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URGO 
Емулсия за изгаряния, 60 г
За лечение на първа степен 
домашни изгаряния, слънчеви 
изгаряния, раздразнения и 
зачервявания по кожата. Лека, 
немазна текстура, бързо се 
абсорбира от кожата.

MUSTELA 
Слънцезащитен спрей за лице и 
тяло SPF 50 за бебета и деца, 
200 мл
Устойчив на солена и хлорирана 
вода и пясък. За всеки тип кожа, 
включително чувствителна към 
слънцето, нетолерантна или 
атопична.

ЦЕДРАЛЕКС, 75 мл
С екстракт от корсикански 
лимон и ментол. Облекчава 
усещането за тежки и 
уморени крака. Охлажда. 
Хидратира.

Ако считате, че сте наблюдавали 
нежелани реакции при употребата 
на продукта, пишете на 
pharmacovigilance.bg@servier.com

WELEDA 
Масло за бременни, 100 мл
Предотвратява появата на 
стрии, оставяйки кожата 
гладка, еластична и гъвкава. 
Обогатено с масло от бадем, 
жожоба и пшеничен зародиш.

2903
3629

https://remedium.bg/tsedraleks-energizirasht-krem-za-kraka-za-oblekchavane-na-umorata-i-tezhestta-x75-ml-148824/p
https://remedium.bg/urgo-burns-emulsia-za-izgaryania-x60-grama-12984/p
https://remedium.bg/mustela-slantsezashtiten-sprey-s-mnogo-visoka-zashtita-spf-50-x200-ml-154874/p
https://remedium.bg/weleda-maslo-protiv-strii-pri-bremennost-pompa-h100-ml-142578/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
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https://remedium.bg/collanol-intakten-kolagen-i-kurkumin-za-zdravi-kosti-i-stavi-h20-kapsuli-148074/p
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https://remedium.bg/dopelherts-sistem-kolagen-kurkuma-dzhindzhifil-fl-30br-060638/p
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https://remedium.bg/lecovita-diyp-hialuron-buster-25ml-h20-ampuli-059509/p
https://remedium.bg/hidro-kolagen-amp-11000mg-25ml-20br-056266/p


Нервна системаwww.remedium.bg  

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

1439
1799

FLORADIX Магнезий, 250 мл
Минерална напитка, 
комбинираща билки, плодове 
и две магнезиеви соли – 
съдържа 500 mg за дневна 
доза. Подходящ за активно 
спортуващи, бременни, 
кърмещи, както и за 
всички при физически или 
психически стрес.

5-HTP (5-хидрокситриптофан), 
30 капсули
Допринася за увеличаване 
нивото на серотонин в мозъка, 
благоприятства доброто 
настроение и улеснява 
заспиването.

BIOLECTRA Магнезий форте с лимон и с 
портокал 243, 2 х 20 таблетки
Без крампи. Без стрес. За по-добър сън. 
Наздраве с Биолектра!
+ ПОДАРЪК Спортна бутилка 
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MAGNE B6, 50 таблетки
Овладей предизвикателствата на деня. 
За лечение на симптоми, свързани 
с недостиг на магнезий: мускулни крампи 
и мравучкане; сърцебиене; треперене на 
клепачите; нервност, раздразнителност, 
тревожност; проблеми със съня.
Лекарствен продукт без рецепта за възрастни и деца над 6 г. 
Преди употреба прочетете листовката. А190/24.08.2017

ВОМИСТОП, 30 капсули
Намалява усещането за гадене и повръщане 
при болест и пътуване. Подобрява 
симптомите при диария и чревни газове. 
Допринася за нормалното функциониране на 
нервната система и намаляване на умората и 
замайването.
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https://remedium.bg/gnc-melatonin-pri-bezsanie-5mg-h60-vegetarianski-tabletki-22521/p
https://remedium.bg/gnc-5-htp-5-hidroksitriptofan-pri-bezsanie-i-depresia-100-mg-h30-kapsuli-147598/p
https://remedium.bg/floradix-magneziy-mineralna-napitka-h250-ml-3752/p
https://remedium.bg/biolectra-305/b
https://remedium.bg/zentiva-vomistop-h30-kapsuli-059681/p
https://remedium.bg/magne-b6-pri-muskulni-krampi-nervnost-i-sartsebiene-h50-tabletki-1001/p


Женско здраве   www.remedium.bg  
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https://remedium.bg/femarelle-rejuvenate-femarel-za-zheni-v-premenopauza-h56-kapsuli-139095/p
https://remedium.bg/femarelle-recharge-femarel-pri-menopauza-h56-kapsuli-139093/p
https://remedium.bg/femarelle-unstoppable-femarel-za-zheni-preminali-menopauza-h56-kapsuli-139094/p
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https://remedium.bg/feminella-uroforte-sirop-za-chist-urinaren-trakt-s-ekstrakt-ot-chervena-borovinka-x120-ml-20177/p
https://remedium.bg/feminella-uroforte-za-chist-urinaren-trakt-s-ekstrakt-ot-chervena-borovinka-x30-tabletki-20178/p
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1988
2209

3086
3429

5513
6125

str. 8str. 8

https://remedium.bg/pgx-daily-ultra-matrix-za-otslabvane-750-mg-h120-kapsuli-139108/p
https://remedium.bg/natural-factors-l-karnitin-pri-fizicheska-aktivnost-500mg-h60-v-kapsuli-141371/p
https://remedium.bg/natural-factors-diuretik-formula-300mg-h90-kapsuli-128232/p
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https://remedium.bg/nofatin-tb-120br-vita-gold-056519/p
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https://remedium.bg/orkla-1353/b


Имунна системаwww.remedium.bg  

Сироп за деца над 1 г., 
120 мл
С приятен вкус.

За възрастни и деца над 12 г., 30 капсули

JAMIESON Omega-3 
За деца над 2 г., 
60 желирани дражета
Допринася за 
правилното 
развитие на мозъка, 
нервната система, 
когнитивните 
способности на 
подрастващия 
организъм.

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.

ОМНИКОД Имуно
• Балансирана подкрепа на имунната система.
• Бързи резултати (до 2 часа след прием).
• Дългосрочна защита.
• Патентовани натурални комплекси с клинично доказани резултати.

JAMIESON Multi 
За деца над 3 г., 
60 дъвчащи таблетки
Съдържа балансирана 
комбинация от важни 
витамини и минерали, 
които гарантират 
здравословното 
развитие на организма 
на Вашите деца.

JAMIESON Multi 
Мултивитамини за 
възрастни, 
90 капсули
Специално 
формулирани с 
витамини и минерали, 
които спомагат 
за повишаване на 
енергийните нива на 
организма.

GRASSBERG Vitamin C 500 mg, 
60 капсули
Съдейства за нормалната 
функция на имунната система, 
подпомага нервната система, 
спомага за намаляване на 
умората. Ключов елемент за 
образуването на колаген.
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https://remedium.bg/omnikod-imuno-kaps-30br-057903/p
https://remedium.bg/omnikod-imuno-detsa-sirop-120ml-057902/p
https://remedium.bg/jamieson-omega-3-za-detsa-h-60-zhelirani-drazheta-59302/p
https://remedium.bg/jamieson-multi-vitamini-i-minerali-za-zdravi-i-aktivni-detsa-h60-davchashti-tabletki-148642/p
https://remedium.bg/jamieson-multi-multivitamini-za-vazrastni-h90-kapsuli-146839/p
https://remedium.bg/dragon-superfoods-bio-spirulina-400-mg-h200-tabletki-133954/p
https://remedium.bg/vitamin-s-kaps-500mg-60br-grassberg-057184/p
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https://remedium.bg/diklak-maks-5-gel-za-lechenie-na-bolka-otok-i-vazpalenie-v-muskulite-i-stavite-ikonomichna-opakovka-h100-gr-17526/p
https://remedium.bg/sandoz-ketonal-intenziv-za-oblekchavane-na-bolka-50-mg-h12-sasheta-146747/p


При болки и спазмиwww.remedium.bg  

Спазмите са добре познати на мнозинството от хората 
и са неприятно усещане, което е резултат от неволно 
и внезапно съкращаване на мускул. Най-често става 
дума за мускулна крампа, придружена от внезапна 
болка. Продължителността им, в обичайния случай, 
е кратка, но оставят след себе си доста негативни 
емоции. В медицината се посочва, че причината за 
мускулните крампи най-често е йонен дисбаланс или 
мускулно претоварване, но могат да са вследствие и 
на различни медицински състояния.
Причините за проява на спазъм могат да бъдат разде-
лени най-общо на две групи. В първата влизат тези, 
които не са резултат на някакви заболявания. Напри-
мер, ако насън получите мускулна крампа на прасеца 
или седалищните мускули, това не е причинено от 
някакво заболяване. Спазмите, които се появяват по 
време на повишена физическа активност също не са 
признак за здравословна аномалия.
В други случаи подобен дискомфорт може да бъде 
причинен от:
• неврологични разстройства;
• уплътняване на мускулни влакна;
• метаболитни нарушения;
• дефицит на микроелементи;
• дехидратация.

Специфични фактори са причината за проявяване на 
мускулен спазъм в определена област на тялото. Най-
често това става в прасците на краката. Виновникът 
за това може да бъде пренатоварване (обичайно е 
при тежки тренировки), разширени вени или хипо-
термия. 
Спазми може да се получат и в стомашната мускула-
тура, бедрата и дори глутеуса. Коремните спазми са 
често срещани, тъй като повечето коремни органи са 
съставени от гладкомускулни клетки с висок контрак-
тилитет. Контракциите, свиването на органите на хра-
носмилателната система, също са нещо нормално и 
са причина за възникването на добре познатата болка 
в корема. При жените се наблюдават и контракции 
на матката (по време на менструация, бременност 
или гинекологични заболявания). 
Стресът също може да бъде причина за стомашни 
болки, както и неправилното хранене – консумацията 
на много сладки или мазни храни може да доведе до 
неправилно функциониране на жлъчката. Бъбречна 
или чернодробна колика, заболявания на панкреаса 
или стомаха също могат да са причина за усещане 

на болки в стомаха. Употребата на някои хормонал-
ни лекарства, като контрацептиви, също се нарежда 
сред възможните причинители на мускулни спазми. 
Мускулните спазми в гърба са сигнал за заболявания 
на опорно-двигателния апарат и в такива случаи се 
налага консултация с лекар.

