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iWhite Instant Dark Stains
Гел-шини за незабавно избелване 
на зъби, 10 бр.
Специално предназначени за 
превенция и премахване на тъмни 
оцветявания по зъбите от кафе, 
чай, цигари, червено вино.

MUSTELA 
Нежен измиващ гел, 750 мл
Цялостно почиства кожата и 
косата на новородените бебета 
и децата, като същевременно ги 
предпазва. Не дразни очите.

МУКОСОЛВАН Дуо 2в1 
Кашлица + Възпалено гърло, 
18 таблетки за смучене
Незабавен успокояващ ефект: 
облекчава сухата кашлица и 
успокоява възпаленото гърло. 
С исландски лишей и алум. 
Подходящ за диабетици, 
бременни жени и кърмачки.

LIERAC Dioptiride Крем, 15 мл
Тройна корекция за борба 
с трите вида бръчки. 
Интензивна терапия, която 
заличава дехидратираните, 
мимическите и дълбоките 
бръчки в зоната на 
околоочния контур.

https://remedium.bg/iwhite-instant-dark-stains-gel-shini-za-nezabavno-izbelvane-na-zabi-h10-broya-139142/p
https://remedium.bg/mustela-nezhen-izmivasht-gel-za-kosa-i-tyalo-za-bebeta-i-detsa-za-normalna-kozha-x750-ml-17469/p
https://remedium.bg/lierac-dioptiride-okoloochen-krem-protiv-brachki-h15-ml-146017/p
https://remedium.bg/mukosolvan-duo-pri-kashlitsa-i-vazpaleno-garlo-s-vkus-na-yagoda-i-menta-h18-tabletki-za-smuchene-151941/p
https://remedium.bg/mukosolvan-duo-pri-kashlitsa-i-vazpaleno-garlo-s-vkus-na-limon-i-evkalipt-h18-tabletki-za-smuchene-151940/p
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https://remedium.bg/herba-imuno-rapid-tb-30br-wal-058174/p
https://remedium.bg/vitamin-d3-sprey-10ml-wal-058175/p
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Приемът на Цитросепт 
Органик може да бъде 
полезен в периода на 
повишен риск 
от възникване на 
настинки.  

Цитросепт Органик е 
хранителна добавка, 
произведена от 
семената, пулпата и 
белите мембрани на 
грейпфута. Неговите 
основни съставки са 
биофлавоноиди и 
витамин С.

Веществата, съдържащи 
се в грейпфрута, 
показват 
противогъбично, 
антивирусно и 
антибактериално 
действие. Те се борят с 
около 800 типа вируси и 
бактерии и около 100 
типа патогенни гъбички.    

 Органичен продукт 
 84% екстракт от   
       грейпфрут  
 Много по-мек вкус  

50ml 20ml

ПОДСИЛИ
ИМУНИТЕТА

   С КОКТЕЙЛА
   НА СЕЗОНА!

КАПКИ
ЦИТРОСЕПТ

В ЧАША ВОДА

Екстрактът от 
грейпфрут може да 
спомогне за 
засилването на 
метаболизма в 
тялото

800 mg биофлавоноиди в 
100 ml
Биофлавоноидите 
спомагат за потискането 
на вредното влияние на 
свободните радикали

      ИМУНИТЕТ

Organic
Citrosept

3030
3565

1657
1949
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https://remedium.bg/citrosept-493/b#
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ВИТАМИН С 500 mg, 
250 вегетариански каплети
Допринася за нормалната 
функция на имунната 
система и защитата на 
клетките от оксидативен 
стрес.

3575
4469

GRASSBERG Vitamin C 500 mg, 
60 капсули
Съдейства за нормалната 
функция на имунната система, 
подпомага нервната система, 
спомага за намаляване на 
умората. Ключов елемент за 
образуването на колаген.

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

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

4567
5709

SCHOENENBERGER 
Био сок ехинацея, 200 мл
100% чист сок от ехинацея 
за подкрепа на имунната 
система.

1591
1989

СУПРАДИН Енерджи, 
15 ефервесцентни таблетки
Кажи стоп на умората. Троен 
ефект: намалява умората, 
възстановява енергията, 
възстановява количеството 
витамини и минерали в тялото. 
Мултивитамини и минерали с 
коензим Q10.

1912
2249

1016
1195

404
475
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https://remedium.bg/gnc-vitamin-ts-s-shipki-za-visok-imunitet-h250-kapleti-138555/p
https://remedium.bg/gnc-ehinatseya-ekstrakt-500mg-h100-kapsuli-21881/p
https://remedium.bg/vitamin-s-kaps-500mg-60br-grassberg-057184/p
https://remedium.bg/schoenenberger-bio-sok-ot-ehinatseya-za-visok-imunitet-h200-ml-19016/p
https://remedium.bg/supravit-vitamin-c-za-zasilvane-na-imunnata-sistema-s-vkus-na-limon-1000-mg-x20-efervestsentni-tabletki-17682/p
https://remedium.bg/bayer-supradin-enerdzhi-multivitamini-i-minerali-koenzim-q10-h15-tabletki-367/p
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МАСЛИНА
Природен иму-

ностимула-

тор. Ефективен 
срещу вирус-
ни инфекции, 
протичащи с 

повишена тем-
пература.

АНДРОГРАФИС 

Препоръчва се

при възпаления

на дихателната

система.  Стан-
дартизиран до 
10% андрогра-

фолиди. 

МИКО  
ДИФЕНС 

Противови-
русен и анти-
бактериален 

ефект.  С дока-
зани ползи при 
изтощение на 
организма след 

боледуване. 

КОТЕШКИ  
НОКЪТ 

Повишава за-
щитните сили 
на организма 

при простуда и 
грипоподобни 

инфекции. 

МРАВЧЕНО 
ДЪРВО 

При респира-
торни заболява-
ния с кашлица и 
гъсти секрети.

Потиска вируси-
те и чревните 

паразити.

Силен  
имунитет

1483
1745

2549
2999

2724
3205

1776
2089

1512
1779
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https://remedium.bg/nature-s-way-andrographis-za-visok-imunitet-400mg-h60-v-kapsuli-120411/p
https://remedium.bg/nature-s-way-pau-d-arco-mravcheno-darvo-pri-virusni-bakterialni-i-gabichni-infektsii-545-mg-h100-kapsuli-9104/p
https://remedium.bg/koteshki-nokat-kora-za-visok-imunitet-485mg-h100-kapsuli-nature-s-way-15205/p
https://remedium.bg/maslina-list-pri-visok-holesterol-i-visoko-kravno-500mg-h100-kapsuli-nature-s-way-18252/p
https://remedium.bg/nature-s-way-myco-defense-kompleks-ot-kitayski-gabi-555mg-h60-kapsuli-8724/p
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КОТЕШКИ НОКЪТ 500 mg, 
100 капсули
Подпомага нормалната функция 
на имунната система.

2575
3219

МИНИМЕД, 20 мл
10% безалкохолен прополисов 
разтвор с макси ефект за 
детския имунитет.

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

МАСЛО ОТ ЧЕРЕН КИМИОН, 
90 софтгел (меки) капсули
Натурален източник на омега-6 
и омега-9 мастни киселини. 
Допринася за нормалното 
функциониране на имунната и 
сърдечно-съдовата система. 
Благоприятства защитата 
на клетките от оксидативен 
стрес.

3215
4019

DETRICAL 400, 60 таблетки
Витамин D3 (холекалциферол) в добре 
усвоима форма, подходяща при дефицит 
на витамина. При нисък имунитет, 
чести настинки, дефицит на витамин D, 
дискомфорт в костите и мускулите.

РЕГУЛАТПРО Био, 350 мл
Здраве в бутилка за силен 
имунитет.

671
789

577
679

788
875

10070
11189

str. 5str. 5

https://remedium.bg/gnc-cat-s-claw-bark-koteshki-nokat-za-silen-imunitet-500mg-h100-kapsuli-114322/p
https://remedium.bg/gnc-superfoods-maslo-ot-cheren-kimion-h90-softgel-kapsuli-154696/p
https://remedium.bg/apipharma-mini-med-propolisovi-kapki-za-dobar-imunitet-h20-ml-145096/p
https://remedium.bg/detrikal-400-tb-60br-058026/p
https://remedium.bg/dragon-superfoods-maka-na-prah-bio-h200-grama-126380/p
https://remedium.bg/regulatpro-bio-energien-kontsentrat-x350-ml-24582/p
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https://remedium.bg/floradix-multivitamin-energia-ot-prirodata-h250-ml-11061/p
https://remedium.bg/floradix-kindervital-bilkovo-plodov-eliksir-za-detsa-h250-ml-19234/p
https://remedium.bg/anemia-1665/c#postFilters=brand;eq;5ecc2d546af72c3ad4d44ea5
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Желязото е един от най-важните минерали за човеш-
кото здраве. Всички човешки клетки съдържат желязо, 
но то се намира най-вече в червените кръвни клетки. 
Ползите за здравето от наличието на достатъчно желязо 
в организма са големи. То играе жизненоважна роля 
за функцията на имунната система, за премахване на 
умората, лечение на анемия и много други. Тъй като 
не се произвежда от тялото, минералът трябва да се 
набавя чрез хранителни добавки и храната. Желязото се 
съдържа в много храни, но от растителните източници 
не се усвоява толкова добре, колкото от животинските. 
Най-добрите растителни източници са боб, ядки, семена, 
грах и спанак, а най-добрите животински – миди, стри-
ди, пуешко месо, нетлъсто говеждо и агнешко месо. Въ-
преки че желязото обикновено се свързва с хемоглобина 
(протеинът, който транспортира кислорода в тялото), то 
е жизненоважно и за производството на енергия, анти-
оксидантната защита, производството на ДНК, генната 
регулация и процеса на детоксикация на организма.
Как желязото благоприятства здравето
Повишава имунитета
Желязото играе важна роля за укрепването на имунната 
система. То насърчава производството на хемоглобин, 
който осигурява кислород на увредените клетки, тъкани 
и органи и е необходим за способността на организма 
да се бори с болести и инфекции. Следователно ниските 
нива на желязо може да навредят на имунната функция 
и лечебния процес.
Повишава хемоглобина
Основна функция на желязото е образуването на хе-
моглобин – белтъкът на червените кръвни клетки, чиято 
основна цел е да транспортират кислорода в кръвта. До-
пълнителният хемоглобин е важен, а не излишен, защото 
хората губят кръв по много начини. Жените губят кръв 
всеки месец по време на менструационния си цикъл, 
което е една от причините да имат по-голяма нужда 
от желязо.
Намалява умората
Желязото може да помогне за справяне с необяснима-
та умора, която може да засегне както мъжете, така и 
жените. Говорим за умора, която включва нещо повече 
от обичайното ниво на сънливост. Дори при хората без 
анемия ниското ниво на желязо в организма може да 
понижи енергийните нива. Това е често срещано при 
жените през репродуктивните им години. Тази умора 
пречи на ежедневието, а нормалните занимания се усе-
щат като изтощителни и по-малко приятни. Богатите на 

