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

1569
55

12

JOHN FRIEDA Violet Crush
Шампоан, 250 мл
Неутрализира жълтеникавите
и медни нюанси благодарение
на виолетовите пигменти
в състава си. Безопасен за
употреба от платиненоруси
или изсветлени блoндинки.
Без пероксид и амоняк.

2735

24

62

MUSTELA
Нежен измиващ гел, 750 мл
93% натурални съставки.
Цялостно почиства кожата и
косата на новородените бебета
и децата, като същевременно
ги предпазва. Не дразни очите.
Подходящ за ползване от първия
ден на раждането.

713
42

6

КАЛИЕВ ЙОДИД Унимед фарма
2% Капки за очи, разтвор, 10 мл
Ефективен при забавяне на
прогресията при катаракта.
Подпомага резорбцията на
ексудати и кръв в стъкловидното
тяло.
ИАЛ № А-0015/15.01.2021

909
18

8

REMUNE Ентерална храна за
пиене със свеж плодов вкус
праскова/малина, 200 мл
Повишава защитните сили на
организма. С високо съдържание
на омега-3 мастни киселини,
витамин D и фибри.
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ФЕМАРЕЛ
Ричардж, 56 капсули
Без пауза в твоята
менопауза! Облекчение
на горещите вълни.
С патентована съставка
DT56а, ленено семе и
витамин В6.

МАСЛО ОТ ВЕЧЕРНА ИГЛИКА
1300 mg, 180 софтгел капсули
Естествен източник на
гама-линоленова киселина
(GLA) (омега-6). Допринася за
поддържането на нормалния
хормонален баланс и
благоприятства нормалното
състояние на кожата.

4869
39

7699
59

41

PRENATAL Мултивитамини
за бременни от естествени
източници, 30 таблетки
Комбинация от над
30 витамина, минерала и
хранителни вещества за
осигуряване на нормалната
обмяна на веществата.

2385

20

61

MULTI Мултивитамини за
жени, 90 таблетки
Набавя 100% от
дневната нужда на
организма, тонизира и
подпомага общото здраве.

3299

2804

27

GRASSBERG Кожа, коса и
нокти, 60 капсули
Балансирана формула за
красота. С добавени омега-3 и
биотин. Гелкапсула за по-добро
усвояване.
1 опаковка = 2 месеца прием.

2599

22

09

ФЕМИНЕЛА Урофорте, 30 таблетки
Има благоприятен ефект за поддържане
здравословното състояние на пикочните
пътища. Подпомага имунната защита на
организма. С екстракт от червена боровинка,
витамини С и Е

2169

1844
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Защо тестостеронът е важен за
мъжкото здраве
Голяма част от мъжете, без да се замислят, определят
здравословното си състояние като добро или много добро. Мъжете посещават своя лекар по-рядко от жените
и смятат, че ако работят и се чувстват продуктивни, нямат причина да се замислят за здравето си. Но именно
пренебрегването на първите признаци е причина за задълбочаването на здравословните проблеми. Нивото на
тестостерон у мъжете – този важен хормон – също е
подценявано. Произвеждан от мъжките полови жлези,
тестостеронът се свързва главно с желанието за секс, но
има значение и за психичното здраве, мускулната маса,
костите, трупането на мазнини и образуването на червени кръвни клетки. Женското тяло също произвежда този
хормон, но в много по-малки количества. Нивата на тестостерона, контролирани от мозъка и хипофизната жлеза,
имат важно значение за менталното и физическото здраве
на мъжа.
Дисбаланс на тестостерона
За разлика от жените, които се сблъскват с бързи промени в нивата на хормоните при менопауза, мъжете
преминават през постепенно понижаване на нивата на
тестостерона във времето. С увеличаването на възрастта
расте вероятността за спад на хормона под нормалното
ниво. Ниските нива на тестостерон, както и високите,
водят до дисфункция на онези дейности в организма,
регулирани от хормона. Когато мъжът има ниски нива на
тестостерон, или хипогонадизъм, при него се наблюдава
намалено сексуално желание, невъзможност за постигане
на ерекция, понижено производство на сперматозоиди, а
в някои случаи и уголемяване или подуване в областта на
гърдите. С времето тези симптоми могат да прераснат в
обезкосмяване по тялото, загуба на мускулна маса и сила,
увеличаване на подкожните мазнини. Продължителните и
хроничните ниски нива на тестостерона може да доведат
до остеопороза, промени в настроението, чувство за липса на енергичност, смаляване на тестисите. Причина за
ниските нива на хормона, освен инфекция или нараняване на тестисите, могат да бъдат приемът на медикаменти,
тумори на хипофизата, хронични заболявания, включително диабет тип 2, бъбречни и чернодробни заболявания,
затлъстяване и ХИВ/СПИН, генетични заболявания. Високите нива на тестостерон може да доведат до настъпващ още в ранна възраст пубертет при момчетата, но за
щастие това е рядко срещано. При жените високите нива
на този „мъжки“ хормон може да доведат до плешивост,
промяна на гласа към дълбок „мъжки“ глас и нарушения