Какво се препоръчва за облекчаване на състоянието 
при спазми? Има няколко основни насоки как да се 
справите с тях:
• Опитайте се да се отпуснете максимално и да на-
правите няколко дълбоки вдишвания и издишвания.
• Леко масажирайте зоната, където се наблюдава 
спазъм.
• Вземете спазмолитик само ако спазъмът не е симп-
том на сериозно заболяване.
• Можете да сложите бутилка с гореща вода върху 
болното място или да вземете топла вана.
Най-добрата профилактика срещу неприятните не-
волни съкращавания на мускулна тъкан е умерената 
физическа активност. Редовните упражнения поддър-
жат мускулите във форма. Така мускулната тъкан няма 
да страда от физическо бездействие или от внезапни 
претоварвания. Това е еднакво полезно за мъжете и 
жените на всяка възраст. Разтягането е задължителна 
част от активностите за предотвратяване на спазми. 
То е много полезно да се прави вечер преди лягане, 
за да се избегне появата на неприятни спазми по 
време на покой.

Спазми – каква е причината за тях

НО-ШПА Макс 80 mg, 24 таблетки
Максимум сила* при болка в корема и 
бъбреците. Премахва болката при спазми от: 
възпаление на пикочните пътища и пикочния 
мехур, камъни в бъбреците, възпаление на 
жлъчния мехур.

*Спрямо Но-Шпа 40 mg. Лекарствен продукт без лекарско 
предписание за възрастни и лица над 12 години. Преди 
употреба прочетете листовката. А0007/12.12.2019 846

995
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https://remedium.bg/no-shpa-maks-za-bolka-pri-spazmi-80-mg-h24-tabletki-151942/p
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https://remedium.bg/hepatofelin-za-chernia-drob-h60-kapsuli-9527/p


Черен дроб и детоксикацияwww.remedium.bg  

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.

1116
1395

ХепаВит, 30 растителни капсули
При висок холестерол, за здрав черен дроб, 
за детоксикация.

СИЛИМАРИН АРТИШОК, 
30 капсули
За здрав черен дроб. С плодове 
от бял трън, екстракт от 
листа артишок, витамин Е, 
цинк и селен. 1 капсула дневно. 

Хранителна добавка, да не се превишава препоръчителната 
дневна доза. Да не се използва като заместител на 
разнообразното и балансираното хранене. Да се съхранява 
на място, недостъпно за деца.

SCHOENENBERGER 
Био сок от коприва, 200 мл
Подпомага изхвърлянето 
на задържаните течности 
в организма. Отразява се 
благоприятно на кожата, както 
и на ставите, изчиствайки 
кръвта от натрупани ненужни 
вещества.

1116
1395

ДИО-РЕНАЛ Детокс, 30 капсули
Пречисти се, отводни се, отслабни! 
Растителен препарат с благоприятен ефект 
върху бъбреците, отделителната система 
и черния дроб. Съдържа стандартизиран сух 
екстракт от листа на бреза и корен на глухарче. 1004

1255

НАТРОЛ Бял трън 525 mg, 
60 капсули
Мощен протектор за 
черния дроб – подпомага 
чернодробната функция, 
съдейства за възстановяване 
на черния дроб от увреждане, 
стимулира естествените 
процеси на детоксикация.
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https://remedium.bg/schoenenberger-bio-sok-ot-gluharche-h200-ml-19053/p
https://remedium.bg/schoenenberger-chist-bio-sok-ot-kopriva-h200-mililitra-19051/p
https://remedium.bg/biovita-hepavit-kaps-30br-059582/p
https://remedium.bg/daily-dio-renal-detoks-za-podkrepa-na-otdelitelnata-i-hranosmilatelnata-sistema-x30-kapsuli-3289/p
https://remedium.bg/silimarin-i-artishok-h30-kapsuli-dietpharm-058805/p
https://remedium.bg/natrol-byal-tran-525mg-h60-kapsuli-5122/p
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https://remedium.bg/akvafor-3603/b
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https://remedium.bg/Laica/b
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ОКУФЛАШ Капки за очи, разтвор, 2 x 10 мл
Съдържа екстракт от очанка. За промивка при 
раздразнения от: фактори на околната среда, 
козметика, неинфекциозни възпаления на клепачите 
и конюнктивата. Приложим при новородени, 
кърмачета, бременни и кърмещи жени.

ЛУТЕИН 20 mg, 
60 софтгел капсули
Присъства в най-голямо 
количество в макулата на окото, 
както и в ретината и лещата. 
Допринася за поддържането на 
нормалната функция на очите.

659
775

Здравословното хранене е от съществено значение за 
цялостното здраве, като има някои богати на хранителни 
вещества летни храни, които са особено полезни за очи-
те и зрението ни като цяло. Лутеин, зеаксантин, омега-3 
мастни киселини, бета каротин, витамин С, витамин Е 
и цинк са естествени антиоксиданти, които подпомагат 
доброто зрение и могат да намалят риска от свързаната 
с възрастта дегенерация на макулата. Изумително е какъв 
ефект за здравето има свежестта на лятната кухня с ней-
ните разноцветни и вкусни плодове и зеленчуци. И без 
да изключваме любимите на малки и големи сладоледи и 
бургери – не всичко в лятната диета е задължително най-
здравословното, но всъщност ще се изненадате какво е 
полезно за нашия организъм и за здравето и правилното 
функциониране на очите ни. 
Лутеинът например представлява каротеноид и жълт пиг-
мент в растенията. При по-висока концентрация пигмен-
тът придава оранжев или червеникав цвят на растенията. 
В природата, заедно с друг важен каротеноид – зеак-
сантина, има задачата да абсорбира излишната светлин-
на енергия и така да се предотврати увреждането на 
растението от въздействието на слънчевите лъчи. Пара-
доксалното е, че в най-високи концентрации може да 
бъде открит в тъмнозелените листни зеленчуци, като зеле, 
спанак, магданоз, ряпа, броколи и др. 

Какви храни да консумираме това лято
Ягодите, зелените чушки и доматите са богати на вита-
мин С. Този витамин ще намерите в повечето плодове 
и зеленчуци. Тъмнозелените листни зеленчуци са пълни 
с лутеин и зеаксантин. Направете си вкусна салата, в 

която има спанак, магданоз, броколи – все зелени зелен-
чуци. Бета каротинът се съдържа в пъпешите, кайсиите, 
прасковите и морковите. Ако обичате да консумирате 
слънчогледови семки, запазете ги в диетата си заедно с 
бадемите, пекана и други източници на витамин Е. Оме-
га-3 мастните киселини имат големи ползи за здравето 
на очите и се съдържат в ядките, рибата, орехите, соята, 
както и лененото семе.
Ако се чудите къде се нарежда месото, не се притесня-
вайте. Консумацията на говеждо и свинско месо осигуря-
ва прием на цинк. Него можете да си набавите и ако в 
менюто ви присъстват стриди, яйца, ракообразни, мляко, 
фъстъци и пълнозърнести храни.
За да са здрави очите ви, не забравяйте да ги пред-
пазвате от силната слънчева светлина и други източници 
на синя светлина. Правилна диета, редовно спортуване, 
поддържане на здравословни нива на кръвното налягане 
и на холестерола са отличните мерки в подкрепа на до-
брото здраве. Не забравяйте – здравословният начин на 
живот е най-добрата защита.

Пролетни храни за здравето на очите

3135
3919
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https://remedium.bg/unimed-pharma-ocuflash-kapki-pri-razdrazneni-ochi-2-h10-ml-12582/p
https://remedium.bg/gnc-lutein-za-ochi-i-zrenie-20mg-h60-kapsuli-133225/p
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https://remedium.bg/sandoz-111/b#postFilters=category;eq;5ecc315c6af72c3ad4d45bdb
https://remedium.bg/ekzoderil-maksi-lak-5-lecheben-lak-za-nokti-h2-5-ml-153587/p
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ВЕНАСИЛК Крем гел за крака, 50 мл
Облекчава чувството на тежест и умора в 
краката.

ХЕМОПРО, 20 г
Най-добро при хемороиди! Ускорява 
заздравяването на наранената кожа и 
лигавица. Антибактериален, противогъбичен, 
противовъзпалителен.

