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ЮЛИ 2021

Промоционален каталог №173

Избрани предложения от над 10 600 промоции, комплекти и трайно ниски цени

1849
79

14

ЕСЕНЦИАЛЕ Енерджи,
20 капсули
Незаменим помощник за
черния ти дроб! Подпомага
разграждането на мазнините
в черния дроб. Подпомага
чернодробния метаболизъм.
Само 1 капсула дневно.

779
01

7

СМЕКТА
Прах за перорална суспензия, 3 г
Диосмектит. Лечение на остра
диария.
Лекарствен продукт без лекарско
предписание при възрастни и деца над
2-годишна възраст заедно с перорален
разтвор за рехидратация. Преди употреба
прочетете листовката! Рег. № 20020513

739
65

6

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

2299

2069
BIO-OIL Против белези
и стрии, 125 мл
Подпомага подобряването
вида на кожата при белези,
стрии и неравномерен тен.
Препоръчва се също срещу
стареене и дехидратиране
на кожата.
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Настинка и грип
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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.

3379
03

27

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.

3379
03

27

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.

3379
03

27

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.

3379
03

27

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.

3379
03

27

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.

3379
03

27
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САO ПАЛМЕТО Формула,
120 таблетки
Подпомага нормалната функция
на простатната жлеза и
благоприятства за нормалната
струя на урината.

2805
44

22

МАСЛО ОТ
ТИКВЕНО СЕМЕ 1000 mg,
100 софтгел (меки) капсули
Подпомага нормалната функция
на простатата и пикочния
мехур при мъжа.

3969
75

31

ПРОСТАМАТ
Протект трио, 30 капсули
Тройна грижа за простатата.
Растителен препарат,
който поддържа дългосрочно
нормалното функциониране на
простатата.

1309
82

9

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

3545

2836

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

4079

3263

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.

875
44

7
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Здравословно отслабване
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Пробиотици
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БИО-КУЛТ Инфантис,
16 сашета
Тройна подкрепа за
храносмилателната система
и имунитета на твоето
бебе.

2935
95

24

БИО-КУЛТ, 15 капсули
Комплексна грижа за цялото
семейство – в помощ
на имунната система
и балансираната чревна
микрофлора.

1005
54

8

JAMIESON Probiotic 10,
60 капсули
Естествено решение за цялото
семейство за подсилване на
имунната система, здравия
чревен тракт, правилното
храносмилане и непрекъснатото
възстановяване на лигавицата на
червата.

4249

36

12

ПРОБИОТИК КОМПЛЕКС
1 млрд. бактерии, 100 капсули
Съдържа 8 щама пробиотични
култури и подпомага нормалното
функциониране на стомашночревния тракт.

2709
67

21

LACTOFLOR Enteric Ecol Stop
10 капсули/10 сашета
Разтворени във вода или
сок успешно преминават
през стомашно-чревния
тракт.

789
71

6

JAMIESON Probiotic Baby,
126 капки
Повлиява благоприятно колики,
запек и киселинен рефлукс.
Подпомага правилното
функциониране на стомашночревния тракт и повишава
имунитета на бебето. За
бебета и деца от 1 месец до
3 години.

1999
99

16
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ПРИРОДА И НАУКА В ДЕЙСТВИЕ

При покупка на избрани
продукти на SOLGAR®
получавате

от цената на втория продукт

ПРОМО
ПАКЕТ

ПРОМО
ПАКЕТ

ПРОМО
ПАКЕТ

3375

2199

4989

ИСО ПЛЮС БГ ЕООД: СОФИЯ: Бизнес Център Сердика • Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е • София 1330
T. 02 8220437 • Ф. 02 8220690 • www.healthyme.bg • имейл: info@iso-plus.bg •
solgar.bulgaria •
solgar_bulgaria

Попитайте в аптеката за всички налични промо комплекти на SOLGAR
Хранителните добавки не са заместител на разнообразното хранене.
Предложението е валидно до изчерпване на количествата.

®

-50%
отстъпка
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Витамини и минерали

FLORADIX Билкова кръв,
84 таблетки
Хранителна добавка с
желязо в комбинация с
витамини от групата В и
фолиева киселина.

2635
08

21

ГРАСБЕРГ Мултивитамини и
минерали, 60 гел-капсули
Пълен спектър витамини и
минерали. Гел-капсула за по-добро
усвояване. Тонус и енергия.
1 опаковка = 2 месеца прием.

2305
59

19

ALIVE! Мултивитамини за
диабетици, 60 таблетки
Специализирана формула за хора
в предиабетно състояние и
диабет. Съдържа витамини,
минерали, антиоксиданти
и растителни екстракти.
Нормализира кръвната захар.
Стимулира мозъчната функция.
Подпомага зрението.

3529

30

00

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

1945

1556

ХРОМ ПИКОЛИНАТ 200 µg,
90 вегетариански таблетки
Допринася за поддържането
на нормална концентрация на
глюкоза в кръвта.

1835
68

14

БИОТИН 300 µg,
100 вегетариански таблетки
Допринася за поддържането
на нормалното състояние на
кожата, косата и лигавиците.

1645

1316
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При болки
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МЕЛАТОНИН 3 mg с удължено
освобождаване, 60 таблетки
Допринася за съкращаване на
времето за заспиване, за
по-лесната адаптация на
организма след пътуване със
смяна на часовите зони.

REMOSTABIL, 30 капсули
За спокойствие, баланс, концентрация и
спокоен сън. Уникален комплекс с триптофан,
магнезий и растителни екстракти.

1149
19

1349

9

1079

НАТРОЛ Мелатонин с удължено
освобождаване 5 mg,
100 таблетки
Допринася за лесното
заспиване. Бори се срещу
честите събуждания. За
качествена почивка по време
на сън. Съдейства в случай на
инцидентно безсъние.

2305

20

НеоМагни Кардио Магнезий, витамин В6,
глог, калий, 50 таблетки
Съставките спомагат за поддържане на
нормално кръвообращение и поддържане на
нормално кръвно налягане.

1235

10

75

50

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

НЕВРАКСИЛ, 30 капсули
Допринася за нормалното
функциониране на периферната
нервна система.

