
2195
2439

4463
4959

664
699

1679
1975

str. 101

Промоционален каталог №171

Избрани предложения от над 10 000 промоции, комплекти и трайно ниски цени
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ДЕТРАЛЕКС, 90 таблетки
Лечение на симптоми, свързани с 
венозно-лимфна недостатъчност: 
тежест в краката, болка, 
изморени крака.

Лекарствен продукт за възрастни. Отпуска 
се без лекарско предписание. Преди употреба 
прочетете листовката. ИАЛ: А147/08.06.2017

УРГО Арника гел, 50 г
Стимулира естествения процес 
на резорбция на ударено, 
натъртено, подуто или 
контузено място.

ОКУхил С Капки за очи без 
консервант, 10 мл разтвор
Успокоява зачервени, уморени 
и раздразнени очи. Троен 
ефект: протективен, 
противовъзпалителен и 
регенериращ.

MUSTELA Слънцезащитен 
лосион за лице SPF 50+, 40 мл
Много висока слънчева защита 
при чувствителна към 
слънцето и нетолерантна 
кожа, включително и атопична.

https://remedium.bg/detraleks-pri-razshireni-veni-i-hemoroidi-500mg-h90-tabletki-servier-65779/p
https://remedium.bg/unimed-pharma-okuhil-s-kapki-za-ochi-h10-ml-10640/p
https://remedium.bg/urgo-arnica-gel-pri-sinini-i-ototsi-x50-grama-7818/p
https://remedium.bg/mustela-slantsezashtiten-losion-za-litse-i-tyalo-za-bebeta-i-detsa-spf50-x40-ml-26862/p
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КОЕНЗИМ Q-10 100 mg, 
30 капсули
Подпомага поддържането 
на функциите на сърцето и 
кръвоносните съдове. Участва 
в процесите на продукция на 
клетъчна енергия в организма. 
Защитава клетките от 
оксидативен стрес.

2703
3379

КОЕНЗИМ Q-10 100 mg, 
30 капсули
Подпомага поддържането 
на функциите на сърцето и 
кръвоносните съдове. Участва 
в процесите на продукция на 
клетъчна енергия в организма. 
Защитава клетките от 
оксидативен стрес.

2703
3379

КОЕНЗИМ Q-10 100 mg, 
30 капсули
Подпомага поддържането 
на функциите на сърцето и 
кръвоносните съдове. Участва 
в процесите на продукция на 
клетъчна енергия в организма. 
Защитава клетките от 
оксидативен стрес.

2703
3379

КОЕНЗИМ Q-10 100 mg, 
30 капсули
Подпомага поддържането 
на функциите на сърцето и 
кръвоносните съдове. Участва 
в процесите на продукция на 
клетъчна енергия в организма. 
Защитава клетките от 
оксидативен стрес.

2703
3379

КОЕНЗИМ Q-10 100 mg, 
30 капсули
Подпомага поддържането 
на функциите на сърцето и 
кръвоносните съдове. Участва 
в процесите на продукция на 
клетъчна енергия в организма. 
Защитава клетките от 
оксидативен стрес.

2703
3379

КОЕНЗИМ Q-10 100 mg, 
30 капсули
Подпомага поддържането 
на функциите на сърцето и 
кръвоносните съдове. Участва 
в процесите на продукция на 
клетъчна енергия в организма. 
Защитава клетките от 
оксидативен стрес.

2703
3379

Настинка и грип www.remedium.bg  
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Женско здраве   www.remedium.bg  

Интимното здраве е нещо, което засяга всяка жена. То 
може да се отнася до различни гинекологични или сексу-
ални проблеми, вариращи от естествени промени в тялото 
до справяне с промени, които се случват след преминато 
лечение. Много жени не говорят за интимното си здраве 
и им е неудобно да търсят помощ, когато нещата не се 
развиват според очакванията. Задачата на медицинските 
специалисти е да помогнат за намаляване на смущението 
у пациентките си и да ги предразположат да разговарят 
по темата, за да имат възможност за качествено подо-
бряване на интимното си здраве завинаги. С дейността 
си гинеколози, физиотерапевти, психолози и медицински 
специалисти съдействат за лечението на медицински със-
тояния, които правят живота на дамите много по-труден, 
отколкото е необходимо. Интимното здраве не трябва да 
бъде тема табу. Жените трябва да се чувстват достатъчно 
комфортно да говорят за проблемите, които изпитват с 
интимното си здраве. Жените трябва да се чувстват по-
добре във всеки аспект от живота си и да се радват на 
добро интимно здраве до края на живота си.
Интимното здраве има много различни аспекти, а пробле-
мите с него неизбежно се появяват от време на време. 
Вагиналните инфекции са едни от най-често срещаните 
заболявания на женската полова система. Представляват 
инфекция на влагалището със симптоми, наподобяващи 
болести, предавани по полов път, но се причиняват от 
бактерии, вируси или гъбички. Прием на антибиотици 
и стрес също могат да са причина за развитие на ваги-
нални инфекции. Влагалището обикновено е защитено 
от микрофлората, развиваща се в него. Млечнокиселите 
бактерии образуват колонии върху лигавица му и го за-
щитават от развитие на патогенни микроорганизми. Най-
добрата превенция срещу тях е поддържането на добра 
хигиена на влагалището. В допълнение носенето на памуч-
но бельо може да намали риска от развитие на вагинално 
възпаление и дразнене. 
Поддържането на интимна хигиена е съществена част 
от цялостната хигиена на тялото и доброто здраве. Ин-
тимната зона има специфична екосистема, изградена от 
вродени защитни механизми, които работят заедно, за 
да поддържат женските полови органи здрави. Въпреки 
това зоната е чувствителна и бързо може да се стигне до 
инфекция, ако не се полагат правилните грижи за нея. 
Интимната хигиена при жените гарантира поддържането 
на естествените нива на pH, които често биват нарушават 
от външни фактори. Естествените защити на женското 

тяло са кожата, секретите, киселинното рН и вагиналната 
микрофлора.
Кожата в интимната зона на жените се отличава с по-
високо ниво на хидратация и не е кератинизирана. Това 
я прави по-пропусклива и податлива на раздразнения и 
инфекции, затова изисква специални грижи. Вагиналните 
епителни клетки се обновяват бързо и произвеждат поре-
дица от съединения с антимикробна активност. 
За вагиналната микрофлора е известно, че е разнообразна 
и дори варира в зависимост от етническата принадлеж-
ност. Важно е да се знае, че балансираната микрофлора е 
от съществено значение за поддържане на здравословното 
състояние на зоната, защото това поддържа киселинно рН 
и е защитен механизъм срещу патогени. Лактобацилите 
са най-разпространеният род бактерии и са тези, които 
произвеждат млечна киселина. Наличието й гарантира, че 
рН е киселинно и осигурява естествена защита на ин-
тимната зона. 
Много жени, преминаващи през менопаузата, объркват 
дискомфорта по време на полов акт – най-честият признак 
на вагинална сухота – с вагинални инфекции или просто 
предполагат, че вече не са привлечени от партньора си. 
Жените са най-предразположени към вагинална сухота по 
време на менопаузата, но симптомите могат да бъдат пре-
дизвикани и от други хормонални промени или хронични 
проблеми. Вагиналната сухота може да окаже огромно 
въздействие върху качеството на живот на жените, като за 
повечето от тях тя засяга по-скоро сексуалния им живот, 
отколкото ежедневните им дейности. Вагиналната сухота 
може да причини също парене, болка и сърбеж, както и 
често желание за уриниране, а в повечето случаи може да 
бъде лекувана много лесно. Ако жените имат леки до уме-
рени симптоми, те могат да открият, че използването на 
лекарствени продукти без лекарско предписание може да 
помогне, като например овлажняващи флуиди и гелове. 
Циститът е често срещан и представлява възпаление на 
пикочния мехур, причинено от бактериална инфекция на 
пикочните пътища. Може да се причини и от естествено 
срещащи се в тялото бактерии в резултат на дисбаланс. 
Симптомите на цистит могат да включват чести позиви за 
уриниране, мътна или неприятно миришеща урина, кръв 
в урината, спазми в корема или гърба, както и болка по 
време на полов акт. Важно е инфекцията да се лекува, 
защото ако се разпространи в бъбреците, може да се 
превърне в сериозен здравословен проблем. Антибиоти-
ците са често срещано лечение за бактериален цистит, но 

Доброто интимно здраве може да 
подобри начина на живот на всяка жена
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SENI Lady Comfort Normal 
Индивидуално опаковани урологични подложки за 
жени с капкова и лека инконтиненция, 10 бр.
Подходящи за бременни и родилки. Лесно се 
поставят към бельото с лепяща лента.

САФОРЕЛ Измивен 
интимен гел, 250 мл
Възстановява интимния 
комфорт и осигурява 
защита срещу вагинални 
инфекции. Подходящ за 
бременни и деца над 5 г.

Женско здравеwww.remedium.bg  

РОЗАЛГИН Изи 
Вагинален разтвор, 5 бр. x 140 мл

ВАГИЗАН 
Интимен лосион, 200 мл
Деликатно почиства 
външната генитална 
област. Подходящ за 
ежедневна употреба. 
Съдържа млечна киселина 
и екстракт от лайка.

Лекарствен продукт без лекарско предписание. Съдържа 
бензидаминов хидрохлорид. Преди употреба прочетете 
листовката. ИАЛ: А0183/16.08.2018

те могат да бъдат допълнени от продукти с екстракт от 
червена боровинка.
Друг често срещан здравословен проблем за жените е 
трихомониазата – форма на възпаление на влагалището, 
причинена от паразит. Това е инфекция, предавана по 
полов път, която може да причини изпускане, възпаление, 
миризма и болка. Тя може да остане скрита във влагали-
щето за много дълго време и дори да остане неоткрита. 
Правилното лечение на жената включва и лечение на 
сексуалния й партньор, както и въздържание, докато се 
докаже, че инфекцията е премахната.
Атрофичният вагинит, или вагинална атрофия, е възпа-
ление на влагалището, което може да бъде свързано с 
изпускане, дразнене и болка. Причинява се от вагинална 
сухота и се наблюдава при жени в менопауза с пониже-
ни нива на естроген. При него не се налага лечение на 
инфекция, а по-скоро хормонозаместителна терапия за 

справяне със симптомите.
Превенцията на бъдещи инфекции е от съществено зна-
чение за доброто здраве. Известно ни е, че употреба-
та на антибиотици, пониженият имунитет, заболявания, 
диабет и бременност могат да предразположат жената 
към инфекция. Но при някои жени превенцията не е 
еднозначно решение. Стресът може да има важна роля 
в това как телата ни се борят с инфекцията. Освен това 
прекомерното изпотяване и наличие на влага, диети с 
високо съдържание на въглехидрати, тясно облекло, из-
пускане, къпане във вана, лубриканти и използване на 
ароматизирани продукти се считат за съществени еле-
менти с важно значение за интимното здраве. При ин-
фекции от различно естество се консултирайте с лекар, 
като в разговора обсъдите начина си на живот, нивото 
на ежедневния стрес и наличието на подобни здравни 
проблеми и в миналото.
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https://remedium.bg/saforelle-intimen-dush-gel-s-repey-pri-razdraznenia-i-sarbezh-h250-ml-65362/p
https://remedium.bg/seni-lady-comfort-normal-urologichni-podlozhki-za-zheni-s-leka-inkontinentsia-razmer-normal-h10-broya-24744/p
https://remedium.bg/dr-wolff-vagisan-intimen-losion-h200-ml-12831/p
https://remedium.bg/rozalgin-izi-raztvor-za-vaginalni-promivki-5x140-ml-17559/p


Мъжко здраве   www.remedium.bg  
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https://remedium.bg/prostatizal-plyus-pri-problemi-s-prostatata-h60-tabletki-12451/p


Витамини и минералиwww.remedium.bg  

ВИТАМИН D3, 100 таблетки
Благоприятства поддържането 
на нормалното състояние на 
костите, зъбите, нормалната 
функция на мускулите и 
функционирането на имунната 
система.