в менструалния цикъл. Дисбалансът в нивата на хормона
тестостерон могат да бъдат установени с кръвен тест, въз
основа на който да се определи и съответното лечение.
Основни признаци за ниско ниво на тестостерона
Ниско либидо – тестостеронът има ключова роля за сексуалното желание при мъжете. С възрастта е нормално
да се наблюдава понижаване на либидото, но при ниски
нива на хормона има драстичен спад в сексуалното влечение.
Затруднена ерекция – тестостеронът подпомага постигането на ерекция, без да е пряко свързан с нея.
Понижено количество на семенната течност – при ниски нива на хормона се наблюдава намаляване в обема
на семенната течност.
Загуба на окосмяване – тестостеронът играе роля и в
растежа на космите, като ниските му нива може да доведат до загуба на окосмяването по тялото и лицето.
Честа умора – при мъже с ниски нива на хормона се
наблюдава честа умора и липса на мотивация за всякаква
физическа активност.
Загуба на мускулна маса – тестостеронът участва и в изграждането на мускулите, поради което ниските му нива
се свързват с намаляване на мускулната маса, без да се
засяга силата и функционалността им.
Понижена костна маса – остеопорозата обикновено е
заболяване свързвано с жените, но се наблюдава и при
мъжете с нисък тестостерон. Хормонът спомага за образуването и здравината на костите.
Увеличаване на телесните мазнини – поради дисбаланс
между тестостерона и естрогена в тялото им, мъжете с
нисък тестостерон понякога страдат от гинекомастия.
Промени в настроението – вследствие на въздействието на тестостерона върху различни физически процеси в
тялото, той може да влияе на настроението и психичното
състояние. Мъжете с ниски нива на хормона е много
вероятно да изпаднат в депресия, да са избухливи или
трудно да се фокусират. За мъжете нормалните нива
на тестостерон са важни за поддържане на доброто им
физическо и психическо здраве, но с времето е напълно
естествено те да се понижават. При установяването на
симптоми на сериозно или хронично ниски нива на тестостерон, хормоналният дефицит може да е причинен от
развило се заболяване или друго медицинско състояние.
Хранителните добавки с тестостерон са един от начините
за възстановяване при ниски нива на хормона в тялото, но
се приемат само след консултация с лекар.
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DUREX Висококачествени
презервативи от естествен
латекс, 10 бр.
Осигуряват ефективна
чувственост и защита.

1525
20

12

ТРИБУЛУС 1000 mg, 90 капсули
Допринася за стимулирането
и балансирането на мъжките
хормони.

5295

4236

МАКА
Корен 525 mg, 100 капсули
Подпомага либидото и
нормалната сексуална
функция.

МАГНИСТЕРОН
Магнезий за мъже, 30 таблетки
Обогатен с цинк и корен от мака. Спомага
за нормалното функциониране на мускулите и
поддържането на нормалните нива на тесторен.

1475

12

54

3549

2839

САО ПАЛМЕТО
Плод 540 mg, 100 капсули
Благоприятства нормалното
функциониране на простатната
жлеза.

3079

2463
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ИБУЛЕК 400 mg, 10 сашета
Бърз и ефективен при симптоми
на простуда и грип, повишена
температура, главоболие,
ревматични болки, зъбобол.

AСПИРИН С,
20 ефервесцентни таблетки
• При симптоми на настинка и грип.
• При температура.
• При болка.
Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над
12 години. Съдържа ацетилсалицилова киселина и аскорбинова
киселина. Преди употреба прочетете листовката. A 0193/15.10.2020

1045
36

8

ИАЛ 15830/12.04.2016

865
92

6

ФЛУДИТЕК 50 mg/ml
Сироп карбоцистеин за
възрастни, 125 мл
Сироп за кашлица при
остър и хроничен
бронхит. Улеснява
отхрачването,
подобрява дишането.

Флудитек е лекарствен продукт, без лекарско
предписание. Преди употреба прочетете листовката.
Разрешение №А36/10.03.2016

779
23

6

ИБУРАПИД 400 mg, 10 таблетки
Действа бързо при болка – бързо намалява
болката, понижава температурата, ограничава
възпалението.
Лекарствен продукт без рецепта за възрастни и деца
над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба
прочетете листовката. А28/18.02.2016

539
31

4

ГРИП СТОП Спрей, 20 мл
При първи симптоми на
настинка и грип. Отпушва носа
и предпазва от бактериални и
вирусни инфекции.
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.

1055
50

9

1769

1504
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ТАНТУМ® НАТУРА
ПРИРОДНА ГРИЖА
ЗА ТВОЕТО ГЪРЛО
И ИМУНИТЕТ!

795
76

6

Тантум® Натура

желирани таблетки за смучене

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

str. 9
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МАРИМЕР Бебе
Хипертоничен спрей, 100 мл
Ефикасно почиства и овлажнява.
Подходящ при синузит и задна
хрема.

НЕО-АНГИН Без захар, 24 таблетки за смучене
• Бързо облекчава болката в гърлото.
• Лекува възпалението.
• Ефективен срещу причинителите на
инфекцията.
Нео-ангин без захар е лекарствен продукт без лекарско
предписание. За възрастни и деца над 6-годишна възраст.
Преди употреба прочетете листовката. A-0082/11.04.2019

855
27

7

ПРОСПАН Сироп, 100 мл
Ефективно лечение на кашлица
и бронхит.

Лекарствен продукт без рецепта: Проспан сироп – за
възрастни и деца над 2 години. Преди употреба прочетете
листовката. ИАЛ А286/30.11.2017

1179

1002

НИЗИТА Спрей, 20 мл разтвор
Нежна грижа и почистване на
носа за малки и големи. Малка,
удобна опаковка, но с 200
дози. Нежно впръскване, но с
максимален ефект.

1045
88

945
03

8

NASO LIBERO Isotonic
Спрей за нос, 100 мл
Физиологичен разтвор, NaCl
0.9%. Подходящ за бебета,
деца и възрастни. За ежедневна
хигиена на носа. Възстановява
нормалната дихателна функция.

1079
71

9

8

NASO LIBERO Inhalation Стерилен разтвор за
инхалации, NaCl 3% + HA, 15 х 5 мл
За пациенти от всички възрастови групи с
ринити, бронхиолити, бронхити, алергични
кашлици, и др. Овлажнява дихателните
пътища и стимулира отхрачването.
Регенерира и овлажнява лигавицата.