2455

2087

1999
99

17

str. 14

Сърдечно-съдова система

5799

52
1875

1688

19

www.remedium.bg

1529

1376

str. 15

www.remedium.bg

Вени и хемороиди

Всички вени ли
могат да станат
варикозни
Вените представляват еластични кръвоносни съдове,
транспортиращи кръв от различни области на тялото до
сърцето. Те, заедно с артериите и капилярите, са кръвоносните съдове на тялото, част от сърдечно-съдовата
система, благодарение на които кръвта циркулира и
осигурява хранителни вещества на клетките. Артериите
транспортират кръв от сърцето към органите и тъканите. Вените връщат кръвта обратно към сърцето. За
разлика от артериалната система, която е с високо налягане, венозната система е с ниско налягане, поради
което разчита на мускулни контракции за връщането на
кръвта към сърцето. Понякога могат да се появят проблеми с вените, най-често поради съсирване на кръвта
или увреждане на вената.
Вените могат да бъдат категоризирани като четири
основни типа: белодробни, системни, повърхностни и
дълбоки. Повърхностните вени са разположени близо
до повърхността на кожата и не са близо до артерия.
Дълбоките вени се намират дълбоко в мускулната тъкан
и са разположени близо до артерия. Проблемите с вените обикновено са резултат от запушване или порок.
Запушването възниква поради образуването на кръвни
съсиреци, които се развиват в повърхностните или в
дълбоките вени, най-често на краката или ръцете.
Варикозни вени е другият най-често срещан проблем
при тях. Разширените вени са резултат от повредени
венозни клапи, които спират да контролират кръвния
поток във вените. Натрупването на кръв причинява възпаление и изпъкналост на вените, разположени близо
до повърхността на кожата. Разширените вени обикновено се появяват при бременни жени, при лица с
дълбока венозна тромбоза или наранявания на вените и
при такива с генетична фамилна анамнеза. Основните
методи за превенция са поддържане на активен начин
на живот, умерено физическо натоварване и подходяща диета.
Сърцето също е част от сърдечно-съдовата система.
То изпомпва кръвта, пълна с кислород и хранителни
вещества, през кръвоносните съдове до всички части
на тялото. Здравата сърдечно-съдова система е жизненоважна за снабдяването на тялото с кислород и
хранителни вещества.

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

2585

2068

VENAXIN, 60 таблетки
Комбинация от висококачествени екстракти –
грижа за вените и капилярите.

2765

2350

ДЕТРАЛЕКС, 90 таблетки
Лечение на симптоми, свързани с венознолимфна 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

4959

4463
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БЯЛ ТРЪН 200 mg, 90 капсули
Допринася за поддържането на
нормалната функция на черния
дроб.

AQUAPHOR Престиж/Аметист
Филтрираща кана, 2.8 л
Капацитет на филтъра: 350 л

4998
99

24

5125

3843
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.

AQUAPHOR Филтър
Maxfor+/Maxfor+ Mg, 3 бр.
Капацитет на филтъра: 200 л
А5/А5 Mg, 2 бр.
Капацитет на филтъра: 350 л

3398
99

16

1395
16

11

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

1095
31

9
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Гъбички

Симптоми и профилактика на гъбични
инфекции по ноктите и кожата
Гъбичките по ноктите са често срещано състояние,
което започва като бяло или жълто петно под върха
на нокътя. С влошаването на гъбичната инфекция
гъбичките по ноктите могат да причинят обезцветяване, удебеляване и ронене по ръба на ноктите.
Инфекцията може да засегне няколко нокътя.
Ако състоянието не е сериозно или притеснително,
най-вероятно не се нуждаете от консултация с лекар. Когато обаче гъбичките по ноктите са болезнени и са причинили тяхното удебеляване, от полза
ще са ви предлаганите противогъбични лекарства
без рецепта за справяне с тази инфекция (онихомикоза). Тя е по-често срещана по ноктите на краката,
отколкото по ръцете. Гъбичните инфекции на ноктите се причиняват от различни гъбични организми
(гъбички), както и дрожди и плесени.
Гъбичните инфекции могат да засегнат и кожата
– най-често стъпалата, ръцете, откритите части на
тялото, гънките. На краката те засягат най-повърхностния слой на кожата. Някои от основните симптоми включват сърбеж, парене между пръстите на
краката или по стъпалата, напукана и суха кожа на
ходилата или отстрани на стъпалото. Предпочитаните от тях места за развитие са влажните и топли
зони, които са и слабо проветрявани.
Гъбична инфекция на ноктите може да се развие
при хора на всяка възраст, но по-често се среща
при възрастните хора. С напредване на възрастта
нокътят става чуплив и сух. Получените пукнатини в
ноктите позволяват на гъбичките да навлязат. Други
фактори – като намалено кръвообращение в краката и отслабена имунна система – също имат роля
за появата на гъбична инфекция.
Ето няколко съвета за предотвратяване появата на
гъбички по ноктите:
• Поддържайте ноктите си къси. Това помага да
се предотврати събирането на наслоявания под тях
и се минимизира рискът от увреждане на нокътя.
Препоръчително е да ги поддържате прави, а не
заоблени, за да избегнете извиването и забиването
на нокътя в кожата.
• Носете удобни обувки. Те никога не трябва да
опират във върха на пръстите. Освен това, редовно
обувайте различен чифт обувки. Така те ще се проветряват по-добре.

• Не носете запарващи обувки или чорапи. Гъбичките се развиват във влажна и топла среда, като
изпотените и претоплени обувки. При всеки удобен
случай носете сандали, стига времето да го позволява. Избирайте чорапи, които попиват потта.
• Използвайте спрейове или пудри срещу гъбички.
Тези средства помагат за овладяване на потенето
на крака. Особено препоръчителни са за използване в горещините, както и при редовна физическа
активност.
• Не ходете боси на обществени места, като басейни и съблекални. Когато взимате душ в обществена баня, носете джапанки. Така ще предпазите
и краката от евентуално развитие на неприятни
кожни инфекции, не само от гъбички по ноктите.
• Не носете чужди обувки. Не ползвайте нокторезачка или пила за нокти, които са на друг. Ако посещавате салони за маникюр и педикюр, обърнете
внимание на хигиената.
Здравните специалисти отбелязват, че превенцията
на гъбичките по ноктите е най-доброто решение.
Не чакайте появата им, за да предприемете лечение. Най-добрата превенция започва със самостоятелно следене за първи признаци на инфекция.
Запомнете, че белите петънца по нокътя не се появяват в резултат на витаминен дефицит. Те са найчесто причинени от леко повърхностно нараняване.