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

1118
1315

778
915

Конският кестен (Aesculus hippocastanum) е дърво, нари-
чано също и див кестен, естествено срещано на Бал-
канския полуостров. Семената, кората, цветовете и лис-
тата му намират приложение в медицината. Основните 
свойства, заради които конският кестен се цени и от не-
говия екстракт се приготвят фармакологични препарати, 
са венопротективни, антиварикозни, противовъзпалителни 
и подобряващи микроциркулацията във вените. Има и 
антитромботично действие, което намалява вискозитета на 
кръвта. Но именно екстрактът от семената му се използва 
за популярна хранителна добавка, която често се прилага 
за подобряване здравето на вените и намаляване на възпа-
ленията. Основният активен компонент в екстракта от кон-
ски кестен е есцинът. Той има 3 действия, които помагат 
при симптоми на венозна недостатъчност, която е причина 
за варикоза (или по-позната като разширени вени):
• Намалява отока или подуването. При хронична веноз-
на недостатъчност повишеното венозно налягане води до 
капилярна загуба на плазмена течност. Това изтичане води 
до оток или подуване. Есцинът оказва „запечатващ“ ефект 
върху малките кръвоносни съдове.
• Действа като противовъзпалително средство. Есцинът 
действа на клетъчно ниво, за да намали освобождаването 
на възпалителни медиатори.
• Повишава венозния тонус. Нормалните стени на вени-
те имат гладък мускул, но се свиват при излагане на есцин.
Благодарение на тези му свойства, екстрактът от конски 
кестен може да осигури ефективно краткосрочно лечебно 

действие при венозна недостатъчност – състояние, което 
може да причини подуване и болка в краката. Освен това 
екстрактът от конски кестен може да подобри притока на 
кръв и да подпомогне възстановяването при разширени 
вени, които са изпъкнали вени с деформации, отличава-
щи се със син оток, ясно изпъкващ на фона на кожата. 
Като хранителна добавка конският кестен се предлага под 
формата на таблетки, която е и най-добре проучена. Кре-
мовете и лосионите имат ограничена абсорбция в кожата 
и поради това не се препоръчват. Изберете хранителна 
добавка, произведена при спазване на Добри производ-
ствени практики (GMP), например Horse Chestnut Extract 
300 mg на GNC.

Екстракт от конски кестен 
при варикозни вени

3415
4269

str. 21str. 21

https://remedium.bg/gnc-horse-chestnut-div-kesten-300-mg-h100-kapsuli-4784/p
https://remedium.bg/venasilk-krem-gel-za-kraka-h50-ml-153180/p
https://remedium.bg/apimed-hemopro-maz-x20-grama-6016/p
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FAMILIA Champion Energy Plus 
Хрупкаво мюсли с магнезий, 
цинк и гуарана, 425 г

711
889

АПЕТИСТЕР Синиър Сироп 
с билки и витамини, 
100 мл
Стимулира апетита 
и подпомага 
храносмилането. 
Поддържа правилното 
функциониране на 
стомашно-чревния тракт.

ХИДРОЛЕСС Слим, 60 капсули
Допринася за елиминирането на излишните 
течности от организма и за поддържане на 
нормално телесно тегло.

DRAGON SUPERFOODS 
Чисто нерафинирано кокосово масло, 300 мл
Суперхрана, естествен антиоксидант с 
антибактериални свойства, източник на 
минерали и витамини. Полезна растителна 
мазнина за готвене с висока температурна 
точка на горене.743

929

ТУРМИРИН Биослим, 
60 капсули
Подобрява храносмилането, 
допринася за засилване 
на метаболизма, улеснява 
разграждането на мазнини.

1300
1529

2787
3279

1832
2155
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https://remedium.bg/familia-myusli-enerdzhi-425-grama-056750/p
https://remedium.bg/dragon-superfoods-bio-kokosovo-maslo-studeno-presovano-h300-ml-133940/p
https://remedium.bg/apetister-siniar-sirop-h100-ml-153319/p
https://remedium.bg/turmirin-bioslim-kurkuma-bioperin-za-otslabvane-h60-vegan-kapsuli-137233/p
https://remedium.bg/hidroless-slim-podpomaga-programite-za-otslabvane-x60-kapsuli-136130/p


Пробиотициwww.remedium.bg  

ОМНИ-БИОТИК 6, 30 сашета
Отбор от добри бактерии за 
силен имунитет! Универсална 
формула за чревно здраве. 
Повлиява устойчивостта на 
организма спрямо вирусни 
инфекции и подобрява 
ефективността на имунната 
система.

БИО-КУЛТ Про-Циан, 15 капсули
В помощ на уринарния тракт. 
Единствената комбинация на 
живи пробиотични щамове 
с екстракт от американска 
червена боровинка и витамин А.

СИНКВАНОН Специализиран пробиотик за 
антибиотик, 14 капсули
Поддържа нормалната чревна микрофлора 
по време и след антибиотично лечение. 
100 млрд. полезни бактерии в дневна доза. 
Селекция от 14 пробиотични щама.

ОМНИ-БИОТИК Панда, 30 сашета
Пробиотична комбинация за майката и бебето 
от първия ден на раждането. За балансирано 
съзряване на имунната система. Намалява риска 
от атопични реакции при новороденото, ако е 
приеман преди и след раждането.

БИО-КУЛТ Кандеа, 15 капсули
Гъбични инфекции? Bio-Kult 
Candea възстановява баланса 
на чревната и интимната 
микробиота. Подходящ е 
за жени, мъже и деца.

LACTOFLOR Kids За деца и 
бебета, 10 сашета
Едно саше дневно набавя 
на малчугана 1 млрд. добри 
бактерии, които спомагат 
за поддържането на здраво 
коремче, правилно и пълноценно 
храносмилане и подпомагат 
имунната система.

5099
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925
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https://remedium.bg/omni-biotic-6-sinbiotik-za-chrevno-zdrave-60-grama-h30-dozi-69995/p
https://remedium.bg/omni-biotic-panda-probiotik-pri-imunologichen-disbalans-za-maykata-i-bebeto-30-broya-x3-grama-69994/p
https://remedium.bg/bio-kult-pro-tsian-probiotik-pri-tsistit-h15-kapsuli-127254/p
https://remedium.bg/bio-kult-kandea-probiotik-pri-vaginalna-kandidoza-i-gabichni-infektsii-h15-kapsuli-70892/p
https://remedium.bg/sinkvanon-h14-kapsuli-neopharm-138161/p
https://remedium.bg/laktoflor-kids-probiotik-za-bebeta-i-detsa-za-zdrava-stomashno-chrevna-flora-i-visok-imunitet-h10-sasheta-20345/p
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CITOPLAST Classic Текстилен 
лейкопласт, 100 x 6 см
Здрав и устойчив. Тампон, 
незалепващ към раната. 
Сигурно и дълготрайно 
залепване.

204
255

SANPLAST Classic Текстилен 
пластир, 5 см х 5 м
Здрав и устойчив. Силно 
и дълготрайно залепване. 
За здраво фиксиране на 
превръзки и медицински 
изделия.

215 
269

KINESIO Tex Gold FP 
Хипоалергенна кинезиотейп 
лента, 5 см x 5 м
Медицинско изделие Клас I.
Без латекс. Водоустойчива.
различни цветове

KINESIO Tex Classic Хипоалергенна 
кинезиотейп лента, 5 см x 4 м
Медицинско изделие Клас I.
Без латекс. Водоустойчива.
различни цветове

1529
1799

2159
2699
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https://remedium.bg/kinesio-tex-gold-terapevtichna-lenta-cherna-5sm-h-5m-70650/p
https://remedium.bg/kinesio-tex-gold-terapevtichna-lenta-sinya-5sm-h-5m-70651/p
https://remedium.bg/kinesio-tex-classic-terapevtichna-lenta-sinya-5sm-h-4m-70645/p
https://remedium.bg/kinesio-tex-classic-terapevtichna-lenta-cherna-5sm-h-4m-70644/p
https://remedium.bg/medica-citoplast-classic-tekstilen-plastir-za-malki-povarhnostni-rani-100h6-sm-h1-broy-727/p
https://remedium.bg/medica-sanplast-classic-prikrepvasht-plastir-za-normalna-kozha-5-sm-5-m-h1-broy-353/p
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За деца, 6 близалки За юноши, 28 таблетки

DERMA INTENSIVE+ 
Хигиенен гел за ръце, 50 мл
Дезинфекцира и защитава 
кожата на ръцете. 
Свеж и приятен аромат.

ИМОДИУМ, 6 капсули
Специално разработени за лесно преглъщане. 
Бързо облекчение на диарията.

Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и 
деца над 6 години. Съдържа лоперамидов хидрохлорид. Преди 
употреба прочетете листовката. A0115/28.07.2020

ПРЕВОМИТ
За адаптация на организма при пътуване със самолет, кораб, автомобил 
(при рязко тръгване, спиране и на завои).

SEPTONA Антибактериални 
кърпички за ръце, 2+1 
пакетчета х 15 бр.
Хигиенизират и дезинфекцират. 
Елиминират бактерии и 
вируси от щам H1N1 и 
H3N2. Биоциден продукт с 
активни съставки етанол и 
хлорхексидин.

*Отстъпката е от стойността на комплекта.

846
995

497
585

676
795

676
795

246
289

КЛАРИТИН, 10 таблетки
При алергичен ринит и уртикария. Облекчава 
симптомите на алергия като: кихане, течащ 
нос, сълзене и сърбеж в очите, сърбеж в гърлото.

Лекарствен продукт без рецепта за възрастни и деца над 
6 години с телесно тегло над 30 кг. Съдържа лоратадин. 
Преди употреба прочетете листовката. A0193/15.10.2020

164
219

*
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https://remedium.bg/bayer-klaritin-pri-alergichen-rinit-i-urtikaria-10-mg-h10-tabletki-241/p
https://remedium.bg/imodium-pri-diaria-2-mg-h6-kapsuli-223/p
https://remedium.bg/premovit/b?sort=score-desc&#
https://remedium.bg/derma-intensive-antibakterialen-gel-za-ratse-x50-ml-154144/p
https://remedium.bg/septona-antibakterialni-mokri-karpi-za-ratse-s-aromat-na-portokal-2-1-h15-broya-153938/p
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https://remedium.bg/autan-2802/b?sort=discount-desc&#
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CHICCO Освежаващ и 
защитен спрей за деца 
над 2 месеца, 100 мл
С масло от маточина и 
андироба.

847
1059

BROS Аерозол 
против комари и 
кърлежи, 90 мл

REPELEX Спрей, 50 мл
До 5 часа надеждна защита от 
комари, оси, бълхи и кърлежи – 
срещу ухапвания и ужилвания 
на кръвосмучещи и жилещи 
насекоми. Подходящ за деца над 
2 години.

