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АВГУСТ 2021

Промоционален каталог №174

Избрани предложения от над 9500 промоции, комплекти и трайно ниски цени

1369
32

12

БИО-ОЙЛ, 60 мл
Специалистът в грижа за
кожата при белези, стрии и
петна по кожата.
Продукт № 1 против белези
и стрии в 25 държави.

535
55

4

СЕНСИЛУКС УНИМЕД ФАРМА
Капки за очи, разтвор 10 мл
За лечение на алергично
възпалителни симптоми,
предизвикани от
свръхчувствителност към полени.
Намалява чувството на парене,
дразнене, сърбеж, болка и засилено
сълзоотделяне.
ИАЛ № А-0141/14.06.2021

1269

1649

10

1319

ДОПЕЛХЕРЦ Капки за очи с
хиалурон 0,2%, 10 мл
Естествена хидратация за
Вашите очи. С лайка, алое вера,
черна боровинка и шипка.
Без консерванти.

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

79

Медицинско изделие CE 0373.
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Настинка и грип
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Ставни и мускулни болки
ТРИФЛЕКС, 120 каплети
Комплекс от глюкозамин,
хондроитин и MSM
(метилсулфонилметан).
Благоприятства нормалното
състояние на ставите и
ставните връзки. Подпомага
подвижността и гъвкавостта на
ставите.

ТРИФЛЕКС
Бързодействащ, 120 каплети
Комбинация от глюкозамин,
хондроитин, MSM
(метилсулфонилметан), куркума и
босвелия. Подпомага нормалното
състояние на ставите.
Насърчава подвижността и
гъвкавостта на ставите.

8199
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6881
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МСМ/ГЛЮКОЗАМИН, 90 капсули
МСМ (Метилсулфонилметан)
допринася за нормалното
състояние на ставите и
хрущялите. Глюкозаминът
подпомага функцията на
ставите, както и тяхната
подвижност.

839
13

7

ИБУТОП Крем/Гел, 50 мл
Болкоуспокояващ и противовъзпалителeн
продукт за локално приложение. Съдържа
ибупрофен.
Крем, 50 г, рег. № 20010485; Гел, 50 г, рег. № 20010680

4325

3460

За здрави стави и сухожилия.

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

49

95

42

46

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

47

69

40

54

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

4769

4054
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Пикочни пътища
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ЧЕРВЕНА БОРОВИНКА,
90 капсули
Подпомага нормалната функция
на пикочната система.

3729

29

83

ЧЕРВЕНА БОРОВИНКА +
Д-маноза, 60 капсули
Червената боровинка подпомага
нормалната функция на
отделителната система:
бъбреци и пикочен мехур.
D-манозата намалява риска от
инфектиране на пикочния канал
и пикочния мехур.

4159

3327

Ползите на червената боровинка за здравето
Всеки здравен специалист и диетолог ще ви препоръча
хранителен режим, който да включва изобилие от плодове и зеленчуци. А червените боровинки предлагат редица ползи за здравето. Те са добър източник на различни
витамини и антиоксиданти. Високото ниво на антиоксидантни в боровинките помага да се предотврати захващането на определени бактерии, особено на Escherichia
coli, по стените на пикочните пътища. Действа като стопира бактериалната уреаза – ензим, отговорен за разпространението на инфекцията в организма, и така предотвратява прикрепването на бактериите по уринарния
тракт и пикочния мехур. По този начин антиоксидантите
в боровинките помагат за предотвратяване развитието
на инфекция. Хранителните добавки с екстракт от плода

имат силно антиоксидантно действие и са изключително
подходящи при цистит. Ефективно се облекчават придружаващите цистита симптоми, като болка и парене
при уриниране. Червените боровинки съдържат и фитонутриенти с противовъзпалителни свойства. С течение
на времето възпаленията могат да са причина за увреждане на кръвоносните съдове, включително артериите.
Натрупването на плака в увредените артерии причинява
атеросклероза. Фитонутриентите в боровинките могат
да помогнат за предпазване от възпаление, за забавяне
на процеса и така се предпазвате от сърдечни заболявания. Плодът помага и за здравето на червата. Червените
боровинки могат да помогнат за връщането на добрите
бактерии в храносмилателната 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.
УРИКОД Форте, 8 сашета
Бързо и активно действие!
С 2000 mg D-маноза в 1 саше!
Микрокапсулиране за повишена усвояемост.
Клинично доказана ефективност на активните
съставки.