ЛАМИЗИЛ Спрей, 15 мл
Убий гъбичките по
краката, без да ги
докосваш!

Ламизил 1% спрей за кожа, разтвор е лекарствен продукт
без лекарско предписание за възрастни над 18 години.
Съдържа тербинафинов хидрохлорид. Преди употреба
прочетете листовката.
А75/27.04.2017 CHBA/CHLAM/0003/17c

1765

1500
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INTER-VION
Несесер за път, 6 части
Компактен комплект за
пътуване.
1 бр. шише с
винтова капачка, 100 мл
2 бр. бурканче, 10 мл
2 бр. шише с дозатор, 100 мл
PVC несесер

BIONIKE Triderm
Марсилски течен сапун, 100 мл
Подходящ за чувствителна и
нетолерантна кожа. Удобна
компактна опаковка.

715
01

639
11

5

5

РАБОТЛИВИ РЪЦЕ
Антибактериален гел за ръце
с масло от мента, 75 мл
С дезинфекциращо действие,
почиства без вода.
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.

АДИРЕКС, 6 дози
Решение при диария: иновативна формула
при чревен дискомфорт; 5 клинично доказани
съставки; доза от капсула и таблетка;
начален прием от 2 дози наведнъж и по
1 след всяко воднисто или кашаво изхождане.

309
94

339
37

2

2

ИМОДИУМ Инстант, 6 таблетки
50 години опит. № 1 световен лидер в
лечението на диария.* Мигновено се разтваря
върху езика, без прием на вода. Действа от
първия час.

12

25

11

03

*По данни на IQVIA, базирани на продажби МАТ, март 2020.
Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни
и деца над 6 години. Съдържа лоперамидов хидрохлорид.
Преди употреба прочетете листовката.
Ref. № CONBG/IMO/0321/012

655
57

5
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Изберете правилния слънцезащитен
продукт за Вашето тяло
За повечето от нас красивият тен все още се свързва
с плаж, лек морски бриз и почивка. Но дерматолозите
постоянно повтарят, че възхитителният слънчев загар е признак за увреждане на кожата и опитът й да се предпази от
вредните ултравиолетови лъчи. Слънцето остава основният
източник на витамин D, от който тялото ни се нуждае, но
трябва да бъдете изключително внимателни, когато сте на
пряка слънчева светлина. Изгарянията, преждевременното
стареене на кожата, пигментацията и дори ракът са резултат от излагане на ултравиолетова радиация.
Слънцезащита за склонна към акне кожа
Ако се страхувате, че слънцезащитният крем ще накара
вашата и без това темпераментна кожа да бъде превзета
от акнето, потърсете правилния продукт. Преди всичко поискайте слънцезащита без масла, подходяща за ежедневна
употреба. Козметиката без масла помага на лицето да не
се чувства така мазно. Също така потърсете думата некомедогенен. Това означава, че продуктът не съдържа съставки, за които е известно, че запушват порите. Продуктите
на BioNike от серията Aknet са специално формулирани за
склонна към акне кожа. Всички продукти са тествани като
некомедогенни и се препоръчват от дерматолози. Козметичните продукти от линията Aknet могат да се използват
самостоятелно или като допълнение към дерматологични
лечения, които те подпомагат чрез засилване на резултатите и противодействие на всякакви агресивни ефекти. Не
използвайте върху лицето си слънцезащитен крем, предназначен за тяло. Те обикновено са твърде плътни, тежки
и мазни и могат да допринесат за активиране на акнето.
Слънцезащита за чувствителна и нетолерантна кожа
Когато имате чувствителна кожа, която лесно се дразни от
почти всичко под слънцето, е немислимо да не обръщате
внимание какви продукти нанасяте на лицето си, включително и слънцезащитната козметика. Хората с чувствителна
кожа трудно успяват да намерят подходящите слънцезащитни продукти. Авангардната линия слънцезащитни продукти на BioNike Defence Sun е създадена да осигури на
кожата широкоспектърна защита срещу UVA-UVB лъчите,
плюс защита от свободните радикали, генерирани от IR
лъчи, както и срещу дългосрочни увреждания на кожата.
Подходящи за чувствителна кожа са и продуктите с физически блокери, като цинков оксид и титанов диоксид,
които могат да бъдат открити в бебешките слънцезащитни
продукти.
Слънцезащита за деца
Специално разработените за деца слънцезащитни проду-

кти се предлагат под различна форма – млека, кремове,
спрейове, стикове и рол-они. Родителите желаят този тип
козметика да се полага лесно и да не оставя никакви
остатъци, образуващи петна по дрехите, седалката на колата и т.н., да е подходяща за чувствителна кожа и водни
забавления, както и да има минимум фактор на защита от
слънце 30 (SPF).
Кремовете са най-добри за обширните участъци от тялото,
а стиковете са от най-голяма полза при нанасяне по лицето. Със слънцезащитните спрейове полагането на достатъчно количество става бързо и удобно.
Слънцезащита при хиперпигментация
Хиперпигментацията представлява интензивен цвят на кожата, най-често в резултат на прекомерно производство
на меланин. Това е пигментът, отговорен за образуване
цвета на кожата, косата, ириса. Като най-чест причинител
на появата на хиперпигментация по кожата се посочват
ултравиолетовите слънчеви лъчи.
Всяко прилагане на процедури срещу пигментация е ефективно само ако се комбинира с подходяща слънцезащита.
С Pro Repair Complex в състава си, серията Defence Sun на
BioNike помага за защита от увреждане от ултравиолетовите лъчи, актинична кератоза и предотвратяване на някои
видове рак на кожата. Освен това подсилва естествените
възможности на кожата за възстановяване.
При предразположение към хиперпигментацията е важно
редовно да се използва слънцезащитен крем, дори и през
зимата. Хиперпигментацията най-често не е вредна и по
правило не е признак на сериозно медицинско състояние.
В някои случаи дори е възможно тъмните петна сами да
избледнеят след време и при ползване на качествена слънцезащита.
Слънцезащита за косата
През лятото силните UV лъчи правят косъма начупен и крехък. Косъмът изсъхва и става по-светъл само от излагането
му на слънчевите лъчи. А скалпът, също както и останалата
част от кожата на тялото ни, е податлив на ракови образувания. За да се предпазят, може да се приложи слънцезащита с химични блокери, защото не оставят следи. Също
така на разположение са и слънцезащитни продукти с физически блокери, които се втриват в скалпа, а не само да
се впръсква в корените на косата. Геловете са най-полезни
за окосмените зони, като скалпа. Идеална за дехидратираните типове коса е козметиката, която не само предлага
невероятна защита от слънце, но едновременно с това
подхранва и подобрява състоянието на сухите краища.
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НАСЛАДЕТЕ СЕ НА СЛЪНЦЕТО