RAID Електрически 
изпарител с течен 
пълнител, 21 мл
Осигурява спокойствие 
и дълготрайна 
надеждна защита 
срещу комари.

BROS Max Аерозол 
против комари и 
кърлежи, 90 мл

ФЕНИСТИЛ 0.1% Гел, 30 г
Бързо облекчава сърбежа.*
*Фенистил гел е подходящ за сърбеж, свързан с 
дерматози, уртикария, ухапвания от насекоми, 
слънчеви изгаряния и повърхностни изгаряния.

Фенистил гел е лекарствен продукт без лекарско предписание 
за деца и възрастни. Съдържа диментиденов малеат. 
Преди употреба прочетете листовката. А0025/06.02.2020 
CHBA/CHFENI/0002/20.

753
1075

591
695

676
795

574
675

871
1025
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https://remedium.bg/chicco-osvezhavasht-i-zashtiten-sprey-za-detsa-nad-2-mesetsa-x100-ml-0909-154967/p
https://remedium.bg/raid-elektricheski-izparitel-s-technost-sreshtu-komari-s-evkalipt-x21-ml-134809/p
https://remedium.bg/raid-elektricheski-izparitel-sreshtu-komari-x21-ml-28911/p
https://remedium.bg/bros-max-aerozol-protiv-komari-i-karlezhi-h90-ml-30979/p
https://remedium.bg/bros-aerozol-protiv-komari-i-karlezhi-h90-ml-29355/p
https://remedium.bg/biotrade-repelex-spray-losion-sreshtu-nasekomi-x50ml-13226/p
https://remedium.bg/fenistil-gel-pri-sarbezh-obrivi-slanchevi-izgaryania-uhapvania-ot-nasekomi-h30-grama-3386/p
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1226
1635

1474
1965

1511
2015

1672
2229
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https://remedium.bg/piz-buin-3415/b
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SVR Слънцезащитен 
флуид за превенция 
срещу рак на кожата 
и актинична кератоза, 
50 мл
Медицинско изделие с 
много висока защита от 
вредното въздействие 
на слънчевите лъчи.

SVR Слънцезащитен 
крем с 
фотоотразяващи 
пигменти SPF 50, 
50 мл
Изравнява тена и 
придава блясък. За 
всеки тип кожа.

Прозрачен 
слънцезащитен 
спрей, влажна кожа, 
SPF 50, 200 мл

Слънцезащитен 
крем за лице 
SPF 50+ с лека 
текстура/сухо 
усещане, 50 мл

BABE Laboratorios – ефективна слънцезащита SPF 50 за малки и големи.

Прозрачен 
слънцезащитен 
спрей за деца, 
влажна кожа, 
SPF 50, 200 мл

SVR Сухо олио SPF 50, 
200 мл
Подхранва кожата 
и я предпазва от 
изсушаващото действие 
на слънчевите лъчи. За 
лице, тяло и коса. За деца 
над 3-годишна възраст. За 
чувствителна кожа.

2948
3685

2508
3135

3207
4009

DRAGON SUPERFOODS Висококачествено 
органично какаово масло, 100 мл
Изключително подходящо за грижа за кожата 
и косата. Подходящо и за десерти.

2312
2569

1421
1579

2249
2499

509
599
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https://remedium.bg/babe-face-sunscreen-oil-free-slantsezashtiten-krem-za-litse-bez-masla-za-normalna-kam-smesena-kozha-spf50-x50-ml-155210/p
https://remedium.bg/babe-body-sunscreen-slantsezashtiten-sprey-za-tyalo-spf50-x200-ml-155208/p
https://remedium.bg/svr-ak-secure-dm-protect-50ml-060557/p
https://remedium.bg/svr-sun-secure-blur-slantsezashtiten-krem-s-fotootrazyavashti-pigmenti-spf50-x50-ml-134651/p
https://remedium.bg/svr-sun-secure-suho-olio-spf50-200ml-056471/p
https://remedium.bg/dragon-superfoods-bio-kakaovo-maslo-h100-ml-128227/p
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1199
1399
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https://remedium.bg/maslo-za-slanchev-zagar-60ml-ikarov-060599/p
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583
729

1007
1259

879
1099

423
529
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https://remedium.bg/bochko-3138/b#postFilters=attr.spf-10;eq;spf-30-10&postFilters=attr.spf-10;eq;spf-50-10
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2524
3155

2567
3209

4532
5665

3767
4709

2540
3175

1812
2265
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https://remedium.bg/eucerin-526/b
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DEFENCE
HYDRA

Jelly

Продължителна хидратация 
на кожата в дълбочина

Овлажняваща 
вода - гел с Пробиотик
за всички типове кожа
50 ml

1879
2349
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https://remedium.bg/bionike-defence-hydra-jelly-hidratirasht-gel-za-litse-x50-ml-153922/p
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2839
3549

2591
3239

2271
2839

2060
2575

1148
1435
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https://remedium.bg/neutrogena-2784/b
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100 мл 655
819

SEBAMED 
Антибактериална 
почистваща пяна, 
150 мл

BIONIKE Defence Мицеларна вода за 
лице, очи и устни за чувствителна 
и нетолерантна кожа. Премахва 
натрупалите се замърсявания и 
грим. Успокоява раздразненията и 
зачервяванията. Запазва кожната 
бариера и доставя усещане за 
комфорт и лекота.

500 мл 2479
3099

BONILASH Серум, стимулиращ 
растежа на миглите, 3 мл
Сгъстява и придава обем на 
миглите.

1597
1879

3779
5039

BIONIKE Defence Skinergy 
Цялостна защита срещу ефектите, 
причинени от стреса, като ранно 
стареене и загуба на еластичност. 
Възстановява енергията на кожата 
и тя изглежда по-стегната, гладка и 
сияйна.

Реактивиращ крем за лице за нормална и 
комбинирана чувствителна кожа, 50 мл 4615

5769Реактивиращ балсам за лице за суха и 
много суха кожа, 50 мл

str. 37str. 37

https://remedium.bg/bionike-defence-mitselarna-voda-za-litse-ochi-i-ustni-za-chuvstvitelna-i-netolerantna-kozha-h100-ml-152533/p
https://remedium.bg/bionike-defence-mitselarna-voda-za-litse-ochi-i-ustni-za-chuvstvitelna-i-netolerantna-kozha-h500-ml-145895/p
https://remedium.bg/bionike-defence-sinergy-reaktivirasht-balsam-sk-50ml-058340/p
https://remedium.bg/bionike-defence-sinergy-reaktivirasht-krem-nk-50ml-058341/p
https://remedium.bg/sebamed-clear-face-antibakterialna-pochistvashta-pyana-za-litse-protiv-akne-h150-ml-13706/p
https://remedium.bg/bonilash-eyelash-serum-bonilash-serum-za-stimulirane-rastezha-na-miglite-h3-ml-78707/p
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ЦЕННИ НАТУРАЛНИ СЪСТАВКИ: 
АРКТИЧЕСКИ ПАМУК – ЕФЕКТИВНО ВЪЗСТАНОВЯВА, ОМЕКОТЯВА И ИЗГЛАЖДА КОЖАТА И 

АРКТИЧЕСКАТА ТЕРМАЛНА ВОДА – БОГАТА НА АНТИОКСИДАНТИ И МИНЕРАЛИ,  
С АНТИЕЙДЖ ДЕЙСТВИЕ

[KLASSIKKO]
ХИДРАТИРАЩАТА СИЛА НА 

АРКТИЧЕСКА ТЕРМАЛНА ВОДА

П
ро

из
ве

де
но

 в
ъв

 Ф
ин

ла
нд

ия

ХИДРАТИРАЩ ДНЕВЕН КРЕМ
Изключително лека формула, която миг
новено се абсорбира и не предизвиква 
дразнене. Възстановява оптималния хи
дро   липиден баланс на епидермиса, 
въз пре        пятства изпарението на влага от 
ко  жата. Перфектно изглажда кожата, 
пре   мах  ва усещане за стягане и сухота, 
ук реп   ва естествената защита. 

МАТИРАЩ ДНЕВЕН КРЕМ
Ефективно насища кожата с полезни ве 
щес тва и я регенерира. Нормализира 
ра бо тата на мастните жлези. Дели катно 
успокоява раздразненията. Кремът се 
бори с несъвър шен ства  та на мазната 
кожа. Аб сор бира из   лишъка от себум, не 
запушва порите, пре  до твра тява появата 
на акне и черни точки.

ПОДХРАНВАЩ ДНЕВЕН КРЕМ
Активно насища с подхранващи със тав
ки, неутрализира действието на сво
бодните радикали. Регенерира и ак ти
ви  ра метаболитния процес, изглаж да 
бръч ките, насища клетките с кисло род, 
осве жава и поддържа тонуса. Израв  ня
ва тургора на кожата и дарява ко жата с 
еластичност.

ДНЕВЕН КРЕМ ЗА 
ЧУВСТВИТЕЛНА КОЖА

80%
н ат у ра л н и 
с ъ с та в к и

д о

NATURALLY
DERIVED

INGREDIENTS

VEGAN
SKINCARE AND
FOUNDATIONS

WITH WILD-
CRAF TED

INGREDIENTS

WITH RAW
MATERIALS FROM
SIDE-STREAMING

RECYCLED &
RECYCLABLE
PACKAGING
MATERIALS

UP TO

1349
1799

1199
1599

1199
1599
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https://remedium.bg/lumene-klassikko/b?sort=score-desc&#
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MISSHA Vita C Ампула, 30 мл
Изглаждащ серум за лице с 25% 
Vita C Liposome Formula, която 
съдържа витамин C с 99% 
чистота и колаген. Увеличава 
еластичността, премахва 
пигментни петна и има 
изглаждащ бръчките ефект.