желязо храни и добавки могат да помогнат за повишава-
не нивата на желязо и да премахнат чувството на умора 
и изтощение.
Лекува анемия
Желязото е полезно за лечение на анемия, един от най-
често срещаните хранителни дефицити. Анемия се по-
лучава, когато хемоглобинът е под нормалните граници. 
Симптомите на анемия включват умора, световъртеж, 
задух, учестен пулс и цялостно чувство на гадене и 
слабост.
Подобрява концентрацията
Дефицитът на желязо води и до спад в когнитивните 
нива, показват изследвания. Когато нивото на желязо в 
кръвта е ниско, концентрацията и вниманието страдат 
почти веднага. Възстановяването на нормалните нива на 
желязо помага да се подобри концентрацията и да се 
повишат когнитивните показатели.
Подобрява мускулната издръжливост
Мускулният метаболизъм и ниското съдържание на же-
лязо са свързани. Адекватните нива на желязо помагат 
за осигуряване на необходимия кислород за мускулна 
контракция и издръжливост. Липсата на желязо ще ос-
тави мускулните тъкани възпалени, причинявайки болка. 
Богатият на желязо хемоглобин помага за намаляване на 
болката и възстановява засегнатите тъкани.
Значение на желязото за женското здраве
При някои мъже ниските нива на желязо не са сериозен 
проблем, но дефицитът на желязо у жените е по-чес-
то срещан, особено по време на менструация. Поради 
това е препоръчително повечето жени да следят нивата 
си на желязо и при нужда да го приемат като добавка, 
за да помогнат за попълване на изчерпаните запази.
Бременните жени също могат да се възползват от качест-
вените хранителни добавка с желязо, но без да прекаля-
ват. Важно е преди приема на желязо като добавка да 
се направят подходящите лабораторни тестове.
Противопоказания
Чест страничен ефект от добавките с желязо е раз-
строеният стомах. Констипацията (запек) е друг много 
често срещан страничен ефект при някои форми на 
желязо. Приемът на високи дози желязо може да при-
чини гадене, повръщане и болки в стомаха. Рискът от 
претоварване на организма с желязо при диета е нисък 
при повечето здрави възрастни. Важно е винаги да се 
консултирате с лекар относно употребата на добавка с 
желязо, особено ако приемате някакви лекарства с ре-
цепта, тъй като може да намали ефекта на някои от тях.

Желязото – минерал от изключително 
значение за здравето

str. 7str. 7
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https://remedium.bg/dopelherts-vit-a-ya-za-detsa-sirop-150ml-058001/p
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https://remedium.bg/baykavir-kaps-400mg-30br-vita-gold-056518/p
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https://remedium.bg/sandoz-atsts-direkt-za-vtechnyavane-na-sekreta-v-dihatelnata-sistema-600-mg-h10-sasheta-140035/p
https://remedium.bg/heksalgin-peroralni-kapki-pri-bolka-i-visoka-temperatura-500-mg-ml-h20-ml-12236/p
https://remedium.bg/angal-mentol-tabletki-za-smuchene-pri-vazpaleno-garlo-h24-br-139458/p
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ДЖУНИЪР-АНГИН Близалки, 8 бр.
За възпалено гърло. Съдържат витамин С и 
екстракт от исландски лишей.

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

LICHENSED Балсамов сироп за 
деца и възрастни, 150 мл
За здрави дихателни пътища. 
Облекчава кашлицата и 
елиминира възпалението.

МАРИСОЛ 
Спрей разтвор за нос, 50 мл
Изотоничен разтвор на морска 
сол с цинк сулфат. Овлажнява 
носната лигавица и подсилва 
имунитета.

668
835

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

ХЕКСОРАЛЕТЕН Н, 20 таблетки за смучене
При болно гърло. Интензивно антисептично 
действие. Лекува възпалението и облекчава 
болката.

701
779

990
1165

851
945

Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни 
и деца над 6 години. Съдържа ксилометазолинов хидрохлорид. 
Преди употреба прочетете листовката. A0110/28.07.2020

Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни 
и деца над 6 години. Съдържа хлорхексидинов дихидрохлорид 
и бензокаин. Преди употреба прочетете листовката. 
А0111/28.07.2020

1109
1305
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https://remedium.bg/dzhuniar-angin-blizalki-za-detsa-pri-vazpaleno-garlo-s-vkus-na-yagoda-h8-broya-139459/p
https://remedium.bg/marisol-imuno-sprey-raztvor-za-nos-h50-ml-152627/p
https://remedium.bg/abopharma-lichensed-uspokoyavasht-balsamov-sirop-za-kashlitsa-za-vazrastni-h150-ml-58393/p
https://remedium.bg/olint-hidra-sprey-za-nos-0-1-h10-ml-9702/p
https://remedium.bg/heksoraleten-n-tabletki-za-smuchene-pri-vazpaleno-garlo-h20-br-401/p


Настинка и грип   www.remedium.bg  

С ТАНТУМ® ФЛУ
ОТНОВО В ИГРАТА!
При настинка и грип

Температура   •   Запушен нос

Главоболие      •   Болки в ставите

Лекарствен продукт без лекарско предписание.
За лица над 12 години. Преди употреба прочетете листовката. ИАЛ: А0158/01.08.2019

лимон портокал
лимон
    и мед

841
989
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https://remedium.bg/angelini-tantum-flu-pri-nastinka-i-grip-s-vkus-na-portokal-600mg-10mg-h10-sasheta-151417/p
https://remedium.bg/angelini-tantum-flu-pri-nastinka-i-grip-s-vkus-na-limon-600-mg-10-mg-h10-sasheta-144479/p
https://remedium.bg/angelini-tantum-flu-pri-grip-i-nastinka-s-vkus-na-limon-i-med-600-mg-10-mg-h-10-sasheta-144478/p


Настинка и грипwww.remedium.bg  

ИБУРАПИД 400 mg, 10 таблетки
Действа бързо при болка.

Лекарствен продукт без рецепта за възрастни и деца над 
12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете 
листовката. А28/18.02.2016 431

539

ФЛУДРЕКС Хот дринк, 
12 сашета
Облекчава бързо 
симптомите на настинка 
и грип. Не предизвиква 
сънливост.

ТЕРАФЛУ Макс Простуда 
и Кашлица, 10 сашета
Започва да действа след 
10 минути.*
*На база абсорбцията на 
парацетамол.

OPTIME 
Липозомен витамин D3, 100 мл 
Иновация за директно кле-
тъчно усвояване. Най-високо-
ефективната позната форма 
на добавка с бързи резултати. 
Липозомите капсуловат актив-
ното вещество и се сливат с 
клетката, без необходимост 
от храносмилане.

2628
3285

ДЕВИРАЛ, 30 капсули
• Активира имунната система;
• При първи симптоми на вирусни инфекции;
• Подпомага унищожаването на вирусите;
• Потиска размножаването на вирусите.

ХЮМЕКСГРИП При настинка и грип
Дневна и нощна формула в един продукт.
12 дневни таблетки и 4 нощни капсули: 
три таблетки през деня (облекчават 
симптомите и ободряват), капсулата през 
нощта (осигурява спокоен сън).

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

Терафлу Макс Простуда и Кашлица е лекарствен продукт 
без лекарско предписание за възрастни и юноши от 16 
години. Съдържа парацетамол, фенилефринов хидрохлорид 
и гвайфенезин. Преди употреба прочетете листовката. 
А0133/11.07.2019

735
865

1152
1355

1040
1155

649
763
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https://remedium.bg/iburapid-pri-bolki-i-temperatura-400-mg-x10-tabletki-136190/p
https://remedium.bg/fludreks-pri-prostuda-i-grip-za-vazrastni-h12-sasheta-10259/p
https://remedium.bg/deviral-kaps-30br-056342/p
https://remedium.bg/teraflu-maks-pri-prostuda-i-kashlitsa-h10-sasheta-136829/p
https://remedium.bg/hyumeksgrip-pri-prostuda-i-grip-x12-tabletki-4-kapsuli-12223/p
https://remedium.bg/optime-d3-lipozomna-dobavka-s-povishena-usvoimost-h100-ml-146740/p


Болки   www.remedium.bg  

1658
1745
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https://remedium.bg/oklis-sashe-400mg-20br-056535/p


Памет и концентрацияwww.remedium.bg  

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

Още от ранна детска възраст сме научени, че човешкият 
мозък е командният център на нервната система и ни 
позволява да мислим, помним, да се движим и да изпит-
ваме емоции. Поддържането на доброто здраве на мозъка 
трябва да е най-висшата цел в преследването на добро 
общо здраве и дълголетие. Но с напредването на възрастта 
опасността от неврологични разстройства и предизвикател-
ства пред запазването на здравето на мозъка нарастват. 
Затова е жизненоважно да знаем какво е мозъчно здраве 
и защо не трябва да го подценяваме. 
Общоприетата дефиниция за здраве на мозъка в медицин-
ските среди посочва, че това е способността за извършва-
не на всички психични процеси на познание, включително 
способността да се учи и преценява, да се използва език 
и да се помни. Следователно здравето на мозъка може 
да се определи като запазване на оптималните умствени 
и когнитивни функции за дадената възраст и липса на 
явни мозъчни заболявания, които да засегнат нормалната 
му функция. И докато мозъкът контролира почти всичко, 
което правим, той не работи сам. Той е централен елемент 
от сложна система в тялото – нервната система, която ни 
позволява да реагираме на света около нас. А начинът ни 
на живот оказва съществено въздействие върху здравето 
на мозъка и нервната система като цяло. С какво се хра-
ним, колко се движим, колко добре спим, социалните ни 
контакти и как се справяте със стреса са от решаващо 
значение за здравето на мозъка ни. 
Ето няколко съвета как да запазите здравето на мозъка: 
Физическа активност. Упражненията подобрява притока 

на кръв и паметта. Те стимулират химическите промени в 
мозъка, които подобряват запаметяването, настроението и 
мисленето. 
Хранене. С напредването на възрастта мозъкът е изложен 
на повече стрес поради начина на живот и факторите на 
околната среда, а това уврежда мозъчните клетки. Богатата 
на антиоксиданти храна може да помогне за париране на 
вредните ефекти на окисляването в мозъка. Все пак човек 
е това, което яде.

Превенция. Хипертония, диабет, затлъстяване, депресия, 
висок холестерол и тютюнопушене са само част от неща-
та, които увеличават рисковете от развитие на деменция. 
Редовните медицински прегледи и следването на лекар-
ските препоръки помагат за контролиране и намаляване 
на тези рискове. 
Сън и почивка. Сънят зарежда с енергия, подобрява на-
строението и имунната система и може да намали натруп-
ването в мозъка на анормален протеин (бета-амилоидна 
плака), който е свързан с болестта на Алцхаймер. Пазенето 
от стрес и изнервеност може да помогне да се ограничи 
свързаният с възрастта спад в здравето на мозъка.
Когнитивни упражнения. Умствените упражнения са също 
толкова важни, колкото и физическите, за да поддържате 
мозъка си здрав. Те могат да подобрят функционирането 
на мозъка и да насърчат растежа на нови мозъчни клетки. 
Подобно на мускулите, мозъкът също трябва редовно да 
бъде трениран.
Социална активност. Активният социален живот спомага 
срещу загубата на памет. Прекарването на време с други 
хора, участието в стимулиращи разговори и поддържа-
нето на връзка със семейството и приятелите са полезни 
за здравето на мозъка. Проучванията показват, че хората 
с най-много социални взаимодействия в своята общност 
изпитват съществено по-бавен спад на паметта.