Тест за никел*

БЕЗ
консерванти
аромати
глутен*

3399

25

49
Хидратиращ лосион след
слънце за лице и тяло.
За чувствителна и
нетолератна кожа.
400 ml

5129

38

47
Слънцезащитен спрейлосион с много висока
защита SPF50+.
Водоустойчив. За
чувствителна и
нетолератна кожа.
200 ml

3699
74

27

Слънцезащитен флуидлосион за бебета и деца
с много висока защита
SPF50+.
Водоустойчив.
Устойчив към пясък.
За чувствителна и
нетолерантна кожа.
125 ml

3729
97

27

Слънцезащитен спрейлосион за бебета и деца
с много висока защита
SPF50+.
Водоустойчив.
Устойчив към пясък.
За чувствителна и
нетолератна кожа.
125 ml

Не съдържа глутен или глутенови производни. Тази информация е предоставена за да помогне на хора с „целиакална чувствителност към глутен“ да вземат информирано решение.
** Дори остатъчното съдържание на никел може да доведе, особено при предразположени към алергия лица до алергични реакции или сенсибилизация.
По този начин, всяка производствена партида се анализира, за да се осигури съдържание на никел под 0,00001%.
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PIZ BUIN Ultra Light
Лек хидратиращ
слънцезащитен спрей
SPF 30, 200 мл

PIZ BUIN Allergy
Слънцезащитен
лосион за алергична и
чувствителна кожа
SPF 50, 200 мл

2029
19

2189
23

13

14

PIZ BUIN After Sun
Хидратиращ лосион
за след слънце,
200 мл

1149
47

7

– 25%*

при покупка на 2 продукта
от сериите SUN SECURE и AK SECURE.

*Отстъпката се дава на касата и не е отразена в
цената на рафта. Важи при покупка на 2 или повече
продукта от сериите SUN SECURE и AK SECURE.

BEPANTHEN Крем, 30 г
Хидратира, охлажда и
подпомага възстановяването
на кожата. За кожа, склонна
към раздразнения. След излагане
на слънце. Не съдържа аромати
или оцветители.

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

999
49

8

CARROTEN
Слънцезащитно мляко SPF 30,
200 мл

1139

1025
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CHICCO
Устройство против комари
Използва ултразвукова
технология, която дразни
комарите, но няма странични
ефекти върху хората. Не
изпуска химикали, така че не е
необходимо да проветрявате
помещението след употреба.

2025
20

16

BROS Sensitive Лосион против
комари, 50 мл

589
01

5

BROS Спрей против кърлежи,
90 мл

825
01

7

AUTAN Tropical Репелент, 100 мл
Защитава незабавно от комари
до 8 ч., от кърлежи – до 4 ч. и
от мухи – до 5 ч. Ефективен е
до 6 ч. срещу тигрови комари.
различни видове

1219
14

9

BROS Лосион против комари и
кърлежи, 50 мл

535
55

4

BROS Спирала против
комари, 10 бр.

409
48

3
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СИГУРНА ЗАЩИТА ПОД РЪКА
Доказано предпазват
деца и възрастни
6

25

5

00

• Derma Intensive+
Лосион против комари
и кърлежи максимална
защита 50 мл.
С алое вера.
Защита до 8 часа.

6

25

5

00

• Derma Intensive+
Лосион против комари
и кърлежи за деца над
1 година 50 мл.
С алое вера.
Подходящ за хора с
чувствителна кожа.
Защита до 6 часа.

5

79

4

63

• Derma Intensive+
Лосион против комари
и кърлежи за цялото
семейство 50 мл.
С алое вера.
Защита до 6 часа.

755
04

6

• Derma Intensive+
Лосион против комари
и кърлежи за цялото
семейство 100 мл.
С алое вера.
Защита до 6 часа.

625
00

5

• Derma Intensive+
Гел против комари и
кърлежи за цялото
семейство 50 мл.
С алое вера.
Защита до 6 часа.

385
08

3

• Derma Intensive+
Гел след ухапване от
насекоми с
успокояващо действие
30 мл. С арника.
Облекчава сърбежа и
успокоява кожата.

Дерматологично тествани
репеленти - биоциди срещу комари и кърлежи
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Какво държи насекомите далеч
През топлите месеци хората са непреодолимо привлечени от желанието да са навън сред природата, където
ги чакат досадни комари и други неприятни насекоми.
Независимо дали предпочитате прохладата и зеленината на планината или да се погрижите за постигането
на красив и равномерен тен на плажа, предпазването
от насекоми е също толкова важно, колкото и слънцезащитата или слънчевите очила. Използвайки различни
доказани средства за контрол, можете да държите буболечките на разстояние като същевременно пазите и
здравето си.
Дерматолози отбелязват, че всеки човек, независимо
от своя тип кожа, може да намери подходящите за
него спрейове или кремове. При това предлаганите
качествени продукти са с лек и приятен аромат, оставяйки усещане за комфорт и свежест.
Модерните репеленти срещу комари и други хапещи
и кръвопиещи насекоми са с дълготрайно действие
и не е нужно да бъдат нанасяни повече от два пъти
дневно. Те отблъскват дразнещите комари и насекоми
и не им позволяват да достигат до откритите части на
тялото. В много от случаите препаратите са обогатени
с екстракти от билки или други растения с благотворно въздействие върху кожата. Това осигурява нейната
дълготрайна хидратация. Подходящи за всекидневна
употреба, те са чудесно средство за защита по време
на почивка – на къмпинг, екскурзия, риболов.
Подходящият за вас репелент може да се предлага
под различни форми, например като крем, спрей, лосион, стик, гел, таблетки, течност за изпарител и др.
За малките деца също е лесно да се намери подходящият препарат. Могат да бъдат открити множество
продукти, представляващи природни, органични и водоустойчиви репеленти за малки деца. Ако родителите
са притеснени да използва конвенционални средства,
експертите съветват те да се насочат към употреба
на благоуханни етерични масла или растения, чийто
аромат е неприятен за насекомите. Много харесвани
и подходящи за децата и младежите са репелентните
гривни. Важно да се запомни е, че забавлявайки се
сред природата, възможно най-малка част от телата на
децата трябва да бъдат оставена незащитена.
Спрейовете (аерозолите) дават бърз резултат и са лесни
за употреба. Те не са мазни и лепкави и често са с
освежаващ аромат, а ефективността им продължава
с часове.
Относно защитата от досадните насекоми на закри-