911
1139

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

БЕТА КАРОТИН 6 mg, 
100 софтгел капсули
Бета каротинът е прекурсор 
на витамин А, допринася за 
поддържането на нормалното 
зрение.

FLORADIX 
Мултивитамин, 250 мл
Натурална хранителна 
добавка, подходяща за 
цялото семейство. Уникална 
комбинация от 9 основни 
витамина, ехинацея и семена 
от кола за подкрепа на 
имунитета. Билково-плодов 
имуностимулант с чудесен 
вкус.

1948
2435

REGULATPRO, 350 мл
Подкрепа за 
имунитета. Подпомага 
регулаторните процеси 
в тялото. Подобрява 
производството на 
енергия. Възстановява и 
активира всички процеси 
в клетките.

CENTRUM A-Z 
Мултивитамини за мъже, 30 таблетки
Мултивитамини за добро здраве. Създадени 
да удовлетворят нуждите на организма 
спрямо възраст, пол и начин на живот.

REGULATPRO, 
Подкрепа за 
имунитета. Подпомага 
регулаторните процеси 
в тялото. Подобрява 
производството на 
енергия. Възстановява и 
активира всички процеси 
в клетките.

2127
2659

1156
1445

10070
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1814
1909
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https://remedium.bg/gnc-vitamin-d3-400iu-h100-tabletki-16590/p
https://remedium.bg/gnc-beta-carotene-beta-karotin-za-zrenieto-i-ochite-6-mg-h100-kapsuli-12775/p
https://remedium.bg/floradix-bilkova-krav-bilkovo-plodov-eliksir-s-zhelyazo-h250-ml-19233/p
https://remedium.bg/floradix-multivitamin-energia-ot-prirodata-h250-ml-11061/pф
https://remedium.bg/centrum-men-a-z-vitamini-i-minerali-za-mazhe-h30-tabletki-69492/p
https://remedium.bg/regulatpro-bio-energien-kontsentrat-x350-ml-24582/p
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https://remedium.bg/LecoVita/b?sort=discount-desc&#
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BioSynex ThermoFlash Premium 
Безконтактен термометър 

+ ПОДАРЪК KINECARE 
Термо-гел компрес

*Отстъпката е от стойността на комплекта.

ТРАХИЗАН, 
20 таблетки за смучене
При възпаление и болки в гърлото – 
с антибактериално действие, антисептичен 
ефект, бързо облекчава болката.

Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни 
и деца над 6 години. Преди употреба прочетете 
листовката. ИАЛ: А 34/12.02.2015

ТРАХИЗАН, 

OMRON GT 720 Безконтактен 
термометър за чело
Надежден и лесен за употреба. 
Измерване за 1 секунда с 
инфрачервен лъч. 3в1 – измерване 
на повърхности и температура на 
околна среда.

ДЕВИРАЛ, 30 капсули
За силен имунитет – нормална функция на 
имунната система; защита на клетките 
от оксидативен стрес; намаляване на 
чувството на отпадналост и умора.

9900
13200

829
975

1152
1355

Всички добре знаем, от житейския си опит, че за „нор-
мална“ телесна температура се приема 37°C, но това 
е само една осреднена стойност. Реално нормалната 
температура на тялото може да бъде по-висока или по-
ниска. Измерването на температура над или под тази 
стойност не означава автоматично, че сме болни. Върху 
температурата на тялото могат да влияят различни фак-
тори, сред които възраст, пол, активност или коя част 
на деня е. Най-значим сред тези фактори е възрастта. 
Тялото на възрастните хора изпитва най-големи трудности 
с регулирането на температурата, защото с напредването 
на възрастта губи тази си способност. Затова е нормално 
хората от третата възраст да имат по-ниска температура 
на тялото. 

Въз основа на възрастта, за нормална телесна темпера-
тура се приема: 
При бебета и деца от 36.6°C до 37.2°C.
При възрастни от 36.1°C до 37.2°C.
При възрастни над 65 години – под 37°C.
Разбира се, това също са обобщени показатели и тем-
пература може да варира при отделния човек с около 
половин градус.
Високата температура може да е признак на заболяване 
и може да бъде понижена с медикаменти (антипиретици) 
или с нефармакологични мерки. Препоръчва се да се 
прилагат лекарства при температура над 38.5°C с цел 
облекчаване на дискомфорта и понижаване на темпера-
турата до нормални нива.

Нормална телесна температура: 37°C
12200
13555

*
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https://remedium.bg/biosineks-thermoflash-lh-26-bezkontakten-termometar-059928/p
https://remedium.bg/omron-gentle-temp-720-infracherven-termometar-za-chelo-131980/p
https://remedium.bg/trahizan-h20-tabletki-za-smuchene-1036/p
https://remedium.bg/deviral-kaps-30br-056342/p


Настинка и грипwww.remedium.bg  

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

str. 9str. 9

https://remedium.bg/locations


Пробиотици   www.remedium.bg  

1402
1649
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https://remedium.bg/procombo-probiotik-prebiotik-554-mg-h10-kapsuli-66328/p


Храносмилателна системаwww.remedium.bg  

ТАЛЦИД, 
20 таблетки за дъвчене
За симптоматично лечение на: киселини и 
оплаквания, свързани с повишена киселинност, 
гастро-езофагеален рефлукс, остър и хроничен 
гастрит.

20 таблетки за дъвчене

391
489

ЛАКТОФЛОР Биоплюс, 60 капсули
Българският пробиотик + 
пребиотик с нова подобрена 
формула. 6 млрд. активни добри 
бактерии. Специални стомашно-
устойчиви DR капсули. За чревен 
комфорт и имунитет.

БИО-КУЛТ, 60 капсули
Комплексна грижа за цялото 
семейство – в помощ 
на имунната система 
и балансираната чревна 
микрофлора.

БИО-КУЛТ, 
Комплексна грижа за цялото 
семейство – в помощ 
на имунната система 
и балансираната чревна 
микрофлора.

ДулкоНатурал, 20 таблетки
Натурално облекчение при запек, 
без привикване. За нормална 
перисталтика и чревен пасаж. 
За оптимален комфорт на 
храносмилателната система. 
100% натурални съставки – киви 
и горски слез. Само 1 таблетка 
дневно.

1319
1649

ОМНИ БИОТИК Стрес, 
28 сашета
За да останеш здрав след стресова ситуация, 
е нужна специфична пробиотична комбинация.

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

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

1682
1979

5929
6975

3124
3675

1007
1185

Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 12 
години. Съдържа хидроталцит. Преди употреба прочетете 
листовката. A 0193/15.10.2020

Хранителна добавка за лица над 12 години. Да не се използва 
като заместител на разнообразното и балансираното 
хранене.

str. 11str. 11

https://remedium.bg/bayer-taltsid-tabletki-za-davchene-pri-stomashni-kiselini-i-gastrit-500-mg-h20-br-838/p
https://remedium.bg/dulkonatural-tb-300mg-20br-058281/p
https://remedium.bg/laktoflor-bio-plyus-probiotik-prebiotik-za-stomashno-chreven-komfort-i-silen-imunitet-x60-kapsuli-137778/p
https://remedium.bg/omni-biotic-stres-ripear-sashe-28br-h3-gr-141637/p
https://remedium.bg/bio-kult-probiotik-za-hranosmilatelnata-i-imunnata-sistema-h60-kapsuli-10525/p
https://remedium.bg/bio-kult-migrea-multifunktsionalna-formula-za-nervnata-sistema-h15-kapsuli-150308/p


Храносмилателна система   www.remedium.bg  

1551
1825

526
619
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https://remedium.bg/sandoz-lineks-kompleks-aktivna-formula-3-h14-kapsuli-146556/p
https://remedium.bg/sandoz-lopedium-protiv-diaria-s-barz-efekt-2mg-h10-tvardi-kapsuli-11781/p


Храносмилателна системаwww.remedium.bg  

2197
2585

1087
1279

1730
2035
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https://remedium.bg/natural-factors-papaya-enzimi-s-amilaza-i-bromelain-h60-br-davchashti-tabletki-141403/p
https://remedium.bg/natural-factors-lg-cleanse-detoks-formula-325-mg-x90-kapsuli-135224/p


Нервна система   www.remedium.bg  

МАГНЕЗИЙ 250 mg, 
90 таблетки
Допринася за нормалното 
функциониране на нервната 
система, нормалното състояние 
на мускулите, костите и 
зъбите; за намаляването на 
чувството на отпадналост и 
умора.

1087
1359

СУПРАВИТ 
Магнезий + витамин В6, 
30 таблетки
При интензивно натоварване 
– психическо, емоционално и 
физическо; при стрес; при 
мускулни крампи.

SANA HEMP Коноп 6.9 mg
Растителни капсули от коноп с 
високо съдържание на канаидиолова 
киселина. Има цялостен укрепващ и 
балансиращ ефект върху организма 
и нервната система. Подходящ 
при редица автоимунни и хронични 
заболявания. Без психотропен ефект.

НеоМагни Форте 
Магнезий и витамин В6, 50 таблетки
Висока доза магнезий за висока доза енергия. 
Допринася за намаляване на умората 
и изтощението. Спомага за нормално 
функциониране на нервната система и 
мускулите.

МАГНУМ Антиспазми 
Магнезий + витамин В6 + калий, 
50 таблетки
При оплаквания от болезнени крампи или от 
постоянно потрепване на клепачите.

30 капсули 90 капсули90 капсули

871
1025

671
789

854
1005

7020
7800

15750
17500
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https://remedium.bg/gnc-magnesium-magneziy-250-mg-h90-tabletki-12733/p
https://remedium.bg/neomagni-forte-pri-umora-i-iztoshtenie-h50-tabletki-150969/p
https://remedium.bg/supravit-magneziy-vitamin-b6-pri-stres-i-umora-250-mg-x30-tabletki-4690/p
https://remedium.bg/magnum-antispazmi-h50-tabletki-naturprodukt-9088/p
https://remedium.bg/sana-hemp-3570/b


При болкиwww.remedium.bg  

2444
3055
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https://remedium.bg/vitagold-maxofen-za-zdravi-stavi-kosti-muskuli-i-nervna-sistema-h30-kapsuli-150571/p


Коса, кожа, нокти   www.remedium.bg  

на
 в

си
чк

и продукти на марката

-10%

Месец на 

Естествени продукти 
за красива, 

хидратирана 
и еластична кожа

... с мисъл за вас!