2069
59
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Кръвообращение
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Разширени вени и хемороиди

ДИВ КЕСТЕН 300 mg,
100 капсули
Благоприятства венозния
тонус, облекчава чувството на
тежест в краката.
DIOKET 600 mg
Диосмин, 30 таблетки
Защитава вените. Укрепва капилярите. Използва
се при: венозно-лимфна недостатъчност;
хемороидална криза; чупливост на капилярите.
Диокет е лекарствен продукт за възрастни. Съдържа диосмин.
Отпуска се без лекарско предписание. Преди употреба
прочетете листовката. А 91/30.04.2015

2219
86

18

ЦЕДРАЛЕКС Крем, 150 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 този продукт на Сервие, моля свържете се с
нас на e-mail: pharmacovigilance.bg@servier.com,
тел.: 02 9215 755 или факс: 02 9215 738.

4269

3415

+

ВЕНАСИЛК
Крем гел за крака, 50 мл
Облекчава чувството на тежест
и умора в краката.

22

69

1+1
1315

1929

ДЕТРАЛЕКС, 60 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: А0041/27.02.2020

3335
68

31
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Гъбички
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САФОРЕЛ Крем, 40 мл
Подходящ при зачервяване,
възпаление и сърбеж в
интимната зона. Създава
защитен филм, който
предпазва от бактериални
инфекции. Подходящ по
време на бременност и за
деца над 5 години.

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

1659
44

1415

12

10

ИНТИМО ХЕЛП,
14 вагинални таблетки
Помощно средство при
лечение на бактериална
вагиноза.

1355
52

11

61

МУКОЖИН Гел, 40 мл
Овлажняващ гел на
базата на хиалуронова
киселина. Лекува в
дълбочина дискомфорта,
причинен от вагинална
сухота. Подходящ по
време на полов акт.

1815

1361

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

3675
24

31

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

1655
72

15
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Кои хранителни добавки да приемате
по време на бременност и кои не
Здравословното хранене с разнообразни и питателни
храни по време на бременност помага на организма
на бъдещите майки да получи повечето от нужните
му витамини и минерали. Но когато жената вече е
бременна, или има вероятност да е бременна, e
важно тя да приема хранителна добавка с фолиева киселина. Обикновено лекарите препоръчват 400
микрограма (0,4 mg) на ден преди забременяването
или веднага щом жената разбере, че е бременна.
Целта на това е да се намали рискът от проблеми
в развитието на бебето в ранните седмици на бременността.
Фолиевата киселина може да помогне за предотвратяване на вродени дефекти, известни като дефекти на нервната тръба, включително спина бифида.
Обогатете трапезата си със зеленолистни зеленчуци,
които съдържат естествената форма на фолиевата киселина, и зърнени закуски. Фолиевата киселина е
синтетична форма на витамин В9. Храните с високо
съдържание на фолат (естествената форма на витамина) са аспержи, авокадо, брюкселско зеле, спанак и
маруля. Дори и с правилно хранене, е трудно да се
получи нужното количеството фолат, препоръчвано за
здравословна бременност, поради което е важно да
се приема добавка.
Пренаталните витамини, или витамините за бременни, са мултивитамини, които са специално формулирани, за да отговорят на повишената нужда от микроелементи по време на бременност. Тяхното предназначение е да се приемат преди зачеването, по
време на бременността и след това през периода на
кърмене. Данни от проучвания сочат, че приемът на
пренатални витамини намалява риска от преждевременно раждане и прееклампсия. Това е потенциално
опасно усложнение, характеризиращо се с високо
кръвно налягане и евентуално протеин в урината.
Имайте предвид, че пренаталните витамини не могат
да заместят здравословното хранене, а само да помогнат за предотвратяване на хранителни пропуски
и да осигурят микроелементи, нужни на организма
по време на бременността. Пренаталните витамини
съдържат набор от полезни витамини и минерали и
въпреки че могат да се купят без рецепта, е препоръчително преди да започнете приема им да се