то, препоръчителни са работещите на ток устройства.
Електрическите изпарители работят с таблетки или течност. Тези устройства са превъзходни срещу тормоза
от комари, мухи, а също и от оси и пчели. Ефикасни
са както в апартамент, така и на вилата. За тях е важно
да се знае, че може да не са така ефективни, ако се
използват едновременно с климатик.
Популярност набират и репелентните стикерите (лепенки), които не са толкова ефективни, но са точно
за децата и хората, чиято кожа може да е алергична
към другите форми на защита. Продуктите са импрегнирани предимно с вещества от естествен, растителен
произход. По правило това са етерични масла.
Етеричните масла от хвойна, кедър, мента, здравец, лавандула, бор, канела, розмарин, босилек, мащерка, чесън, както и техните екстракти, имат някои репелентни
свойства. Важно е да се разбере, че природните средства са много по-меки и техните възпиращи свойства
са по-слабо изразени от тези на синтетичните химикали. Ефективността на такива средства зависи от вида
на насекомите. Въпреки че нито едно средство не
гарантира пълна защита, натуралните репеленти може
да не предпазват, например от ухапвания от кърлежи.
Често, за да са ефективни, тези репеленти изискват
по-често нанасяне, средно на всеки 40 – 50 минути.
Не забравяйте, че естествените репеленти не са за
всеки! Някои етерични масла могат да причинят алергични реакции, така че преди да приложите репелента
върху цялото тяло, направете тест за алергия: нанесете
малко количество от продукта върху китката си, за да
видите дали той дразни. По-добре е да имате едно
на ума за някои естери, например цитрусовите масла се считат за фототоксични. Излагането на слънчева
светлина след нанасянето им върху тялото може да
доведе до нежелана реакция на кожата в местата на
приложение.
Важен нюанс, на който не всеки обръща внимание, е
съхранението на избрания продукт против насекоми.
Най-добре е да си купите репелента от аптека. Така
се минимизира вероятността да получите опасен или
вече негоден продукт, а освен това аптеките стриктно
спазват температурния режим, необходим за съхранение на репеленти. Основното е, че при температурата
над 25 градуса по Целзий продуктът става безполезен
(в най-добрия случай). Поради тази причина е по-добре да не оставяте мехлеми, спрейове и още повече
аерозоли, на перваза на прозореца или вътре в кола,
паркирана на слънце.
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BOURJOIS 123 Perfect
Хидратиращ CC крем за
перфектен тен SPF 15, 30 мл

2055
36

13

REAL TECHNIQUES Everyday
Essentials Комплект четки за
грим, 5 бр.

5085

38

14

MEDICA Тампони,
120 бр. + 10 бр. ПОДАРЪК
Двулицеви тампони от
естествен, висококачествен
памук за козметични цели.
Със специален слой, който не
позволява да се отделят влакна,
които да остават по кожата.

239
91

1

MAX FACTOR False Lash
Effect Спирала с ефект
„изкуствени мигли“

2899
84

18

RIMMEL Скулптурираща
палитра
Палитра с руж и хайлайтър
за контуриране.

1919
47

12

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

249
99

1
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NEUTROGENA Refreshingly Clear
Измиващ гел, 200 мл
Ексфолиант, 150 мл

1145
16

9

MIXA
Мицеларна вода
против раздразнения/
против изсушаване,
400 мл

809
28

7

GARNIER Hyaluronic Aloe
Почистващ гел, 200 мл
Почистваща пяна, 150 мл

749
99

5

BIONIKE Defence Hydractive
Интензивен овлажняващ серум
за лице за чувствителна кожа,
30 мл
Гарантира дълготрайна
хидратация до 48 часа.
Противодейства на свободните
радикали като защитава кожата
от вредното въздействие на
оксидативния стрес.

4809

3847
BIONIKE Defence Hydractive
Овлажняващ крем-гел за
нормална кожа, 50 мл
Подхранващ крем за суха кожа,
50 мл
Гарантира незабавна и
продължителна хидратация
както на повърхностните,
така и на дълбоките слоеве на
кожата.

4419

3535
BIONIKE Defence Hydractive Urban
Protect Защитен хидратиращ
крем за лице SPF 30, 40 мл
Има антиоксидантно действие
и предпазва кожата от
ежедневните агресии на
градската среда (смог, тежки
метали) и от вредното
въздействие на UV лъчите.

4025

3220
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1619

1295
2015
12

16
1189
51

9

1799

1439
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NIVEA Hyaluron Cellular Filler 3in1
Фон дьо тен, 15 г
Осигурява цвят и грижа в
един продукт. Иновативна
формула, обогатена с
хиалуронова киселина, която
притежава подмладяващи,
изглаждащи, тонизиращи и
противовъзпалителни свойства.

3019

25

66

ZIAJA Крем за лице маслина/
какаово масло, 50 мл
Богата, подхранваща формула
за всекидневна грижа.
Създава усещане за мекота и
дълготрайна хидратация.

489
91

3

NIVEA Hyaluron Cellular Filler
SPF 15 Дневен крем за лице
против бръчки, 50 мл
Формула с хиалуронова киселина
и колагенов бустер. Подобрява
обновяването на клетките
и ускорява регенерацията на
кожата. Запълва бръчките
и стяга кожата. Снабдява с
интензивна хидратация.

2499
24

21

ZIAJA Околоочен крем, 15 мл
Лек гел, без аромати.
Подходящ за ежедневна грижа
за околоочния контур за всяка
възраст.
различни видове

519
15

4

НОВО
REGAL Успокояваща двуфазна
мицеларна вода, 135 мл
Чистата кожа е здрава кожа.
Изберете Вашия начин за
почистване. Нежно отстранява
грима и способства за
възстановяване на естествената
микробиота.