2870
31895066

5629
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https://remedium.bg/webber-naturals-kolagen-30-h120-tabletki-151925/p
https://remedium.bg/webber-naturals-kolagen-s-lizin-i-vitamin-s-h120-tabletki-5783/p


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

1645
1935

3846
4525

2422
2849

1759
2069
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https://remedium.bg/nature-s-way-16/b?sort=discount-desc&#


Омега-мастни киселиниwww.remedium.bg  

NATROL Омега-3 масло от крил 
1000 mg, 30 капсули
Подпомага регулирането на 
нивата на холестерола. 3 пъти 
по-силен от рибеното масло. 
Съдейства за понижаване 
нивата на триглицеридите.

ESPRICO, 60 капсули
За по-добра концентрация и балансирано 
поведение при децата.

GRASSBERG Оmega 3-6-9 
Баланс 1000 mg, 60 капсули
Балансиран комплекс от 
омега-3, -6 и -9. Подпомага 
цялостното здраве. Съдейства 
за добро сърдечно здраве. 
Спомага мозъчната функция.

4674
5499

3294
3875

2294
2699

Много хора са чували за ползите от омега-мастните 
киселини, но повечето нямат познания за различните 
им роли за подобряването на здравето. Диетолозите 
са запознати с храните и добавките, представляващи 
източник на омега-мазнини, но е добре да знаем 
каква роля играят в тялото и как допринасят за 
здравето. 
Омега-3, омега-6 и омега-9 мастните киселини са 
важна част от диетата ни и всяка една от тях има 
редица ползи за здравето. Добре е обаче храни-
телният ни режим да е с балансирано съдържание 
на различните мастни киселини, защото дисбалансът 
между тях може да доведе до здравословни про-
блеми.
Когато говорим за мастни киселини трябва да се 
знае, че всички определяни като „омега“ са ненаси-
тени. Ненаситените мастни киселини се класифици-
рат или като мононенаситени, например омега-7 и 
омега-9, или като полиненаситени, например омега-3 
и омега-6. Омега-3 мастните киселини са изключи-
телно важни. Те имат много важни ползи за здравето 
на тялото и мозъка. Омега-3 мастните киселини са 
вид мазнини, които тялото не може да синтезира 
и поради това се наричат още „есенциални“. Това 
означава, че трябва да се набавят чрез храната. Пре-
поръките на диетолози предвиждат диетата ни да 
включва две порции мазна риба седмично, която е 
богата на омега-3 ейкозапентаенова киселина (EPA) и 
докозахексаенова киселина (DHA). Омега-6 мастните 
киселини също са есенциални, така че трябва да 
бъдат приемани чрез храната. Тези мазнини се из-
ползват предимно за енергия и за имунната система. 
Омега-9 мастните киселини са мононенаситени и 
не са строго „есенциални“. Всъщност те са най-раз-
пространените мазнини в повечето клетки в тялото, а 
консумирането на богати на тях храни може да има 
редица ползи, като понижаване на лошия холестерол 
при диабетици или за подобряване на инсулиновата 
чувствителност. Омега-7 мазнините също са неесен-
циални мастни киселини и имат полезни ефекти вър-
ху здравето, като повишаване на добрия холестерол 
и понижаване на лошия.

С какво са полезни 
омега-мастните 

киселини
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https://remedium.bg/natrol-omega-3-maslo-ot-kril-1000mg-h30-kapsuli-5126/p
https://remedium.bg/esprico-s-portokalov-vkus-pri-detska-hiperaktivnost-h60-davchashti-kapsuli-135601/p
https://remedium.bg/omega-3-6-9-balans-kaps-1000mg-60br-grassberg-057206/p
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Гъбички   www.remedium.bg  

2884
3605
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https://remedium.bg/polineyl-lecheben-lak-za-nokti-protiv-gabichki-x3-3-ml-9461/p


Гъбичкиwww.remedium.bg  

1359
1599

922
1085

2277
2679
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https://remedium.bg/ekzoderil-krem-za-lechenie-na-gabichni-infektsii-1-h15-grama-sandoz-486/p
https://remedium.bg/ekzoderil-krem-za-lechenie-na-gabichni-infektsii-1-h30-grama-sandoz-79622/p
https://remedium.bg/ekzoderil-nailner-2v1-lak-za-lechenie-na-gabichni-infektsii-po-noktite-x5-ml-130772/p


Кръвно налягане   www.remedium.bg  

12870
14300

16560
18400
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https://remedium.bg/omron-m6-comfort-afib-avtomatichen-aparat-za-kravno-nalyagane-nad-lakat-154171/p
https://remedium.bg/omron-185/b?sort=discount-desc&#


Вени и хемороидиwww.remedium.bg  

РУВЕНОР Гел, 65 мл
Редуцира ненормално повишената капилярна 
пропускливост. Намалява отоците на 
краката и глезените. Охлажда възпалените 
места. 895

1119

ВИТАЛЕГ Гел, 80 г
Грижа за вашите крака при умора и тежест. 
Подобрява подвижността. Дава усещане за 
лекота и релаксация.

АСКЕТОН Гел, 50 г
За здрави вени. Разработен за 
облекчаване на симптомите на 
венозна недостатъчност.

РУВЕНОР Форте, 30 капсули+20 подарък
Допринася за доброто състояние на вените, 
венозните стени и капилярите. Оказва 
благоприятно влияние на венозната система. 
Подпомага укрепването на вените. 1303

1629

ФЛЕБОДИЯ 600 mg, 
30 таблетки
При разширени вени 
и хемороиди.

Флебодия 600 mg филм таблетки е лекарствен продукт 
за възрастни, без лекарско предписание. Преди употреба 
прочетете листовката. ИАЛ: А134/21.07.2008 2068

2585

1342
1579

849
999

АСКЕТОН 500 mg
За един добър венозен 
тонус. Подпомага 
устойчивостта на 
капилярите. Допринася 
за поддържане 
на доброто 
кръвообращение.

64 таблетки 96 таблетки2711
3189

2393
2815
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https://remedium.bg/fortex-ruvenor-gel-h65-grama-8577/p
https://remedium.bg/fortex-ruvenor-forte-h30-kapsuli-20-podarak-134772/p
https://remedium.bg/vitaleg-gel-pri-umora-i-tezhest-v-krakata-h80-grama-121616/p
https://remedium.bg/flebodia-pri-razshireni-veni-hemoroidi-tezhest-i-bolka-v-krakata-600mg-h30-tabletki-13656/p
https://remedium.bg/asketon-500-mg-za-dobro-kravoobrashtenie-h96-tabletki-134505/p


Алергии   www.remedium.bg  

АЛЕГРА 120 mg, 10 таблетки 
Живей нормално, освободи се 
от симптомите на алергия.** 
Облекчава симптомите на 
сезонен алергичен ринит – 
бърз ефект, 24-часова 
ефективност, без сънливост*. 
1 таблетка на ден.

ВИЗИН 
Капки за очи, 15 мл
Ефективно облекчение 
при зачервени и 
раздразнени очи.

Лекарствен продукт без лекарско предписание. Съдържа 
тетрахидрозолинов хидрохлорид. За възрасни и деца 
над 6 години. Преди употреба прочетете листовката. 
A0105/09.05.2019

*Въпреки малката вероятност от сънливост, уверете се, 
че това лекарство не повлиява на способността ви за 
шофиране или работа с машини. 
**Алергия като сезонен алергичен ринит.
Лекарствен продукт без рецепта за възрастни и деца 
над 12 години. Преди употреба прочетете листовката. 
А116/21.07.2016

Сезонният алергичен ринит, често наричан с попу-
лярното му име сенна хрема, е много често срещан 
проблем сред жителите на големите и гъстонаселени 
градове. Той се проявява, когато имунната ни сис-
тема реагира остро на външен алерген, като напри-
мер цветен прашец. Най-често срещаният алерген 
е цветен прашец (полен) от дърветата, тревите и 
плевелите. Повечето цветя образуват „тежки“ полени, 
който не се пренасят от вятъра и затова не предиз-
викват сенна хрема. Сезонът на този тип алергични 
реакции започва още през март и продължава чак 
до септември. 
Сезонните алергии са рядко срещани през зимата в 
нашата страна, но е възможно да имате алергичен 
ринит целогодишно. Негов причинител може да са 
битови алергени, например домашни акари, живо-
тински пърхот, изпражнения от насекоми, както и 
плесен или мухъл. В зависимост от причините за 
вашата алергия и мястото, където живеете може да 
имате сенна хрема през повече от един сезон.
Пролетните алергии са в резултат на цветния пра-
шец от дърветата. Известни причинители на алергич-
ни реакции са полените на дъба, маслиновото дърво, 
брезата, тополата, явора, кипариса и ореха. 
Обикновено тревният прашец е основната при-
чина за алергиите в края на пролетта и началото 
на лятото. Поленът е най-много по това време на 

годината, въпреки че тревата може да причини алер-
гии през голяма част от годината. Контактът с тревата 
може да доведе до сърбеж и уртикария при хора, 
които са алергични към тревния прашец, а това се 
нарича контактна уртикария. 
Сенната хрема е една от най-лесните за диагности-
циране алергии. Най-често алергичният ринит се ха-
рактеризира с признаци на хрема, сълзене от очите, 
зачервяване и оток на очите, кихане, които се про-
явяват в определен период на годината. Тестването 
за алергени рядко е наложително, защото лечението 
на алергичeн ринит е почти винаги едно и също, 
независимо от вида на алергена, към който проявя-
вате реакция. 
Идеалният начин да се предпазите от сенна хрема 
е като се опазите от причиняващите я алергени. Но 
когато те не могат да бъдат избегнати, се прибягва 
към медикаментозно лечение. Най-предпочитани 
са деконгестантите, които намаляват назалната кон-
гестия в горните дихателни пътища, както и антихи-
стамините. Изкуствените сълзи могат да помогнат за 
намаляване на раздразнението в очите. Друг начин 
за облекчаване на състоянието е т.нар. „напояване 
на синусите“. Редовното промиване на синусите с 
физиологичен разтвор може да помогне за разхлаб-
ване и измиване на слузта и хидратиране на носната 
лигавица.

Алергичният ринит – неудобството на 
модерното общество

769
1025

1106
1229
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https://remedium.bg/sanofi-alegra-pri-alergii-120-mg-h10-tabletki-22814/p
https://remedium.bg/vizin-kapki-za-ochi-0-05-h15-ml-168/p
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ГАРЦИНИЯ КАМБОДЖА 80 mg, 
60 капсули
Естествено средство за 
отслабване и регулиране 
на телесното тегло. 
Потиска апетита и блокира 
способността на тялото да 
натрупва мазнини. Поддържа 
кръвната захар и холестерола в 
нормални граници.

КЛА Конюгирана линолова киселина, 90 софтгел капсули
Конюгираната линолова киселина (CLA) е природна мастна 
киселина. КЛА подобрява начина, по който тялото складира и 
използва енергията и така регулира и подпомага процентното 
намаляване на телесните мазнини (в областта на талията, 
корема и ханша). Лесни за преглъщане меки капсули под формата 
на гел.

БЪРН 60, 60 таблетки
Съчетава действието на доказани съставки, благоприятстващи 
загубата на телесно тегло, като: екстракт от семена на 
гуарана, екстракт от листа на черен чай, екстракт от грозде, 
екстракт от корен на джинджифил, екстракт от семена на 
златно грозде, екстракт от копър. Мощна термогенна формула. 
Допринася за изгарянето на калориите с до 60%. Подпомага 
нормалния метаболизъм и повишава освобождаването на енергия 
от организма.