3 в 1 Почистващ 
гел, пилинг и маска 
с активен въглен и 
салицилова киселина, 
150 мл 
Намалява видимостта 
на черните точки, 
изравнява тена и 
матира кожата.

Intensive 
Измиващ гел 
против черни 
точки, 200 мл

3 в 1 Почистващ гел, 
пилинг и маска с цинк и 
екстракт от евкалипт, 
150 мл
Специално създадена 
формула за борба с 
несъвършенствата и 
излишния себум при 
комбинирана и мазна кожа.

REGAL Дневен крем против 
бръчки с UV A + UV B 
защита, 45 мл
Намалява мимическите 
линии и дълбоките бръчки. 
Комбинира ботулиновия 
ефект с хиалуроновата 
киселина.

SCHAEBENS 
Маска за лице, 2 дози
различни видове

GARNIER Pure Active – гама против несъвършенства.

HIMALAYA 
Пяна за измиване с 
Nеем, 150 мл 

809
1079

742
989

742
989

4490
4989

194
299

744
875

591
739
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https://remedium.bg/misha-ampula-vita-c-30ml-059229/p
https://remedium.bg/schaebens-luxury-mask-maska-za-litse-sas-zlato-za-vseki-tip-kozha-2h5-ml-136686/p
https://remedium.bg/garnier-pure-active-3-v-1-pochistvasht-gel-za-litse-x150-ml-14636/p
https://remedium.bg/garnier-pure-active-3-v-1-pochistvasht-gel-za-litse-s-vaglen-x150-ml-136839/p
https://remedium.bg/garnier-pure-active-pochistvasht-gel-za-litse-protiv-cherni-tochki-x200-ml-127978/p
https://remedium.bg/regal-hyaluron-lift-dneven-krem-za-litse-protiv-brachki-h45-ml-17005/p
https://remedium.bg/himalaya-izmivashta-pyana-za-litse-s-niym-za-normalna-i-mazna-kozha-h150-ml-18406/p
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https://remedium.bg/missha/b#postFilters=category;eq;5ecc32f36af72c3ad4d45d04


Грижа за мъжаwww.remedium.bg  

OLD SPICE 
Душ гел, 400 мл
различни видове

511
639

СИМПЛИК Шампоан за мъже 
срещу косопад, 150 мл
Предпазва от прекомерен 
косопад. Стимулира растежа на 
косата. Отлично измива и се 
грижи за тънката коса.

1239
1549

АЛПЕЦИН С1 Кофеинов шампоан 
против косопад, 250 мл
Ежедневното измиване на косата 
с Алпецин C1 незабавно доставя 
активиращата съставка до 
корените на косата и намалява 
косопада. Доказан ефект с 
клинични проучвания.

L'OREAL Paris Men 
Еxpert Гел за бръснене, 
200 мл

711
889

GILLETTE Mach 3 
Самобръсначка с 
2 ножчета, 1 бр. 

MEN’S MASTER Лосион-тоник 
за след бръснене, 120 мл
Екстрактът от червена 
чушка тонизира, а 
розмаринът, репеят и 
ментолът успокояват. 
За всеки тип кожа.

1144
1525

1112
1235

322
379
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https://remedium.bg/old-spice-captain-dush-gel-i-shampoan-2v1-za-mazhe-h400-ml-147226/p
https://remedium.bg/loreal-men-expert-gel-za-brasnene-protiv-razdraznenia-h200-ml-19060/p
https://remedium.bg/simpliq-men-shampoan-protiv-kosopad-za-mazhe-h150-ml-150891/p
https://remedium.bg/gillette-mach-3-samobrasnachka-s-2-nozhcheta-7859/p
https://remedium.bg/alpecin-c1-energizirasht-shampoan-za-mazhe-s-kofein-protiv-kosopad-h250-ml-79608/p
https://remedium.bg/men-s-master-losion-za-sled-brasnene-s-rozmarin-i-chervena-chushka-h120-ml-146931/p
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2258
2509

2745
3229

356
509

2209
2599
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https://remedium.bg/pampers-2804/b
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PLASMON Месно 
пюре, 2 х 80 г
различни видове

335
419

БЕБЕЛАН Млечна/
Безмлечна каша, 
190 г
различни видове

BEBELAN Паста, 350 г
различни видове 

HIPP Био плодова 
закуска, 100 г
различни видове 

HIPP 
Био хрупкаво 
мюсли, 
200/220 г 

БЕБЕЛАН Вода за 
приготвяне на храни за 
кърмачета, 500 мл 

188
235

144
169

628
739

368
409

059
069
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https://remedium.bg/plasmon-pyure-agneshko-meso-za-detsa-ot-4-tia-mesets-2h80-grama-1091-153520/p
https://remedium.bg/hipp-bio-zabavna-plodova-zakuska-yabalka-i-banan-zad-detsa-sled-4-mesetsa-h100-grama-8573-135962/p
https://remedium.bg/ovko-bezmlechna-kasha-banani-i-oveseni-yadki-za-detsa-nad-5-mesetsa-h190-grama-5473-24151/p
https://remedium.bg/hip-kasha-bio-mnogozarnesta-kasha-s-tikva-2897-200g-059853/p
https://remedium.bg/bebelan-pasta-my-first-italian-pasta-couscous-za-detsa-nad-5-mesetsa-x350-grama-149417/p
https://remedium.bg/bebelan-trapezna-voda-za-bebeta-h0-5-ml-14212/p
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735
919

463
579

575
719
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https://remedium.bg/johnson-s-baby-2782/b?sort=discount-desc&#
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ЗДРАВЕ Бебе Мокри кърпи с физиологично pH, 
64 бр. 
Без парабени и алкохол, с витамин Е.

191
239

БОЧКО 
Течен сапун, 500 мл
различни видове

223
279

PALOMITA Дамски 
превръзки за родилки с 
копринено/текстилно 
покритие, 10 бр.
Увеличена абсорбция. 
Индивидуално опаковани.

BABYLINO Sensitivе Гащички 
360° еластичност, оптимално 
прилягане към тялото и 
допълнителна защита от 
протичане. Позволяват на 
кожата да диша и предпазват 
от изпотяване и дразнене.

HUGGIES 
Пелени
различни размери 

1916
2395

БЕБО Влажни кърпички с екстракт от 
лавандула, 90 бр. с капак

1579
2255

149
165

242
285

НОВО

str. 45str. 45

https://remedium.bg/zdrave-bebe-bebeshki-mokri-karpi-x64-broya-152241/p
https://remedium.bg/beybilino-gashti-jp-5-dzhuniar-10-16kg-46br-060105/p
https://remedium.bg/bochko-techen-sapun-s-aloe-vera-h500-ml-19516/p
https://remedium.bg/huggies-ultra-comfort-3-midi-peleni-za-bebeta-i-detsa-5-8kg-h56-broya-143415/p
https://remedium.bg/palomita-damski-prevrazki-s-krila-za-rodilki-s-koprineno-pokritie-x10-broya-69509/p
https://remedium.bg/bebo-mokri-karpi-lavandula-90-broya-kapak-058367/p
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... с мисъл за вас!

str. 46str. 46

https://remedium.bg/
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... с мисъл за вас!
BEAUTY MANIA 
Детска гъба за баня, 
1 бр. 

215
269

SPLAT Kids 98% 
натурална детска 
паста за зъби, 50 мл
Ефективна пълна 
защита срещу кариес. 
Интензивно укрепва 
зъбния емайл.

532
665

БОЧКО Детски 
течен сапун, 410 мл 

223
279

AQUAFRESH Паста за зъби с тройна защита 
3-5/6+ г., 50 мл
24-часова защита от захарите. Подпомага 
заздравяването на емайла и защитава от 
атаките на киселините от захари през целия 
ден. Съдържа натриев флуорид до 0.315%.

CURAPROX Четка за зъби за деца от 
4 до 12 години
Цялостно почистване на всяко зъбче 
благодарение на 5500 нишки Curen, 
всяка с диаметър 0.09 mm. Дръжката 
е идеална за малки ръце, докато 
компактната глава може лесно да 
достигне до всяка област на устата.

339
399

798
939

НОВО
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https://remedium.bg/beauty-mania-detska-gaba-za-banya-bj-037-14203/p
https://remedium.bg/bochko-detski-techen-sapun-s-aromat-na-sochni-plodove-h410-ml-132350/p
https://remedium.bg/splat-kids-strawberry-cherry-pasta-za-zabi-s-yagoda-i-cheresha-za-detsa-ot-2-do-6-godini-h50-ml-140080/p
https://remedium.bg/aquafresh-my-big-teeth-pasta-za-zabi-za-detsa-nad-6-godini-h50-ml-16877/p
https://remedium.bg/aquafresh-little-teeth-pasta-za-malkite-zabi-ot-3-do-5-godini-h50-ml-2771/p
https://remedium.bg/kyuraproks-chetka-za-zabi-detska-5500-4-12g-060338/p
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1871
2339
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https://remedium.bg/jorjeia-misia-1-gel-za-tyalo-protiv-strii-i-otpusnata-kozha-x220-ml-136085/p
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250 мл 500 мл

VENUS BB 
Крем за тяло с ефект 
копринени чорапи, 150 мл

BIONIKE Triderm Емолиентно 
почистващо душ олио за 
чувствителна и нетолерантна 
кожа. Успокоява раздразненията 
и зачервяванията. Осигурява 
моментална хидратация. Тонизира 
кожата. Подходящ е за бебета, 
деца и възрастни.

BIONIKE Triderm Душ пяна за 
чувствителна и нетолерантна 
кожа с pH 3.5. Образува деликатна 
пяна, която почиства изключително 
щадящо. Балансира и защитава 
кожата. Подходяща за употреба 
след посещение на плувни басейни 
или след спортна тренировка като 
защита от бактериални инфекции.