319
71

2

REGAL PreBio Дневен/Нощен
хидратиращ крем, 50 мл
Основна грижа за кожата
с хиалуронова киселина и
пребиотик. Грижата е любов,
а Вие заслужавате да бъдете
обичани!

385
27

3
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1609
07

12
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1609
07
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BIONIKE Defence Body
Обновяващ скраб за тяло с
кафява захар, 200 мл
Нежно премахва мъртвите
клетки, намалява удебеляването
на кожата като я прави нежна
и мека.

BIONIKE Defence Body Hydraboost
Флуид за тяло, 400 мл
Хидратира и укрепва кожата
като я предпазва от
замърсители, независимо от
климата или метеорологичните
условия. Подходящ за ежедневна
употреба.

2639
11

5459

21

4367

BETTINA BARTY Ароматна грижа за тялото
Red Line Лосион за ръце и тяло, 500 мл
Purple Line Гел за вана и душ, 500 мл
Rose Line Гел за вана и душ, 500 мл

Специалните цени важат за
цялата серия.

SCOTTISH Fine Soaps Подхранващ
крем за тяло Calluna Botanicals,
300 мл
Нежен, естествено овлажняващ
лосион с богата формула,
съдържаща екстракти от пирен,
сладко бадемово масло и масло
от рапица, жожоба и карите.

2749

23

37

1099
79

8

PERLIER Honey
Душ скраб, 250 мл

1239
91

9
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829
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6

705

1087
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AFRODITA SPA
Масло за тяло, 350 мл
Балансирано
хидратира и
подхранва кожата.
Не омазнява кожата и
не оставя следи.

FA Душ гел, 250 мл
различни видове

569
55

379
46

4

2

PALMOLIVE
Течен сапун,
750 мл пълнител
различни видове

PALMOLIVE
Душ гел, 500 мл
различни видове

PALMOLIVE Течен сапун, 300 мл с помпа
различни видове

379
22

459
13

3

4

911 ПАНТЕНОЛ
Крем за тяло, 50 мл
Облекчава дразненията
и подпомага бързото
възстановяване на кожата.

785
67

6

619
57

5

RIVANA Етерично масло
лимонова трева, 10 мл
Стяга и тонизира кожата,
особено след диети. Успешно
се бори с портокаловата кожа
при склонност от натрупване
на целулит. Намалява обилното
потене.

359
05

3
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REXONA
Дезодорант, 150 мл
Рол-он, 50 мл
Стик, 40 мл
различни видове

485
15

FA
Дезодорант, 150 мл
Рол-он/Стик, 50 мл
различни видове

429
00

3

3

OLD SPICE
Дезодорант, 150 мл
Рол-он, 50 мл
Стик, 50 мл

549
39

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.

1379
41

4

12

SAFEGUARD Сапун, 90 г
различни видове

139
11

1
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TEO Milk Rich Сапун, 100 г
различни видове

095
81

0
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ELIZABETH ARDEN
Дамска тоалетна вода, 30 мл
различни аромати

JAMES BOND 007 Women II
Дамска тоалетна вода, 30 мл

4369

30

58

4755

3329

LINEA BIO
Парфюмен спрей за тяло, 180 мл
различни видове и аромати

1125
75

6

BODY FANTASIES
Парфюмен спрей за тяло, 94 мл
Съдържа 6% висок концентрат
чист парфюм за по-дълготраен
аромат и усещане. Различни
изключително нежни и уникални
женски аромати.

959
19

7
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WILKINSON Sword Hydro Silk
Дамска самобръсначка
Бръсненето никога не е било
толкова лесно и приятно!
Hydro Silk не само ще направи
Вашата кожа идеално гладка,
но и ще се погрижи за нейното
хидратиране.

1485
17

8

GILLETTE Venus Swirl Дамска
самобръсначка с 1 ножче, 1 бр.

2345
59

17

WILKINSON Sword Hydro Connect 5
Мъжка самобръсначка
Всекидневното бръснене може да
предизвика раздразнения.
Помага и за предпазването на
мъжката кожа.

1485
43

7

GILLETTE Fusion ProShield
Самобръсначка с 1 ножче, 1 бр.

3225
19

24

GILLETTE Fusion ProGlide
Гел за бръснене, 170/200 мл
различни видове

745
71

6
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Гладки пети, готови за чехли и
сандали? SOS грижа с охлювен
екстракт, прополис и билки!

VICTORIA BEAUTY Snail Extract
Крем-вазелин за силно напукани
пети, 40 мл

VICTORIA BEAUTY Snail Extract
Крем-вазелин за пети, крака и
лакти, 40 мл

МЕДИМЕНТО
Балсам за пети, 60 мл
За суха, груба и напукана кожа
на петите и стъпалата. С 25%
урея, натурален пчелен восък и
мед от манука. Без парабени,
подходящ за диабетици.

965
72

7

429
22

3

ТITANIA 3032 Многофункционална
двустранна пемза с пила
Грижи се за Вашите ръце и
крака и без усилие отстранява
втвърдената и загрубяла кожа,
както и упорити замърсявания.
След употреба изплакнете
обилно под течаща вода.

Специалните цени важат за всички пили за крака TITANIA.

519
89

3

SEBAMED
Ревитализиращ крем за крака и
ходила, 75 мл

1089
71

8
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САФОРЕЛ
Измивен интимен гел, 100 мл
Възстановява интимния
комфорт и осигурява защита
срещу вагинални инфекции.
Подходящ при бременни и деца
над 5 години.

1165
32

9

PALOMITA Delicate Дамски
превръзки с текстилно
покритие, 8/10/20 бр.
Ултра тънки, с аромат.
Индивидуално опаковани.

215
83

1

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

375
19

3

LACTACYD Antibacterial
Интимен гел, 250 мл
Нормализира pH-то на кожата
и предпазва от инфекции в
интимната зона като повишава
нейната защита. Подходящ по
време на бременност и след
раждане.

969
78

6

O.B. ProComfort Mini/
Normal/Super Дамски
тампони, 8 бр.
С Dynamic fit
технология и SilkTouch
(копринено) покритие.

249
12

2

ALWAYS Ultra/Platinum
Дамски превръзки
DUO PACK,
различни видове

419
98

3
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Мама и бебе
JOHNSON'S
Бебешки шампоан,
750 мл
Нанася се бързо и
лесно се разпенва
и отмива.
Чудесен както за
децата, така и за
възрастните!
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JOHNSON'S
Бебешко олио, 300 мл
Мигновено овлажнява
и подхранва кожата,
оставяйки я мека и
здрава.