Какво е добро здраве на мозъка и защо 
е важно за нас

3195
3550
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https://remedium.bg/swanson-palen-spektar-gaba-lavska-griva-500-mg-h60-kapsuli-151195/p


Нервна система   www.remedium.bg  

668
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644
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https://remedium.bg/adifarm-melatonin-za-palnotsenen-san-5-mg-h30-tabletki-151092/p
https://remedium.bg/adifarm-melatonin-maks-za-palnotsenen-san-3-mg-h30-tabletki-12828/p
https://remedium.bg/adifarm-melatonin-za-palnotsenen-san-1-mg-h60-tabletki-11925/p
https://remedium.bg/nevrostab-pri-trevozhnost-i-bezsanie-h30-kapsuli-10631/p


Омега-мастни киселиниwww.remedium.bg  

1358
1509

1718
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https://remedium.bg/cardinova-eskimo-3-omega-3-za-detsa-41-g-h27-davchashti-tabletki-137779/p
https://remedium.bg/cardinova-eskimo-kids-estestveno-ribeno-maslo-za-detsa-omega-3-6-9-vitamini-d-i-e-h105-ml-11964/p
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https://remedium.bg/lineks-gastro-za-zdrava-chrevna-flora-h16-kapsuli-sandoz-444/p
https://remedium.bg/lineks-forte-za-normalna-chrevna-flora-kapsuli-h14-sandoz-8810/p
https://remedium.bg/lineks-za-detsa-probiotik-s-aktivna-formula-za-balansirana-chrevna-flora-h20-sasheta-146866/p
https://remedium.bg/lineks-beybi-kapki-probiotik-za-bebeta-i-detsa-h8-ml-sandoz-128540/p


Пробиотициwww.remedium.bg  

ЛАКТОФЛОР Биоплюс, 60 капсули
Българският пробиотик + 
пребиотик с нова подобрена 
формула. 6 милиарда активни 
добри бактерии. За чревен 
комфорт и имунитет.

БИО-КУЛТ Кандеа, 60 капсули
Гъбични инфекции? Bio-Kult 
Candea възстановява баланса 
на чревната и интимната 
микробиота. Подходящ за жени, 
мъже и деца, както и при прием 
на антибиотици.

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

ПРОБИОТИК СЪЛЮШЪНС С 
ЕНЗИМИ 25 млрд. бактерии, 
30 вегетариански капсули
Подпомага нормалната 
храносмилателна функция. 
Клинично проучен пробиотик 
с 25 млрд. полезни бактерии, 
допълнен с джинджифил и 
фруктоолигозахариди.

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

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

1453
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https://remedium.bg/laktoflor-bio-plyus-probiotik-prebiotik-za-stomashno-chreven-komfort-i-silen-imunitet-x60-kapsuli-137778/p
https://remedium.bg/gnc-probiotic-solutions-probiotik-s-25-miliarda-bakterii-enzimi-h30-kapsuli-134708/p
https://remedium.bg/bio-kult-kandea-probiotik-pri-vaginalna-kandidoza-i-gabichni-infektsii-h60-kapsuli-10526/p
https://remedium.bg/gnc-probiotic-solutions-multi-strain-probiotik-s-25-miliarda-bakterii-h30-kapsuli-134709/p
https://remedium.bg/bio-kult-migrea-multifunktsionalna-formula-za-nervnata-sistema-h15-kapsuli-150308/p
https://remedium.bg/gnc-probiotic-complex-probiotik-s-1-miliard-bakterii-h100-kapsuli-121167/p


Ставни и мускулни болки   www.remedium.bg  

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


Натурална грижа за  

КОСТИТЕ  
и СТАВИТЕ

Остеомуув 
С бързо обезболяващо и 
противовъзпалително действие. 

Витамин К2+А+D3

Повишава костната плътност.   
Подходящ при остеопороза.

Ставни и мускулни болкиwww.remedium.bg  
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https://remedium.bg/natural-factors-osteomove-grizha-za-stavite-1430mg-h120-kapleti-21126/p
https://remedium.bg/vitamin-k2-a-i-d3-za-dobro-sastoyanie-na-zrenieto-kozhata-kostite-i-zabite-h30-mililitra-141327/p


Детоксикация   www.remedium.bg  
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https://remedium.bg/akvafor-3603/b


Черен дробwww.remedium.bg  

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

БИОВИТА Масло от черен кимион, 
30 капсули
За силна имунна система, антиоксидант, 
изчиства тялото от токсини. 
100% египетско масло.

Хронична умора, неспособност да се концентрира-
ме върху работата и наднормено тегло са първите 
признаци, по които можем да определим, че тялото 
ни се нуждае от детоксикация. Това се усеща осо-
бено ясно след коледно-новогодишните празнични 
дни, изпълнени с голямо количество храна и повечко 
алкохол. Но тези белези са в пълна сила и през оста-
налото време на годината, когато се забавляваме, но 
в същото време усещаме липса на енергия. Съще-
временно нека не забравяме, че и в празници, и в 
делници живеем в замърсена градска среда, при по-
стоянен стрес, нередовно и небалансирано хранене.
Черният дроб е изключително сложен орган, който 
наред с други неща отговаря за филтрирането на 
кръвта и разграждането на вредните вещества, прив-
несени в тялото или страничен продукт на метаболи-
зма. Той се нуждае от внимателно и периодичното 
прочистване, което може да има положителен ефект 
дори на фона на здравословен начин на живот.
Черният дроб е част от една цялостно функциони-
раща система – нашето тяло, а претоварването му 
носи след себе си много последствия. Правилната 
детоксикация ще позволи на организма не само да 
се върне към нормалното си функциониране, но и 
ще помогне за справяне с депресията, както и за 
бързо възвръщане на изгубената енергичност и до-
брото настроение.
Детоксикацията не бива да се разглежда като вид 
отслабване. Въпреки че има различни определения, 
тя задейства естествените механизми за прочистване 
на организма. Насърчаването на активното изхвърля-
не на вредни вещества и метаболитни продукти от 
тялото е в основата на разтоварването на вътрешни-
те органи и тъкани. Активирането на метаболитните 
процеси, лимфната система и микроциркулацията 
буквално кара тялото да се откаже от вредните и 
излишни вещества и да ги изхвърли. Когато тялото 
се изчисти от токсините, то става по-леко в пряк и в 
преносен смисъл. Излишните вода и тегло изчезват, 
депресията се оттегля, настроението се подобрява и 
се появява желание за пълноценен живот.

Детоксикацията – 
пречистване на 
организма за 

по-добър живот

НАТРОЛ Бял трън 525 mg, 
60 капсули
Спомага за предпазване и 
възстановяване на черния 
дроб от увреждане. 
Стимулира естествените 
процеси на детоксикация. 
Мощен протектор за черния 
дроб и антиоксидант.

3844
5125

1636
1925

2294
2549
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https://remedium.bg/gnc-milk-thistle-byal-tran-za-cheren-drob-200mg-h90-kapsuli-19325/p
https://remedium.bg/biovita-kletachna-grizha-maslo-ot-cheren-kimion-h30-kapsuli-129244/p
https://remedium.bg/natrol-byal-tran-525mg-h60-kapsuli-5122/p
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620
729

620
729650

765
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https://remedium.bg/yogi-tea-organic-772/b
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PAPADOPOULOS Goldies 
Сухари с пшенично брашно, 3+1 бр.
Помагат за здравословното хранене на 
малките деца и на цялото семейство. 
Подходящи за приготвяне на бебешка каша. 
Без добавена захар.

*Отстъпката е от стойността на комплекта.

DRAGON SUPERFOODS 
Органично сурово кокосово масло, 300 мл
Подходящо за дълбокоподхранваща и 
овлажняваща естествена грижа за косата 
и кожата. Познато и като суперхрана в 
кулинарията.

В съвременния начин на живот бързите закуски са 
много полезно решение, особено когато усетите глад 
и нямате време да приготвите храна. Често са и по-
полезната алтернатива на широкодостъпните храни с 
нискокачествени месни и млечни продукти, съдържа-
щи рафинирани въглехидрати и захари, което може 
да ви накара да се почувствате неудовлетворени и 
да пожелаете повече храна.
Правилният ход е да изберете хранителни и съдър-
жащи протеин закуски. Протеинът насърчава чув-
ството на засищане, забавя храносмилането и стаби-
лизира нивата на кръвната захар.
Днес всяка храна има своите по-здравословни ал-
тернативи, които са и вкусни. И те са навсякъде! Ба-
рове, барчета и блокчета. Те са на щанда за зърнени 
храни, под формата на барове за закуска и блокчета 
с мюсли. Ще ги намерите в диетичната секция като 
заместващи барове, а в спортната – като енергийни 
барове. Може да разчитате и на различни овесени 
бисквити, протеинови блокчета, бисквити и сухари 
от пълнозърнести брашна и семена.
Протеиновите барове са хранителни блокчета, които 
имат високо съдържание на протеини спрямо въгле-
хидратите и мазнините. Те са предназначени главно 
за хора, които искат подходящ източник на протеин, 
който не изисква време за приготвяне. Протеиновите 
блокчета обикновено не са така сладки и енерги-
зиращи както енергийните барове, но са с много 
по-високо съдържание на протеини. Те осигуряват 
по-голямата част от хранителната си енергия от въ-
глехидрати. И баровете, и блокчетата са предпочита-
ни от активно и любителски спортуващите, които ги 
използват за здравословно хранене преди или след 
тренировка.
Друга алтернативна закуска са сухарите. Доколко 
те са здравословни зависи от съставките, които са 
вложени при приготвянето им. Традиционно сухари-
те се пекат от обикновено брашно, но в по-здра-
вословния им вариант се използва пълнозърнесто. 
Сухари могат да се пекат и от алтернативни брашна, 
като бадемово и кокосово, което ги прави добра 
закуска без глутен.

Да похапнем на 
крак – бързо и 
здравословно

NATURE VALLEY 
Протеиново блокче с фъстъци и шоколад/с 
карамел и сол, 40 г 

790
929

149
175

287
359

*
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https://remedium.bg/papadopoulos-goldies-3-1-pshenichni-suhari-h510-grama-144156/p
https://remedium.bg/dragon-superfoods-bio-kokosovo-maslo-studeno-presovano-h300-ml-133940/p
https://remedium.bg/neychar-valey-protein-blokche-fastak-i-shokolad-40-grama-057201/p
https://remedium.bg/neychar-valey-protein-blokche-karamel-i-sol-40-grama-057200/p
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1832
2155

1186
1395
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https://remedium.bg/durex-219/b?sort=discount-desc&#
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15 х 12.5 см 15 х 25 см144
180

CLEARBLUE Digital 
Дигитален тест за oвулация, 10 теста
С над 99% точност при определяне на 
2-та най-благоприятни дни за зачеване – с 
безпогрешно ясни дигитални резултати.

