.
• Успокоява устойчивостта при психическо и
физическо натоварване.

2455

20
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МАГНЕЗИЙ 250 mg,
90 таблетки
Благоприятства
нормалното
функциониране на
нервната система.
Намалява чувството на
отпадналост и умора.
ЛЕКОВИТА Дейли Маг 250 mg,
20 ампули за пиене х 25 мл
Оптимална доза високоусвоим магнезиий за
всеки ден в ампули за директен прием.
Без захар.

3265
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Детоксикация

Чистата вода – източник на здраве и
енергия за всички у дома
Където и да се намираме по света, водата е ключът към
здравето и благосъстоянието на всички. Всеки човек
се нуждае от вода, за да бъде хидратиран, което е важно за доброто здраве. Водата участва в почти всички
функции на човешкия организъм и е основен елемент
в телесните течности. Именно това я прави най-важния
елемент в човешкото тяло. Достъпът до питейна вода е
важен индикатор за качеството на живота в едно общество. Повечето от нас възприемат водата като даденост,
без да мислят за безусловните й полезни свойства за
тялото. Водата подобрява храносмилането, работата на
сърцето и цялата съдова система. Освен това намалява
риска да се разболеем от рак и прочиства организма
от токсини. Помага ни да махнем излишните килограми.
Благодарение на нея кожата ни е здрава и изглежда
по-добре. И не на последно място – дава ни енергия.
Каква вода пием в ежедневието си
И докато всички вече добре знаем, че на ден трябва
да пием по около 8 – 10 чаши вода, дали се замисляме каква вода пием в своето ежедневие и как това се
отразява на тялото ни? Съставът на водата е различен за
всяка географска точка на планетата, а следователно и
съставът на водата в нашето тяло. Най-често тя се определя като твърда или мека. Твърда вода е тази, която
има високо съдържание на минерали. Меката вода е с
ниско съдържание на минерали. Освен това твърдата
вода се състои главно от магнезиеви и калциеви йони,
а меката вода – от натриеви.
Макар и на неголяма територия, в България се радваме
на богато разнообразие от извори. В различните части
на страната ни водата варира от много мека, през средно твърда до много твърда.
Вода от чешмата
Питейната вода от чешмата е най-достъпният и лесен
начин за хидратиране. Но макар да се пречиства от
химични и механични замърсители, вече десетилетия се
отбелязва сериозното й замърсяване с химикали от съвременното земеделие и промишлеността. Това прави
силно препоръчително чешмяната вода допълнително да
се филтрира преди да се консумира.
Изворна и минерална вода
Минералните и изворните води са изцяло натурални, с
естествен произход и притежават относително постоянен