ОПТИХЕПАН Слим, 30 капсули
Допринася за здравето на черния дроб и за 
поддържане на оптимално телесно тегло. 
Антиоксидант.

4639
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3531
4709

1071
1260

1866
2195
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https://remedium.bg/gnc-total-lean-cla-total-liyn-kla-1000-mg-h90-kapsuli-12732/p
https://remedium.bg/gnc-total-lean-burn-cinnamon-total-liyn-barn-s-vkus-na-kanela-h60-tabletki-12731/p
https://remedium.bg/swanson-gartsinia-kambodzha-za-regulirane-na-tegloto-80-mg-h60-kapsuli-151196/p
https://remedium.bg/optihepan-slim-za-zdrav-cheren-drob-i-dobar-metabolizam-h30-kapsuli-145286/p
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Малко неща са от толкова голямо значение за нашето 
здраве, колкото водата. Всяка една клетка, мускул и 
става в телата ни разчита на водата, за да функциони-
ра правилно. Но не всички питейни води са еднакви. 
За да оптимизирате здравето си, водата, която пиете, 
не трябва да съдържа токсини, химикали и други за-
мърсители. Използването у дома на филтрираща кана 
или по-сложна система за филтриране на питейната 
вода може да има много положително отражение вър-
ху здравето, премахвайки от ежедневието ви онези 
вредни вещества, типични за днешното водоснабдя-
ване.
Повечето хора възприемат водата като даденост, без 
да мислят за безусловните й полезни свойства за тя-
лото. Водата подобрява храносмилането, работата на 
сърцето и цялата съдова система. Освен това нама-
лява риска да се разболеем от рак и прочиства ор-
ганизма от токсини. Помага ни да махнем излишните 
килограми. Помага на кожата ни да бъде здрава и да 
изглежда по-добре. И не на последно място ни дава 
енергия.
И докато всички вече добре знаем, че е препоръчи-
телно на ден да пием поне по два литра вода, дали 
се замисляме каква вода пием в своето ежедневие и 
как това се отразява на тялото ни? Съставът на водата 
е различен за всяка географска точка на планетата, а 
следователно и съставът на водата в нашето тяло. Най-
често тя се определя като твърда или мека. Твърда е 
тази вода, която има високо съдържание на минера-
ли. Меката вода е с ниско съдържание на минерали. 
Минералните и изворните води са изцяло натурални, 
с естествен произход и притежават относително по-
стоянен минерален баланс. Един от основните не-
достатъци на минералната вода е цената й, особено 
в сравнение с чешмяната, която е най-достъпният и 
лесен начин за утоляване на жаждата.
Домашните филтри за вода не са новост, но през 
последни години се наблюдават нововъведения, които 
направиха процеса на филтриране по-качествен, фил-
трите станаха по-лесни за употреба, а филтриращите 
системи – по-разпространени. Започна да се мисли 
и за ефекта върху природата. Тези неща направиха 
притежаването на филтър за вода у дома по-достъпно 
за всяко домакинство в Европа.
Изборът на филтър за вода оказва съществено вли-
яние върху качеството на водата. При ползване на 

неподходящ филтър, филтрираната вода може да се 
окаже с по-лоши качества от водата от чешмата по-
ради развитието на бактерии във филтъра или заради 
отстраняването на всички минерали от нея. Затова 
подберете филтър, който отговаря на вашите нужди 
по отношение на инсталиране, отстраняване на за-
мърсители, филтриращ обема и цена. Доверявайте се 
на проверени марки и се уверете, че филтрите са 
тествани в съответствие с международните стандарти, 
като NSF.
Най-често срещаните филтри за вода днес са тези с 
активен въглен, като могат да се намерят под формата 
на кани, гарафи, спортни бутилки. На пазара се пред-
лагат още филтри за директен монтаж към чешмата, 
гравитационни филтри, с обратна осмоза, филтри за 
хладилник, с UV-светлина и за дестилация.
Различни проучвания показват, че филтрите за чеш-
мяна вода с активен въглен могат да осигурят ва-
жна краткосрочна полза за общественото здраве чрез 
премахване на халогенирани DBP (дибутилфталат), но 
редовната смяна на филтрите е от решаващо значение 
за поддържане на добра ефективност. Следователно, 
ако основните минерали не са премахнати и филтърът 
се подменя често, филтрираната вода може да се 
смята за по-здравословна от чешмяна или бутилирана.
Но големите екологични проблеми пред качеството 
на водата, като замърсяването на почвите, остарява-
нето на инфраструктурата, остават. А решаването на 
нововъзникващите предизвикателства, като микроплас-
тиката, ще отнеме десетилетия. В резултат на това 
филтрите, които премахват или значително намаляват 
замърсителите във водата, могат да намалят рисковете 
и така да подобрят здравето на отделния човек и на 
цялото семейство.
Редовната смяна на филтрите с активен въглен е един-
ственият начин за справяне с отрицателните аспекти 
на филтрацията на водата. Реално филтрите с акти-
вен въглен улавят, но не убиват бактериите. Именно 
поради това, че не може да унищожи бактериите, 
филтърът всъщност може да се превърне в среда за 
размножаване на микроорганизмите, ако не се ползва 
и подменят според предписанията. Старият, несменен 
филтър може да се окаже опасен за здравето, тъй като 
използването му може да добави обратно във водата 
бактерии, които вече са били премахнати от нея при 
предходни пречиствания.

Ползи за здравето от 
филтрираната вода

str. 27str. 27
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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.

1116
1395

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

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 фитохормони.

PAPADOPOULOS Goldies 
Сухари с пшенично брашно, 3+1 бр.
Помагат за здравословното хранене на 
цялото семейство.
*Отстъпката е от стойността на комплекта.

FAMILIA Bio Organic 
Хрупкаво швейцарско 
био мюсли, 375/450 г
различни видове

711
889

VITALIA 
Хрупкаво мюсли, 
350/375 г
различни видове

986
1095

788
875

287
359

*

326
435
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https://remedium.bg/schoenenberger-chist-bio-sok-ot-artishok-h200-mililitra-19069/p
https://remedium.bg/papadopoulos-goldies-3-1-pshenichni-suhari-h510-grama-144156/p
https://remedium.bg/dragon-superfoods-bio-spirulina-na-prah-h200-grama-133953/p
https://remedium.bg/vitalia-crunchy-muesli-kranchi-myusli-s-banan-i-shokolad-x375-grama-140369/p
https://remedium.bg/dragon-superfoods-maka-na-prah-bio-h200-grama-126380/p
https://remedium.bg/familia-bio-organic-5022/b?sort=discount-desc&#
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https://remedium.bg/repelenti-4538/c#postFilters=brand;eq;5ecc2f056af72c3ad4d456f4
https://remedium.bg/bochko-uspokoyavasht-gel-sled-uhapvane-ot-nasekomi-h20-ml-28941/p
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Слънцезащитен флуид с много 
висока защита SPF50+. 

Водоустойчив. За нормална и 
комбинирана чувствителна кожа.

50 ml

Слънцезащитен крем с много 
висока защита SPF50+. 

Водоустойчив. За нормална и 
суха чувствителна кожа.

50 ml

БЕЗ КОНСЕРВАНТИ изброени в Анекс V на ЕК Регламент № 1223/2009; БЕЗ ДОБАВЕНИ АРОМАТИ; БЕЗ ГЛУТЕН.
Формула с минимално съдържание и освободена от никел, хром и кобалт. Всяка произведена партида се тества за 

съответствие, съгласно ЕС Регламент № 1907/2006. 

Погрижете се за кожата на лицето 
си преди  излагане на слънце с 

BioNike Defence Sun!

2299
3065

2084
2779
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https://remedium.bg/bionike-defence-sun-slantsezashtiten-fluid-s-matov-efekt-za-normalna-kombinirana-i-chuvstvitelna-kozha-spf50-h50-ml-150078/p
https://remedium.bg/bionike-defence-sun-topyasht-se-slantsezashtiten-krem-za-normalna-suha-i-chuvstvitelna-kozha-spf50-h50-ml-150075/p
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https://remedium.bg/merz-pharma-186/b#postFilters=category;eq;5ecc30286af72c3ad4d45a5e&postFilters=price;range;2000,5000
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ЕСТЕСТВЕНА ЗАЩИТА  МИНЕРАЛЕН ФИЛТЪР SPF30 
100% толерантна грижа за кожата, без химични UV филтри. Оптимална фотозащита и действие 

против дехидратация. Комфортна флуидна текстура, за невидимо покритие, без бели следи.

ЗАЩИТЕН ЛИФТИНГ КРЕМ 
С РАСТИТЕЛЕН ПРЕРЕТИНОЛ 

SPF30 [LUMO]
Видимо стяга лицевия контур и въз-
становява еластичността. Намалява поя-
вата на фините линии и бръчки. Съдър жа: 
арктическа термална вода, патентован 
екстракт от арктическа чер  вена боро-
винка, арктическа дива малина, хиа-
луронова киселина и цинков оксид.

ЗАЩИТЕН ДЪЛБОКО 
ХИДРАТИРАЩ КРЕМ SPF30  

[ARKTIS]
Облекчава и успокоява сухата, стегната 
и дехидратирана кожа. Възстановява 
ни ва та на хидратация. Заличава зачер-
вяванията и омекотява сухите участъци. 
Съдържа: арктическа термална вода, 
мас ла от арктически семена, бета 
комплекс и цинков оксид.

ЗАЩИТЕН ОЗАРЯВАЩ КРЕМ 
С ВИТАМИН C SPF30

[VALO]
Възвръща естественото и сияйно излъч -
ване на кожата. Повишава елас тич -
ността и предпазва кожата от преж де-
вре менно стареене. Съдържа: аркти-
чес ка термална вода, витамин C, хиа-
лу  ронова киселина, арктическа дива 
малина и цинков оксид.

4492
5989

4334
5779
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https://remedium.bg/lumene-nordic-bloom-lumo-mineral-krem-spf30-50ml-060097/p
https://remedium.bg/lumene-arctic-mineral-krem-spf30-50ml-060096/p
https://remedium.bg/lumene-valo-mineral-krem-vit-s-spf30-50ml-060095/p
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MISSHA 
Текстилна маска за лице, 19 г
различни видове

NIVEA Hydra Skin Effect Pure Hyaluron 
Дневен крем, 50 мл

POM PON Кърпички за 
почистване на грим, 20 бр.
Създадени да осигурят 
специална грижа и 
хидратиране.
различни видове

CLEANIC Naturals Тампони 
за почистване на грим от 
бамбук и памук, 110 бр.
Без съставки от животински 
произход. Напълно 
рециклируема опаковка.