КАПСИПЛАСТ, 1 бр.
• При схващания и скованост;
• При простудни състояния;
• Със загряващ ефект.

216
270

SCHOLL Gel Activ 
Стелки, 1 чифт 
С уникална гел пяна, 
която намалява 
напрежението в 
краката. Създават 
удобство и комфорт 
през целия ден.

ОЗОЛИД Очни кърпички с озонирано 
растително масло, 20 бр.
Единствените озонирани кърпички 
с антимикробно/противовирусно и 
противовъзпалително действие.

4360
5129

2060
2289

1511
1679
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https://remedium.bg/medica-capsiplast-classic-plastir-sas-zagryavasht-efekt-15-25-sm-h1-broy-235/p
https://remedium.bg/clearblue-digital-digitalen-test-za-ovulatsia-h10-broya-152313/p
https://remedium.bg/scholl-gel-activ-work-stelki-za-rabota-mazhki-h2-broya-70255/p
https://remedium.bg/scholl-gel-activ-stelki-za-vseki-den-damski-h2-broya-70253/p
https://remedium.bg/fb-vision-ozolid-ochni-marli-h20-broya-151049/p
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1056
1509

650
929

1056
1509

1383
1975

1383
1975

468
669
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https://remedium.bg/lycia-3348/b
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BIONIKE Defence Cover 
Коректор-стик за лице и тяло 
SPF 30 с високо покритие 
3 нюанса: 201 Ivoire, 202 Sable, 
203 Beige

CATRICE Demi Matt 
Матово червило 
С масло от авокадо 
и маслина. За плътно 
матово покритие. 
Веган.
различни цветове

GOLDEN ROSE Extreme Gel Shine 
Лак за нокти
Създава изключителен блясък 
и плътност с невероятен 3D 
ефект. Специалната гел-формула 
предлага плътен и дълготраен 
цвят.

239
299

BIONIKE Defence Cover 
Коригиращ фон дьо тен флуид 
SPF 30 с високо покритие
5 нюанса: 101 Ivoire, 102 Sable, 
103 Beige, 104 Miel, 105 Cognac

3308
4135

STANDELLI 
Овална четка за грим, 1 бр.
Луксозни четки за грим за 
зашеметяваща празнична 
визия.
различни видове

ESSENCE shine last & go 
Лак за нокти
Формула с гел ефект. За 
оптимална издръжливост, 
наситен цвят и невероятен 
блясък.
различни цветове

3300
4125

614
819

250
625

209
279
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https://remedium.bg/bionike-defence-cover-korektor-stik-za-litse-i-tyalo-s-visoko-pokritie-i-spf30-tsvyat-201-ivoire-152613/p
https://remedium.bg/bionike-defence-cover-korigirasht-fon-dyo-ten-fluid-s-visoko-pokritie-i-spf30-tsvyat-104-miel-152611/p
https://remedium.bg/catrice-demi-matt-dalgotrayno-chervilo-s-matovo-pokritie-tsvyat-050-boss-up-h1-broy-150911/p
https://remedium.bg/standelli-professional-deluxe-ovalna-chetka-za-senki-n9-140753/p
https://remedium.bg/standelli-professional-deluxe-chetka-za-ochna-linia-n7-140751/p
https://remedium.bg/goldan-rouz-lak-extreme-glitter-shine-210-057884/p
https://remedium.bg/essence-shine-last-go-gel-lak-za-nokti-tsvyat-59-sparks-fly-155273/p
https://remedium.bg/essence-shine-last-go-gel-lak-za-nokti-tsvyat-15-heatwave-148207/p
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RIMMEL Wonder'Luxe Спирала
Придава изключително наситен 
обем. Патентована формула с 
подхранващи восъци, обогатена 
с комплекс от 4 луксозни масла. 
различни видове

EYLURE London 
Изкуствени мигли 
от естествен 
косъм, 1 чифт
Създай оригинален 
и зашеметяващ 
поглед за 1 минута.

IDC Naked Nude 24401 
Палитра сенки за очи, 24 цвята
В метална опаковка с вградено огледало и 
апликатор. Нюд цветове, идеално пригодени за 
ежедневен и вечерен грим.

BOURJOIS Volume Eye Catching 
Спирала за очи
За въздействащ котешки поглед.
Формулата, обогатена с 
уплътняващи черни пигменти, 
придава ултраобем. Моментално 
прави миглите по-плътни и 
наситени, но не ги утежнява, 
различни видове

№005 Accents 
За акценти

№111 
Многопластови 3D
За удължаване и 
дълбочина.

 Специалните цени важат за всички 
грим палитри от IDC Color.

№143 Exaggerate 
За дължина и обем
За плътни и 
изразителни мигли.

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

199
249

951
1585

1658
2369

909
1299

1091
1559

956
1365

2449
3499
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https://remedium.bg/rimmel-wonder-luxe-volume-spirala-za-obemni-migli-001-black-148659/p
https://remedium.bg/bourjois-eye-catching-extreme-volume-spirala-za-ochi-za-ekstremen-obem-h6-ml-146489/p
https://remedium.bg/eylure-3-dimensional-komplekt-s-izkustveni-migli-i-lepilo-model-111-h1-broy-136642/p
https://remedium.bg/eylure-accents-komplekt-s-izkustveni-migli-i-lepilo-model-005-h1-broy-145309/p
https://remedium.bg/eylure-exaggerate-komplekt-s-izkustveni-migli-i-lepilo-model-143-h1-broy-147133/p
https://remedium.bg/idc-institute-naked-nude-palitra-sas-senki-za-ochi-s-24-tsvyata-h1-broy-148097/p
https://remedium.bg/cleanic-pure-pochistvashti-tamponi-za-grim-h120-br-16569/p
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ПОДСИЛЕТЕ 
КРАСОТАТА НА 
ВАШАТА КОЖА

ВИДИМИ РЕЗУЛТАТИ
само за 7 дни*

Активните концентрати, които подсилват красотата на вашата кожа.
• Витамин С като антиоксидант  
• Ретинол за обновяване на кожата
• Хиалуронова киселина за хидратиране на кожата

Всеки от концентратите се предлага в течна форма, което позволява да се ползва по два начина:
2) СМЕСЕН С ДРУГ ПРОДУКТ

Нанесете 4-5 капки от 
концентрата върху 

лицето.

Добавете 4-5 капки от концентрата към 
крема, който ползвате.

Смесете ги.

Нанесете 
върху лицето

След това нанесете от 
крема, който ползвате.

1) САМОСТОЯТЕЛНО

*Тест за оценка на продукта, проведен на 150 жени (по 50 жени за всеки концентрат).
* 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 производ-
ствена партида се анализира, за да се осигури съдържание на никел под 0,00001%.

4559
5699

str. 31str. 31

https://remedium.bg/bionike-defence-ovlazhnyavasht-kontsentrat-za-litse-x30-ml-152526/p
https://remedium.bg/bionike-defence-antioksidanten-kontsentrat-za-litse-x30-ml-152527/p
https://remedium.bg/bionike-defence-obnovyavasht-kontsentrat-za-litse-x30-ml-152525/p
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4283
5039
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PIZ BUIN Mountain 
Слънцезащитен крем за лице 
SPF 30, 50 мл
Повече от 70 години 
PIZ BUIN предоставя на 
любителите на слънцето 
навсякъде безкомпромисна 
защита от слънчевите лъчи.

NEUTROGENA Skin Detox 
Мицеларна вода, 400 мл
С тройно действие – премахва 
грима (дори водоустойчивата 
спирала); почиства кожата в 
дълбочина, като запазва влагата 
й; омекотява кожата за здрав и 
сияен тен.

1148
1435

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

BIONIKE Defence Mask 

Instant Glow 
Озаряваща пилинг маска за 
лице за потъмняла и уморена 
кожа, 75 мл

Instant Hydra 
Детоксикираща и 
хидратираща маска за лице 
за суха кожа, 75 мл

Instant Pure 
Почистваща маска за лице за 
комбинирана и мазна кожа, 
75 мл

1994
2849

1994
2849

1994
2849

952
1269

2015
2239
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https://remedium.bg/piz-buin-mountain-planinski-slantsezashtiten-krem-spf30-h50-ml-145171/p
https://remedium.bg/neutrogena-skin-detox-mitselarna-voda-s-troyno-deystvie-h400-ml-155346/p
https://remedium.bg/biotrade-acne-out-aktiven-losion-za-mazna-i-akneichna-kozha-x60-ml-17354/p
https://remedium.bg/bionike-defence-mask-instant-glow-ozaryavashta-piling-maska-za-litse-za-potamnyala-i-umorena-kozha-h75-ml-149484/p
https://remedium.bg/bionike-defence-mask-instant-hydra-detoksikirashta-i-hidratirashta-maska-za-litse-za-suha-kozha-h75-ml-149485/p
https://remedium.bg/bionike-defence-mask-instant-pure-pochistvashta-maska-za-litse-za-kombinirana-i-mazna-kozha-h75-ml-149486/p
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4479
5599

2396
2995

1596
1995

1839
2299
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https://remedium.bg/bonilash-eyelash-serum-bonilash-serum-za-stimulirane-rastezha-na-miglite-h3-ml-78707/p
https://remedium.bg/mascara-med-xl-volume-spirala-za-obem-i-rastezh-na-miglite-h6-ml-142750/p
https://remedium.bg/pharma-hyaluron-antieydzh-kontsentrat-obemen-filar-s-hialuron-x13-ml-128021/p
https://remedium.bg/doliva-dneven-krem-za-litse-za-suha-kozha-x50-ml-13536/p
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SCHAEBENS Маска за лице
различни видове

SCHAEBENS Капсули за лице
различни видове

HIMALAYA Крем, 150 мл
различни видове

GARNIER Pure Active – цялостна грижа против 
несъвършенства.

При покупка на един продукт -25%,

при покупка на два и повече продукта -35%. 

Отстъпката се дава на касата и не е отразена 
в цената на рафта.
В промоцията не участва 
GARNIER Pure Маска за лице, 2 х 6 мл.

Почувствай красотата. Доказано качество от Германия.

LOREAL Revitalift 
Дневен/Нощен крем, 50 мл
Интензивна грижа против 
признаците на стареене.