1639
93

13
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Уважаеми клиенти,
Àïòåêà Ðåìåäèóì 6,
èçãîòâÿ åêñòåìïîðàëíè ëåêàðñòâåíè
ôîðìè ïî ìàãèñòðàëíà
è ôàðìàêîïåéíà ðåöåïòóðà!
Адрес: кв. Иван Вазов,
ул. Краище №25
За контакти: 02/ 953 35 73
www.remedium.bg
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ИМУНОТРОФИНА
Течност, 200 мл
Допринася за поддържане на
физиологичните процеси в
организма и нормалния енергиен
метаболизъм. Спомага за
правилната функция на имунната
система.

3329

SCHOENENBERGER 100% чист
био сок от ехинацея, 200 мл
За подкрепа на имунната
система.

1989
91

26

15

63

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.

DETRICAL 400,
60 таблетки

679
77

5

DETRICAL 400
Бебе, 30 мл

1175
99

9

СУПРАДИН Енерджи,
15 ефервесцентни таблетки
Мултивитамини и минерали с коензим
Q10. Енергия от първия прием!
+ ПОДАРЪК чаша за всеки брой
закупен Супрадин от двете опаковки.
ВИРУФОР, 60 таблетки
Подпомага естествената противовирусна
защита.

2195

18

66

1219

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

1097
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Храносмилане и пробиотици
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.

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.

2619
64

6859
44

19

ГАСТРОПРОТЕКТ,
24 таблетки за дъвчене
Бързо облекчава симптомите:
киселини, парене, тежест,
подуване, гадене, причинени от
излишните стомашни киселини.

51

SWANSON Епик Про 25-щамов
пробиотик, 30 капсули
• 25 уникални щама;
• 30 милиарда CFU;
• съдържа фруктоолигозахариди.

909
27

6570

7

ИАЛ 8545/25.02.2016

5585

СМЕКТА,
10 сашета

Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и
деца над 2 години. Преди употреба прочетете листовката!
Ако считате, че сте наблюдавали нежелана лекарствена
реакция при употреба на СМЕКТА, моля свържете се с нас на
тел.: 02 921 57 55. Рег. номер 20020513.

779
01

7

7B ПРОБИО пробиотик, 20 капсули
6 щама полезни бактерии, 7 млрд. в една
капсула. За силна имунна система и добър
метаболизъм.

1689
36

14
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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.

1759

ТРИФЛЕКС, 120 каплети
Благоприятства нормалното
състояние на ставите и
ставните връзки. Подпомага
подвижността и гъвкавостта
на ставите.

8689

14

6517

07

ВИТАМИН D-3, 100 таблетки
Благоприятства поддържането
на нормалното състояние на
костите, зъбите, нормалната
функция на мускулите и
функционирането на имунната
система.

ALLGASAN Масажен гел, 100 мл
С масло от алпийски клек,
екстракт от арника, витамин Е,
ментол и камфор.

1199

1139
11

10

9

19

За здрави стави и сухожилия.

БЕСТИФЛЕКС 12 G,
30 флакона
12 g течен хидролизиран
колаген.

49

95

42

46

БЕСТИФЛЕКС Остео,
30 сашета
Обогатен с витамини
К и D.

47

69

40

54

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

4769

4054

str. 24

Ставни и мускулни болки

www.remedium.bg

Колаген – какво представлява и какви
са ползите му за организма
Колагенът е протеин, който тялото може да си произвежда по естествен път. Той представлява над една трета от
всички белтъци в организма. Името му произлиза от гръцка
дума за лепило, което обозначава неговата функция в тялото. Здравите колагенни влакна държат заедно мускулите,
костите, сухожилията, лигаментите, органите и кожата. Този
протеин е от съществено значение за здравето и нормалното функциониране на ставите. Освен това поддържа
кожата еластична и така намалява бръчките, но популярността му нарасна и вече не е само продукт за красива
и сияйна кожа. Идеята за употребата му като хранителна
добавка набра сериозна инерция и той се прехвърли от
козметичната сфера по рафтовете на аптеките и дрогериите. И вече може да бъде намерен не само в кремовете
за кожа, но в храни, на хапчетата, на прах и всичко нужно
по пътя ви към здраво и жизнено тяло.
Ползи от колагена за тялото
Здраве за ставите и костите – опорно-двигателният ни
апарат е зависим от наличието на достатъчно колаген, а
неговият недостиг има негативен ефект за ставите и сухожилията.
Здраве за зъбите и ноктите – колагенът е и ключов строителен материал за зъбите и ноктите. Включването му за
допълнителен прием към ежедневната диета може да подобри тяхната здравина.
Помощ за храносмилателната система – съдържащите се
аминокиселини в колагена имат успокояващи и лечебни
свойства за храносмилателната система. Глицинът стимулира производството на стомашна киселина и подобрява
усвояването на хранителните вещества. И за разлика от
други протеинови пудри, колагеновите пептиди се усвояват
лесно от организма и са ефективен начин да увеличите
приема на протеини.
За енергия и метаболизъм – аминокиселината глицин насърчава транспорта на захар в тъканите, което от своя страна
повишава нивата на енергия, както и стимулира развитието
на мускулите.
Здраве за кожата – колагенът често се използва като съставка в козметичните продукти за кожата на лицето. А
специалисти го препоръчват за прием като хранителна добавка заради множество предимства за кожата, включително подобряване на нейната хидратация и еластичност. С
напредването на възрастта кожата губи своята еластичност,
появяват се бръчки и кожата започва да увисва. Това прави
колагена основна добавка за всеки, който иска да обърне
тези признаци на стареенето.