859
44

679
43

6

5

За суха и чувствителна бебешка и детска кожа.

SENSIBEL Nachtkerzen
Балсам, 100 мл

1639
11

13

SENSIBEL Nachtkerzen
Душ олио, 200 мл

NACHTKERZEN
Шампоан, 200 мл

1055
44

845
76

8

6

BABY CREMA
Мокри кърпи с памук, 72 бр. с капак

255
04

2

569
41

5

BABYLINO
Бебешки подложки, 10+5 бр.
Доказана ефективна и нежна грижа за
Вашето бебе. Нова технология за още
по-добро попиване.
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SEBAMED Bebe
Измивна пяна за лице и тяло,
400 мл с помпа

BIONIKE Triderm Baby&Kid
Олио за след баня за бебета и
деца, 100 мл
Хидратира, подхранва и
омекотява деликатната бебешка
кожа. Подходящо за ежедневна
употреба.

2299
39

2039
31

18

16

BIONIKE Triderm Baby&Kid
Крем против подсичане, 100 мл
Съдържа цинков оксид с
успокояващи и възстановяващи
свойства. Идеален за употреба
при раздразнена кожа и
зачервяване.
ДЕКСПАНТЕН Унгвент, 30 г
Пантенол 5%. Отговорна грижа за
най-нежната кожа – против подсичане,
за чувствителна кожа. Без парфюми, без
консерванти, без GMO.

615
61

1605
84

4

12

БОЧКО Крем при подсичане и
кожни раздразнения, 50 мл
Укрепва и защитава кожата
в зоните, застрашени от
подсичане още от първия ден
на бебето. С екстракт от
смрадлика и цинков оксид.

255
04

2

BIONIKE Triderm Baby&Kid
Бебешки влажни кърпички, 72 бр.
Предназначени за почистване на бебешката
кожа при смяна на пелените, както и за
отстраняване на замърсявания от ръцете
и лицето.

1069
55

8
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3966

4175

3966
359
51

2
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BEBELAN Мокри кърпи, 24 бр.
различни видове

PLASMON Сок, 4 х 125 мл
различни видове

115
92

605
54

0

4

HIPP Organic Combiotic 2
Преходно мляко за
кърмачета над 6 месеца,
800 г

PUFIES Мокри кърпи, 64 бр. с капак
различни видове

259
20

3849

2

3272

TOMMEE TIPPEE
Неразливаща се преходна чаша
360° с дръжки, 6 м+, 200 мл
За самостоятелно пиене
без разливане и бъркотия!
Интелигентната клапа
прилепва плътно към чашата и
предотвратява изтичане.

1479

ТЬОПФЕР Млечна биокаша с плодове –
ябълки, банан и портокал/с пълнозърнест
овес, ябълка и ванилия, 6+ м, 200 г

12

57

655
90

5

str. 60

Грижа за детето

619
95

4

www.remedium.bg

str. 61

www.remedium.bg

Устна хигиена

... с мисъл за вас!
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1465

1319
89

1099

989
42

9

7

1465

1175
81

8

10

99

1539
54

11

1539
54

11

1319
89

9

879
59

6
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BIONIKE Defence Hair Шампоан
против мазен пърхот, 200 мл
Нормализира мастната секреция
и прекомерното лющене,
типично за мазния пърхот.
Контролира производството на
себум. Облекчаване сърбежа и
всяко дразнене.

2245
96

17

BIONIKE Defence Hair
Дермоуспокояващ шампоан за
чувствителен скалп, 200 мл
Обогатен с провитамин В5.
Облекчава раздразненията,
помага в борбата с пърхота
и косопада и видимо укрепва
структурата на косъма.

1709

13

67

PADSTOP
Против главови
въшки
Лосион, 75 мл
Спрей, 100 мл

1289

10

96

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

1709

1367
BIONIKE Defence Hair
Дермоуспокояващ крем балсам
за коса за чувствителен скалп,
200 мл
Спомага за лесното разплитане
и разресване. Облекчава
раздразнения скалп.

1499
99

11

INTER-VION Четка за коса за
лесно разресване
Уникален дизайн с гъвкави игли за
лесно справяне със заплетените
коси. Нежно разресва
непокорната коса. Не скубе и
предпазва косата от накъсване.

715
72

5
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GLISS
Шампоан, 250 мл
Спрей балсам,
200 мл
различни видове

SCHAUMA
Шампоан, 400 мл
различни видове

559
91

499
24

3

3

ТЕО Експерт
Шампоан против
пърхот, 220 мл
различни видове

SYOSS Color
Боя за коса
различни видове

529
44

689
51

3

DeCOLOR TIME Система за отстраняване
на цвета от трайно боядисаната коса,
3 х 110 мл

509
33

4

5

ELEA Proffesional Colour&Care Крем боя за коса
С професионална формула за перфектен цвят
и грижа, специално разработена от фризьори и
колористи за домашна употреба.
различни нюанси

399
39

3
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elmex®Sensitive.

Всеобхватна защита за
чувствителни зъби с амино- флуорид
Почиства
Укрепва
Защитава

1449

1304

769
92

6

809
28

7

665
99

5
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PARODONTAX
Паста за зъби, 75 мл
Клинично доказано помага да спре и да
предотврати кървенето на венците.
различни видове

DENTAID Interprox Plus
Интердентални четки, 6 бр.
С фиксиран ъгъл за лесна употреба дори от
начинаещи. Разнообразие от размери
с цветна кодировка.

*

HIMALAYA Complete Care/Sparkly White
Паста за зъби, 75 мл + 40 г free

6

4

99

5

24

935
01

7

15

*Отстъпката е от стойността на комплекта.

311

SENSODYNE Паста за зъби, 75 мл
Осигурява дълготрайна защита от
чувствителност. Технологията за повече
пяна и подобреният начин на почистване
осигуряват дълготрайна свежест.
различни видове

5

SPLAT Special Coffee Out
Избелваща паста за зъби, 75 мл
Ефективно отстранява оцветяванията от
чай и кафе върху зъбния емайл.
95% натурална.