209
299

419
599

386
515

1827
2149

 Специалните цени важат за всички видове маски и капсули за лице Schaebens.
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https://remedium.bg/garnier-pure-active-gel-chetka-za-efektivno-pochistvane-na-porite-x150-ml-18768/p
https://remedium.bg/garnier-pure-active-charcoal-maska-za-litse-protiv-cherni-tochki-i-omaznena-kozha-h50-ml-144069/p
https://remedium.bg/garnier-pure-active-3-v-1-pochistvasht-gel-za-litse-x150-ml-14636/p
https://remedium.bg/schaebens-3285/b
https://remedium.bg/loreal-revitalift-hidratirasht-dneven-krem-za-litse-protiv-brachki-h50ml-38/p
https://remedium.bg/loreal-revitalift-hidratirasht-noshten-krem-za-litse-protiv-brachki-h50-ml-7900/p
https://remedium.bg/himalaya-olive-podhranvasht-krem-s-maslina-h150-ml-146692/p
https://remedium.bg/himalaya-podhranvasht-krem-za-litse-i-tyalo-s-aloe-vera-h150-ml-20416/p
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615
769

463
579

463
579

615
769
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https://remedium.bg/deva-vitamin-c-serum-za-ochi-15ml-057995/p
https://remedium.bg/deva-vitamin-c-serum-za-litse-s-15-vitamin-s-30ml-057993/p
https://remedium.bg/deva-vitamin-c-piling-za-litse-30ml-057992/p
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https://remedium.bg/
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2328
2739

705
829

1203
1415
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https://remedium.bg/antonio-banderas-power-of-seduction-toaletna-voda-za-mazhe-h50-ml-142431/p
https://remedium.bg/str8-faith-toaletna-voda-za-mazhe-h50-ml-154783/p
https://remedium.bg/str8-faith-losion-za-sled-brasnene-za-mazhe-h100-ml-154785/p
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ЗДРАВЕ Актив 
Шампоан против пърхот, 
390 мл
различни видове

СИМПЛИК Шампоан за мъже 
срещу посивяване, 150 мл
Постепенно възстановява 
естествения, тъмен цвят на 
косата. Съдържа растителни 
екстракти. Ефектът е 
видим след 5-ото измиване 
и постепенно се засилва при 
редовна употреба.

1516
1895

ALPECIN C1 
Енергизиращ шампоан за мъже с 
кофеин против косопад, 250 мл
Гарантирано немско качество.

LOREAL Men Expert Deo 
Дезодорант, 150 мл
Дълготрайна защита 
против изпотяване.
различни видове

WILKINSON Самобръсначка с 
3 гъвкави ножчета върху 
подвижна глава, 4 бр.
Рециклируема дръжка, 
произведена от 95% 
рециклирана пластмаса.

GROOM N SHAVE 
Олио, 30 мл
Подхранващо за бради и 
мустаци/Слънцезащитно за 
татуировки SPF 15.

719
899

452
695

377
539

566
755

1112
1235
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https://remedium.bg/zdrave-aktiv-aktivirasht-shampoan-protiv-parhot-s-cheren-piper-h390-ml-142773/p
https://remedium.bg/loreal-men-expert-carbon-protect-deo-sprey-protiv-izpotyavane-za-mazhe-h150-ml-139365/p
https://remedium.bg/simpliq-shampoan-za-mazhe-sreshtu-posivyavane-na-tamna-kosa-x150-ml-153314/p
https://remedium.bg/uilkinsan-samobrasnachka-extreme-3-eco-green-1-broy-4-nozhchet-057764/p
https://remedium.bg/alpecin-c1-energizirasht-shampoan-za-mazhe-s-kofein-protiv-kosopad-h250-ml-79608/p
https://remedium.bg/groom-n-shave-slantsezashtitno-olio-za-tatuirovki-spf-15-x30-ml-147657/p
https://remedium.bg/groom-n-shave-olio-za-brada-i-mustatsi-x30-ml-147658/p
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1796
2395

1796
2395
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https://remedium.bg/huggies-3479/b
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BABY CREMA Мокри кърпи лайка/алое, 72 бр.

PUFIES Бебешки влажни кърпички, 64 бр.

BEPANTHEN Унгвент, 30 г
Ежедневна грижа и защита на бебешката 
кожа от подсичане. Против подсичане при 
бебета при всяка смяна на пелените. При 
разранени зърна по време на кърмене.

Bepanthen Унгвент е козметичен продукт, който съдържа 
пантенол. За бебета, деца и възрастни.

BIONIKE Triderm Baby Бебешки влажни 
кърпички, 72 бр.

855
1069

COTTON Line МАМА и БЕБЕ 
Тампони за почистване, 60 бр.
Произведени от 100% 
естествен висококачествен 
памук.

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

207
295

206
229

228
325

539
599

НОВО

795
935
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https://remedium.bg/baby-crema-bebeshki-mokri-karpichki-s-ekstrakt-ot-aloe-vera-h72-broya-19140/p
https://remedium.bg/bionike-triderm-baby-kid-pochistvashti-vlazhni-karpi-72br-056844/p
https://remedium.bg/pufies-sensitive-olive-oil-bebeshki-mokri-karpi-sas-zehtin-za-chuvstvitelna-kozha-h64-broya-4536/p
https://remedium.bg/cotton-line-tamponi-za-pochistvane-mama-i-bebe-h60-broya-155015/p
https://remedium.bg/bepanten-maz-pri-podsichane-i-razdraznena-kozha-5-h30-grama-bayer-9610/p
https://remedium.bg/babylino-3508/b
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747
879

2209
2599

2133
2509

1668
2085
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https://remedium.bg/pampers-2804/b
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HIPP 
Органично бебешко месно пюре, 220 г
Не съдържа добавена сол/ниско ниво на 
натрий, няма добавени ароматизатори, 
сгъстители или захари.
различни видове

BEBELAN Каша, 190 г
различни видове

BEBELAN 
Вода за приготвяне на 
бебешки храни, 1.5 л 

MEDELA Purelan 
Крем за зърна, 37 г
Изключително чист медицински ланолин. 
100% натурален продукт. Без добавени 
консерванти, парабени и аромати. Безопасен 
за бебето и майката. Хипоалергенен и 
дерматологично тестван.

BEBIVITA 
Бисквитките на Мечо за деца от 
8 месеца, 180 г

HUMANA 
Млечна/Безмлечна каша, 200 г
Внимателно подбрани зърнени храни, без 
добавени захар и аромати. С ценни зърна, 
важни витамини и минерали.
различни видове

307
409

1299
1999

144
169

337
449

093
109

655
689
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https://remedium.bg/hipp-pyure-brokoli-rizoto-i-zaeshko-meso-za-sled-8-mesechna-vazrast-h220-gr-6433-7791/p
https://remedium.bg/medela-purelan-krem-za-suhi-i-chuvstvitelni-zarna-h37-grama-1915/p
https://remedium.bg/bebivita-biskvitkite-na-mecho-za-detsa-ot-8-mesetsa-h180-grama-1351-1095/p
https://remedium.bg/bebelan-trapezna-voda-za-bebeta-h1-5-ml-14346/p
https://remedium.bg/humana-leka-nosht-palnozarnesta-mlechna-kasha-s-banan-sled-6-mesechna-vazrast-x-200gr-135105/p
https://remedium.bg/ovko-mlechna-kasha-yabalki-kaysii-i-oveseni-yadki-za-detsa-nad-5-mesetsa-h190-grama-7004-16012/p
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JOHNSON'S CottonTouch 
Олио, 300 мл
Подходящо за новородени. 
Защитава кожата от 
изсушаване. Формула, която 
минимизира риска от алергии.

За суха и чувствителна бебешка и детска кожа.

1311
1639

844
1055

676
845

БОЧКО Защитен крем, 75 мл
Подхранва и защитава кожата 
по откритите части на тялото 
благодарение на комбинацията 
от растителни масла и 
витамини. Идеален за употреба 
преди излизане на открито.

204
255

CHICCO 
Лосион за тяло, 500 мл

1103
1379

SENSIBEL Nachtkerzen
Балсам, 100 мл

SENSIBEL Nachtkerzen 
Душ олио, 200 мл

NACHTKERZEN
Шампоан, 200 мл

БЕБО Крем срещу суха кожа при 
вятър и студ с екстракт от 
невен, 50 мл
98% натурални съставки, pH-
балансиран. Подходящ за цялото 
семейство.

592
845

572
635
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https://remedium.bg/johnson-s-cottontouch-oil-bebeshko-olio-x300-ml-147158/p
https://remedium.bg/chicco-losion-za-tyalo-za-detsa-nad-0-mesetsa-x500-ml-20624/p
https://remedium.bg/sensibel-nachtkerzen-balsam-za-tyalo-za-suha-i-chuvstvitelna-kozha-za-bebeta-i-malki-detsa-x100-ml-11780/p
https://remedium.bg/nachtkerzen-shampoan-za-kosa-za-suh-i-lyushtesht-skalp-x200-ml-12774/p
https://remedium.bg/sensibel-nachtkerzen-shower-oil-sensibel-nahtkertsen-dush-olio-za-chuvstvitelna-kozha-h200-ml-dr-theiss-68454/p
https://remedium.bg/bochko-zashtiten-krem-za-litse-i-tyalo-za-detsa-i-bebeta-h75-ml-1057/p
https://remedium.bg/bebo-krem-sreshtu-suha-kozha-pri-vyatar-i-stud-h50-ml-153433/p
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ТЬОПФЕР 
Детски душ гел „Супер душ“ за 
момичета, 200 мл

1287
1609

СПАСИ КОЛЕДА!
С всяка покупка на артикул с марка SCHAUMA 
даряваме 0.30 лв. на операция „Плюшено мече 
за Коледа“ – кампания 2020 г. за сбъдване на 
желания на деца и младежи в неравностойно 

положение.

В промоцията се включват всички артикули с марката 
Schauma. Организатор на промоцията: „Хенкел България“ ЕООД. 
Период на промоцията: 1 – 31.12.2020 г.

ELMEX Junior 
Четка за зъби 
С ергономичната си дръжка 
позволява на децата да се 
научат как правилно да мият 
зъбите си чрез забавление.

БОЧКО 
Антибактериален гел, 50 мл
Унищожава бактериите 
по ръцете, без да вреди 
на кожата. Съдържа 70% 
етанол и екстракт от 
смрадлика с естествено 
противовъзпалително 
действие.

КУПИ 2 – ПЛАТИ 1!

SCHAUMA Kids 
Почистващ шампоан 
и балсам за коса за 
момичета, 250 мл

ELMEX Junior 
Паста за зъби 6-12 г., 75 мл
Изгражда слой калциев флуорид върху зъбния 
емайл.

279
399

530
589

599
665
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https://remedium.bg/topfer-dush-gel-super-dush-za-super-momicheta-x200-ml-128661/p
https://remedium.bg/bochko-antibakterialen-gel-za-ratse-za-detsa-i-bebeta-h50-ml-16812/p
https://remedium.bg/schauma-2599/b
https://remedium.bg/elmex-junior-pasta-za-zabi-za-detsa-6-12-godini-protiv-kariesi-h75-ml-148989/p
https://remedium.bg/elmex-junior-chetka-za-zabi-za-detsa-6-12-godini-h1-broy-148991/p
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BIONIKE Shine 
On Silver Touch 
Тониращ шампоан 
за сиви и руси 
коси, 200 мл

BIONIKE Shine 
On Nutri Hair 
Възстановяващ 
шампоан за 
увредена коса, 
200 мл

BIONIKE Shine 
On Nutri Hair 
Възстановяващ 
балсам за 
увредена коса, 
200 мл

1399
1749

1671
2089

1876
2345

PARUSAN 
Активна пяна за 
жени за стимулиране 
растежа на косата 
при косопад, 100 мл

PARUSAN 
Стимулиращ 
шампоан за жени, 
200 мл

PARUSAN 
Коса, кожа и нокти, 
42 таблетки

1359
1699

1599
1999

876
1095

TITANIA Четка за коса, 
професионална 1632
С пластмасови бодлички. 
Масажира леко скалпа и 
подобрява кръвообращението. 
Стандарт за качество. 
Произведено в Германия.