За детоксикация – пречистването от натрупаните токсини е
чудесен начин за поддържане на цялостното здраве и да
дадете на някои от вашите преуморени органи заслужена почивка. Съдържащият се в колагена глицин помага за
възстановяването на черния дроб и минимизира всякакви
щети, причинени от токсични вещества.
Типове колаген
Известни са няколко типа колаген, но от съществено значение за тялото са само три: тип I, тип II и тип III. Близо 90%
от колагена в тялото е от тип I. Неговите влакна участват
в изграждането на кожата, костите и стените на кръвоносните съдове, както и в съединителната тъкан и влакнестите
хрущяли. Той насърчава зарастването на раните. Известен
е със своите антиейдж свойства. От различните видове
протеини той най-добре намалява бръчките и подобрява
здравето и хидратацията на кожата. Колаген тип II е част
от по-еластичните хрущяли. За него се знае, че насърчава
здравето на ставите. Костният бульон е най-добрият източник на колаген тип II. Колаген тип III осигурява и подобрява
структурата на мускулите, както и на органите и кръвоносните съдове. Тази форма, състояща се от ретикуларни
влакна, е втората по честота след тип I. Насърчава синтеза
на кръвни тромбоцити и следователно е жизненоважен за
процеса на съсирване на кръвта (коагулация).
Видове колаген според произхода
Морски – получава се от хрущялите и люспите на рибите.
По своя химичен състав и действие върху организма той
е възможно най-близо до човешкия. Притежава висока
ефективност и се абсорбира напълно в червата.
Животински – най-достъпният и често срещан вид. Извлича
се от протеина в говеждата хрущялна тъкан и епидермиса.
Не изисква специално съхранение и лесно се усвоява от
тялото.
Хидролизиран – извлича се от желатинов протеин, в който
размерът на молекулите е намален чрез хидролиза на пептидните връзки. Съдържа повече глицин, лизин, пролин и се
усвоява по-лесно от организма.
Зеленчуков – получава се като глутенът в зародишите на
зърнени култури се хидролизира. Извлечените елементи
ферментират и се използват за производството на терапевтични и козметични продукти. Нормалната съвременна
диета не е източник на достатъчно колаген за организма,
което води до недостиг на този белтък и нежелани последствия. Консултираният с лекар или диетолог прием на
хранителни добавки с колаген ще е от полза за кожата,
мускулите и ставите.
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ЗА ЖИВОТ

БЕЗ ПАНИКА И СТРАХ
RESCUE КАПКИТЕ
НА Д-Р БАХ

2935
95

За всяка възраст

24

Без привикване

1615

1373

2049
42

17

ПРИ ЕЖЕДНЕВИЕ,
ИЗПЪЛНЕНО С
ТРЕВОЖНОСТ И СТРАХ

2935
95

24

СТРЕС НА
РАБОТНОТО
МЯСТО

СТРАХ ОТ
ПОСЕЩЕНИЕ
ПРИ ЛЕКАР

Разбери повече на rescue.bg

ПАНИКА
В НАПРЕГНАТИ
СИТУАЦИИ
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ГИНКО БИЛОБА Плюс,
100 капсули
Мощна комбинация от билки,
благоприятно подпомагаща
кръвоносната система, паметта
и концентрацията.
АЦЕСАЛ Протект 100 mg ацетилсалицилова
киселина, 40 таблетки
Запази сърцето здраво като щадиш стомаха.
За профилактика и превенция на сърдечносъдови инциденти.
ИАЛ: А61/31.03.2016

359
87

2

3919

2939

ГИНКО БИЛОБА 60 mg,
100 капсули
Допринася за нормалната
функция на кръвообращението
и поддържането на паметта и
концентрацията.
ДЕТРАЛЕКС, 36 таблетки
Лечение на функционални симптоми, свързани
с остри хемороидални кризи.
Детралекс е лекарствен продукт за възрастни. Отпуска
се без лекарско предписание. Преди употреба прочетете
листовката! ИАЛ: А0040/27.02.2020

2315

20

84

NATROL Алфа липоева киселина
600 mg, 45 таблетки
С удължено освобождаване.
Спомага за понижаване на
кръвната захар. Съдейства за
кръвообращението в долните
крайници. Притежава мощно
антиоксидантно действие.

3199

28

79

2709
67

21

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

1359

1087
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6239
43

37
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Апарати и измервателни уреди

Рециклирайте
старите батерии
OMRON М2 Бейсик
Автоматичен апарат за кръвно налягане
Подходящ за обиколка на ръката над лакътя
22 – 32 см. Открива неравномерна сърдечна дейност (аритмия).
+
ПРОМО
TERMAX-CONTEC CMS50D
ПАКЕТ
Пулсоксиметър

С развитието на технологиите батериите продължават
да са неделима част от нашето ежедневие. Все повече
устройства в бита работят на батерии, в резултат на
което на нашия пазар се предлагат много и различни
видове. Делят главно на такива за еднократна употреба
(първични) и презареждащи се (вторични).
Първични батерии са литиеви, алкални, цинк-въглеродни и тип „копче“. Сред най-употребяваните в ежедневието са алкалните, както и литиево-йонните и литиевополимерните батерии, които спадат към вторичните.
Батериите се предлагат в различни размери според
приложението им – AAA, AA, C, D, 9V и др. Всички те
са готови за употреба веднага след закупуването им,
което ги прави много подходящи за ползване дори по
време на извънредни ситуации.
Дългият срок на годност на батериите (от три до четири
години при алкалните) ги прави подходящи за съхранение. Алкалните батерии са известни и с това, че са
много по-издръжливи в сравнение с обикновените и
имат приложение в редица устройства от ежедневието,
като например слухови апарати, часовници, детски играчки, дистанционни, апарати за кръвно.
Батериите съдържат опасни за здравето елементи: живак, олово, кадмий, никел, литий, различни киселини и
т.н. За опазване на околната среда и човешкото здраве
се налага те да бъдат рециклирани. От 2006 г. в ЕС
действа Директивата за батериите, като една от целите
й е постигането на по-висок процент на тяхното рециклиране. Сравнително скоро след това чрез система
за събиране на използваните от домакинствата батерии
започна нейното приложение и в България. Специалните контейнери за събиране на използваните батерии са поставени в училища, детски градини, болници,
административни, социални и обществени сгради, но
най-забележими са в търговските обекти, откъдето си
купуваме батериите.