TREACLEMOON 
Душ гел за тяло, 500 мл
Не е тестван върху животни. 
Vegetarian & vegan friendly.
различни аромати

1589
2445

1351
2079

1020
1569

2057
3165

200 мл 400 мл

922
1085

719
959
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https://remedium.bg/bionike-triderm-emolientno-pochistvashto-dush-olio-za-chuvstvitelna-i-netolerantna-kozha-h250-ml-145884/p
https://remedium.bg/bionike-triderm-emolientno-pochistvashto-dush-olio-za-chuvstvitelna-i-netolerantna-kozha-h500-ml-145883/p
https://remedium.bg/bionike-triderm-dush-pyana-za-chuvstvitelna-i-netolerantna-kozha-s-ph-3-5-h200-ml-145877/p
https://remedium.bg/bionike-triderm-dush-pyana-za-chuvstvitelna-i-netolerantna-kozha-s-ph-3-5-h400-ml-145881/p
https://remedium.bg/venus-senza-calze-ovlazhnyavasht-krem-za-kraka-s-broznov-efekt-h150-ml-136191/p
https://remedium.bg/treaclemoon-my-coconut-island-dush-gel-za-tyalo-s-aromat-na-kokos-h500-ml-148127/p
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799
1065

1027
1369

479
639

292
389

611
815

877
1169
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https://remedium.bg/perlier-3089/b
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NATURE BOX 
Душ гел, 385 мл
различни видове

ZIAJA 
Защитен лосион за тяло, 400 мл
Овлажнява, подхранва 
и омекотява сухата и 
дехидратирана кожа. 
Възстановява хидролипидния 
баланс на епидермиса и осигурява 
дълготрайно усещане за мекота.
различни видове

636
795

L’ANGELICA Рол-он, 50 мл
Свежест през целия ден. 
Помага за предотвратяване 
появата на неприятни 
миризми. Не съдържа 
алуминий, алкохол и 
парабени.

367
459

FA Душ гел, 
400 мл
различни видове

TESORI D’ORIENTE 
Душ крем, 250 мл
различни видове

FELCE AZZURRA 
Талк за тяло, 150 г

287
359

489
699

317
529

407
479
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https://remedium.bg/neychar-boks-dush-gel-maslina-385ml-058549/p
https://remedium.bg/fa-dush-krem-go-happy-400ml-060256/p
https://remedium.bg/ziaja-losion-za-tyalo-s-maslo-ot-portokal-za-suha-kozha-h400-ml-4320/p
https://remedium.bg/tesori-d-oriente-ayurveda-aromaten-dush-krem-za-tyalo-h250-ml-135752/p
https://remedium.bg/langelica-bio-soft-uspokoyavasht-rol-on-protiv-izpotyavane-s-oves-h50-ml-142638/p
https://remedium.bg/felce-azzurra-classico-aromaten-talk-za-tyalo-h150-grama-7901/p
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692
865

339
399

968
1139

1276
1595 479

599
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https://remedium.bg/nivea-22/b
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Повечето хора очакват с нетърпение пролетта и лято-
то. Времето се затопля, природата се раззеленява и 
всичко това има благоприятен ефект върху здравето и 
емоционалното ни състояние. Радвайки се на настъп-
ващото прекрасно време е важно да не забравяме за 
вредното въздействие на ултравиолетовите лъчи, горе-
щината, вятъра и прахта, климатиците и морската сол 
върху кожата на тялото.
В горещините кожата се нуждае от специални грижи. 
С повишаването на температурата на въздуха актив-
ността на мастните жлези се увеличава, поради което 
нормалната през зимата кожа показва изразена тен-
денция към омазняване, леко мазната страда от пре-
комерен блясък, а сухата кожа престава да се бели. 
Имайки предвид това е нормално да подменяте коз-
метичните си продукти в зависимост от сезона, защото 
състоянието на кожата и нейните нужди се променят.
Основната грижа за кожата е нейното правилно и 
постоянно почистване. Не използвайте гореща вода, 
както и алкални сапуни по време на ежедневните хи-
гиенни процедури. Задачата на почистването е да се 
отмият от кожата мръсотията, потта, прахта и излиш-
ният себум, които допринасят за бързото размножава-
не на микроорганизмите, запушват порите и причиня-
ват възпаление, но не трябва напълно да се премахва 
хидролипидният филм, покриващ повърхността й. Той 
я предпазва от изсушаване, свободно проникване на 
бактерии и действието на химикали.
Основно правило в грижата за кожата е да я ексфоли-
рате, независимо от сезона. Вашето тяло отделя кож-
ни клетки непрекъснато. Без значение колко лосион 
използвате, никога няма да имате блестяща кожа, ако 
не я ексфолирате. Вземете скраб за тяло и влезте под 
душа. Внимателно разтривайте с кръгови движения по 
цялото тяло от раменете надолу и изплакнете обилно.
През лятото не се препоръчва да измивате лицето си 
със студена вода, ако имате суха кожа или сте склон-
ни към розацея. След контакт на затоплената кожа 
със студена вода кожата се стяга, а за кръвоносните 
съдове това е шок. Само хората с мазна и застарява-
ща кожа могат да измият лицето си със студена вода 
в горещите дни.
През летния сезон дневният крем трябва да е по-лек, 
на водна основа, с овлажняващ и предпазващ ефект, 
за да позволи на кожата да диша и да не провокира 

запушване на порите. Той трябва да се нанася на тъ-
нък слой, защото, ако е в голямо количество, може да 
провокира изпотяване на лицето.
Хората с мазна, смесена и нормална кожа през ля-
тото могат да заменят обичайния си крем с продукт 
с гел текстура. За разлика от кремовете, геловете не 
съдържат масла, поради което се считат за най-леките 
козметични продукти, идеални за лятото. Обичайният 
дневен крем обаче не трябва да остава забравен. 
Може да се използва от време на време върху гела.
Когато се грижите за възрастна кожа (над 35 години), 
през деня кремът трябва да е дневен, а не универса-
лен. Ако прекарвате 20 – 30 минути на ден на слънце, 
тогава основната защита (SPF 20 – 40) е достатъчна, 
за да предотврати достигането на ултравиолетова свет-
лина до кожата и да се активира производството на 
оцветяващия пигмент. Ако времето за престой е по-
дълго, за предпочитане е да изберете крем с по-висок 
SPF показател, за да предпазите кожата от стареене 
и бръчки.
Хидратирайте тялото си с лосион. Време е да замени-
те тежките зимни масла за тяло с по-лек летен лосион, 
който попива бързо. Намерете подходящия за вас и 
не забравяйте да го ползвате. Лосионът трябва да се 
нанася веднага след като изсъхнете от душа, за да 
запечата влагата, поета от тялото.
Ако имате чувствителна кожа, се препоръчва да полз-
вате нежна козметика на водна основа, за да се нама-
ли вероятността за възпаление и дразнене. Ако зачер-
вяването е основният отговор на кожата ви, потърсете 
продукти, подходящи при състояния като розацея.
Не пренебрегвайте чувствителната кожа на устните си. 
Те са силно изложена на слънце зона. Сложете си бал-
сам с цялостна дълготрайна грижа, който овлажнява 
и защитава с SPF.
Не забравяйте и краката си – това е сезонът на санда-
лите. Направете си педикюр. Но първо ги ексфолирай-
те, за да разкриете техния блясък и красота. Набавете 
си пемза и пила за крака и ги използвайте няколко 
пъти седмично. Ще забележите голяма разлика в ме-
котата на кожата на краката. Купете си нов летен 
лак за пръстите на краката. Ноктите на краката могат 
да бъдат боядисани в много по-смел цвят, отколкото 
обикновено поставяте на ръцете си. Изберете нещо, 
което крещи „Лято е!“.

Осигурете подходяща грижа за кожата 
си през топлите месеци
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324
499

354
545
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https://remedium.bg/dove-2834/b
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ТITANIA 
Пилинг крем за крака, 
75 мл
Почиства, освежава и 
прави кожата гладка.

ТЕО 
Антибактериален гел за 
ръце, 400 мл

ТЕО 
Течен сапун, 
800 мл пълнител
различни видове

ТITANIA 
Електрическа четка за 
стъпала 
Ефективно премахва 
загрубялата кожа, за 
сатенено меки стъпала.

IDC Institute Хидратираща 
маска за стъпала с лайка, 
40 г
Подобрява загрубялата 
и суха кожа и 
предотвратява лошата 
миризма на краката.

MEDIX 
Течен сапун, 
400 мл с помпа
различни видове

382
509

2897
4139

667
785

480
685

197
219

178
209
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https://remedium.bg/titania-foot-care-piling-krem-za-kraka-h75-ml-861/p
https://remedium.bg/titania-footcare-komplekt-elektricheska-pila-za-peti-3039-box-127809/p
https://remedium.bg/teo-antibakterialen-gel-za-ratse-pompa-400ml-057245/p
https://remedium.bg/idc-institute-camomile-hidratirashta-maska-s-layka-za-stapala-h40-grama-148116/p
https://remedium.bg/teo-sensitive-techen-sapun-s-aloe-vera-za-chuvstvitelna-kozha-palnitel-h800-ml-147416/p
https://remedium.bg/medix-magnolia-techen-sapun-za-ratse-s-magnolia-h400-ml-1920/p
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VICTORIA BEAUTY Sensitive 
Депилиращи ленти за тяло, 
20 бр.
Открийте летния сезон с 
безупречно гладка кожа.

TAKY Natural Oils Депилиращи 
ленти за тяло, 20 бр.
С масло от арган, моринга, 
невен и макадамия. Осигуряват 
перфектната депилация и 
подхранват кожата. 