 Специалните цени важат за всички четки за коса Titania.567
709

PRESTIGE BeExtreme 3в1 
Безамонячен тониращ 
балсам, 100 мл
различни нюанси

200
235

НОВО
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https://remedium.bg/bionike-shine-on-nutri-hair-shampoan-vazstanovyavasht-200ml-056825/p
https://remedium.bg/bionike-shine-on-nutri-hair-balsam-vazstanovyavasht-200ml-056826/p
https://remedium.bg/bionike-shine-on-silver-touch-shampoan-tonirasht-200ml-056824/p
https://remedium.bg/titania-1632-chetka-za-kosa-h1-broy-13761/p
https://remedium.bg/prestige-be-extreme-polutraen-toner-za-kosa-tsvyat-60-ludo-oranzhev-136199/p
https://remedium.bg/parusan-kosa-kozha-i-nokti-h42-tabletki-154910/p
https://remedium.bg/parusan-aktivna-pyana-za-zheni-protiv-kosopad-100ml-057074/p
https://remedium.bg/parusan-stimulirasht-shampoan-za-kosa-za-zheni-x200-ml-132612/p
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*  Âêëþ÷åíèÿò ðåñòðóêòóðèðàù áàëñàì Shine On Nutri- Hair Restructuring conditioner * 
âêëþ÷âà êîíñåðâàíò: behentrimonium chloride.

1940
2425
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https://remedium.bg/bezamonyachna-boya-za-kosa-31801/c#postFilters=brand;eq;5ecc2f1f6af72c3ad4d45731
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989
1319

3184
4245

877
1169

989
1319

989
1319

989
1319

989
1319
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https://remedium.bg/ekre-741/b?sort=discount-desc&#
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Изпитайте нашата нова формула с
10x по-дълготрайно охлаждане*

*в сравнение с флуоридна паста за зъби

269
359
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https://remedium.bg/colgate-maxfresh-cool-pasta-za-zabi-h75-ml-14076/p
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223
279

348
435

148
185

str. 50str. 50

https://remedium.bg/pomorin-3323/b
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575
719

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

TRISA Паста за зъби, 75 мл
Подобрена формула 8в1 – за цялостна и 
ефективна грижа за устната кухина.

SPLAT Professional Ultracomplex 
Паста за зъби, 100 мл
Цялостна грижа и избелване за чувствителни 
зъби.

LACALUT Избелваща паста за зъби, 75 мл
+ Конец за зъби, 10 м

*Отстъпката е от стойността на комплекта.

УЛТРАБЛАНКА Черна избелваща 
паста за зъби, 75 мл
Избелва зъбите ефективно. 
Съдържа активен въглен и 
растителни екстракти. 
Подходяща за ежедневна 
употреба.

844
1055

560
1019

577
769

652
869

476
595

*

SENSODYNE Sensitivity&Gum/Repair&Protect 
Паста за зъби, 75 мл
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https://remedium.bg/kin-whitening-izbelvashta-pasta-za-zabi-h75ml-141452/p
https://remedium.bg/lakalut-promo-paket-white-75ml-konets-za-zabi-058058/p
https://remedium.bg/trisa-complete-care-pasta-za-zabi-h75-ml-141351/p
https://remedium.bg/ultrablanka-izbelvashta-pasta-za-zabi-s-aktiven-vaglen-h75-ml-150892/p
https://remedium.bg/splat-professional-ultracomplex-multiaktivna-pasta-za-zabi-h100-ml-19374/p
https://remedium.bg/sensodyne-repair-protect-pasta-za-chuvstvitelni-zabi-h75-ml-20511/p
https://remedium.bg/sensodyne-sensitivity-gum-pasta-za-zabi-x75-ml-153181/p
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Още от ранна детска възраст сме научени, и така въз-
питаваме и нашите деца, че полагането на грижи за 
зъбите, венците и устата като цяло е нещо много повече 
от „така трябва“. Знаем, че с добрата хигиена на устната 
кухина и зъбите предотвратяваме лошия дъх, кариесите 
и заболяванията на венците, което помага за запазване 
на зъбите до преклонна възраст.
Днес медицински изследвания ни показват нови при-
чини да държим на добрата устна хигиена, а именно – 
предотвратяване развитието или влошаване на различни 
здравни проблеми.
За връзката между здравето на устата и здравето 
като цяло
Устната ни кухина е пълна с бактерии, предимно без-
вредни, но устата все пак е входната точка за храносми-
лателната система и дихателните пътища и прониквайки 
през нея някои бактерии могат да причинят заболяване. 
Обикновено естествените защитни сили на организма и 
добрата грижа за здравето на устната кухина, като еже-
дневно четкане на зъбите и почистването с конец, дър-
жат бактериите под контрол. Без подходящата хигиена 
на устната кухина бактериите могат да достигнат нива, 
които да доведат до орални инфекции като кариес и 
заболявания на венците. Освен това някои лекарства, 
като деконгестанти, антихистамини, болкоуспокояващи, 
диуретици и антидепресанти, могат да намалят произ-
водството на слюнка. А тя отмива храната и неутрали-
зира киселините, произвеждани от бактериите в устата, 
като ни помага да се предпазим от размножаване на 
микробите, водещи до заболявания.
Съществуват изследвания, показващи, че оралните бак-
терии и възпалението пародонтоза (тежка форма на за-
боляване на венците) могат да имат ефект за някои за-
болявания, както и обратното – някои заболявания, като 
диабет и ХИВ/СПИН, могат да намалят устойчивостта 
на организма към инфекции, което прави здравословни-
те проблеми в устата по-тежки.
Ето няколко примера:
Устната хигиена и сърдечно-съдовите заболявания
Макар не всички причини да са напълно установени, 
ясно е, че заболяванията на венците и сърдечните за-
болявания често вървят ръка за ръка. Установено е, че 
мнозинството от пациентите със сърдечни заболявания 
страдат от пародонтоза. И двете състояния имат ня-
колко общи рискови фактора, като пушене, нездра-
вословна диета и наднормено тегло. А според някои 
мнения пародонтозата има пряка роля и за повишаване 
на риска от сърдечни заболявания, защото на теория 

възпалението в устата причинява възпаление в кръвонос-
ните съдове.
Устната хигиена и диабетът
Връзката между диабета и пародонтозата е най-изявена-
та от всички взаимозависимости между устната кухина 
и здравето на организма. Те имат двупосочна връзка. 
Възпалението, започнало в устата, отслабва способнос-
тта на организма да контролира кръвната захар. Хората 
с диабет имат проблеми с преработването на захар-
та поради липса на инсулин, а високата кръвна захар 
осигурява идеални условия за развитие на инфекции, 
включително на венците.
Устната хигиена и белодробните състояния
Някои бактерии могат да достигнат от устата до белите 
дробове, причинявайки пневмония и други респиратор-
ни заболявания. Така пародонтозата е възможно да вло-
ши пневмония или хронична обструктивна белодробна 
болест, спомагайки индиректно за увеличаване на коли-
чеството бактерии в белите дробове.
Устната хигиена и тютюнопушенето
Спирането на цигарите е едно от най-важните неща, 
които можете да направите за устата си и цялостното 
си здраве. Рискът от тежко заболяване на венците при 
пушачите е три пъти по-висок от този при непушачите. 
Никотинът в цигарите кара кръвоносните съдове да се 
свиват, а това възпрепятства способността на венците да 
се борят с инфекции.
Устната хигиена и остеопорозата
Между остеопорозата и пародонтозата има нещо общо 
– загубата на костна маса, но обективната връзка меж-
ду двете е обект на сериозни спорове. Остеопорозата 
засяга дългите кости на ръцете и краката, докато заболя-
ването на венците атакува челюстната кост. Но въпреки 
това, някои проучвания указват, че жените с остеопоро-
за имат заболяване на венците по-често от тези, които 
нямат остеопороза.
Как да подпомогнете своята устна хигиена
За да защитим здравето на устата и зъбите си, трябва 
да практикуваме добра устна хигиена всеки ден. Мийте 
зъбите си поне два пъти на ден с подходяща четка. 
Използвайте вода за уста, за да премахнете остатъци-
те от храна, останали след измиването и почистване-
то с конец. Подменяйте четката си за зъби на всеки 
три месеца или по-рано, ако е износена. Хранете се 
здравословно и ограничете храните с добавена захар. 
И не пропускайте редовните стоматологични прегледи. 
Грижата за вашата устна хигиена е добра инвестиция в 
цялостното ви здраве.

Добра орална хигиена за добро здраве

str. 52str. 52



Устна хигиенаwww.remedium.bg  

ASTERA Parodont Active Паста за зъби, 75 мл

PHILIPS Sonicare Clean Inter Care/
Clean Optimal White
Електрическа звукова 
четка за зъби 
Почувствайте разликата на 
нежното почистване със сензор 
за натиск. Доказано подобрява 
здравето на венците и зъбите в 
сравнение с ръчна четка за зъби.

15919
19899

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

LACALUT 
Мицеларна вода за 
уста, 500 мл
различни видове

BEAUTY FORMULАS Fresh Mint 
Вода за уста, 500 мл
Специалната формула спомага за 
профилактиката и поддържането 
на добра устна хигиена. 
Не е подходяща за деца.

LISTERINE Cool Mint 
Вода за уста, 1 л
Предпазва и намалява плаката, 
основна причина за болести на 
венците. Премахва бактериите 
между зъбите. Освежава дъха.

276
425

606
865

251
359

761
845

818
909

str. 53str. 53

https://remedium.bg/astera-parodont-pasta-za-zabi-s-pomoriyska-luga-h75-ml-144882/p
https://remedium.bg/astera-parodont-active-charcoal-pasta-za-zabi-s-aktiven-vaglen-h75-ml-144881/p
https://remedium.bg/lacalut-mitselarna-voda-za-usta-pri-chuvstvitelni-zabi-h500-ml-150186/p
https://remedium.bg/beauty-formulas-active-voda-za-usta-protiv-kariesi-s-menta-h500-ml-14150/p
https://remedium.bg/filips-sonicare-elektricheska-chetka-za-zabi-hx6888-89-056286/p
https://remedium.bg/corega-maksimalno-pokritie-fiksirasht-krem-za-zabni-protezi-h40-grama-141776/p
https://remedium.bg/corega-comfort-fiksirasht-krem-za-zabni-protezi-x40-grama-154621/p
https://remedium.bg/listerine-cool-mint-voda-za-usta-za-ezhednevna-upotreba-h1-l-20245/p


За дома   www.remedium.bg  

1364
1949

1112
1589

816
1255

974
1299

757
1009
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https://remedium.bg/air-wick-2826/b?sort=discount-desc&#


За домаwww.remedium.bg  

GLADE 
Ароматизираща свещ, 129 г
Със специална смес от уханни масла с 
аромати вдъхновени от природата. 
Предлага се в колекция от разнообразни 
и изискани аромати.