консултирате с лекар, който да прецени конкретните
ви нужди.
Витамин D регулира количеството калций и фосфат
в тялото, които са необходими за поддържане здравето на костите, зъбите и мускулите. Човешкото тяло
произвежда витамин D, когато кожата ни е изложена
на лятната слънчева светлина. Този мастноразтворим
витамин е важен за имунната функция, здравето на
костите и клетъчното делене. Недостигът на витамин
D по време на бременност е свързан с повишен
риск от цезарово сечение, прееклампсия, преждевременно раждане и гестационен диабет. Витамин D
се съдържа в някои храни, като мазни риби, яйца,
червено месо. Често витаминът се добавя към някои
зърнени закуски, мазнини и някои млечни алтернативи. Тъй като витамин D се съдържа само в малък
брой храни, е трудно да се набави достатъчно само
чрез диетата.
Потребността от желязо се увеличава съществено
по време на бременност, тъй като обемът на кръвта у майката се увеличава. Този микроелемент е от
решаващо значение за транспорта на кислород, за
здравословния растеж и развитие на плода и плацентата. Желязо съдържат постното месо, зеленолистните
зеленчуци, сушените плодове и ядките.
Анемията при бременност се свързва с преждевременно раждане, депресия на майката и анемия при
кърмачета. Ако нямате дефицит на желязо, не трябва
да превишавате препоръчителния прием, за да избегнете нежелани странични ефекти.
Други добавки по време на бременност
Освен за фолиевата киселина, има ограничени доказателства в подкрепа на употребата на добавки
по време на бременност. Изследвания показват, че
омега-3 може да помогне за намаляване на риска от
преждевременно раждане, както и че пробиотиците
имат благоприятен ефект за контрол на нивата на
кръвната захар.
Вегетарианци, вегани и специални диети по време
на бременност
Разнообразната и балансирана вегетарианска диета
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FEMIBION 2, 28 капсули + 28 таблетки
Подпомага майката и бебето от 13-та
седмица на бременността и в периода на
кърменето. Хранителна добавка с фолат
(фолиева киселина и Metafolin), DHA омега-3
мастна киселина, лутеин, магнезий, йод и
други витамини и минерали.

ФОЛИЕВА КИСЕЛИНА 400 μg,
100 вегетариански таблетки
Допринася за нормалния растеж
на тъканите у майката по
време на бременност, за
нормалното кръвообразуване и
участва в процеса на делене на
клетките.

3445

29

28

JAMIESON Prenatal
Мултивитамини за бременни, 30 таблетки
• Поддържат нормалния метаболизъм на
бъдещата майка.
• Уникална комбинация от над 30 витамина,
минерала и хранителни вещества от
естествени източници.
• За предотвратяване на дефекти на
невралната тръба при плода.

2385

20

27

1075
60

8

JAMIESON Фолиева киселина,
200 таблетки
• Повишава естественото
образуване на кръвни клетки.
• Поддържа здравето на
сърдечно-съдовата система.
• Регулира ембрионалното и
зародишното развитие.
• Помага за превенцията на
вродени дефекти на невралната
тръба.

1819

1546

експресия и имунната функция. Макар витаминът да
е много важен за здравето, в случая не е препоръчителен. Няма убедителни данни, че добавките с витамин Е имат положителен ефект за майката и бебето,
а вместо това могат да увеличат риска от коремни
болки и преждевременно разкъсване на околоплодния мехур.
Витамин А е често срещан в пренаталните витамини.
И макар да е изключително важен за развитието на
зрението на плода и имунната функция, при по-големи дози може да е вреден. Той е мастноразтворим
и тялото съхранява излишните количества в черния
Кои хранителни добавки е препоръчително да
дроб. Натрупването му може да има токсични ефекти
избягвате при бременност
Витамин Е е мастноразтворим витамин и има различ- върху тялото и да доведе до увреждане на черния
ни важни роли в организма като участва в генната дроб.
трябва да осигури достатъчно хранителни вещества
по време на бременността. Но е обичайно да е потрудно набавянето на достатъчно желязо и витамин
В12.
Ако сте веган или спазвате ограничена диета поради непоносимост към храна (например безглутенова
диета за цьолиакия) или по религиозни причини, консултирайте се с лекар или диетолог за това как да сте
сигурни, че получавате достатъчно от всички важни
хранителни вещества, от които се нуждаете.
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Витамини и минерали
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Витамини и минерали
КАЛЦИЙ + ВИТАМИН D3,
120 каплети
Калцият поддържа нормалното
състояние на костите и зъбите,
допринася за нормалното
пренасяне на нервните импулси
и нормалната функция на
мускулите. Витамин D допринася
за нормалното усвояване/
използване на калция и фосфора.