минерален баланс. Минерална вода се добива от подземни източници на голяма дълбочина. Това гарантира
нейната чистота и постоянство в качеството. Обикновено всеки източник има специфична минерализация и
уникален баланс на съдържащите се минерални соли.
Един от основните недостатъци на минералната вода
е цената й, особено в сравнение с тази на чешмяната.
Освен това много от минералите в нея може да си
ги набавим и от здравословна, разнообразна диета. И
двата вида вода се продават бутилирани и е важно да
се обръща внимание на етикета, където е посочена минерализацията и нивото на pH.
Филтрирана вода
Пречистената вода обикновено е чешмяна или друга
вода, която е била третирани с цел отстраняване на
вредните вещества, като бактерии, гъбички и паразити. Това пречистване гарантира нейната безопасност и
годност за пиене. В зависимост от използваната система
за пречистване чрез използване на филтри от питейната
вода в домашни условия могат да се премахнат хлор,
тежки метали, желязо, пестициди, органични съединения
и други замърсители. Пречиствателните системи за вода,
като филтри с активен въглен, отстраняват хлора, който
се използва като химикал за дезинфекция на подаваните в общественото водоснабдяване води. Проучвания
свързват хлорираната вода с повишен риск от някои
видове рак, включително на дебелото черво.
Друго предимство на филтрирането на водата е, че
премахва неприятните вкусове и миризми, свързани с
химически процеси, органични вещества или старите
водопроводни тръби, осигурявайки ни прясна питейна
вода. Инвестирането в домашна система за пречистване
на вода е добра идея за хора, които са със слаб имунитет и по-склонни към често боледуване.
Съществуват много видове филтриращи системи, като
най-разпространени са тези с активен въглен и UV филтри, които премахват примесите, които могат да преминат през първоначалното, мащабно пречистване на
питейните води за водоподаване в населените места.
Готовите филтри за каните за вода са най-достъпният и
ефективен начин за филтриране на седименти, патогени,
метали и други замърсители във водата. Тези филтри
съдържат специални материали като въглен, керамика,
карбон, пясък и тъкани, които са специално проектирани за филтриране на опасни замърсители.
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Артишокът –
малко познат,
но много полезен за
здравето ни
Артишокът е растение от семейство сложноцветни, което за съжаление рядко попада на нашата трапеза. В
допълнение към приятния му вкус, който се дължи на
съдържащите се етерични масла във външните листа
на обвивката, артишокът има богат и балансиран набор от полезни вещества. Той е източник на калций и
желязо, фосфати, богат е на витамини С, В1, В2, В3, Р
и каротин. В съцветията и други части на растението
има много ценни вещества, като биологично активен
гликозид – цинарин и полизахарид – инулин.
Родното място на артишока е Средиземноморието, където от векове се използва както в кулинарията, така
и в народната медицина. Широко разпространено е
мнението, че той е зеленчук, а всъщност е вид трън,
братовчед на магарешкия бодил. При избора на артишок за кулинария, обърнете внимание да има еднороден цвят и да не е твърде сух.
Консумацията му е полезна за хора с повишена киселинност на стомашния сок, тъй като растението съдържа значително количество калиеви и натриеви соли,
които имат силен алкален ефект. Препоръчва се също
като средство за предотвратяване на развитието на
атеросклероза. Известно е, че екстрактът от артишок
отслабва токсичния ефект върху черния дроб на някои
лекарства. Той „дренира“ черния дроб и бъбреците,
които играят ключова роля за пречистването на организма от различни токсични вещества. Отварата от листа
и дръжки на артишок има благоприятно действие при
заболявания на жлъчния тракт.
Добавките, произвеждани от артишок, се използват за
лечение на пикочната система, жлъчно-каменни заболявания, за нормализиране на нивата на холестерола в кръвта, а понякога и при алергии. Той намалява
съдържанието на пикочна киселина в кръвта, засилва
активността на централната нервна система. Сокът от
артишок има благоприятен ефект върху храносмилането и се отразява положително на кожата. Растението не
е препоръчително за хора с гастрит, с намалена киселинност на стомашния сок и ниско кръвно налягане.

Детоксикация

SCHOENENBERGER 100% чист
сок от артишок от органична
суровина, 200 мл
Естественото съдържание на
цинарин в артишока спомага
за процесите на черния
дроб и детоксикацията на
организма.

1395
16

11

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.

875
00

7

ОПТИХЕПАН Слим,
30 капсули
За нормална чернодробна функция и
оптимално телесно тегло.

2195

1866
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ДИВ КЕСТЕН 300 mg, 100 капсули
Благоприятства венозния тонус,
облекчава чувството на тежест
в краката.

4069

3051

ДЕТРАЛЕКС, 36 таблетки
Лечение на функционални симптоми,
свързани с остри хемороидални кризи.

2315

20

84

Детралекс е лекарствен продукт за възрастни. Отпуска
се без лекарско предписание. Преди употреба прочетете
листовката. ИАЛ: А0041/27.02.2020

ХЕМОКЛИН
Хемороидален гел, 37 г
Незабавно облекчение
при хемороиди, фисури и
анален дискомфорт.