1155
24

645
16

iWhite Instant Supreme Whitening
Избелваща паста за зъби
с активни микроперли за
брилянтна усмивка, 75 мл

1249
24

11

9
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OralB Genius
Електрическа
четка
различни видове

BRAUN OralB Зъбен център
Зъбен душ + Електрическа четка PRO 2000

35269

23265

317

AQUAFRESH 3in1 Паста за зъби, 125 мл
Семейна паста за зъби с тройна защита.
Със свеж ментов вкус или избелващи
съставки.
различни видове

18612

42

289
31

2

ASTERA Homeopathica Паста за зъби, 75 мл
Съвместима с хомеопатично лечение – без
ментол, захар, SLS. Със свежи аромати,
естествени оцветители и подсладители
– ксилитол.
различни видове

499
24

3

XYLITOL
Дъвки с ксилитол,
16 г
различни вкусове
FIXODENT
Фиксиращ крем за протези, 47 г

225
03

2

835
26

6
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1045
36

8

829
63

6
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SILAN
Омекотител,
1.2/1.45/1.8 л
различни видове

PERSIL Препарат за пране
Течен, 36/40 пранета
Капсули, 22/28 пранета
различни видове

799
39

2015
09

4

12

ASTONISH
Спрей за
почистване на
баня/килими и
дамаски, 750 мл

SAVEX
Перилен препарат,
0.99 мл/1.1 л/2 кг

385
08

599
09

3

5

HEITMANN Цветоулавящи
кърпички за пране, 20 бр.
Двойна защита на Вашите
дрехи: улавят своевременно
замърсяващи и оцветяващи
частици.
ЕМЕКА Тоалетна хартия, 24 бр.

555
72

4

1275

1020
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Бяха изтеглени печелившите от томболата на
и CHWARCKOPF & HENKEL.
Смарт часовник Huawei GT2E печелят:
Петър Любомиров
Любомир Димитров
Калоян Братоев

Сред печелившите на играта на
по случай 100-годишнината на
марката са и нашите клиенти:
Иванка Йовчева Митрева и Радослав Митев,
които спечелиха колело за баланс, и
Александра Бойкова,
която получи детски гел за зъби Weleda.
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.

str. 103

Храносмилане
www.remedium.bg; за информация

www.remedium.bg

02 980 0230

office@remedium.bg

ÐÅÌÅDÈÓÌ - 1

ÐÅÌÅDÈÓÌ - 7

ул. „Добруджа“ 15 02 981 3129
понеделник – събота: 8.00 – 20.00 ч.
неделя: 9.00 – 19.00 ч.

ул. „Гео Милев“, бл. 34 02 971 0330
понеделник – събота: 8.00 – 21.00 ч.
неделя: 9.00 – 20.00 ч.
Аптеката работи с жълти и зелени рецепти.
Официален щанд

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

ÐÅÌÅDÈÓÌ - 8

ÐÅÌÅDÈÓÌ - 3
ул. „Граф Игнатиев“ 52-54 02 981 0330, 02 980 6691
понеделник – събота: 8.00 – 20.00 ч.
неделя: 9.00 – 19.00 ч.
Аптеката работи с жълти и зелени рецепти.
Официален щанд

ул. „Граф Игнатиев“ 40 02 980 4990
понеделник – събота: 8.00 – 21.00 ч.
неделя: 9.00 – 20.00 ч.
Аптеката работи с жълти и зелени рецепти. Рецепти за
ветерани от войната. Официален щанд

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

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

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

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

ÐÅÌÅDÈÓÌ - 11
Студентски град, ул. „8-ми декември“
(срещу Студентска поликлиника)
понеделник – събота: 8.00 – 21.00 ч.
неделя: 9.00 – 20.00 ч.

ÐÅÌÅDÈÓÌ - 6
kв. „Иван Вазов“, ул. „Краище“ 25 02 953 3573
понеделник – петък: 8.00 – 21.00 ч.
събота и неделя: 9.00 – 20.00 ч.
Аптеката работи с жълти и зелени рецепти и изготвя
екстемпорални лекарствени форми по магистрална и
фармакопейна рецептура.

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

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

ОФИС

02 953 10 33

ул. „Гео Милев“ 35

on-line магазин: www.gnc.bg

02 987 0330
02 859 30 26
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Рол-он против
изпотяване
до 48 часа.
Без алкохол,
без парфюм.
50 ml

Рол-он против
изпотяване без
алуминиеви соли
и алкохол.
Ултра нежна
грижа 48h.
50 ml

1709

потяв
о из
ан
лн

1709

13

Спрей против
изпотяване до 48
часа. С парфюм,
без алкохол.
150 ml

Спрей против
изпотяване до 48
часа. С парфюм,
без алкохол.
150 ml

Бе
з

1995
96

уминиеви с
ал

15

и.
ол

Норм
а

1367
е.

* Âêëþ÷åíèÿò ðåñòðóêòóðèðàù áàëñàì Shine On Nutri- Hair Restructuring conditioner
* âêëþ÷âà êîíñåðâàíò: behentrimonium chloride.

а кожа.
лн

За
с

За ч

1709

1367

67

Не съдържа глутен или глутенови производни. Тази информация е предоставена, за да помогне на хора с „целиакална чувствителност към глутен“ да вземат информирано решение.
** Дори остатъчното съдържание на никел може да доведе, особено при предразположени към алергия лица, до алергични реакции или сенсибилизация.
По този начин всяка производствена партида се анализира, за да се осигури съдържание на никел под 0,00001%.

Предложенията са валидни за периода 01-31.07.2021 г. или до изчерпване на количествата. Цените са с включен ДДС.
Някои от продуктите не се предлагат във всички обекти. Възможни са разлики в цените в различните обекти. Възможни са разлики в
цените и промоциите, обявени на сайта и тези в обектите. Във всички обекти и на remedium.bg се предлага богата гама от промоционални продукти, които не са обявени в брошурата. Заповядайте и се възползвайте или ги разгледайте на сайта ни!
Аптеки РЕМЕДИУМ си запазват правото да променят цените в посочения период.
Аптеки РЕМЕДИУМ не носят отговорност при допуснати печатни грешки.
Всички аптеки приемат ваучери за подарък
Flexi Pass и Подарък Pass, UP Томбоу, Идънред България.
Ваучер
Награда
Ваучер
Подарък
www.edenred.bg

+359 (2) 974 0220

Можете да заплатите със следните карти:

Бъдете социални