199
249

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

LYCIA 
Кърпи за почистване на 
грим, 20 бр.
различни видове

209
299

1457
1619

164
219

294
309

269
359
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https://remedium.bg/misha-maska-litse-zelen-chay-19g-059213/p
https://remedium.bg/misha-maska-litse-nar-19g-059218/p
https://remedium.bg/misha-maska-litse-limon-19g-059211/p
https://remedium.bg/kliynik-tamponi-grim-naturals-bambuk-i-pamuk-110-broya-057510/p
https://remedium.bg/nivea-visage-hydra-skin-effect-ha-krem-dneven-50ml-059606/p
https://remedium.bg/koton-tamponi-grim-140-broya-058361/p
https://remedium.bg/lycia-3348/b#postFilters=category;eq;5ecc32e66af72c3ad4d45cf3
https://remedium.bg/pom-pon-3439/b#postFilters=category;eq;5ecc32e66af72c3ad4d45cf3
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BIONIKE Defence Color Спирала за интригуващ и съблазнителен поглед.

MASCARA Med 
XL Volume, 6 мл
За обем и 
растеж.

MASCARA Med 
Curl & Volume, 
7 мл
За по-извити, 
обемни мигли.

MASCARA Med 
UltraBoost, 10 мл
За плътност и 
обем.

GOLDEN ROSE New City Style 
Спирала за обем, дължина и 
прецизно разделени мигли
различни видове

319
399

Volume, 8 мл
Подходяща за хора с 
чувствителни очи и 
носещи контактни 
лещи. Незабавен ефект 
на фалшиви мигли, 
интензивен обем.

Extra Volume, 11 мл
За екстремно обемни 
мигли. Покрива миглите 
една по една, допринасяйки 
за ефекта на извиване. 
Умножава обема на 
миглите 3 пъти само след 
две нанасяния.

3D Volume, 11 мл
С незабавен 3D ефект 
само с едно нанасяне. 
Осигурява обемни, дълги 
и извити мигли.

PHARMA HYALURON 
Обемен филър за устни, 7 мл
За обем, плътност и блясък на 
устните.
марсала/роуз

2309
3299

1552
2069

1687
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1822
2429

1349
1799
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https://remedium.bg/spirala-za-migli-31899/c?sort=discount-desc&#postFilters=brand;eq;5ecc2f1f6af72c3ad4d45731
https://remedium.bg/mascara-med-xl-volume-spirala-za-obem-i-rastezh-na-miglite-h6-ml-142750/p
https://remedium.bg/mascara-med-curl-volume-spirala-za-izviti-i-obemni-migli-h7-ml-150207/p
https://remedium.bg/mascara-med-ultra-boost-spirala-za-vpechatlyavasht-obem-i-dalzhina-na-miglite-h10-ml-150208/p
https://remedium.bg/golden-rose-city-style-spirala-za-obemni-i-dalgi-migli-1788/p
https://remedium.bg/pharma-hyaluron-obemen-filar-za-ustni-tsvyat-marsala-x7-ml-130815/p
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Матиращ фон дьо тен SPF15
За чувствителна и нетолерантна кожа 30 ml

Различни нюанси
Почти недоловимо фината текстура матира тена на ко-
жата и благодарение на специалната средиземноморска 
смола контролира нежеланото лъщене в Т-зоната на ли-
цето. Придава естествено изглеждащ вид и минимизи-
ра порите и несъвършенствата, като подобрява текс-
турата на кожата. Обогатен с  Glow Factor“ - специален 

комплекс от антиоксиданти и антистрес активни със-
тавки, които озаряват лицето, придават на кожата сияен 

и здравословен блясък. Тестван като некомедогенен. 

С кремообразна текстура, която приятно се топи върху кожата, създава из-
ключителен комфорт и безупречен цвят през целия ден. Осигурява сатенен 
ефект и благодарение на специалната комбинация от растителни екстракти 
изглажда лицето, намалява фините бръчки и признаците на умора. Обогатен с 
“Glow Factor”, изключителен комплекс от антиоксиданти и антистресови ак-
тивни съставки, които озаряват лицето и придават на кожата здрав блясък.

Антиейджинг фон дьо тен с фактор SPF15
За чувствителна и нетолерантна кожа 30 ml
Различни нюанси

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

2815
3519

3519
4399
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https://remedium.bg/bionike-defence-mat-zone-matirasht-fon-dyo-ten-za-litse-za-chuvstvitelna-kozha-401-ivore-133159/p
https://remedium.bg/bionike-defence-color-lifting-anti-eydzh-fon-dyo-ten-za-litse-spf15-tsvyat-205-cognac-145550/p
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СМАРТ
ЧАСОВНИКА 
Huawei GT2 E 

  1 от 3 

ЗА ТОЧНИ 
МЪЖЕ

СКАНИРАЙ ТУК, ЗА ДА 
СЕ РЕГИСТРИРАШ

1.

2.

3.

НАГРАДИ
КУПИ ПРОДУКТ С МАРКА 

РЕГИСТРИРАЙ КАСОВАТА БЕЛЕЖКА 
НА АДРЕС:  FA-PROMO.BG

УЧАСТВАЙ ЗА

При покупка на продукт Fa Schauma или Taft на стойност минимум 2 лева и регистриране на касовата бележка на https://www.fa-promo.bg/, 
участвате в томбола за спечелването на смарт часовник Huawei GT2 E. В промоцията не участват твърди сапуни Fa. 
Период на промоцията 01.05-31.05.2021 г.  Организатор на промоцията е Хенкел България ЕООД. Пълни правила, както и нашата политика за защита 
на личните данни може да намерите на https://www.fa-promo.bg. Изображението на наградата е с илюстративна цел и може да се различава.

При покупка на продукт Fa Schauma или Taft на стойност минимум 2 лева и регистриране на касовата бележка на https://www.fa-promo.bg/, 

Fa 
дезодорант/рол-он/стик, 
50-150мл, 
различни видове

Taft 
стилизант, 

различни видове

Schauma 
шампоан 250мл, 

различни видове

Schauma 

шампоан 400мл, 

различни видове

Fa 
душ-гел 250мл,  
различни видове

279
399

300
429

324
499

246
379

502
669

str. 38str. 38

https://remedium.bg/fa-2597/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/taft-1616/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/schauma-2599/b


Грижа за мъжаwww.remedium.bg  

BIC Flex 5 Еднократна 
самобръсначка с пет ножчета, 
подвижна глава и овлажняваща 
лента с алое вера и 
витамин Е, 3 бр.

GILLETTE Skinguard 
Самобръсначка за мъже с 
чувствителна кожа с 
2 ножчета, 1 бр.

GILLETTE 
Гел за бръснене, 170/200 мл
различни видове

L’OREAL Paris Men expert 
Дезодорант, 150 мл
Рол-он, 50 мл
различни видове

JACQUES BATTINI 
Swarovski Тоалетна вода, 
100 мл
различни аромати

2783
3479

RIVANA Beard Odin 
Натурално масло за брада, 30 мл
Блендата от растителни и 
етерични масла се абсорбира бързо 
от кожата и косъма на брадата, 
като й придават жизненост. Засилва 
растежа на косъма, правейки го по-
мек и гладък. Оставя хладна нотка 
на свежест.

909
1299

377
539

1702
2269

671
745

875
1029
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https://remedium.bg/bic-flex-5-samobrasnachka-za-mnogokratna-upotreba-za-mazhe-h3-broya-154071/p
https://remedium.bg/loreal-men-expert-carbon-protect-deo-sprey-protiv-izpotyavane-za-mazhe-h150-ml-139365/p
https://remedium.bg/loreal-men-expert-carbon-protect-deo-rol-on-protiv-izpotyavane-za-mazhe-h50-ml-139367/p
https://remedium.bg/gillette-skinguard-samobrasnachka-za-mazhe-s-chuvstvitelna-kozha-h1-broy-150630/p
https://remedium.bg/jacques-battini-swarovski-platinum-toaletna-voda-za-mazhe-h100-ml-151030/p
https://remedium.bg/gillette-skinguard-sensitive-gel-za-brasnene-za-mazhe-s-chuvstvitelna-kozha-h200-ml-150628/p
https://remedium.bg/rivana-beard-odin-naturalno-maslo-za-brada-odin-za-rastezh-h30-ml-148048/p
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727
1039

3966
4175

3966
4175

862
1149
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https://remedium.bg/pampers-2804/b
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BABYLINO 
Бебешки пелени
Доказана ефективна 
защита и нежна 
грижа за вашето 
бебе.
VALUE PACK, 
различни размери

PUFIES Sensitive Пелени
Грижа за вашето бебе 
още от първия ден. 
Вече с три каналчета 
за по-бързо попиване на 
течността и суха кожа 
през нощта.
различни размери

БЕБО 
Шампоан за коса 
и тяло, 300 мл

БЕБО Масажно 
олио, 150 мл

SEPTONA Памучни тампони за 
почистване на бебешка кожа, 
90 бр.
Изработени от 
100% естествен памук. 
Без аромати. Продуктът 
попива добре и не дразни 
деликатната кожа на бебето.

375
469

BEBELAN Мокри кърпи, 80 бр. с капаче

236
295

БЕБО – българска натурална козметична линия на основата на невен.

1563
1839

2460
2589

781
919

803
945

БЕБО 
Подхранващо 
мляко, 300 мл

820
965
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https://remedium.bg/babylino-sensitive-vp-4-maxi-peleni-za-bebeta-7-18-kg-h50-broya-140896/p
https://remedium.bg/babylino-sensitive-vp-3-midi-peleni-za-bebeta-4-9-kg-h56-broya-140895/p
https://remedium.bg/septona-bebe-tamponi-za-pochistvane-90-broya-058358/p
https://remedium.bg/pufis-peleni-sensitive-big-pack-4-maxi-9-14kg-88-broya-057164/p
https://remedium.bg/bebelan-bebeshki-mokri-karpi-s-neven-i-layka-h80-br-67291/p
https://remedium.bg/bebelan-bebeshki-mokri-karpi-s-aloe-i-layka-h80-br-24973/p
https://remedium.bg/bebelan-bebeshki-mokri-karpi-sas-smradlika-i-layka-h80-br-3545/p
https://remedium.bg/bebo-masazhno-olio-za-bebeta-x150-ml-137794/p
https://remedium.bg/bebo-podhranvashto-mlyako-za-bebeta-i-detsa-x300-ml-137796/p
https://remedium.bg/bebo-shampoan-za-kosa-i-tyalo-za-bebeta-i-detsa-x300-ml-137793/p
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HiPP надминава 
органик. 

hippbeyondorganic.bg

Да надминем органик 

 

за нас означава да правим повече, 
отколкото изисква биологичният знак на ЕС.

Най-доброто от природата
Най-доброто за природата

+ над 60 години опит в биологичното земеделие

+ ферми с хуманно отношение към животните, следващи строгите HiPP стандарти

+ изследвания за опазване на видовете и насърчаване на биоразнообразието

+ по-стриктни критерии за оценка, отколкото законът изисква

+ повече от 260 проверки на всяко бурканче

+ климатично неутрално производство на бурканчетата

Аз гарантирам това с моето име.

ПРОМОЦИЯ
био плодови пюрета

и

125г

212
265
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https://remedium.bg/hipp-10/b?sort=discount-desc&#


Мама и бебеwww.remedium.bg  

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

388
485

BEBELAN Puree 
Месно меню, 220 г
различни видове

188
235

MILUPA 
Млечна плодова каша след 
6-месечна възраст, 250 г
С балансиран хранителен състав, 
лесна за усвояване, улеснява 
периода на захранване. 
С добавени желязо, витамин D и 
калций. Без добавена захар.