RIVANA 
Етерично масло от канела, 10 мл
Действа ободряващо, 
тонизиращо и отстранява 
неприятни миризми в 
помещенията.

VILEDA Ultramax Box Комплект за почистване 
Система от плосък моп със сгъваема дръжка и 
кофа. Подходящ за сухо и мокро почистване на 
всякакви повърхности.

PERSIL Препарат за пране,
11/14/18/20 пранета
различни видове

FROSCH Baby 
Спрей за хигиенично 
почистване, 500 мл

FROSCH Течен препарат 
за миене на съдове с жълт 
лимон, 500 мл

575
885

712
949

314
369

348
409

3909
4599

170
179
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https://remedium.bg/gleyd-svesht-med-i-shokolad-129-grama-057572/p
https://remedium.bg/gleyd-svesht-zimna-feeria-129-grama-129-grama-057575/p
https://remedium.bg/persil-3457/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/rivana-eterichno-maslo-ot-kanela-h10-ml-23743/p
https://remedium.bg/frosch-baby-hygiene-cleaner-sprey-za-higienichno-pochistvane-x500-ml-141899/p
https://remedium.bg/vileda-ultramax-komplekt-mop-i-kofa-za-pochistvane-144075/p
https://remedium.bg/frosch-dishwashing-liquid-yellow-lemon-techen-preparat-za-miene-na-sadove-s-zhalt-limon-x500-ml-153728/p


За дома   www.remedium.bg  

569
599
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https://remedium.bg/detol-original-antibakterialen-sprey-za-povarhnosti-500-ml-056622/p
https://remedium.bg/detol-lemon-antibakterialen-sprey-za-povarhnosti-500-ml-056623/p


Грижа за косатаwww.remedium.bg  

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


Интимна хигиена   www.remedium.bg  

ALWAYS Ultra Platinum
Дамски превръзки,
единични пакети

LIBRESSE Ultra 
Дамски превръзки
Normal, 40 бр./Long, 36 бр.
Тънки, меки и суперабсорбиращи. 
Прилягат перфектно по 
извивките на тялото – за 
ултразащита.

ЕМЕКА 
Тоалетна хартия, 24 бр.

EVERYDAY 
Дамски превръзки, 18 бр.
Ултратънки, 
суперабсорбиращи и 
дерматологично тествани. 
Сигурна защита в голямо 
разнообразие от размери – 
от mini до XL.
различни видове

PALOMITA 100% Pure Cotton 
Дамски превръзки
Новото покритие от чист 
памук гарантира максимален 
комфорт в специалните дни 
на всяка дама. Без аромат, 
хипоалергенни.
дневни/нощни/ежедневни

ВАГИЗАН 
Овлажняващ крем, 25 г с вагинален апликатор
Облекчава симптомите при вагинална сухота. 

212
249

319
375

638
709

212
249

1036
1219

1534
1615
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https://remedium.bg/always-platinum-ultra-night-damski-noshtni-prevrazki-h6-broya-135864/p
https://remedium.bg/always-platinum-ultra-normal-damski-prevrazki-h8-broya-135862/p
https://remedium.bg/everyday-fresh-super-duo-damski-prevrazki-h18broya-17819/p
https://remedium.bg/everyday-sensitive-maxi-night-duo-damski-prevrazki-h18broya-22327/p
https://remedium.bg/libresse-ultra-thin-fresh-protect-damski-prevrazki-h40-broya-15838/p
https://remedium.bg/palomita-pure-cotton-damski-prevrazki-ot-estestven-pamuk-h10-broya-147959/p
https://remedium.bg/palomita-pure-cotton-ezhednevni-damski-prevrazki-ot-estestven-pamuk-h20-broya-147961/p
https://remedium.bg/emeka-paradise-aromatizirana-triplastova-toaletna-hartia-h24-broya-1514/p
https://remedium.bg/dr-wolff-vagisan-ovlazhnyavasht-krem-s-aplikator-h25-grama-10704/p


Интимна хигиенаwww.remedium.bg  

NORMAL CLINIC 
Абсорбиращи чаршафи размер 
60 х 90 см, 10 бр.
С абсорбираща и мека горна 
повърхност и долен слой 
от водоустойчив материал, 
предотвратяващ изтичане. 
Способност за бързо попиване на 
голям обем течност.

ZIAJA 
Интимен душ гел, 500 мл
Нежна грижа за ежедневна 
хигиена на интимната зона. 
Подходящ за всеки тип кожа.
различни видове

DEBA 
Мицеларен интимен гел, 200 мл
Подходящ за вегани.
различни видове

SENI Active Normal 
Абсорбиращи гащи, 10 бр.
Подходящи за мъже и жени.

LACTACYD 
Интимен гел, 400 мл

SEBAMED 
Интимна душ пяна, 150 мл 

521
695

914
1219

607
809

860
955

359
479

1376
1529
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https://remedium.bg/seni-active-normal-absorbirashti-gashti-za-vazrastni-razmer-m-h10-broya-136004/p
https://remedium.bg/normal-clinic-3670/b
https://remedium.bg/laktatsid-intimen-pochistvasht-losion-x400ml-18126/p
https://remedium.bg/ziaja-intimen-dush-gel-s-mlechna-kiselina-h500-ml-4313/p
https://remedium.bg/deva-delicate-care-pochistvasht-mitselaren-intimen-gel-s-aloe-vera-i-rn-3-5-h200-ml-150858/p
https://remedium.bg/sebamed-intimate-wash-foam-intimna-dush-pyana-s-ph-3-8-x150-ml-143559/p


Грижа за тялото   www.remedium.bg  

469
625

562
749

431
575
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https://remedium.bg/linea-bio-3491/b?sort=discount-desc&#


Грижа за тялотоwww.remedium.bg  

Течен сапун, 250 мл 
с помпа

Течен сапун, 100 мл

МЕДИКС 
Течен сапун, 400 мл 
с помпа 

Течен сапун, 500 мл 
пълнител

BIONIKE Triderm 
Марсилски сапун за чувствителна и нетолерантна 
кожа. Нежно почиства, овлажнява дехидратираните 

зони, тонизира и възстановява естествената 
мекота на кожата.

Сапун, 100 г

DERMA Intensive+ 
Течен сапун с 
антибактериална съставка 
и глицерин, 500 мл
С аромат на ябълка.

1316
1755

1739
2319

479
639

832
1109

178
209

337
449
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https://remedium.bg/bionike-triderm-marsilski-techen-sapun-za-chuvstvitelna-i-netolerantna-kozha-h100-ml-153929/p
https://remedium.bg/bionike-triderm-marsilski-sapun-za-litse-ratse-i-tyalo-h100-grama-145878/p
https://remedium.bg/bionike-triderm-marsilski-techen-sapun-za-chuvstvitelna-i-netolerantna-kozha-h500-ml-145889/p
https://remedium.bg/bionike-triderm-marsilski-techen-sapun-za-chuvstvitelna-i-netolerantna-kozha-h250-ml-145876/p
https://remedium.bg/medix-milk-honey-techen-sapun-za-ratse-s-med-i-mlyako-h400-ml-1919/p
https://remedium.bg/deva-intensive-hand-sanitizer-techen-sapun-500ml-056283/p


Грижа за тялото   www.remedium.bg  

881
1175

877
1169

799
1065

611
815

479
639

296
395

1027
1369

509
679

799
1065 611

815

877
1169
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https://remedium.bg/perlier-3089/b?sort=discount-desc&#


Грижа за тялотоwww.remedium.bg  

VENUS Snellente Anticellulite 
Дрениращ антицелулитен 
лосион за отслабване, 
400 мл

SEPTONA 
Антибактериални 
кърпички за ръце, 2+1 
пакетчета х 15 бр.
Биоцид с бактерицидно 
и вирусоцидно 
действие. Не 
предизвикват 
изсушаване и дразнене 
на кожата.

NEUTROGENA 
Норвежка формула 
неароматизиран крем 
за ръце, 75 мл

NEUTROGENA 
Норвежка формула 
бързопопиващ крем за 
ръце, 75 мл 

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

COTTAGE 
Ароматен крем 
душ гел за тяло, 
250 мл
различни видове

NEUTROGENA е една от най-предпочитаните и 
използвани марки в повече от 70 страни. Въздейства 
ефективно при кожни проблеми.

1207
1609

749
999

341
455

583
729

*Отстъпката е от стойността на комплекта. 164
219

*
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https://remedium.bg/venus-snellente-drenirasht-losion-za-otslabvane-h400-ml-150061/p
https://remedium.bg/treaclemoon-her-mango-thoughts-dush-gel-za-tyalo-s-aromat-na-mango-h500-ml-148136/p
https://remedium.bg/treaclemoon-soft-watermint-rain-dush-gel-za-tyalo-s-prohladen-aromat-na-menta-h500-ml-148135/p
https://remedium.bg/septona-kids-mokri-karpi-2-1-15-broya-057485/p
https://remedium.bg/cottage-krem-dush-gel-za-tyalo-s-aromat-na-karamel-x250-ml-14404/p
https://remedium.bg/cottage-krem-dush-gel-za-tyalo-s-aromat-na-byala-ruzha-x250-ml-72278/p
https://remedium.bg/neutrogena-krem-za-ratse-s-leka-tekstura-x75-ml-15164/p
https://remedium.bg/neutrogena-krem-za-ratse-bez-aromat-x50-ml-8070/p


Грижа за тялото   www.remedium.bg  

397
529

1460
1825

645
759

919
1149

592
789
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https://remedium.bg/b-u-629/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/tesori-d-oriente-3456/b?sort=discount-desc&#


Ароматиwww.remedium.bg  

CARLOS MOYA Тоалетна вода 
Въздействащи аромати.
Дамски, 75 мл
Мъжки, 100 мл

BODY FANTASIES Signature 
Парфюмен спрей за 
тяло, 94 мл
различни аромати

LA RIVE Тоалетна вода, 100 мл
различни видове

BIONIKE So Pure Тоалетна вода за жени, 100 мл
Дървесно-плодова тоалетна вода с ориенталски акцент, 

съставена от мандарина, подправки и ябълка, а в 
сърцевината се крият нотки от лавандула, роза, кедрово 
дърво и индийско орехче. Завършващите акорди са от 

пачули, кехлибар и ванилия.
Тоалетната вода придава неустоимо свеж аромат и 

допълва визията ви по оригинален и неповторим начин. 
Продуктът пленява сетивата и оставя дълготраен 

аромат през целия ден.
Предлага се в практична опаковка, подходяща за дамска 
чанта и е перфектният стилен подарък за всяка жена.

Ако искате да бъдете предизвикателна, секси, 
съблазнителна, то това е ароматът за вас. Насладете се 

на завладяващия аромат и бъдете неотразима.