11500

OMRON С28Р Компресорен небулайзер
Ефективна депозиция на лекарствените
вещества в белите дробове. Бързо
разпрашаване на лекарственото вещество –
0.5 ml/min. Размер на частиците 3 μm,
подходящ за успешно лечение на респираторни
състояния като астма, бронхит, бронхиолит.

14155

13447

ENERGIZER Max
Алкални батерии,
3+1 бр.

435
70

3
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99

16

3398
99

16

4998
99

24

3398
99
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SCHOENENBERGER 100% чист
сок от артишок, 200 мл
Естественото съдържание на
цинарин в артишока спомага
за процесите на черния дроб и
детоксикация на организма.

SCHOENENBERGER 100% чист
сок от глухарче, 200 мл
В помощ на детоксикацията
на тялото, функциите на
черния дроб и жлъчния мехур.
Органично качество, подходящ
при диабет.

1395
16

1395
16

11

11

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

729
56

6

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
88

7

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

1925

1636

DRAGON SUPERFOODS Био
спирулина на прах, 200 г
Растителна храна с най-високо
протеиново съдържание – 65%
протеин. Съдържа всички 8
незаменими аминокиселини.

1095
86

9
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5713

3999

2614
99

16
5713

3999

4374

34
4999

3499

99

1229
60

8
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729
20

6

729
20

6

765
50

6

729
20

6
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2849
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Дневен/Нощен крем,
50 мл

L`OREAL Revitalift Classic: Фини линии и загуба на плътност?
Изпробвайте гамата Revitalift от L’Oreal Paris, която ще осигури
интензивна грижа за вашата кожа. Специално създадената
формула, обогатена с Pro-Retinol A, прави кожата еластична,
намалява видимостта на бръчките и стяга контура на лицето.
След употреба кожата е подхранена, озарена и гладка на допир.

Околоочен крем,
15 мл

2149

1827
Линията MULTI COLLAGEN
на BIOTEN, обогатена с
активната съставка COLLAGEN
RESTORER, активира 3 типа
колаген на кожата, които
имат впечатляващ ефект при
запълването на бръчките.

Дневен крем, 50 мл

829
46

7

ZIAJA Козе мляко
Дневен/Нощен крем за лице,
50 мл
Създаден за интензивна
овлажняваща грижа за суха
кожа. Ефективно успокоява
раздразнения и зачервявания.

695
56

5

Серум, 30 мл

949
54

8

VICTORIA BEAUTY Snail Extract
Дневен/Нощен крем за лице,
50 мл
Антиейдж грижа със 100%
чист охлювен екстракт.
различни видове

1419

1064
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2549

2039

1435
48

11

2839

22

71

2675

2060
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IKAROV Комплект
Натурална грижа за
млада/зряла кожа
Почистващ двуфазен
лосион от розова вода
и масло от жожоба,
100 мл
Хидратиращо масло,
30 мл

*

REVUELE 3D Laser
Дневен/Нощен крем, 50 мл

715
01

5

SEBAMED Измивен
гел за лице за
нормална към суха/
мазна и комбинирана
кожа без сапун и
алкали, 150 мл

1239
91

9

BIOTRADE Pure Skin Озаряващ
дневен крем SPF 50+ с
ниацинамид и хиалуронова
киселина, 50 мл
Озарява и освежава тена.
Хидратира и реструктурира
кожата. UVA+UVB слънцезащита
SPF 50+.

1979

*Отстъпката е от стойността на комплекта.

1682

PUREDERM Лист маска с
колаген, витамин Е и натурални
екстракти, 18 г
Автентична корейска грижа за
здрава и сияйна кожа.
различни видове

209
57

1

RIVANA Шипково масло, 10 мл
За всеки тип кожа – с
подмладяващо действие и
против стареене. Хидратира и
овлажнява в дълбочина, особено
подходящо за околоочния контур.
Заглажда съществуващите
бръчки, изравнява тена и помага
за третиране на пигментни
петна.

НОВО
2045
38

17

475
04

4
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5599

3919
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3497

1995
97

13

2299
09
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str. 39

Продукти за красота

www.remedium.bg

BIONIKE Defence Cover Коректорстик за лице и тяло SPF 30
С високо покритие. Прикрива
несъвършенствата, слива се
перфектно с кожата, осигурява
равномерен тен.
3 нюанса

4125

33

00

BIONIKE Defence Cover
Коригиращ фон дьо тен флуид
SPF 30
Коригира несъвършенствата,
тъмни кръгове, зачервявания,
белези, излишен себум. Изравнява
тена. Осигурява максимално
равномерно разпределение на
цвета.
5 цвята

4135

3308

ESSENCE Stay 8h Matte
Течно червило за устни с
матиращ ефект
Ултрадълготрайно и с лека
текстура. Нанася се лесно с
ергономичния апликатор.
различни цветове
IDC Earth 25528
Сенки палитра, 12 цвята
В четири текстури: матови, блестящи,
сатенени и перлени. С вградено огледало и
апликатор.

1999
99

13

TITANIA 1040/5
Сапфирена пила за нокти,
12 см
С гъвкава хромирана
повърхност покрита от
микросапфирен спрей и
пластмасова дръжка.

269
02

2

659
41

4

CLEANIC Тампони за грим от
бамбук и памук, 110 бр.
Продукт без животински
произход и с рециклируема
опаковка.

239
91

1
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795
96

5

899
74

6

795
96

839
29

6

5
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Продукти за бръснене
WILKINSON Xtreme 3 Дамска
самобръсначка с 3 гъвкави
ножчета върху подвижна глава,
4 бр.
Рециклируема дръжка,
произведена от 95% рециклирана
пластмаса. Рециклируема
опаковка, произведена от над
90% рециклирана хартия.