BABE КОМПЛЕКТ
Мляко за тяло, 500 мл + Душ гел, 500 мл
Всекидневна грижа и хигиена за бебета и деца.

*Отстъпката е от стойността на комплекта.

MEDELA Purelan 
Крем за зърна, 37 г
Бързо облекчение. Натурален продукт, 
безопасен за вас и вашето бебе. Ултра чист 
медицински ланолин. Без мирис, добавки и 
консерванти.

MEDELA Purelan 

БОЧКО 
Шампоан за коса и тяло, 
400 мл
различни видове

327
409

1539
2199

662
779

НОВО

2358
3369

*
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https://remedium.bg/plasmon-314/b
https://remedium.bg/babe-pediatric-promo-komplekt-za-bebeta-i-detsa-dush-gel-i-mlyako-za-chuvstvitelna-kozha-151618/p
https://remedium.bg/ovko-spageti-boloneze-za-detsa-nad-8-mesetsa-h220-grama-5879-24156/p
https://remedium.bg/medela-purelan-krem-za-suhi-i-chuvstvitelni-zarna-h37-grama-1915/p
https://remedium.bg/milupa-ml-kasha-miks-plodove-250gr-059748/p
https://remedium.bg/bochko-shampoan-za-kosa-i-tyalo-za-detsa-i-bebeta-lavandula-h400-ml-21424/p
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599
749

423
529

377
539
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https://remedium.bg/johnson-s-baby-2782/b
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CHICCO 
Слънцезащитен спрей SPF 50+, 
150 мл
Висока защита от слънчевите 
лъчи. Специално разработена 
формула, подходяща за 
бебешката кожа. Лесен за 
нанасяне. С витамин Е.

ТЬОПФЕР 
Детски душ 
гел и шампоан, 
200 мл

1287
1609

ORAL-B Електрическа 
четка за зъби за деца 
над 3 години
различни видове

SEBAMED 
Шампоан, 500 мл

1660
2075

DISNEY 
Шампоан за коса и 
тяло, 250 мл
Специално 
разработен за 
деца. С натурални 
съставки, без 
парабени и SLS/SLES.
различни видове

399
499

1589
2119

3289
4699
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https://remedium.bg/chicco-slantsezashtitno-sprey-mlyako-za-litse-i-tyalo-za-detsa-spf-50-x150-ml-29442/p
https://remedium.bg/oral-b-stage-power-frozen-elektricheska-chetka-za-zabi-za-detsa-nad-3-godini-h1-broy-152064/p
https://remedium.bg/oral-b-stage-power-cars-elektricheska-chetka-za-zabi-za-detsa-nad-3-godini-h1-broy-152066/p
https://remedium.bg/topfer-dush-gel-i-shampoan-super-sila-za-malki-geroi-x200-ml-128662/p
https://remedium.bg/topfer-dush-gel-super-dush-za-super-momicheta-x200-ml-128661/p
https://remedium.bg/sebamed-baby-shampoan-za-detsa-x500-ml-149585/p
https://remedium.bg/disney-spiderman-shampoan-za-kosa-i-tyalo-x250-ml-142162/p
https://remedium.bg/disney-frozen-shampoan-i-balsam-za-krasiva-kosa-x250-ml-131253/p
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509
679

509
679

1024
1365

509
679
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https://remedium.bg/dentaid-3268/b?sort=discount-desc&#
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FluorKIN Infantil 
Паста за зъби с вкус 
на ягода за деца над 
1 година, 50 мл

FlourKIN 
Infantil Вода 
за уста с 
вкус на ягода 
за деца над 
5 години, 
500 мл

FluorKIN Junior 
Паста за зъби с вкус 
на кола за деца над 
6 години, 75 мл

ОROBEN 
Вода за уста, 
150 мл

ОROBEN 
Гел за уста, 
15 мл

Хомеопатична паста за зъби 
грейпфрут/лимон, 75 мл

Хомеопатична паста за зъби 
джинджифил и лайм/мастиха, 
75 мл

Хомеопатична 
вода за уста 
грейпфрут, 
250 мл

Хомеопатична паста за зъби Хомеопатична паста за зъби 

FlourKIN – ежедневна грижа за оралната хигиена при най-малките и децата.

Медицински изделия за лечение на афти, гингивити, възпалени 
венци и малки лезии в устата. Намаляват болката и подпомагат 
заздравяването.
• 100% натурални продукти.
• Препоръчват се за превантивна защита срещу вируси и 
бактерии в устната кухина.
• Подпомагат възстановяването на устната лигавица в периоди 
на особена чувствителност.
• При ежедневно приложение OROBEN Вода за уста поддържа 
венците здрави и способства за хигиената на устата.

ОROBEN 
Гел за уста, 
15 мл

BILKA Homeopathy за природосъобразен начин на живот...

259
399

569
875

396
609

1696
1995

260
289

302
335

368
409
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https://remedium.bg/kin-pasta-za-zabi-kids-50ml-056886/p
https://remedium.bg/kin-voda-za-usta-kids-500ml-056889/p
https://remedium.bg/kin-pasta-za-zabi-junior-s-vkus-na-kola-75ml-056888/p
https://remedium.bg/aboka-oroben-gel-za-usta-h15-ml-060123/p
https://remedium.bg/aboka-oroben-voda-za-usta-%D1%85150-ml-060122/p
https://remedium.bg/bilka-209/b?sort=discount-desc&#postFilters=category;eq;5ecc30456af72c3ad4d45a88
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F-

Ca

Флуорид F-FФлуорид

Калции Caa

FF

CCaa

ФФФлуоридлуоридлуоридлуоридлуоридлуорид

КалцииалцииКалцииККалции

elmex® 
Caries Protection
Предпазва от кариес и 
реминерализира отслабения емайл 
с амино- флуорид и калций.

Заложете на сигурността 

SWISS
MADE

Открийте първата
ултра мека четка
за зъби elmex!

ULTRA SOFT
Заложете на сигурността 

elmex® Caries
Protection Professional
Високоефективна защита от кариес с 
неутрализатор на захарна киселина за 
обезоръжаване на захарните киселини в 
плаката, преди да могат да увредят зъбите ви.

599
665

599
665

692
769

719
899

580
725
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https://remedium.bg/elmex-3573/b?sort=discount-desc&#
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AQUAFRESH Senses 
Паста за зъби, 75 мл 

AQUAFRESH Intense 
Паста за зъби, 75 мл

AQUAFRESH Pure White 
Паста за зъби, 75 мл

292
365

292
365

YOTUEL 
Избелваща паста за зъби, 50 мл
Бързо, безболезнено и безвредно 
избелване на зъбите. Ниска 
абразивност, силно антиплаково 
и антикариесно действие. 
Богата на ксилитол.

1055
1319

LACALUT Activ Паста за зъби, 75 мл
Специална дентална грижа за здрави венци и 
естествено бели зъби.

LACALUT Sensitive Паста за зъби, 75 мл
Защитава и успокоява болезнено чувствителните 
зъби и нежно избелва.

VITIS Whitening Избелваща паста 
за зъби, 100 мл
За ежедневна употреба. Избелва 
и възстановява естествената 
белота на зъбите, премахва 
петната и предотвратява 
образуването им.

298
459

806
1075

НОВО

879

1+1
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https://remedium.bg/astera-3432/b?sort=discount-desc&#postFilters=category;eq;5ecc33c66af72c3ad4d45e03
https://remedium.bg/yotuel-pharma-izbelvashta-pasta-za-zabi-h-50-ml-15255/p
https://remedium.bg/vitis-whitening-izbelvashta-pasta-za-zabi-x100-ml-136023/p
https://remedium.bg/lakalut-aktiv-izbelvashta-s-enzimi-2h75ml-060366/p
https://remedium.bg/lakalut-senzitiv-i-izbelvashta-s-enzimi-2h75ml-pz-060367/p
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577
769

577
769

367
489

349
465
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https://remedium.bg/trisa-328/b?sort=discount-desc&#postFilters=category;eq;5ecc30456af72c3ad4d45a88
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ARM & HAMMER Advance White 
Избелваща паста за зъби, 75 мл

SPLAT Special Blackwood Паста за зъби, 75 мл
Силно активна черна паста за зъби за 
ефективно безопасно избелване на емайла.

924
1155

COREGA Фиксиращ крем за протези, 40 г
различни видове

ORAL-B Vitality 
100 3D White/
Sensi Ultra Thin 
Електрическа 
четка за зъби

BIO-CARE 
Четка за зъби
различни видове

BIO-CARE 
Четка за зъби
различни видове

BIO-CARE 
Четка за зъби
различни видове

BIO-CARE 
Четка за зъби
различни видове

LISTERINE Total Care 
Вода за уста, 1 л
6 ползи за цялостно здраве на 
устната кухина. Премахва 99% 
от бактериите.

319
425

251
335

3658
5225

692
769

1115
1239
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https://remedium.bg/arm-hammer-advanced-white-extreme-izbelvashta-pasta-za-zabi-h75-ml-15360/p
https://remedium.bg/oral-b-vitality-100-sensi-ultra-thin-elektricheska-chetka-za-zabi-h1-broy-152070/p
https://remedium.bg/oral-b-vitality-3d-white-elektricheska-chetka-za-zabi-rozova-152087/p
https://remedium.bg/splat-blackwood-izbelvashta-pasta-za-zabi-s-ekstrakt-ot-cherno-darvo-h75-ml-19379/p
https://remedium.bg/bio-care-jade-silver-chetka-za-zabi-s-nefrit-i-srebro-razmer-medium-soft-h1-broy-147761/p
https://remedium.bg/corega-ekstra-silen-fiksirasht-krem-za-zabni-protezi-sas-svezh-vkus-h40-grama-19118/p
https://remedium.bg/corega-ekstra-silen-originalen-vkus-fiksirasht-krem-za-zabni-protezi-h40-grama-14698/p
https://remedium.bg/listerinetotal-care-antibakterialna-voda-za-usta-s-6-deystvia-h1-l-24116/p
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1215
1519

1439
1799
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https://remedium.bg/ikarov-31/b
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Портокаловата кожа, позната още с термина целулит, е 
безвредно, но много често срещано състояние на ко-
жата, здравословен проблем на съединителната тъкан, 
който засяга едновременно лимфната и кръвоносната 
система. Най-често се наблюдава в областта на седа-
лището, бедрата, ханша и корема. Много по-характер-
на е за жените, в сравнение с мъжете.
Много хора се опитват с променлив успех да подо-
брят външния вид на кожата си чрез загуба на тегло, 
упражнения, масаж и кремове. Предлагат се и меди-
цински решения за лечение на това състояние на ко-
жата, широко възприемано като естетичен дефект, ма-
кар резултатите да не са незабавни или дълготрайни.
Въпреки че не е болестно състояние, целулитът пред-
ставлява козметичен проблем за голям брой хора. Точ-
ната причина за него не е известна, но изглежда, че 
е резултат от взаимодействие между съединителната 
тъкан в дермалния слой, който се намира под повърх-
ността на кожата, и слоя мазнини, който е точно под 
него. При жените мастните клетки и съединителната 
тъкан в този слой са подредени вертикално. Ако маст-
ните клетки се издигат в слоя на кожата, това прида-
ва добре познатата „портокалова кожа“. При мъжете 
тъканта има кристална кръстосана структура, което 
може да обясни защо е по-малко вероятно да имат 
целулит, отколкото при жените.
Освен това в развитието на целулит голяма роля имат 
и хормонални фактори, а генетиката определя струк-
турата на кожата и типа на тялото. Други фактори, 
като тегло и мускулен тонус, също влияят върху това 
дали имате целулит, въпреки че може да се прояви 
дори при хора с активен и здравословен начин на 
живот.
Целулитът е много по-често срещан при жените, от-
колкото при мъжете. Обикновено се среща след на-
вършване на 25 – 30 години, но може да засегне и 
по-млади хора, включително тийнейджъри. Много мо-
мичета развиват някакъв целулит след пубертета. Това 
е така, защото мазнините при жените обикновено се 
разпределят в бедрата и седалището. Той е по-често 
срещан и с напредването на възрастта, когато кожата 
губи своята еластичност.
Повишаването на теглото може да направи целулита 
по-забележим, но някои слаби хора също имат целу-
лит. Има наблюдения за появата му като наследствена 
характеристика, така че е възможно генетиката да иг-