2309
63

19

Преди употреба прочетете инструкциите.
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Как сами да си
помогнете при
хемороиди
Хемороидите са деликатен, но много разпространен
проблем както при мъжете, така и сред жените. От
тях страдат най-често хора над 45 години, но със
съвременния заседнал начин на живот все по-често
се диагностицира и сред младите хора. Профилактиката на хемороидите се основава на простите принципи на здравословния начин на живот. Физическа
активност е задължителна, особено за работещите
седнали пред компютъра хората, защото подобряването на кръвообращението е от голямо значение за
предотвратяване появата на хемороиди. Освен това
добрата работа на стомашно-чревния тракт съществено понижава рисковете от развитието им. Важна
е и добрата хидратация на тялото. Ето и няколко
съвета как да се справите с хемороидите у дома:
Лед. Налагането на студен компрес върху ануса ще
облекчите подуването. При големи и болезнени хемороиди това може да е изключително ефективно
лечение. Винаги увивайте леда в кърпа или плат и
никога не го поставяйте директно върху кожата.
Топла вана. Топлата вода може да помогне за успокоява на дразненето от хемороидите. Можете да
използвате по-голям леген с топла вода, в който да
седнете 15 – 20 мин след като сте били в тоалетната.
Добавянето на английска сол във водата трябва да
донесе допълнително облекчение като намали болката.
Алое вера се използва се отдавна за лечение на хемороиди и различни кожни заболявания. Смята се,
че получаваният от листата му гел има противовъзпалителни свойства и може да помогне за намаляване
на дразненето. Безопасен е за директно приложение.
Мехлеми. Предлаганите в аптеките гелове, кремове
и други могат да осигурят незабавна помощ. Те намаляват подуването, облекчават възпалението и помагат за по-бързото лечение на хемороидите.
Фибри. Приемът им помага за облекчаване на запека, тъй като омекотяват изпражненията и правят
изхождането по-бързо и безболезнено. Много често
те се предлагат под формата на прахчета, капсули
или течности за перорален прием.
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4275

3420
4809

38

47

Ревитализиращ изглаждащ
балсам за чувствителна и
нетолерантна кожа
50 ml

5739

45

91

Нощен крем-филър
за чувствителна и
нетолерантна кожа
Дълбоки бръчки*
50 ml

5379

4303

Ремоделиращ лифтинг
балсам за дълбоки бръчки
за суха и много суха
чувствителна кожа
50 ml

Серум за околоочния контур
Редуцира бръчките,
тъмните кръгове и
подпухналостта
за чувствителна и
нетолерантна кожа
15 ml
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1899
19

15
4525

3620

3089
71

24
5445

4356
889
11

7
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BIONIKE Defence Tolerance – за свръхчувствителна и нетолерантна кожа.

Почистваща вода
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

2495
96

24

19

400 мл

3315

2652

200 мл

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

3065
52

24

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

3209

2567

MIXA Anti-Imperfection – цялостна рутина за
чувствителна кожа, склонна към несъвършенства.
При покупка на един продукт

-20%,

при покупка на два и повече продукта

-30%.