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

2019
15

4695
56

16

GRASSBERG 100% натурален
витамин Е, 60 гел-капсули
Мощен антиоксидант.
Подпомага имунната система.
Само 1 гел-капсула дневно.

37

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

2349
97

2435
48

19

19

DRAGON SUPERFOODS 100%
спирулина с органичен произход,
200 таблетки
В удобна таблетна форма,
без примеси. За подсилване на
организма и подкрепа функциите
на черния дроб.

875
88

7

МАГНУМ Антиспазми,
50 таблетки
При оплаквания от болезнени крампи
на подбедриците или от постоянно
повтарящо се потрепване на клепачите.

1005
04

8
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МАГНЕЗИЙ 250 mg, 90 таблетки
Благоприятства нормалното
функциониране на нервната
система. Намалява чувството на
отпадналост и умора.

1429
43

11

МЕЛАТОНИН 3 mg,
120 вегетариански таблетки
Допринася за съкращаване на
времето за заспиване, за полесната адаптация на организма
след пътуване със смяна на
часовите зони. Витамин В6
допринася за нормалното
функциониране на нервната
система.

1775

14

20

ЖЪЛТ КАНТАРИОН 500 mg,
90 капсули
Има благоприятно влияние върху
настроението и нормалната
функция на нервната система.

3949

2962

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

1799

1439

NATROL Advanced Sleep
Мелатонин 10 mg с удължено
освобождаване, 60 таблетки
За качествена почивка по
време на сън. Облекчава в
случай на инцидентно безсъние.
Противодейства на стреса.
VOMISTOP, 30 касули
Хранителна добавка с основни активни
съставки екстракт от джинджифил и
витамин В6.

1535
82

13

2499

2249

str. 14

Нервна система

1139
68

9

www.remedium.bg

str. 15

www.remedium.bg

Здравословно отслабване

6279

5337

str. 16

Здравословно отслабване

www.remedium.bg

За по-добър контрол на теглото
Кофеин със сигурност е най-често консумираното психоактивно вещество в света. Този стимулант на централната нервна система се съдържа в кафето, зеления чай
и тъмния шоколад, но често се добавя и към много
преработени храни и напитки. Доказано е, че кофеинът
може да засили метаболизма и да увеличи изгарянето
на мазнините, следователно може да доведе до известна
загуба на тегло, затова често са включени в състава на
хранителните добавки за отслабване. Въпреки това найдобрите му източници са качественото кафе и зеленият
чай, които също имат антиоксиданти и други ползи за
здравето.
При някои хора високите количества кофеин могат да
причинят безпокойство, безсъние, нервност, раздразнителност, гадене, диария и други симптоми. Освен това
има пристрастяващ ефект и може да намали качеството
на съня.
Екстрактът от зелен чай се съдържа в много хапчета
за отслабване, защото може да увеличи способността
на организма да изгаря мазнини, особено в областта на
талията и ханша. Някои изследвания показват, че напитките с екстракт от зелен чай могат да насърчат загубата
на мазнини в тази област, а това да доведе до умерена
загуба на тегло. Въпреки че екстрактът от зелен чай
обикновено се понася добре, може да причини болка в
стомаха, запек и гадене.
Екстрактът от гарциния камбоджа е популярно натурално средство за отслабване. Плодът съдържа хидроксилимонена киселина, за която се смята, че помага за
отслабването. Гарциния камбоджа може да инхибира
или предотвратява ензима, произвеждащ мазнини, наречен лиазна лимонена киселина. Предлаган като хапче за
отслабване, то съдържа
екстракт от соковете на този малък плод. Има малко научни данни в подкрепа на използването на този екстракт
в помощ при отслабване. Няма данни да причинява
странични ефекти, ако се приема в разумни дози.
Хром пиколинат. Хромът е минерал, който подобрява
инсулина – хормон, който е важен за превръщането
на храната в енергия. Тялото се нуждае от него и за
да съхранява въглехидратите, мазнините и протеините.
Смята се, че добавките с хром могат да понижат апетита, да помогнат за изгарянето на повече калории и
понижаване на телесните мазнини.
Експерти отбелязват, че приемът на хром ще помогне