рае най-голямата роля за това дали ще развиете целу-
лит. Застоялият начин на живот и бременността също 
могат да увеличат шансовете за целулит.
Най-разпространени и достъпни средства за борба с 
целулита са козметичните продукти за локално при-
ложение, които могат да помогнат за намаляване из-
пъкването му. Твърди се, че те стягат кожата, което 
я прави да изглежда по-гладка, освен това добавят 
влага, която може да намали появата на целулит.
Често, под формата на крем или гел, тези продукти 
съдържат и натурални съставки, увеличаващи притока 
на кръв към зоната и действат като диуретик. Това 
може да промени съдържанието на вода в мазнините, 
което от своя страна да намали появата на целулит. 
Тези продукти показва значителни подобрения, когато 
се комбинира с правилна диета и спорт. Прилагането 
им изисква постоянство и време. Не забравяйте ви-
наги първо да тествате продукта върху малка зона от 
кожата и да изчакате, за да видите дали ще дадете 
някакви алергични реакции.
Има няколко популярни домашни метода за премах-
ване на портокаловата кожа. Те могат да бъдат част от 
рутинните грижи за здравето и добрия външен вид на 
тялото, съчетавайки ги с упражнения и подобрения в 
начина на живот. Един от най-популярните е „сухото 
четкане“. Смята се, че тази техника стимулира кръвта 
и лимфния поток, премахва мъртвите кожни клетки и 
стимулира растежа на нови клетки. Сухото четкане на 
кожата може да помогне за омекотяването на твърди-
те мастни натрупвания под кожата и да им позволи 
да се разпространят по-равномерно. Така кожата из-
глежда по-гладка. В допълнение може да подпомогне 
детоксикацията и да стимулира нервната система.
Портокаловата кожа не се причинява от токсини, а 
здравословният начин на живот може да помогне за 
намаляване на рисковете за образуването й. Упражне-
ния и добра диета могат да помогнат за намаляване 
появата на целулит. Хората, консумиращи много маз-
нини, въглехидрати, сол и твърде малко фибри, вероят-
но имат по-големи количества целулит. Освен това той 
може да е по-разпространен при пушачите, хората със 
заседнал начин на живот и тези, които седят или стоят 
в една позиция за дълги периоди от време. Също така 
носенето на стягащо бельо може да ограничи притока 
на кръв и това може да допринесе за образуването 
на целулит.

Портокаловата кожа – естетичен 
проблем или здравословно усложнение

str. 53str. 53
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831
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https://remedium.bg/krauterhof-body-lift-gel-za-tyalo-za-izgaryane-na-mazninite-s-antitseluliten-efekt-x200-ml-69133/p
https://remedium.bg/krauterhof-antitseluliten-dush-gel-za-tyalo-x200-ml-22731/p
https://remedium.bg/krauterhof-antitseluliten-serum-za-tyalo-x100-ml-121485/p
https://remedium.bg/krauterhof-antitseluliten-gel-za-tyalo-x250-ml-17096/p
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BIONIKE Defence Deo Fresh 48 h 
Део спрей против изпотяване с формула 
„без петна по дрехите“, 150 мл
За ежедневна употреба. Ефективно предпазва 
от изпотяване и неприятна миризма в 
продължение на 48 часа. Не оставя бели 
петна по черните и жълтеникави върху 
белите дрехи. Предпазва от раздразнения и 
успокоява кожата.

1367
1709

NIVEA Душ гел, 
250 мл
дамски/мъжки
различни видове

359
449

L’ANGELICA Officinalis 
Душ гел, 500 мл
различни видове

367
459

BIONIKE Defence Deo Soft Care 48 h 
Део спрей против изпотяване без 
алуминиеви соли, 150 мл
За ежедневна употреба. Ефективно 
предпазва от изпотяване и неприятна 
миризма в продължение на 48 часа. 
Има деликатен парфюм, който оставя 
свежо и дълготрайно усещане.

1367
1709

REXONA Дезодорант с 
48-часова защита от 
изпотяване и неприятни 
миризми, 150 мл
различни видове

 Специални цени на всички 
продукти от серията BIONIKE 
Defence Deo.

VENUS Snellente Anticellulite 
Дрениращ антицелулитен лосион 
за отслабване, 400 мл

1287
1609

315
485
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https://remedium.bg/bionike-defence-deo-fresh-48h-deo-sprey-protiv-izpotyavane-s-formula-bez-petna-po-drehite-h150-ml-150085/p
https://remedium.bg/bionike-defence-deo-soft-care-48h-deo-sprey-protiv-izpotyavane-bez-aluminievi-soli-h150-ml-150086/p
https://remedium.bg/nivea-dush-gel-men-active-energy-250ml-059609/p
https://remedium.bg/nivea-watewrlily-and-oil-dush-gel-za-tyalo-h250-ml-15911/p
https://remedium.bg/rexona-sexy-bouquet-deo-sprey-protiv-izpotyavane-za-zheni-h150-ml-15863/p
https://remedium.bg/rexona-men-invisible-black-white-deo-sprey-protiv-izpotyavane-za-mazhe-h150-ml-128804/p
https://remedium.bg/langelica-officinalis-dush-gel-i-pyana-za-vana-s-maslo-ot-makadamia-h500-ml-79161/p
https://remedium.bg/venus-snellente-drenirasht-losion-za-otslabvane-h400-ml-150061/p
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427
569

724
965

659
879

734
979

509
679

1027
1369

614
819

359
479

217
289
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https://remedium.bg/perlier-3089/b
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Сапун, 100 г

                               BIONIKE Triderm Марсилски сапун за чувствителна и нетолерантна кожа

Течен сапун, 250 мл Течен сапун, 500 мл 
пълнител

                               BIONIKE Triderm Марсилски сапун за чувствителна и нетолерантна кожа

887
1109

1404
1755

1855
2319

PALMOLIVE 
Душ гел, 750 мл
различни видове

PALMOLIVE 
Течен сапун, 
500 мл пълнител 
различни видове

PALMOLIVE 
Течен сапун, 
750 мл пълнител
различни видове

KAPPUS Сапун момина сълза/бяла магнолия,  
125 г

ТЕО Течен сапун, 400 мл
За нежна и ухайна кожа.
различни видове

ТЕО Течен сапун,
За нежна и ухайна кожа.
различни видове

636
909

178
209

353
415

322
379

413
459
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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-h250-ml-145876/p
https://remedium.bg/bionike-triderm-marsilski-techen-sapun-za-chuvstvitelna-i-netolerantna-kozha-h500-ml-145889/p
https://remedium.bg/palmolive-naturals-olive-milk-ovlazhnyavasht-dush-krem-za-tyalo-s-maslina-i-mlyako-h750-ml-149378/p
https://remedium.bg/palmoliv-techen-sapun-aquarium-palnitel-500ml-060262/p
https://remedium.bg/palmolive-naturals-techen-sapun-s-mlyako-i-orhideya-palnitel-x750-ml-151240/p
https://remedium.bg/kappus-white-maqnolia-hidratirasht-sapun-s-ekstrakt-ot-byala-magnolia-x125-grama-25835/p
https://remedium.bg/kappus-muquet-sapun-s-ekstrakt-ot-momina-salza-x125-grama-25870/p
https://remedium.bg/teo-sensitive-techen-sapun-s-aloe-vera-za-chuvstvitelna-kozha-h400-ml-147409/p
https://remedium.bg/teo-ultra-hygiene-techen-antibakterialen-sapun-h400-ml-147408/p


Интимна хигиена   www.remedium.bg  ... с мисъл за вас!
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РАБОТЛИВИ РЪЦЕ Влажни 
антибактериални кърпи, 24 бр.
Имат доказано дезинфекциращо 
действие. Формула без спирт, 
която не изсушава ръцете.

Разрешително на МЗ № 1405-4/23.04.20

АГИВА Антибактериални мокри кърпи, 72 бр.

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

NEUTROGENA Норвежка 
формула крем за ръце 
за възстановяване/
за ръце и нокти, 75 мл

812
1015

SAFEGUARD Сапун, 90 г
различни видове

BIOTRADE Odorex Deo 
Спрей против изпотяване с 
удължено действие, 50 мл
Спира изпотяването за 10 дни 
само с едно нанасяне. Премахва 
неприятната миризма. 
Не нарушава терморегулацията.

... с мисъл за вас!

086
115

191
255

118
139

294
309

1241
1379

НОВО
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https://remedium.bg/lavena-mokri-karpi-antibakterialni-24br-058804/p
https://remedium.bg/neutrozhena-krem-ratse-nokti-75ml-060258/p
https://remedium.bg/neutrozhena-krem-ratse-vazstanovyavasht-75ml-060257/p
https://remedium.bg/agiva-antibakterialni-vlazhni-karpichki-h72-broya-154792/p
https://remedium.bg/agiva-antibakterialni-vlazhni-karpichki-h72-broya-154793/p
https://remedium.bg/agiva-antibakterialni-vlazhni-karpichki-h72-broya-154794/p
https://remedium.bg/safeguard-aloe-antibakterialen-sapun-za-ratse-s-ekstrakt-ot-aloe-h90-gr-58818/p
https://remedium.bg/safeguard-classic-antibakterialen-sapun-za-ratse-h90-gr-6710/p
https://remedium.bg/henkis-mokri-karpi-limon-0705-72br-116970/p
https://remedium.bg/wet-hankies-dezinfektsirashti-mokri-karpi-sini-h72-br-116969/p
https://remedium.bg/biotrade-odorex-deo-sprey-protiv-izpotyavane-za-ratse-i-podmishnitsi-h50-ml-13061/p


Продукти за крака   www.remedium.bg  

487
609

332
415

372
465
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https://remedium.bg/footness-3713/b
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719
899
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https://remedium.bg/neutrozhena-krem-kraka-100ml-060259/p
https://remedium.bg/neutrozhena-krem-kraka-podhranvasht-100ml-060260/p


Депилация   www.remedium.bg  

1682
1869

1682
1869

1016
1129
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https://remedium.bg/veet-1608/b
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ЕЛЕА 
Депилиращ крем за тяло, 120 мл
+ Крем-балсам за след 
депилиране, 15 мл
Бързо, ефективно и безболезнено 
премахва нежеланото 
окосмяване. Крем-балсамът 
успокоява кожата и забавя 
растежа на новите косъмчета.