Отстъпката се дава на касата и не е отразена в
цената на рафта.
Промоцията важи само за продуктовата гама
MIXA Anti-Imperfection.
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Правилни грижи при суха кожа на
лицето – на какво да обърнете внимание
Всяка съвременна жена обича да е в крак с времето, с
модата, с тенденциите в грима, да следи за себе си и
външния си вид, да е център на вниманието. Винаги иска
да опита нещо ново, но честите промени в стила и външния вид невинаги дават добър резултат. В преследване на
новите тенденции поддържането на гладка и мека кожа за
безупречен грим създава затруднения и усложнения, изискващи промени в установените грижите за кожата. За да
не чувствате кожата си суха и лющеща се, носеща дискомфорт и притеснения през целия ден, е добре да промените
начина, по който полагате грижи за нея и да я запазвате
добре хидратирана. Определете коя е най-добрата ежедневна грижа за вашата кожа и открийте какво сте правили
погрешно до момента.
Защо кожата на лицето става суха и лющеща се
Естествено произвежданият от мастните жлези на кожата
секрет се нарича себум. Наличието му по кожата е нужно,
за да бъде поддържана хидратирана и като защита от инфекции. Но когато има повишено образуване на себум, по
кожата започват да се образуват пъпки. А при слабо образуване на себум кожата става суха. Сухата кожа сърби и по
нея се образуват зачервявания, започва да се лющи и все
повече се отдалечава от желания съвършен, здравословен
вид. Дехидратираната кожа е загрубяла и матова. Някои от
причините за суха и дехидратирана кожа на лицето са студеното време и прекалено сухият въздух в стаята. Може да
е причинена и от собствените ви действия, като третиране
на кожата с агресивни химикали, например сапун или друга
ежедневна козметика; прекомерното й миене и излагане на
слънчева светлина или тютюнопушенето. Факторите могат
да се крият в небалансирано pH, поява на дерматит, псориазис или здравословен проблем, като диабет.
Възстановяването на здравата кожа е възможно по няколко
различни начина. Най-добрият подход зависи от причините
за сухата кожа, както и от разликите между отделните типове кожа – нормална, суха и мазна.
Как да помогнем на кожата да си върне здравословния
и сияен вид
Преди да започнете да подменяте козметичните си продукти, направете няколко промени в ежедневието си, с които
да опитате да подпомогнете кожата си срещу дехидратацията. Те са лесноприложими и заедно могат да облекчат
симптомите на сухата кожа.
Хидратация
Овлажняващите серуми, мехлеми и кремове подпомагат
естествената защитна функция на кожата, която насърча-

ва задържането на вода. Открийте подходящия за вашата
кожа продукт и го ползвайте редовно, особено след душ
или вана. Не е добре той да съдържа алкохол или изкуствени аромати, което може да причини нежелано раздразнение на кожата. Хидратиращата нощна козметика осигурява
всичко, от което се нуждаете, а на сутринта може да я
отмиете с нежно почистващо средство. Тя често е обогатена с хиалуронова киселина, серамиди и други натурални
подхранващи вещества.
Внимателно почистване
Ароматизираните и оцветени сапуни, съдържащи различни
химикали, често изсушават и дразнят кожата. Меките и произведени без аромати почистващи средства са по-добрият
избор, а в съдържанието им липсват съкращения като SLS,
DEA, MEA, TEA.
Ексфолиране
Естественото обновяване на кожата отнема около месец. А
когато мъртвите клетки останат върху повърхността на кожата, започват да се запушват порите и да се образуват сухи
петна. Ексфолирането премахва мъртвите клетки и спомага цялостно за добрата структура на кожата. Механичното
ексфолиране с четка, кърпа или ексфолианти физически
премахва мъртвите клетки от кожата. Химическото ексфолиране разтваря мъртвите клетки на повърхността и почиства
запълнените с тях пори по лицето. Това прави кожата мека
и подпомага обновяването й. Хората със суха кожа трябва
да прилагат ексфолиантите внимателно, за да предотвратят
допълнително възпаляване.
Правилно къпане
Горещата вана или душ могат да са много отпускащи, но
така се отмиват от кожата естествените мазнини, имащи
защитни функции. Затова използвайте топла, а не гореща
вода и не стойте твърде дълго във ваната.
Правилно гримиране
Дори и да следвате стриктно правилата за ежедневни грижи за лицето, употребата на неподходящ грим може да
изсуши кожата. Ползването на матов грим върху суха кожа
е нежелателно. Заложете на течна козметика, придаваща
свеж вид.
Кога е добре да се консултирате с дерматолог
Основните стъпки за подпомагане на кожата срещу нейното дехидратиране ще облекчат симптомите ви. Но ако
те продължат по-дълго време и смятате, че имате инфекция, потърсете консултация със специалист. При атопичен
дематит, себореен дерматит или псориазис задължително
посетете дерматолог.
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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.
различни възрасти

1429
15

12

RIVANA 100% етерично ментово
масло, 10 мл
Действа балансиращо при мазна
кожа. Има охлаждащо действие
върху кожата. Неутрализира
неприятните телесни миризми.