755
66

5

GILLETTE VENUS Sensitive Smooth
Самобръсначка за жени с
чувствителна кожа с
1 ножче

1245
34

9

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

649
19

5

WILKINSON Xtreme 3 Мъжка
самобръсначка с 3 гъвкави
ножчета върху подвижна глава,
4 бр.
Рециклируема дръжка,
произведена от 95% рециклирана
пластмаса. Рециклируема
опаковка, произведена от над
90% рециклирана хартия.

755
66

5

GILLETTE Fusion Самобръсначка за
мъже с чувствителна кожа с
2 ножчета

2269
02

17

GILLETTE Skinguard Самобръсначка
за мъже с чувствителна кожа с
2 ножчета

2269
02

17
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3229
45

27

329
14

2

349
27

2
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COTTON line MAX Биоразградими бебешки
клечки за уши, 60 бр.
Произведени от 100% естествен
висококачествен памук. С хартиена дръжка с
идеален баланс между твърдост и гъвкавост.

175
31

1

TOMMEE TIPPEE Twist&Click Хигиенен кош за
памперси (бял) + Резервни касети, 4 бр.
100 пъти по-ефективен за предпазване от
неприятна миризма, отколкото торбичките за
пелени. Поддържа дома ви свеж.

6915

5532

BABYLINO
Бебешки пелени
VALUE PACK
Доказана ефективна
защита и нежна грижа
за вашето бебе.
различни размери
БОЧКО
Хидратиращ крем с пшеничен зародиш и
маслина, 240 мл
Осигурява необходимото подхранване,
овлажняване и защита на деликатната бебешка
кожа от първия ден.

БЕБО Влажни бебешки кърпички
С мицеларна вода, 64 бр.
С 99% чиста вода, 72 бр.

479
83

1839

3

1655

BABY CREMA Влажни почистващи кърпички,
72 бр.

325
76

2

225
80

1
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3849

3272
199
59

1
439
51

3

245
84

1
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CHICCO Natural Feeling
Шише със силиконов
биберон момиче/момче,
150 мл

CANPOL babies Електрически
парен стерилизатор
Вместимост – 5-6 шишета
и други малки аксесоари.
Време за стерилизиране –
8 минути. Необходима е
само 75 мл вода. Управлява
се само от един бутон.

1519
39

10615
61

11

79

BEBELAN
Вода за приготвяне на бебешки
храни, 1.5 л

BEBELAN
Разтворими бишкоти, 250 г

109
93

0

785
89

5

PLASMON Инстантна
млечна каша за бебета
4 м+/6 м+, 250 г
различи вкусове

APTAMIL Pronutra+ 3 и 4 Мляко за малки
деца над 12 м+ и 24 м+, 800 г
В промоцията не са включени млека за кърмачета и
преходни млека до 1 година.

3235

29

12

729
20

6
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BIONIKE Triderm Baby&Kid

MATERNEA
Олио за еластичност, 100 мл
За оптимална хидратация, подхранване
и предотвратяване появата на стрии.
С прозрачна и нежна текстура, която
се втрива лесно, попива бързо и не
оставя мазни следи по кожата.

1175
81

8

БОЧКО Детски спрей балсам за
лесно разресване, 150 мл
Омекотяващата формула спомага за
лесното разресване, предпазва от
заплитане и от наелектризиране.
Добавеният пантенол овлажнява и
подхранва нежната детска коса.

335
68

2

SEBAMED Baby
Измивна пяна за лице и тяло,
150 мл с помпа
Не съдържа сапун и алкали, почиства
в дълбочина деликатната кожа и
защитава от сухота, раздразнение,
алергени и патогенни микроорганизми.

2299
54

19

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
46

22

Олио за баня за бебета и
деца, 500 мл
Предназначено за ежедневна
употреба. Почиства нежно
деликатната кожа, като
същевременно я подхранва
и компенсира изсушаващия
ефект на твърдата вода.

3459
21

24

Олио за баня за бебета и
деца, 200 мл

2069
48

14
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2
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FA Дезодорант, 150 мл
Рол-он/стик, 50 мл
различни видове

SAFEGUARD Сапун, 90 г
различни видове

139
97

429
00

0

3

DERMA INTENSIVE+
Дезинфекциращ спрей за ръце и
повърхности, 100 мл
Сигурна защита навсякъде и по
всяко време.

379
03

3

WET HANKIES
Влажни антибактериални
кърпички, 15 бр.
Вашият съюзник за хигиенна
защита. Съдържат алкохол
денат и допълнителен
антисептичен агент.
различни видове

089
76

0

LINEA BIO Масло за тяло за 24 часа
хидратация, 250 мл
различни видове

575
31

4

VENUS Senza Calze ВВ
Крем за крака с ефект
копринени чорапи, 150 мл

1085
68

8
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499
99

3
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485
40

3

549
12

4

485
40

3

485
40

3
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6
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77

8

2125

1594
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09

5

935
01

7
1065
99

7
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2515
38

7

99

1975

1679
1039
83

8

719

21

str. 55

Грижа за косата

www.remedium.bg

2425
98

16

* Âêëþ÷åíèÿò ðåñòðóêòóðèðàù áàëñàì Shine On Nutri- Hair Restructuring conditioner *
âêëþ÷âà êîíñåðâàíò: behentrimonium chloride.
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BIONIKE Defence Hair
Шампоан против мазен
пърхот, 200 мл
Нормализира
мастната секреция и
прекомерното лющене,
типично за мазния
пърхот. Помага за
облекчаване на сърбежа.

Интензивен шампоан
против пърхот,
себорея и сърбеж в
скалпа, 125 мл
Намалява симптомите
на себореен
дерматит и облекчава
дискомфорта и
раздразненията.

2245
96

2245
96

17

17

ТЕО Експерт
Противопърхотен
шампоан, 220 мл
различни видове

529
97

3

АЛПЕЦИН Кофеинов шампоан с
двоен ефект, 200 мл
Против пърхот и косопад.
Нежно отстранява пърхота и
стимулира растежа на косата
директно от корените.