239
299

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

260
325

TAKY Natural Oils Крем за 
депилация за тяло, 200 мл
Съдържа комбинация от 4 ценни 
масла от: арган, моринга, невен 
и макадамия.

PERFECT
Олио за след депилация с 
ментово масло, 500 мл

Врасналите косми са често срещано, доброкачествено 
нарушение на кожата, наблюдавано при всички възрасто-
ви групи и етноси. Образуват се, когато острият връх на 
косъма нараства странично в кожата на космения фоли-
кул. Обикновено се появява като малка тъмна точка или 
розова подутина под кожата. Често под подутината може 
да се види малка част от косъма. При по-тежките случаи 
се наблюдават множество малки червени или розови по-
дутини по космените фоликули на кожата, където обикно-
вено има окосмяване. Подкожно растящите косъмчета са 
по-често срещани в зоните с твърди косми, като бикини 
зоната при жените и брадата и шията при мъжете. Хората 

с дебели и ситно къдрави косми са по-склонни към чести 
проблеми с враснали косъмчета, особено в областта на 
брадата. Освен това при хора със засилен растеж на кос-
мите е по-вероятно да се образуват враснали косъмчета. 
Тези образувания са безвредни от медицинска гледна 
точка, но може да причинят белег или обезцветяване на 
кожата. Често врасналите косми минават от само себе 
си. Като помощни средства срещу подкожните косми 
се предлагат различни кремове и серуми. Тяхното при-
ложение има за цел да ексфолира и отстрани врасналите 
косми по тялото и лицето. При по-сериозните случаи е 
добре да се консултирате с дерматолог.

Враснали косъмчета – неприятни, но 
безобидни за кожата

841
989

802
1069
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https://remedium.bg/elea-depilirasht-krem-za-tyalo-s-aromat-na-bademi-i-med-8537/p
https://remedium.bg/taki-depil-krem-tyalo-naturalni-masla-200ml-059180/p
https://remedium.bg/perfect-olio-za-sled-depilatsia-s-mentovo-maslo-h500ml-21077/p
https://remedium.bg/perfect-shokoladova-kola-maska-rol-on-za-tyalo-21073/p
https://remedium.bg/perfect-naturalna-kola-maska-rol-on-21074/p


Интимна хигиена   www.remedium.bg  

484
569

212
249
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https://remedium.bg/carefree-normal-fresh-scent-damski-ezhednevni-prevrazki-h56-broya-23027/p
https://remedium.bg/o-b-procomfort-normal-damski-tamponi-h8-broya-13860/p


Интимна хигиенаwww.remedium.bg  

ALWAYS Ultra/Platinum Duo 
Дамски превръзки
различни видове

EVERYDAY 
Дамски превръзки, 10 бр.
Ултратънки, 
суперабсорбиращи и 
дерматологично тествани. 
Сигурна защита в голямо 
разнообразие размери – 
от mini до XL.
различни видове

DISCREET 
Ежедневни превръзки, 60 бр.
различни видове

LIBRESSE Regular 
Ежедневни абсорбиращи 
превръзки, 32 бр.
С гъвкава, абсорбираща 
сърцевина и мека, 
дишаща повърхност.
различни видове

PALOMITA 100% Pure Cotton 
Дамски превръзки, 8/10/20 бр.
С покритие от чист памук. 
Без аромат, хипоалергенни.

212
249

377
419

339
399

224
249

242
269
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https://remedium.bg/always-platinum-secure-night-damski-noshtni-prevrazki-x10-broya-153762/p
https://remedium.bg/discreet-deo-spring-breeze-ezhednevni-damski-prevrazki-s-multiforma-h60-broya-14786/p
https://remedium.bg/everyday-sensitive-normal-ultra-plus-damski-prevrazki-h10-broya-13391/p
https://remedium.bg/everyday-fresh-maxi-night-ultra-plus-damski-prevrazki-x10-broya-15186/p
https://remedium.bg/libresse-daily-fresh-ezhednevni-damski-prevrazki-h32-broya-16484/p
https://remedium.bg/libresse-daily-fresh-ezhednevni-damski-prevrazki-h32-broya-13938/p
https://remedium.bg/palomita-pure-cotton-ezhednevni-damski-prevrazki-ot-estestven-pamuk-h20-broya-147961/p
https://remedium.bg/palomita-pure-cotton-damski-prevrazki-ot-estestven-pamuk-h10-broya-147959/p


Грижа за косата   www.remedium.bg  

1026
1465

1126
1609

1126
1609

1026
1465 1733

2475

818
1169
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https://remedium.bg/ekre-741/b?sort=discount-desc&#


Грижа за косатаwww.remedium.bg  

BIONIKE Defence Hair 
Шампоан против мазен 
пърхот, 200 мл
Нормализира мастната 
секреция и прекомерното 
лющене. Облекчава сърбежа.

1796
2245

BIONIKE Defence Hair 
Сух шампоан за чувствителен 
скалп и мазна коса, 150 мл
Абсорбира замърсяванията и 
премахва излишния себум и 
миризмата. Придава обем, 
въздушност и лекота на косата 
между измиванията.

1367
1709

WELLAFLEX
Лак за коса, 250 мл
Пяна за коса, 200 мл
различни видове

BIONIKE Defence Hair 
Шампоан против пърхот, 200 мл
Контролира разпространението 
на гъбичките, причиняващи 
пърхот. Предотвратява 
повторната им поява. 
Възстановява нормалния баланс 
в скалпа.

1367
1709

417
595

ЗДРАВЕ Актив 
Шампоан, 390 мл
различни видове

КЕТОЗАЛ 2% Лечебен шампоан 
против пърхот, 60 мл
За лечение и профилактика на 
пърхот, себорейни дерматити и 
разноцветен лишей.

767
959

Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица 
над 12 години. Съдържа кетоконазол. Преди употреба 
прочетете листовката. А245/12.12.2013

454
649
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https://remedium.bg/zdrave-aktiv-shampoan-podsilvasht-390ml-060047/p
https://remedium.bg/himaks-farma-ketozal-2-lecheben-shampoan-za-kosa-h60-ml-11984/p
https://remedium.bg/bionike-defence-hair-shampoan-protiv-mazen-parhot-200ml-057787/p
https://remedium.bg/bionike-defence-hair-shampoan-za-kosa-protiv-parhot-h200-ml-145904/p
https://remedium.bg/bionike-defence-hair-shampoan-pochistvasht-suh-150-058060/p
https://remedium.bg/wella-2407/b?sort=discount-desc&#


Грижа за косата   www.remedium.bg  

GLISS
Шампоан, 250 мл
Балсам, 200 мл
различни видове

АРОМА Колор Боя за коса
Дълготрайна формула, 
обогатена с 3-PLEX 
иновативен комплекс 
кератин + колаген 
+ omega-9 киселини. 
Перфектно покритие – 
без бели коси.
различни нюанси

VICTORIA BEAUTY Snail Extract 
Флуид за фиксиране на къдрици, 
150 мл
Разкрий по-добрата природа на 
косата си. Разкошни къдрици, 
постигнати с лекота.

GLISS Color 
Боя за коса
различни нюанси

AFRODITA 
Оцветяваща къна за коса
Придава блясък, заздравява 
косъма, засилва растежа. 
Има противопърхотен ефект.
различни нюанси

228
285

VICTORIA BEAUTY Крем за 
изправяне на коса с арганово 
масло, 150 мл
Разкрий по-добрата природа 
на косата си. Идеално гладки и 
блестящи дължини.

391
559

679
799

195
279

562
749

562
749
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https://remedium.bg/gliss-oil-nutritive-podhranvasht-balsam-za-kosa-bez-otmivane-x200-ml-14693/p
https://remedium.bg/gliss-oil-nutritive-podhranvasht-shampoan-za-kosa-x250-ml-13087/p
https://remedium.bg/gliss-1615/b#postFilters=category;eq;5ecc33396af72c3ad4d45d55
https://remedium.bg/aroma-23/b?sort=discount-desc&#postFilters=category;eq;5ecc33396af72c3ad4d45d55
https://remedium.bg/ventoni-rudozem-121/b#postFilters=category;eq;5ecc33396af72c3ad4d45d55
https://remedium.bg/victoria-fiksator-za-kadritsi-3v1-s-ekstrakt-ot-gradinski-ohlyuv-h150-ml-23591/p
https://remedium.bg/victoria-termozashtiten-krem-za-izpravyane-na-kosata-s-argan-h150-ml-23593/p


За домаwww.remedium.bg  

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

FELCE AZZURRA 
Концентриран 
омекотител, 1,025 л
различни видове

SAVEX 2in1 
Препарат за бяло/цветно пране, 14 капсули
Не позволявай на петната да те спрат. 
Със SAVEX капсули е супер лесно и супер 
ароматно.

MEDIX Alvina Капсули за пране, 14 бр.

BRITE 
Кърпички за пране, 
15/20 бр.

SEMANA 
Омекотител, 1.7л/68 пранета
Вече с нови аромати за 
по-ухайно пране.
различни видове

540
675

692
769

438
625

442
589

286
409

509
599
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https://remedium.bg/persil-3457/b
https://remedium.bg/medix-786/b#postFilters=category;eq;5ecc30fc6af72c3ad4d45b81
https://remedium.bg/felche-azzurra-omekotitel-dolci-coccole-1-25-litra-056986/p
https://remedium.bg/brite-safety-wash-karpichki-za-cherno-prane-x15-broya-67849/p
https://remedium.bg/savex-super-caps-2in1-color-kontsentiran-perilen-preparat-na-dozi-za-prane-na-tsvetni-takani-x14-broya-149819/p
https://remedium.bg/semana-omekotitel-elixir-fresh-1700ml-059436/p


За дома   www.remedium.bg  

519
799

539
599
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https://remedium.bg/dettol-1611/b


За дома www.remedium.bg  

RAID Аерозол срещу пълзящи 
насекоми и молци, 300/400 мл
различни видове

MILDE Тоалетна хартия, 24 бр.

ЧИСТО Почистващ/
Дезинфекциращ спрей, 
700 мл
различни видове

495
619

FAIRY 
Препарат за съдове, 
450 мл
различни видове

ZEWA Влажна тоалетна хартия, 42 кърпички
По-хигиенично, по-бързо и свежо почистване.
различни видове

539
719

187
209

1487
1749

254
299
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https://remedium.bg/raid-universalen-aerozol-protiv-nasekomi-x300-ml-149757/p
https://remedium.bg/raid-tue-en-quelques-secondes-aerozol-sreshtu-palzyashti-nasekomi-x400-ml-25646/p
https://remedium.bg/chisto-4962/b
https://remedium.bg/fairy-sensitive-preparat-za-sadove-s-layka-i-vitamin-e-h450-ml-121460/p
https://remedium.bg/milde-3311/b
https://remedium.bg/zewa-338/b


Храносмилане   www.remedium.bg  Храносмилане   www.remedium.bg    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.

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. 
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 www.remedium.bg; за информация   02 980 0230

 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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https://remedium.bg/locations
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Предложенията са валидни за периода 01-31.05.2021 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 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 

1940
2425
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https://remedium.bg/boya-za-kosa-31779/c#postFilters=brand;eq;5ecc2f1f6af72c3ad4d45731