ELEA Teen – пълна гама 
депилиращи продукти, 
специално разработени за 
тийнейджъри. Ефективни 
формули за депилиране и 
епилиране, адаптирани към 
младежката кожа.

268
335

524
655

372
465

GILLETTE 
Venus Дамска 
самобръсначка с 
2 ножчета, 1 бр.

BIC Miss Soleil Дамска 
еднократна самобръсначка 
с три ножчета и подвижна 
глава, 1 бр.
С овлажняваща лента с 
витамин Е и ланолин, които 
подобряват нивото на 
хидратация и укрепват 
защитната кожна бариера. 

Крем депилатор за тяло/
деликатни зони, 75 г

Депилиращи ленти за 
тяло, 16 бр.

Депилиращи ленти за 
лице, 16 бр.

404
539

1184
1579

667
889

179
239

НОВО
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https://remedium.bg/victoria-sensitive-depilirashti-lenti-za-tyalo-za-chuvstvitelna-kozha-s-aloe-vera-h20-br-5906/p
https://remedium.bg/gillette-venus-close-clean-damska-samobrasnachka-s-2-broya-glavi-8/p
https://remedium.bg/taki-depil-lenti-tyalo-naturalni-masla-10dv-059178/p
https://remedium.bg/bic-miss-soleil-samobrasnachka-za-zheni-x1-broy-69546/p
https://remedium.bg/eleya-depil-teen-lenti-litse-8dv-060431/p
https://remedium.bg/eleya-depil-teen-lenti-tyalo-8dv-060429/p
https://remedium.bg/eleya-depilatoar-teen-argan-75g-060427/p
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HUMBLE Биоразградима 
бамбукова четка за зъби, 1 бр.
Шведско качество с кауза. 
Вашата покупка подарява четка 
за зъби на дете в нужда.
различни видове

SPLAT Professional Biocalcium 
Паста за зъби, 100 мл
Съдържа хидроксиапатит – възстановява 
структурата на зъбния емайл и намалява 
чувствителността на зъбите. 575

719

ПРОТЕФИКС Почистващи 
таблетки, 32 бр.
С антибактериален ефект, 
премахват плаката и 99.99% 
от бактериите. Подходящи 
за всички видове зъбни 
протези и ортодонтски 
апаратчета.

SENSODYNE Repair & Protect 
Паста за зъби, 75 мл
Помага да се възстановят и защитят 
чувствителните зони на зъба.

PARODONTAX Complete Protection 
Паста за зъби, 75 мл 
8 ключови ползи за по-здрави венци и 
по-силни зъби.

CURAPROX CS 12 460 
Velvet Четка за зъби
Златен стандарт в 
нежното почистване. 
За здрави красиви зъби 
и здрави венци. Без 
увреждане на емайла, без 
отдръпване на венците.

473
675

652
869

619
825

407
479

1101
1295

НОВО
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https://remedium.bg/humble-brush-bambukova-chetka-za-zabi-za-vazrastni-tsvyat-cherna-h1-broy-67696/p
https://remedium.bg/sensodyne-repair-protect-whitening-pasta-za-chuvstvitelni-zabi-h75-ml-21898/p
https://remedium.bg/sensodyne-repair-protect-pasta-za-chuvstvitelni-zabi-h75-ml-20511/p
https://remedium.bg/parodontax-complete-protection-whitening-izbelvashta-pasta-za-zabi-za-chuvstvitelni-ventsi-h75-ml-148972/p
https://remedium.bg/splat-professional-biocalcium-izbelvashta-pasta-za-zabi-s-bioaktiven-kaltsiy-h100-ml-19376/p
https://remedium.bg/protefix-pochistvashti-tabletki-za-zabni-protezi-i-ortodontski-aparati-h32-broya-7838/p
https://remedium.bg/kyuraproks-chetka-za-zabi-velvet-12460-060336/p
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Аптеките, дрогериите и дори хранителните магазини са бук-
вално отрупани с различни продукти за грижа за устната 
кухина. На рафтовете може да се избира измежду огромно 
разнообразие от пасти за зъби, гелове за венци, конци и др. 
Един от постоянно популярните продукти в тази категория 
е водата за уста.
С цел превенция появата на кариес и други зъбни пробле-
ми, повечето зъболекари препоръчват миенето на зъбите 
с паста поне 2 пъти на ден, а след всяко хранене оста-
тъците от храна внимателно да се отстраняват с конец за 
зъби. Много хора обикновено използват вода за уста, за 
да премахнат лошия дъх или да предотвратят възпаление 
на венците.
Дали е необходимо да ползвате вода за уста или е възмож-
но и без нея? Това реално е двусмислен въпрос и отговорът 
му е важен за вашата устна хигиена. 
Какви видове вода за уста има
Големият брой предлагани на пазара води за уста могат да 
бъдат класифицирани като:
• хигиенни – те имат по-скоро козметичен ефект и са пред-
назначени да премахнат лошия дъх;
• лекарствени – тези продукти се използват за справяне с 
някои зъбни заболявания.
Що се отнася до медицинските води за уста, те се разделят 
на няколко подвида в зависимост от функционалността им:
• Срещу плака и за предотвратяване развитието на гингивит. 
Техните формули са в състояние да забавят растежа на 
бактериите в устната кухина. Съдържат антисептици, като 
хлорхексидин и триклозан.
• Срещу появата на кариес. Те имат повишено съдържание 
на флуор, който укрепва зъбите и предотвратява развитието 
на кариес.
• Срещу образуването на зъбен камък. Продуктите от тази 
категория съдържат калциев цитрат и предотвратяват нат-
рупването на твърди зъбни плаки.
Какви са ползите за здравето ни
Естествено, нито едни продукт в тази категория не е в 
състояние напълно да предпази от зъбни или пародонтални 
проблеми. Те обаче са полезни в борбата с бактериите и 
освежаването на дъха. А с влаганите билкови екстракти 
много от тях бързо облекчават възпалението на венците.
Като други ползи от употребата на вода за уста може да 
се отбележат:
• Терапевтичните и профилактичните води се отличават със 
своето противокариесно, противовъзпалително и дезинфек-
циращо действие. Освен това могат съществено да намалят 

чувствителността на зъбите.
• Продуктите против кариес, с помощта на флуорид и 
калций, спомагат за укрепването на емайла. Те могат да се 
ползват редовно.
• Водите за уста без алкохол могат да се използват от деца 
над 6-годишна възраст, бременни жени и такива с изразена 
алкохолна алергия.
• Обикновено водите за уста са с приятен аромат и вкус, 
което допринася за комфорта по време на и след тяхното 
използване.
• Представляват 100% готов за употреба продукт, който е 
идеален за бърза и лесна грижа за зъбите и венците, дори 
по време на пътувания.
• Със своя дезодориращ ефект позволяват да запазите све-
жия си дъх почти през целия ден. Ароматите обикновено 
са на мента или ментол, но могат да бъдат намерени и с 
други благоухания. 
Минуси на водите за уста
Тези продукти са алтернатива на водата, чайовете и други, 
които са по-евтини и не по-малко ефективни. Стандартните 
води за уста просто притъпяват лошия дъх, но не премахват 
причините за появата му. Освен това някои продукти водят 
до оцветяване на зъбния емайл. Също така много от тях 
съдържат алкохол, което означава, че не може да се дават 
на деца и не трябва да се поглъщат. Въпреки факта, че тези 
продукти са ефективни при унищожаването на микроби, те 
могат да причинят възпаление и сухота на лигавицата. Ако 
това се случи, употребата им трябва да бъде прекратена 
незабавно.
В условията на световната пандемия от COVID-19 тук е 
мястото да се отбележи, че изследователи от щатския уни-
верситет на Ню Джърси са открили доказателства, че ня-
кои видове вода за уста разрушават вируса SARS CoV-2 в 
лабораторни условия, предотвратявайки неговото навлизане 
и развитие в човешките клетки. Според публикации в спе-
циализирани издания проучването им установило две води 
за уста, които разрушават вируса в рамките на секунди 
след разреждането им до концентрации, които имитират 
действителна употреба. Необходими са допълнителни про-
учвания, за да се тества ефикасността в реалния живот 
при хората.
По-рано беше съобщено, че водата за уста може да убие 
коронавируса за 30 секунди. In vitro проучване в Универ-
ситета на Кардиф е показало „обещаващи признаци“, че 
популярният хигиенен продукт може да бъде от полза не 
само за зъбите и венците.

Ползи и предимства от употребата на 
вода за уста
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ASTERA Вода за уста, 
500 мл
Подходяща за 
цялото семейство.

LISTERINE Cool Mint Вода за уста, 
250 мл
Клинично доказано предпазва 
и намалява плаката, премахва 
бактериите между зъбите, 
освежава дъха.

415
519

LACALUT 
Мицеларна вода за уста, 
500 мл
С иновативна мицеларна 
технология.

623
779

SensiKIN
Паста за зъби, 75 мл
За ежедневна грижа.

SensiKIN
Вода за уста, 250 мл
За ежедневна грижа.

SensiKIN Гел, 15 мл
Грижа при остра 
чувствителност на 
зъбите.606

865

664
949

536
765

365
429
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https://remedium.bg/sensi-kin-voda-za-usta-za-chuvstvitelni-zabi-h250-ml-152482/p
https://remedium.bg/sensi-kin-gel-za-lokalno-prilozhenie-za-povishena-chuvstvitelnost-na-zabite-x15-ml-152484/p
https://remedium.bg/sensi-kin-pasta-za-zabi-x75-ml-152483/p
https://remedium.bg/listerine-cool-mint-voda-za-usta-za-ezhednevna-upotreba-h250-ml-19488/p
https://remedium.bg/astera-charcoal-detox-voda-za-usta-s-aktiven-vaglen-h500-ml-146643/p
https://remedium.bg/lacalut-mitselarna-voda-za-usta-pri-chuvstvitelni-zabi-h500-ml-150186/p
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НОВО

 

 

Възстановява
естествената белота на зъбите

Открийте паста за зъби
Max White Clay & Minerals

 

 

По-ефективна
защита

Бори се
с бактериите

Зъби, език, бузи и венци*
По- ефективно намаляване на бактериите върху зъбите, езика, бузите и венците, в сравнение с 

не-антибактериална флуоридна паста за зъби след 12 часа, след 4 седмици непрекъсната употреба.