1545

13

91

Шампоан против
пърхот, 200 мл
Контролира
разпространението на
гъбичките (причиняващи
пърхот), предотвратява
повторната им поява и
възстановява нормалния
баланс в скалпа.

1709

1367

SCHAUMA
Шампоан, 400 мл
различни видове

499
99

2

HIMALAYA
Шампоан, 400 мл
различни видове

545
39

4
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РАДИКАЛНО УКРЕПВА КОСАТА

• ЧИСТОТА
• ЕФЕКТИВНОСТ
• СЪЗДАДЕНО
ОТ ПРИРОДАТА

ДЕРМАТОЛОГИЧНО
ТЕСТВАНИ ПРОДУКТИ
• СПИРА КОСОПАДА
при жени и мъже
в 91%* от изследваните
• РАСТЕЖЪТ НА КОСАТА
се увеличава при 85%*
от изследваните
• ОБЕМЪТ НА КОСАТА
е видимо увеличен при
85%* от изследваните

969
27

7

675
06

5

2635
76

19

• КОСАТА Е ЗАЗДРАВЕНА
при 93%* от изследваните
* изследване под дерматологичен
контрол на 30 мъже и жени

НАТУРАЛНА КОЗМЕТИКА
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GLISS
Шампоан, 250 мл
Балсам, 200 мл
Спрей балсам, 200 мл
различни видове

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

399
39

559
91

3

3

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

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

2235
88

17

PRESTIGE BeExtreme 3in1
Безамонячен тониращ
балсам, 100 мл
различни нюанси

235
00

2

HERBAL TIME
Хининова маска-еликсир за коса, 200 мл
За красива, жива, здрава и блестяща коса.

309
63

2
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879
15

6

1365
56

9

879
15

879
15

6

6

1129
90

7
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бяла
усмивка
има нещо
вълшебно
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535
28

4

829
63

6

elmex® Sensitive
Professional.
Медицинска паста за зъби с
Pro-Argine за мигновенно* и
дълготрайно облекчение от
болката

809
28

7

Заложете на сигурността

* за мигновенно облекчение на болката, масажирайте нежно с върха на пръста върху болезнената зона на зъба за 1 минута до 2 пъти дневно

Smile on!
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YOTUEL Паста за зъби с
кислородни микрочастици
и ксилитол, 75 мл
За бързо и безвредно
избелване на зъбите.
Революционна формула
с неутрално PH с много
ниска абразивност.

УЛТРАБЛАНКА Черна избелваща
паста за зъби, 75 мл
Избелва зъбите ефективно.
Съдържа активен въглен и
растителни екстракти.
Подходяща за ежедневна
употреба.
ВЗЕМИ 2 ПЛАТИ 1

1945

1556

TRISA Паста за зъби,
75 мл

769
77

5

SPLAT Special Extreme White
Паста за зъби, 75 мл
Специално за интензивно избелване на
зъбите.

1155
24

9

AQUAFRESH Паста за зъби, 75 мл

Intense Clean

Senses Energising/Refreshing

All in One Protection – за цялостна защита

365
10

3
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Заболявания на венците – причини,
симптоми и превенция
Гингивит и пародонтоза (или пародонтит) съвсем разбираемо са две думи, които никой не иска да чуе от
своя зъболекар по време на преглед. Имената сами
по себе си са напълно достатъчни, за да предизвикат
у всеки нежелани асоциации за развалени зъби, лош
дъх и неприятна болка. Но да не забравяме и за немалките разходи по лечението им, ако пренебрегваме
превенцията на проблемите в устната кухина. Именно
това прави редовната употреба на четката и пастата за
зъби, конците за зъби, водата за уста и четката за езика
така важни.
Каква е разликата между тези две много сериозни дентални заболявания
Гингивитът е възпаление на венците и обикновено
предшества пародонтита, който е основната причина
за загуба на зъби при възрастните. За пациентите с
диагноза гингивит не всичко е обречено и мрачно. Не
всички гингивити преминават в пародонтоза. Пародонтитът представлява бактериална инфекция на тъканите,
лигаментите и костите, които обграждат и поддържат
зъбите. Той е необратим и може да доведе до перманентна загуба на зъби. Следователно основната разлика
между двете е, че гингивитът е обратим, докато пародонтитът – не.
В началния си стадий на развитие гингивитът се причинява от бактериите в натрупаната плака, които предизвикват възпаление на венците и кървене по време на
миене на зъбите с четка. Плаката представлява тънък
филм, почти невидим, образуващ се там, където зъбът
и венецът се срещат. Можете да го почувствате като
прекарате върха на езика си по него. Бактериите в
плаката се хранят със захарите в остатъците от храна
в устата ни, а техните отпадни продукти могат да доведат до възпаление и подуване на венците. Въпреки
инфектирането на венците, на този етап все още не
се е стигнало до увредени тъкани или кости и възпалението е обратимо, а зъбите не са засегнати и остават
здрави. Можете да премахнете плаката като почиствате
зъбите си правилно. С други думи – добрата хигиена
на устната кухина може да намали риска от гингивит
и пародонтоза.
Но когато гингивитът не се лекува, той лесно може да
прерасне в пародонтоза. При пародонтит вътрешният
слой на венците се отдръпва от зъбите и се образуват
„джобове“. В тези малки пространства между зъбите и
венците се натрупват хранителни остатъци и се образу-