за сваляне на тегло, но не бива да се разчита само на
него. Той трябва да е част от комплексна програма за
отслабване заедно с физически тренировки, промяна на
начина на живот, здравословно хранене и други хранителни добавки.
Продължителното предозиране с хром може да причини
безсъние, раздразнителност, главоболие и не трябва да
се използва при проблеми с бъбреците.
CLA
Конюгираната линолова киселина (CLA) е вид мастна
киселина, съдържаща се най-вече в говеждото месо и
млечните продукти. Предлага се на пазара като едно от
най-добрите хапчета за отслабване. CLA има потенциала
да намали апетита, да засили метаболизма и да стимулира разграждането на телесните мазнини.
Възможните нежелани реакции включват стомашен дискомфорт, диария или запек. Може да не е подходяща
за хора с диабет.
Екстракт от зелено кафе. Зеленото кафе на зърна е
нормално кафе на зърна, което не е било изпечено.
Освен кофеин, то съдържат още една съставка в помощ
на отслабването – хлорогенова киселина. За кофеина
знаем, че може да увеличи изгарянето на мазнини, а
хлорогеновата киселина може да забави разграждането
на въглехидратите в червата. Екстрактът от зелено кафе
на зърна може да помогне за понижаване нивата на
кръвната захар и за намаляване на кръвното налягане.
Освен това е с високо съдържание на антиоксиданти.
Малко хора изпитват странични ефекти, но поради съдържанието на кофеин в него е възможно да причини
главоболие, стомашно разстройство, нервност, безсъние,
сърдечни аритмии.
7-кето-DHEA е метаболит, естествено синтезиран в тялото. Потенциалът му за загуба на килограми се крие
в засилването на метаболизма, благодарение на което се горят повече калории през целия ден. Данни от
проучвания показват, че 7-кето- DHEA е ефективен в
комбинация с умерени физически упражнения и диета
с намалено съдържание на калории.
L-Карнитин
Въпреки че много хора наричат L-карнитин аминокиселина, той по-скоро подобно на витамин вещество.
Поради ролята си в метаболизма на мазнините, той е
известен най-вече със способността си да помага при
отслабване. Участва в транспортирането на мазнините
до митохондриите, където те се превръщат в енергия. С
по-високи нива на L-карнитин тялото става по-ефективно
при изгарянето на мазнини.
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БЪРН 60, 60 таблетки
Мощна термогенна формула.
Допринася за изгарянето на
калориите с до 60%. Подпомага
нормалния метаболизъм и
повишава освобождаването на
енергия от организма.

5415

40

61

Л-КАРНИТИН 1000 mg,
60 таблетки
Подпомага нормалната функция
на метаболизма и допринася
за загубата на телесно тегло.
Използвайте продукта с
балансиран хранителен режим и
редовни физически упражнения.

7699
59

61

КЛА Конюгирана линолова
киселина, 90 софтгел капсули
Подобрява начина, по който
тялото складира и използва
енергията и така регулира
и подпомага процентното
намаляване на телесните
мазнини (в областта на
талията, корема и ханша).

6185

4639
Л-КАРНИТИН Тотал Лийн –
течен, 473 мл
Улеснява транспорта и
метаболизма на дълговерижните
мастни киселини като подпомага
изгарянето им и превръщането
им в енергия. Комбинация от
зелен чай и джинджифил.

4525

3394

ГАРЦИНИЯ КАМБОДЖИЯ 500 mg,
90 капсули
Допринася за загубата на
телесното тегло.
ХИДРОЛЕСС Слим, 60 капсули
Допринася за елиминирането на излишните
течности от организма, за нормално
протичане на метаболизма и за поддържане
на нормално телесно тегло. Има благоприятен
ефект при „портокалова кожа“.