349
97

2

NIVEA Anti-Wrinkle
Дневен/Нощен крем за лице против бръчки,
50 мл
различни възрасти

999
49

8

IKAROV Енергизиращ/
Релаксиращ бадем, 55 мл
Натурално масажно
масло от бадем с
етерично масло от
лимон/портокал.

355
84

2

COTTON line DUO
Тампони за грим, 140 бр.
С гладка страна за почистване
на зоната около очите и с
релефна – идеална за лицето.
Произведени от 100% чист
висококачествен памук.

219
64

1
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3995
95

37

329
80

2

3995
95

37

str. 27

Мама и бебе

www.remedium.bg

BIONIKE Triderm Baby&Kid
Почистващ душ крем за
тяло за бебета и деца,
500 мл
Подходящ за употреба
още от първия ден на
раждането на бебето.
Овлажнява, успокоява
и защитава нежната
бебешка кожа.

3209

Олио за баня за бебета и деца
Предназначено за ежедневна
употреба. Почиства нежно
деликатната кожа, като
същевременно я подхранва и
компенсира изсушаващия ефект
на твърдата вода.
200 мл

500 мл

2069
55

25

3459
67

16

67

БОЧКО
Течен перилен
препарат с натурален
сапун, 1.3 л
различни видове

27

JOHNSON'S Bedtime
Бебешки шампоан, 500 мл

885
08

739
54

7

5

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

1839

16

55

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

485
88

3
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Вземи на страхотна цена
WILKINSON Hydro Connect 5 +
Система за бръснене
+ ПОДАРЪК 2 резервни ножчета

1485
17

8

TITANIA 1052/2 MEN Мъжка
хромирана нокторезачка, 9 см
С ергономична дръжка и легенче
за събиране на отрязаните
нокти по време на употреба.
Произведена в Германия.

689
51

5

DUREX
Презервативи от
естествен латекс, 18 бр.
С анатомична и удобна
форма, завършват с
резервоар Easy On – за
комфорт както за него,
така и за нея.

1695
10

16

BIONIKE Defence Man Dry Touch
Рол-он против изпотяване за
мъже, 50 мл

1779

1423

GILLETTE
Гел за бръснене,
170/200 мл

745
33

6
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1045
36

8
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PEARL DROPS
Избелваща паста
за зъби с активен
въглен, 75 мл

779
23

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

6

SPLAT Special Black Lotus, 75 мл
Многокомпонентна черна паста за зъби с
бамбуков въглен за ефективно премахване
на зъбната плака и предотвратяване на
образуването на кариес.

399
39

3

HIMALAYA Dental Cream
Паста за зъби със сол/с карамфил, 100 г

1155
24

9

489
91

3

COREGA
Почистващи
таблетки за
протези, 30 бр.

XYLITOL Дъвки, 41 бр.

815
93

6

619
57

5
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Сигурна 24ч защита*
за чувствителни зъби

1449

ЕПОРЪЧВ
-ПР

Е

ОТ

1

вГ
ермания

С

ТО

1304

ИТ

Номер

**

А
АН

НАЙ

почиства
заздравява
защитава

М АТ О Л О

З

SENSITIVE

665
99

5

Клинично доказана защита

* след продължително ползване, два пъти на ден
** Представително телефонно проучване на 300 зъболекари през декември/ януари 2020 г. с искане за препоръка на марката за паста за зъби в областта на чувствителност на зъбите

За да
предотвратите
на натрупването
на бактерии*

535
01

4

*върху косъмчетата

Сменяйте
четката
си за зъби*

всеки

3

месеца

499
99

3

новата четка
почиства 95%
по-добре**
**отстраняване на плаката между
зъбите в сравнение с четка за зъби
след 12 седмици употреба

Smile on!
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Четка за зъби

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

645
84

599
09

4

5

PARODONTAX Паста за зъби, 75 мл
различни видове

ORAL-B Professional Gum & Enamel Pro-Repair
Паста за зъби, 75 мл

769
15

665
99

6

4

LACALUT Active
Четка за зъби

LACALUT Active
Паста за зъби, 75 мл

575
31

4

385
89

2

LACALUT Active
Вода за уста
срещу плаки,
300 мл

749
62

5
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555
05

3

475
56

3

165
24

1

409
07

3

159
35

1
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Консерванти
Аромати
Глутен*

СУХА
КОЖА?