ва добра среда за развитие на бактерии. Тогава в борбата с вредното им въздействие се намесва и имунната
система на тялото ни.
Произвежданите от микроорганизмите в плаката токсини, както и тези, произвеждани от ензимите в тялото,
имат разяждащ ефект върху зъбите и съединителната
тъкан около тях. С развитието на проблема се влошава
и състоянието на тъканите и костите на венците. Колкото по-големи стават тези „джобове“, толкова повече се
охлабва поддържането на зъбите за венеца. Без лекарска намеса се стига до загуба на зъби.
Някои хора са по-склонни към заболявания на венците.
Възможността за развитие на гингивит и пародонтоза се
„подхранва“ и от различни други фактори от ежедневието, като пушене, диабет или хормонални промени по
време на бременност. Има лекарства, които могат да
доведат до подуване на венците, което също увеличава
риска от инфектирането им.
Как да разпознаем болните венци
Заболяването на венците може да се развие почти безболезнено, с малко видими признаци чак до последните му етапи. Все пак пародонтозата е състояние,
което не преминава без предупредителни сигнали. Има
симптоми подсказват за заболяването. Сред тях са: венци, които кървят по време и след измиване на зъбите; червени, подути или чувствителни венци; постоянен
лош дъх или лош вкус в устата; свиване на венците и
образуване на джобове между зъбите и венците.
Прегледът при стоматолог трябва да включва оглед за
признаци за кървене, зъбен камък, отдръпване на венците и разклатени зъби.
Добрата устна хигиена е най-добрата превенция
Гингивитът е обратим и заболяването на венците може
да бъде спряно в почти всички случаи, ако се практикува правилен контрол на плаката. Добрата хигиена на
устната кухина е много важна, защото ако плаката не
се отстрани, тя може да се втвърди и да се превърне
в зъбен камък.
Четкането на зъбите премахва плаката от повърхността им. Конецът за зъби премахва частиците храна и
плака между тях. Вместо конец може да се използват
интердентални четки. Антибактериалната вода за уста
намалява бактериите, които причиняват плака и заболяванията на венците. Правилната грижа за здравето на
устната кухина включва и професионално почистване
веднъж годишно от зъболекар.
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ORAL B Professional
Gum Care 1
Електрическа четка
за чувствителни
зъби и венци

8635

6476

PARODONTAX Herbal
Вода за уста, 500 мл

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

1069
95

6

769
77

5

PARODONTAX
Complete Protection
Четка за зъби

PARODONTAX Complete Protection
Паста за зъби, 75 мл

825
19

6

885
20

6
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VITIS GINGIVAL - ЗА ЗДРАВИ ВЕНЦИ
Kомплект
VITIS Gingival

Вода за уста 500ml
+ паста за зъби 100ml
+ четка за зъби

ВОДА
ЗА УСТА
500 ml

2309
32

ПАСТА
ЗА ЗЪБИ
100 ml

1569
77

17

1075
06

11

8

VITIS ORTHODONTIC - ЦЯЛОСТНА ГРИЖА
ЗА ОРАЛНАТА КУХИНА ПРИ БРЕКЕТИ
Kомплект
VITIS Orthodontic

Вода за уста 500ml
+ паста за зъби 100ml
+ четка за зъби Access Free
ПАСТА
ЗА ЗЪБИ
100 ml

ВОДА
ЗА УСТА
500 ml

2309
32

17

1075
06

8

1569
77

11

INTERPROX PLUS 2G

ПЪЛНА ДЕНТАЛНА
ХИГИЕНА

Интердентални четки
за зъби, 6 бр. блистер
С фиксиран ъгъл за по-лесна
употреба, дори и от начинаещи.

60% + 40%
ЧЕТКАНЕ

nano

super
micro

micro

mini
conical

mini

MIX

935
01

7

ПОЧИСТВАНЕ НА
ИНТЕРДЕНТАЛНИТЕ
ПРОСТРАНСТВА
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PHILIPS Sonicare Clean Inter Care/
Clean Optimal White Електрическа
звукова четка за зъби
С иновативна технология,
доказано подобрява оралното
здраве.

19899

149

24

LISTERINE Total Care
Вода за уста, 250 мл
6 ползи за цялостно здраве на
устната кухина. Премахва 99%
от бактериите.

ASTERA Homeopathica Паста за зъби, 75 мл
Нежна грижа със съставки от натурален
произход: ксилитол, свежи аромати и
естествени оцветители.
различни видове

499
99

2

LISTERINE Smart Rinse
Детска вода за уста, 250 мл

685
14

539
04

5

4

CURAPROX Четка за зъби
Ефективно почиства
и отстранява зъбната
плака и в най-критичните
зони, благодарение на
патентованите CUREN
влакна с различен
диаметър.

939
45

8

КРЯ КРЯ Детска паста за зъби 3+, 50 мл
97% натуралност. С калций и флуор за
защита от кариес.

195
56

1
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645
84

4
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LACTACYD
Интимен гел, 400 мл

SENI Super Seni Универсални пелени за
възрастни, размер М, 10 бр.
100% защита при изпускане на урина.
Подходящи както за активни хора, така и
за хора с ограничена мобилност.

1189
92

8

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

519
67

4

955
60

8

ALWAYS Ultra/Platinum Duo
Дамски превръзки
различни видове

419
77

3

LIBRESSE So Slim
Ежедневни превръзки,
64 бр.
Без абсорбент – тънки
и гъвкави. Меки и
комфортни. Единично
опаковани.
PALOMITA 100% Pure Cotton
Дамски превръзки, 8/10/20 бр.
С покритие от чист памук. Без аромат,
хипоалергенни.

249
12

2

529
50

4
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1009
06

849
37

7

685
14

5

6

499
24

3

499
24

3

335
68

2
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ARIEL
Течен перилен
препарат, 1.1 л

DOMESTOS WC Power 5
Тоалетно блокче, 55 г
Осигурява бързо и лесно дезинфекциране и
почистване на тоалетната чиния.

355
95

1

FROSCH
Препарат за миене на съдове,
750 мл
различни видове

289
31

2

SEMANA
Омекотител, 1.7 л/1.9 л
различни видове

675
74

5

1149
04

8

FAIRY
Препарат за съдове, 450 мл
различни видове

229
83

1

ALVINA Delux Perfume
Омекотител, 925 мл

355
84

2
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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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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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Предложенията са валидни за периода 01-31.03.2021 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