2155

18

32

3345

2676
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4284

2999

2141

1499
6922

4499

4614

29

99

5998

2999
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1498
99

8

3598
99

17

4998
99

24

4998
99

24

1332
99

7
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1825

15

51

1305
75

11
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1115
48

9

1819

15

46

1839

1563
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OSMOFORCE Kids Охлаждащ
гел за успокояване на кожни
раздразнения, 75 мл
Охлажда, намалява сърбежа,
предпазва от появата
на белези и ускорява
самовъзстановяването.
Подходящ за употреба при
ухапване от насекоми, слънчево
изгаряне и зачервяване.

ЛЕНОДИАР Педиатрик,
12 сашета
Предлага ефикасна и безопасна
терапия за лечение на диария
от различен произход още
от първите симптоми като
намалява изхожданията, без да
блокира червата и защитните
им механизми. За деца над
1 година.

1135
08

1565
74

9

ФЕНИСТИЛ 0,1% Гел, 50 г
Номер 1* продукт.
*Фенистил гел е лекарствен продукт номер
1 по продажби в България в категория
„Антихистаминови продукти“ според
данните на IQVIA за последните 12 месеца
от октомври 2020.
Фенистил гел е лекарствен продукт без лекарско
предписание за деца и възрастни. Съдържа диментиденов
малеат. Преди употреба прочетете листовката.
А0073/30.03.2021

1559
25

13

11

ПРЕВОМИТ
За деца, 6 близалки
За юноши, 28 таблетки
За адаптация на организма при пътуване
със самолет, кораб, автомобил (при рязко
тръгване, спиране и на завои).

795
76

6

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. A 0193/15.10.2020

995
46

8

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 г.

599
09

5

str. 22

Защита от насекоми

www.remedium.bg

BROS
Лосион против
комари и
кърлежи, 100 мл

829
63

6

BROS Електрически изпарител +
10 таблетки против комари

1149
19

9

BROS Електрически изпарител +
течен пълнител против комари

739
91

5

НОВО
LUMI INSECT
Репелент с евкалиптово масло
Максимална ефективност –
7 часа срещу комари и 6 часа срещу
кърлежи. Без бели следи върху дрехите.

698
59

5

BIOTRADE Repelex
Лосион против ухапвания и
ужилвания от насекоми, 50 мл
Надеждна защита от комари,
оси, бълхи и кърлежи. Спокойни и
защитени през лятото.

675
74

5

100 мл

469
75

3

50 мл

515
12

4

WOODEN SPOON
Натурален спрей срещу комари и
кърлежи, 50 мл
С мощна комбинация от
етерични масла и „коча трева“.
За цялото семейство.

1229

1045

За деца над
2 години, 50 мл
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PIZ BUIN Tan & Protect
Спрей-олио за бърз тен
SPF 30, 150 мл

1965
79

PIZ BUIN Tan & Protect
Слънцезащитен спрей за
интензивен тен SPF 30,
150 мл

2015
09

11

12

RIVANA
Масло от малинови семки, 10 мл
Помага да се предпази кожата
от вредните лъчи на слънцето.
Притежава естествен защитен
фактор SPF между 28 и 50 срещу
UVB лъчите и между 6 и 8 срещу
UVA лъчите.

475
04

4

DRAGON SUPERFOODS
Чисто нерафинирано кокосово масло, 300 мл
Органично, сурово кокосово масло, подходящо
като дълбоко подхранваща и овлажняваща
естествена грижа за коса и кожа. Познато и
като суперхрана в кулинарията.

929
43

7

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

599
09

5
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539
58

5

4
745
33

6
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Мигновено съвърˉенство
за ваˉата кожа!
ОЗАРЯВАЩА МАСКА
с гликолова киселина
и личи
75 ml

2849

2279
ХИДРАТИРАЩА И
ДЕТОКС МАСКА
с хиалуронова киселина
и малахит
75 ml

ПОЧИСТВАЩА МАСКА
с глина и ∙ам∙уков
въглен
75 ml
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1435
48

11
2839

2271
2549

2039

2575

2060
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7

99

679
2439
95

21
1619

1457

2439
95

21

699
94

5
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ТITANIA 1052/1st
Нокторезачка с легенче, 6 см
С ергономична дръжка с форма
"Softtouch". Благодарение на
перфектно монтираните
режещи ръбове осигурява нежна
грижа за ноктите.