749
999

4695
7825

1840
2629

1212
1515
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https://remedium.bg/carlos-moya-3386/b
https://remedium.bg/body-fantasies-3672/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/la-rive-aqua-bella-parfyumna-voda-za-zheni-h100-ml-67672/p
https://remedium.bg/bionike-so-pure-toaletna-voda-za-zheni-h100-ml-150071/p


Аромати   www.remedium.bg  

Beyonce Rise
парфюмна вода 
50 мл

DAVID BECKHAM 
Classic Blue
тоалетна вода 90 мл DAVID BECKHAM 

Inspired by 
Respect
тоалетна вода 90 мл

DAVID BECKHAM 
Beyond Forever
тоалетна вода 90 мл

Beyonce Wild
парфюмна вода 
50 мл

Katy Pery Indi
тоалетна вода 
50 мл

Запомнящи се подаръци от 
COTY!

3990
6139

3730
5739

3730
5739 3730

5739

Katy Pery 
Killer Queen
парфюмна вода 
50 мл 3990

6139

3990
6139

3990
6139
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https://remedium.bg/david-beckham-3394/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/beyonce-heat-wild-orchid-toaletna-voda-za-zheni-h50-ml-68550/p
https://remedium.bg/beyonce-rise-toaletna-voda-za-zheni-h50-ml-68552/p
https://remedium.bg/katy-perry-s-indi-toaletna-voda-za-zheni-h50-ml-137309/p
https://remedium.bg/katy-perry-s-killer-queen-toaletna-voda-za-zheni-h50-ml-68181/p


Подаръчни комплектиwww.remedium.bg  

1653
1945

3144
3699

2532
2979

1359
1599

1934
2275
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https://remedium.bg/neutrogena-2784/b#postFilters=attr.promo-komplekt-21;eq;da-21


Подаръчни комплекти   www.remedium.bg  

1682
1979
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https://remedium.bg/ikarov-31/b


Подаръчни комплектиwww.remedium.bg  

4901
5445

4901
5445

4901
5445

5372
5969
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https://remedium.bg/eucerin-komplekti-32796/b?sort=discount-desc&#


Подаръчни комплекти   www.remedium.bg  

1305
1535

909
1069 948

1115

1461
1719

1381
1625

764
899

1968
2315
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https://remedium.bg/nivea-22/b?sort=discount-desc&#postFilters=attr.promo-komplekt-21;eq;da-21


Подаръчни комплектиwww.remedium.bg  

LA RIVE
Парфюм, 90 мл
Дезодорант, 150 мл 

1527
1909

VICTORIA BEAUTY Snail Extract
Дневен крем за лице, 50 мл
Крем за ръце, 50 мл
Мицеларна вода, 100 мл
Несесер и гъба за баня 1484

1979

DISNEY Детски подаръчен комплект за момчета/момичета
любими герои

1592
1769

PANTENE Repair & Protect с несесер
Шампоан, 360 мл
3-минутна маска, 200 мл

ORAL-B Pixar
Електрическа четка за зъби D100 с кутия за 
пътуване

1461
1719

3773
4439
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https://remedium.bg/la-rive-sweet-hope-promo-komplekt-za-zheni-parfyum-i-dezodorant-152007/p
https://remedium.bg/viktoria-komplekt-ohlyuv-krem-litse-krem-ratse-voda-gaba-nesese-058032/p
https://remedium.bg/naturaverde-kids-5000/b?sort=discount-desc&#postFilters=attr.promo-komplekt-21;eq;da-21
https://remedium.bg/pantene-repair-protect-promo-komplekt-vazstanovyavasht-shampoan-balsam-za-suha-i-uvredena-kosa-i-podarak-neseser-145939/p
https://remedium.bg/oral-b-el-chz-promo-paket-pixar-kalafche-za-patuvane-058162/p


Подаръчни комплекти   www.remedium.bg  

1900
2375

2140
2675

855
1069

1479
1849

1479
1845

1327
1659
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https://remedium.bg/dove-2834/b#postFilters=attr.promo-komplekt-21;eq;da-21


Подаръчни комплектиwww.remedium.bg  

LUXURY BATHING
Крем брюле и портокалов цвят. 
Душ гел, 150 мл
Крем за тяло, 150 мл
Мист за тяло, 100 мл
Бомбичка за вана, 25 г
Хайвер за вана, 80 г
Гъба за баня 3183

3979

GC HOMME Classic с несесер
Шампоан, 50 мл
Душ гел, 250 мл
Измиващ гел за лице, 50 мл
Гъба за баня 3580

4475

RAPHAEL ROSALEE 
Embassy Deluxe 337
С аромат на роза и 
сандалово дърво.
Душ гел, 160 мл
Лосион за тяло, 160 мл
Скраб за тяло, 60 мл
Соли за вана, 150 г
Сапун, 100 г
Декоративна кошница

2399
2999

IDC Institute 
Charcoal 99005
Истински детокс 
за кожата и 
почистване в 
дълбочина.
Душ гел, 120 мл
Скраб за тяло, 
100 мл

IDC Institute Home SPA 40320
С аромат на азиатско нероли 
и сандалово дърво.
Душ гел, 280 мл
Пяна за вана, 280 мл
Спрей за тяло, 130 мл
Сезалена кърпа
Декоративна дървена поставка

IDC Institute Natural Oil 80523
С аромат на розова шипка и 
авокадо.
Душ гел, 150 мл
Лосион за тяло, 150 мл
Соли за вана, 100 г
Гъба за баня
Декоративна кошница

2159
2699

1119
1599

2549
3399
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https://remedium.bg/idc-institute-charcoal-promo-komplekt-za-zheni-s-kozmetika-za-tyalo-s-aktiven-vaglen-145756/p
https://remedium.bg/ids-promo-paket-natural-oil-80523-058105/p
https://remedium.bg/rafael-rosale-promo-embassy-deluxe-337-058111/p
https://remedium.bg/lakshari-bating-bryule-portokal-dush-krem-mist-bomb-hayver-gaba-058146/p
https://remedium.bg/lakshari-bating-gc-homme-dush-gel-shampoan-gel-litse-gaba-058151/p
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1466
1725

2660
3129

1342
1579

1262
1485

1466
1725

1147
1349
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https://remedium.bg/gillette-8/b#postFilters=attr.promo-komplekt-21;eq;da-21
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2078
2309

1904
2115

1439
1599

917
1019
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https://remedium.bg/parfyumi-1579/c?sort=discount-desc&#postFilters=attr.promo-komplekt-21;eq;da-21&postFilters=brand;eq;5ecc2da76af72c3ad4d44f6a
https://remedium.bg/c-thru-harmony-bliss-promo-komplekt-za-zheni-parfyumen-sprey-za-tyalo-i-dush-gel-152401/p
https://remedium.bg/str8-1778/b?sort=discount-desc&#postFilters=attr.promo-komplekt-21;eq;da-21
https://remedium.bg/denim-black-promo-komplekt-za-mazhe-losion-za-sled-brasnene-deo-sprey-i-dush-gel-za-tyalo-24289/p
https://remedium.bg/denim-original-promo-komplekt-za-mazhe-losion-za-sled-brasnene-deo-sprey-i-dush-gel-7235/p


Храносмилане   www.remedium.bg  Информационен бюлетин

КЛУБ РЕМЕДИУМ
Спести сега с клубната карта на Аптеки Ремедиум!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* Изключение са продуктите в промоция и стоки по линия на здравна каса.
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 office@remedium.bg

ÐÅÌÅDÈÓÌ - 1
 ул. „Добруджа“ 15  02 981 3129
 понеделник – събота: 8.00 – 21.00 ч.
 неделя: 9.00 – 20.00 ч.

ÐÅÌÅDÈÓÌ - 6
 kв. „Иван Вазов“, ул. „Краище“ 25  02 953 3573
 понеделник – петък: 8.00 – 21.00 ч.  
 събота и неделя: 9.00 – 20.00 ч.

Аптеката работи с жълти и зелени рецепти и изготвя 
екстемпорални лекарствени форми по магистрална и 
фармакопейна рецептура.

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

ÐÅÌÅDÈÓÌ - 7
 ул. „Гео Милев“, бл. 34  02 971 0330
 понеделник – събота: 8.00 – 21.00 ч.
 неделя: 9.00 – 20.00 ч.

Аптеката работи с жълти и зелени рецепти. 
Официален щанд 

ÐÅÌÅDÈÓÌ - 3
 ул. „Граф Игнатиев“ 52-54  02 981 0330, 02 980 6691
 понеделник – събота: 8.00 – 21.00 ч.
 неделя: 9.00 – 20.00 ч.

Аптеката работи с жълти и зелени рецепти. 
Официален щанд 

ÐÅÌÅDÈÓÌ - 8
 ул. „Граф Игнатиев“ 40  02 980 4990
 понеделник – събота: 8.00 – 21.00 ч.
 неделя: 9.00 – 20.00 ч.

Аптеката работи с жълти и зелени рецепти. Рецепти за 
ветерани от войната. Официален щанд 

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

Официален щанд 

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

ÐÅÌÅDÈÓÌ - 11
 Студентски град, ул. „8-ми декември“   02 953 10 33

      (срещу Студентска поликлиника)
 понеделник – събота: 8.00 – 21.00 ч.
 неделя: 9.00 – 20.00 ч.

ÐÅÌÅDÈÓÌ - 10
 ул „Борис Христов“ 2А  02 858 3061
 понеделник – петък: 8.00 – 21.00 ч.
 събота и неделя: 9.00 – 20.00 ч.

Официален щанд ÐÅÌÅDÈÓÌ - 5
 ул. „Тарас Шевченко“ 11-13  02 971 0220
 понеделник – петък: 8.00 – 21.00 ч.
 събота и неделя: 9.00 – 20.00 ч.

ÐÅÌÅDÈÓÌ - 12
 кв.„Младост 2“, бл. 272, вх. Г   02 971 7173
 понеделник – събота: 8.00 – 21.00 ч.
 неделя: 9.00 – 20.00 ч.

Официален щанд 

ОФИС  ул. „Гео Милев“ 35  02 987 0330 

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

 
on-line магазин: www.gnc.bg  02 859 30 26
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Грижа и 
защита,
КОГАТО ТРЯБВА
ДА СЪМ С МАСКА

isla®медик
ДВОЙНА ЗАЩИТА И 
ОВЛАЖНЯВАНЕ ПРИ 
СУХОТА В УСТАТА И 
ГЪРЛОТО ПОРАДИ 
НОСЕНЕ НА МАСКА

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

.bgГрижа за гърлото и гласа

Предложенията са валидни за периода 01-31.12.2020 г. или до изчерпване на количествата. Цените са с включен ДДС.
Някои от продуктите не се предлагат във всички обекти. Възможни са разлики в цените в различните обекти. Възможни са разлики в 
цените и промоциите, обявени на сайта и тези в обектите. Във всички обекти и на remedium.bg се предлага богата гама от промо-

ционални продукти, които не са обявени в брошурата. Заповядайте и се възползвайте или ги разгледайте на сайта ни!
Аптеки РЕМЕДИУМ си запазват правото да променят цените в посочения период.

Аптеки РЕМЕДИУМ не носят отговорност при допуснати печатни грешки.

www.edenred.bg

Ваучер
Награда

Ваучер
Подарък

+359 (2) 974 0220

Всички аптеки приемат ваучери за подарък
Flexi Pass и Подарък Pass, UP Томбоу, Идънред България.

Можете да заплатите със следните карти:

Бъдете социални 

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