НАПУКАНА
КОЖА?

20
2565

52

Душ-крем 300 ml

СЪРБЯЩА
И ОПЪНАТА
КОЖА?

10/07/15 15:42

25

14

11
40

Крем за ръце 75 ml
49

26

Емулсия за тяло 200 ml

ЗА СУХА И МНОГО
СУХА КОЖА

2119

4049

3239

Емулсия за тяло 400 ml

Обширна гама за почистване и терапия на суха и много суха кожа.

* 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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Тестван
за никел**

НЕ СЪДЪРЖА

ЗДРАВЕ И КРАСОТА
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879
03

7
569
55

4

965
72

7

479
83

9

79

7

83

3

2

89

231

819
55

6
679
43

5

1369
95

10
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VICTORIA BEAUTY
Антиейдж маска
за ръце с охлювен
екстракт тип
„ръкавица“, 30 г
Ексклузивна грижа за
кожата на ръцете от
Азия.

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.

289
17

329
47

2

2

VICTORIA BEAUTY
Крем за ръце с
охлювен екстракт/
арганово масло, 100 мл
Концентрирана грижа
за кожата на ръцете
дори и при найсуровите условия.

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.

179
34

299
24

1

2

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.

179
34

1

IKAROV
Органичен балсам за ръце, 50 мл
различни видове

745
96

5
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779
45

3

5

439
29

3
499
99

3

499
99

3

185
11

1
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TREACLEMOON
Крем за ръце, 75 мл
С лека кремообразна
текстура за
интензивно
хидратиране, грижа
и подхранване.
различни аромати
ЧИСТО Сапун, 100 г
различни видове

599
49

139
97

4

NEUTROGENA Норвежка формула бързо
абсорбиращ/дълбоко хидратиращ крем за тяло,
300 мл
За интензивно подхранване и незабавно
облекчение за кожата.

0

SAFEGUARD Сапун, 90 г
различни видове

815
52

6

159
11

1

KRISPA
Антибактериален
сапун, 100 г

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

309
94

2

209
57

1
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GLISS
Шампоан/Балсам,
250 мл
различни видове

559
91

3

SYOSS
Шампоан/Балсам,
440 мл
различни видове

699
24

5

HEAD & SHOULDERS
Шампоан, 225 мл
различни видове

509
07

4

www.remedium.bg

4 основни
предимства на
маската за коса
Маските за коса са един от любимите козметични
продукти в грижата за косата на съвременната жена.
Точно както маската за лице работи, по подобен
начин маската за коса подпомага доброто състояние и здравето на косата. Благодарение на по-концентрирания им състав ефектът от маските за коса
може да бъде определен като дълбоко подхранваща
процедура.
Гладка и блестяща коса
Използването на маска за коса поне веднъж седмично ще направи косата ви още по-гладка и лъскава,
без да е мазна или с пърхот. Вместо обичайния балсам, нанесете маска за коса и тя ще й придаде блясък и мекота. Освен това ще се заплита по-малко, а
това означава и по-малко паднала и накъсана коса.
Възстановява увредената коса
Увреждането на косъма е резултат от различни въздействия върху косата, като използване на преса за
коса, сешоар и маша. А отслабената кутикула на
косъма кара косата да пада и да се чупи. Маската за
коса е чудесен начин за възстановяване и укрепване
на косъма. Маските за коса с растителни аминокиселини дори могат да дадат шанс за качествено
възстановяване на увредената коса.
Съживява сухата или боядисана коса
Отделяйки само няколко минути на ден ще хидратирате и подхраните сухата коса. В студеното време с
подходящата маска ще осигурите на косата си така
необходимите й минерали, електролити и витамини.
Маските за коса са чудесни и за възстановяване на
здравето и мекотата след интензивна обработка на
косата. Третирането на косата я дехидратира, но
правилният продукт ще я подхрани и подчертае блясъка на новия й цвят.
Чудесен начин да поглезите косата си
Ако търсите ефективен и евтин начин да поглезете
косата си, без да прекарвате часове в салона за
красота, маската е отлична алтернатива. Направете
косата си лека и здрава за броени минути. А найпоследователните от вас ще бъдат възнаградени с
възможно най-добрите постижими резултати.
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EKRE Nature
Шампоан, 1 л