374
499

344
459
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https://remedium.bg/kolgeyt-maxwhite-clay-minerals-75ml-pz-060261/p
https://remedium.bg/colgate-total-original-pasta-za-zabi-h100-ml-146841/p
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21839
29119

577
769

11756
14695

1691
1879
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https://remedium.bg/oral-b-384/b?sort=discount-desc&#
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1264
1685

877
1169

1207
1609

1169
1559

1042
1389

1099
1465

1207
1609
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https://remedium.bg/ekre-741/b?sort=discount-desc&#
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HEAD & SHOULDERS 
Шампоан, 360 мл
различни видове

PANTENE 
Шампоан, 360 мл
различни видове

BATISTE 
Сух шампоан, 200 мл
различни видове

Кремообразен шампоан, 200 мл
Подхранва и хидратира сухата 
и чуплива коса. Щади кожата 
на скалпа. Защитава косъма от 
дехидратиращи фактори. Предпазва 
косата и от източници на топлина 
като сешоар или преса.

1367
1709

Кремообразен балсам, 200 мл
Подхранва и реструктурира косата. 
Намалява електростатичния заряд в 
косата, което улеснява разресването. 
Образува незабележим филм, който 
уплътнява кутикулите на косата 
като й придава блясък и копринено 
докосване.

1223
1529

BIONIKE Defence Hair Nourishing за суха и увредена коса

552
649

596
795

569
759
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https://remedium.bg/bionike-defence-hair-nutri-balsam-podhranvasht-200ml-058061/p
https://remedium.bg/bionike-defence-hair-nutri-shampoan-podhranvasht-200ml-058062/p
https://remedium.bg/pantene-repair-protect-vazstanovyavasht-shampoan-za-slaba-i-uvredena-kosa-h360-ml-121466/p
https://remedium.bg/head-shoulders-menthol-osvezhavasht-shampoan-protiv-parhot-s-mentol-h360-135821/p
https://remedium.bg/batiste-original-suh-shampoan-za-vseki-tip-kosa-h200-ml-68116/p
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Период на промоцията 01.06-30.06.2021 г. Важи за физическите и онлайн аптеки. Организатор на промоцията е Хенкел България ЕООД. 
Пълни правила, както и нашата политика за защита на личните данни може да намерите на www.syoss-promo.bg.

СКАНИРАЙ,  
ЗА ДА СЕ 

РЕГИСТРИРАШ

SYOSS
Oleo Intense
боя за коса  
различни нюанси

SYOSS
шампоан,  
750мл  
различни  
видове

SYOSS   
сух шампоан  

срещу омазняване 
200мл

SYOSS   
шампоан, 

балсам
440мл

различни
видове

PALETTE
Intensive Color Creme
боя за коса  
различни нюанси

NATURE BOX
шампоан, балсам
385мл
различни видове

GOT2B
стилизанти, 
различни видове

ЛЯТНО

настроениенастроение

645
759*

524
699

592
845

575
719

382
449

599
799

782
869
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https://remedium.bg/syoss-1614/b
https://remedium.bg/got2b-straight-sprey-za-izpravyane-na-kosa-x200-ml-74026/p
https://remedium.bg/palette-intensive-color-creme-dalgotrayna-krem-boya-za-kosa-ri5-intensive-red-25446/p
https://remedium.bg/nature-box-olive-oil-shampoan-protiv-nakasvane-na-kosata-s-maslo-ot-maslina-x385-ml-153622/p
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ACE WC 
Тоалетно блокче, 2 х 48 г
Хигиенизира, почиства 
до блясък и придава 
свеж аромат. Премахва 
варовика и защитава 
от образуването на 
наслагвания.
различни видове

SAVEX 
Перилен препарат, 
40 пранета

RIVANA 
Цитронелово етерично 
масло, 10 мл
За ароматизиране и 
освежаване на въздуха. 
Неутрализира неприятните 
миризми.
Премахва миризмата при 
изпотяване.

DOMESTOS 
Почистващ препарат, 
750 мл
За отлично почистване 
и дезинфекциране 
на тоалетната. С 
дълготрайна защита и 
премахване на микробите и 
замърсяванията.

FROSCH 
Течен перилен 
препарат, 1.5 л
различни видове

ЕХО Препарат за 
съдове, 400 мл
Новият ЕХО – пяна, 
пълна с грижа.

151
189

383
589

299
499

934
1099

730
859

314
369

НОВО
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https://remedium.bg/ache-wc-koshnichka-marine-breeze-2h48g-060540/p
https://remedium.bg/domestos-pine-fresh-pochistvasht-gel-za-toaletna-s-aromat-na-bor-x750-ml-65885/p
https://remedium.bg/savex-2in1-color-prah-za-prane-za-tsvetni-drehi-h4-kg-66116/p
https://remedium.bg/frosch-color-pomegranate-preparat-za-tsvetno-prane-s-nar-x1500-ml-153730/p
https://remedium.bg/rivana-eterichno-maslo-tsitronela-h10-ml-23762/p
https://remedium.bg/eho-balsam-preparat-sadove-lilac-400ml-060543/p
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BELLA Panty for 
Teens Ултра тънки 
ежедневни дишащи 
дамски превръзки, 
20 бр.
За момичета в 
тийнейджърска 
възраст и за млади и 
активни жени.

CAREFREE FlexiComfort 
Ежедневни превръзки, 
60 бр.
Дишаща повърхност. 
Деликатно 
ароматизирани. 
Дерматологично 
тествано покритие.
различни видове

EveryDay 
Ежедневни дамски 
превръзки, 30 бр.
Анатомична форма, 
100% памучен 
горен слой, отлична 
хигиенична защита и 
комфорт. Индивидуално 
опаковани.

287
359

SENI Active Normal Абсорбиращи гащи, 
10 бр. размер M
За хора с лека и средна инконтиненция. 
Идеално пасват към тялото. Намаляват 
неприятната миризма.

ALWAYS Ultra Platinum 
Дамски превръзки
единични пакети

LIBRESSE Ultra Duo, 16/20 бр.
Изключително тънки и ултраабсорбиращи. 
Мека и дишаща повърхност. Специфична 
форма, която пасва перфектно по тялото за 
неподправен комфорт.
различни видове

112
149

914
1219

311
415

212
249

379
399

str. 66str. 66

https://remedium.bg/bella-panty-for-teens-ultra-energy-ezhednevni-damski-prevrazki-h20-broya-90361/p
https://remedium.bg/seni-active-normal-absorbirashti-gashti-za-vazrastni-razmer-m-h10-broya-136004/p
https://remedium.bg/carefree-flexicomfort-aloe-damski-ezhednevni-prevrazki-h60broya-135272/p
https://remedium.bg/always-platinum-ultra-normal-damski-prevrazki-h8-broya-135862/p
https://remedium.bg/everyday-normal-cotton-fresh-damski-ezhednevni-prevrazki-h30broya-67071/p
https://remedium.bg/libresse-2423/b
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SEBAMED 
Интимен душ гел с 
pH 3.8, 400 мл с помпа

O.B. PrоComfort 
Normal/Super
Тампони, 32 бр.
С Dynamic fit 
технология и SilkTouch 
(копринено) покритие.

LYCIA Интимни кърпи антибактериални/за 
чувствителна кожа, 12 бр. 

191
239

BIONIKE Triderm Intimate, 500 мл

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

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

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

2100
2625

2100
2625

2100
2625

597
919

2105
2339
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https://remedium.bg/o-b-procomfort-super-damski-tamponi-h32-broya-16248/p
https://remedium.bg/lycia-antibakterialni-intimni-mokri-karpi-h12-broya-24725/p
https://remedium.bg/sebamed-intimate-wash-pochistvasht-intimen-gel-s-ph-3-8-x400-ml-136574/p
https://remedium.bg/bionike-triderm-intimate-ph-3-5-antibakterialen-intimen-gel-za-chuvstvitelna-i-netolerantna-kozha-x500-ml-150073/p
https://remedium.bg/bionike-triderm-intimate-ph-5-5-osvezhavasht-intimen-gel-x500-ml-150072/p
https://remedium.bg/bionike-triderm-intimate-uspokoyavasht-intimen-gel-s-rn-7-0-za-chuvstvitelna-i-netolerantna-kozha-h500-ml-150074/p
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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. 

str. 68str. 68



Храносмилане www.remedium.bg  Храносмилане www.remedium.bg  
 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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Слънцезащитен 
спрей- лосион с много 

висока защита 
SPF50+. Водоустойчив. 

За чувствителна и 
нетолератна кожа.

200 ml

Слънцезащитен флуид- лосион 
за бебета и деца с много 
висока защита SPF50+. 

Водоустойчив. Устойчив към 
пясък. За чувствителна и 

нетолерантна кожа.
125 ml

Слънцезащитна компактна 
оцветена пудра със 

слънцезащитен фактор SPF50
Висока защита • 100 % 

минерални филтри 
За свръхчувствителна кожа

Бронз 2( тъмна)
10 g

-35%* 
ïðè ïîêóïêà 

íà 2 ïðîäóêòà 
îò ñåðèÿòà 

Bionike Defence Sun

*Отстъпката се дава на каса и не е отразена в цената на рафта.

Предложенията са валидни за периода 01-30.06.2021 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 
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https://remedium.bg/defence-sun-33240/b?sort=score-desc&#