SCHAUMA
Шампоан, 400 мл
различни видове

1319
89

499
99

9

2

FRUCTIS Hair Food Banana – открийте новия начин да нахраните гладната си коса.

Шампоан за суха коса,
350 мл
Балсам за суха коса,
350 мл

855
41

6

Маска за суха коса, 390 мл

1169
77

8

FARMONA Herbal Care с полски хвощ

Фитошампоан
за изтощена и
капеща коса,
330 мл

675
39

4

Спрей тоник
за увредена и
третирана коса,
200 мл

609
96

3

Възстановяващи
ампули за много
увредена коса,
без отмиване,
5 ампули х 5 мл

1359
83

8
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LYCIA
Интимен лосион,
250 мл

675
40

5

FELCE AZZURRA
Интимен гел, 250 мл
различни видове

449
59

3

PALOMITA Thin & Soft
Дневни/нощни дамски
превръзки с крилца,
7/8/10 бр.
С копринено и
текстилно покритие.
Индивидуално опаковани.

175
49

1

DISCREET
Ежедневни превръзки,
60 бр.
различни видове

399
59

3

LIBRESSE Normal
Ежедневни превръзки, 58 бр.
Обогатени с млечна киселина
– натурална грижа за нормално
pH на кожата. С мека и
нежна повърхност и плътна
абсорбираща сърцевина.

449
04

4

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

519
67

4

www.remedium.bg
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ЧИСТО
Дезинфекциращ гел
за тоалетна и баня,
700 мл

BRITE 3in1
Омекотяващи
кърпички за пране,
25 бр.

4

425
91

99

324

%

Îòñòúïêà

1

DOMESTOS
Препарат за отлично
почистване и
дезинфекция, 750 мл
Унищожава 99.9%
от бактериите,
микробите, вирусите
и гъбичките.
ЕМЕКА Maxi Кухненска хартия, 3 бр.
различни видове

485
15

3

475
80

3

BRITE
Антистатични
цветоулавящи
кърпички, 10 бр.

МЕДИКС Балсам
Препарат за съдове,
450 мл

189
61

159
27

1

1
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Трайно ниски цени в
Ние от „Аптеки Ремедиум“ се стремим
да отговорим на всички потребности на
Вас, нашите клиенти.
Предлагаме Ви богат асортимент от
стоки и знаем колко важна е за Вас
цената, на която купувате продуктите.
В допълнение на многобройните ценови
промоции и промоционални комплекти,
Ви предоставяме подбрани топ артикули
на „Трайно ниска цена“.
Те са обозначени с оранжев етикет в
обектите и са с цена по-ниска от
средната регулярна на пазара.
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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ПОДАРЕТЕ СИ ЦЯЛОСТНА ГРИЖА ЗА ВАШАТА КРАСОТА,

ЗАЩОТО СТЕ СПЕЦИАЛНА!

ПРОМО
ПАКЕТ

5175

Подаръчната кутия на Мерц Специал съдържа следните продукти:

- Мерц Специал Мус Хиалурон - крем-мус предотвратяващ появата на фини бръчици
- Мерц Специал Мус Колаген - крем-мус с незабавен лифтинг ефект
- ПОДАРЪК! Мерц Специал Драже - красота отвътре за коса, кожа и нокти
- ПОДАРЪК! Балсам са устни - за гладки и защитени устни

Предложенията са валидни за периода 01-31.01.2021 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