579
34

4

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

269
15

2

INTER-VION KillyS
Лакочистител за гел лак, 150 мл
С приятен аромат на дива роза
и ванилия.

599
79

4

MAX FACTOR Divine Lashes
Спирала за надграждащ обем
без сплъстяване

2735
78

17

BOURJOIS Healthy Mix BB Cream
Хидратиращ BB крем за лице,
30 мл

2159
03

14

RIMMEL Bronzing Powder
Пудра за лице с бронзиращ
ефект, 14 г

1229
99

7
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Как да изберете правилната спирала
за вашите мигли
Избирането на правилната спирала за мигли не е
толкова лесно, колкото предполагате. Постигането на
дълги, отличителни и плътни мигли е сложно, а предлагането на спирали с почти всякаква форма прави
избора още по-голямо предизвикателството. Разликите
между отделните спирали могат да имат голямо значение, когато става дума за тяхното приложение, ефект,
дълготрайност и дори усещане за очите. Освен това
всички добре знаем колко забележителни могат да изглеждат очите ни, когато прилагаме перфектния грим
и спирала за мигли. Как да намерите подходящата
спирала? Ето няколко съвета, които ще са от полза и
за натрупалите богат опит по темата.
Кой вид спирала да подберете
Най-напред определете от какъв тип спирала наистина
се нуждаете – водоустойчива или водоразтворима. Ако
живеете в среда с висока влажност или очите ви често
сълзят, тогава вашият избор е водоустойчивата спирала. Това ще допринесе за по-малко размазан външен
вид, но трябва да знаете, че свалянето й не е много
лесно. Щетите, нанесени на миглите от интензивното
отстраняване на грима, невинаги си заслужават. Добре е да имате подръка и от двата вида, но слагайте
водоустойчивата спирала само когато е необходимо,
например при занимания с водни спортове или на
сватби.

го важно е да разгледате собствените си мигли, за да
определите естествената им дебелина и плътност. След
това решете какво трябва да направи спирала за вас и
изберете тази, която ще ви даде желания ефект. Формата на четчицата е основният фактор, определящ как
ще изглеждат миглите ви. Правата пластмасова четчица
ви осигурява пълно покритие на спиралата, достига
бебешките мигли и ги прави да изглеждат лъскави и
разделени, докато извитата пухкава и класическата четчица прави миглите ви удебелени и извити.
За жените с тънки мигли
Изберете спирала, която удвоява обема – с голяма
четчица и по-плътна текстура. Четчицата трябва да е с
гъста четина. Голямото пространство между косъмчетата ще доведе до слепване на фините мигли.
За жените с къси мигли
Ако искате миглите ви да изглеждат по-дълги, трябва
да изберете спирала с дълга и тънка четчица. Търсете
на опаковката да е отбелязано, че това е удължаваща
спирала. Твърдата, дълга четина ще ви помогне да изтеглите спиралата през миглите си без зацапване.
За жените с малки очи
Трябва да изберете такава спирала, която да подчертаете очите. Изберете извита и дебела спирала, която
да ви помогне да отворите очите, както и да създаде
повдигащ ефект.
За жените с прави мигли
Подберете извита четка и заедно с маша за извиване
повдигнете миглите. Препоръчително е да потърсите
дълготрайна спирала и попитайте за формула, която не
е прекалено тежка, за да не тежи на миглите.
За жените с естествено плътни мигли
Изберете спирала, четината на която е с широка спирала. Това ще позволи по-лесно добавяне на спиралата
към естествено плътните мигли и изтеглянето на спиралата през миглите. Това ще ги направи да изглеждат
по-дълги.

Избор на подходящия цвят
Цветът на очите и тенът на кожата ви определят кой
нюанс е най-подходящ за вас. Цветът на веждите
също е от значение. Черната спирала е универсална и
може да се използва за всички тонове на кожата, цвят
на очите, веждите и косата. Тя ще свърши най-добра
работа като подчертае миглите и привлече вниманието
към очите ви. Има и изключения – черната спирала
може да е твърде драматична за хора със светли и
тънки мигли. Платинените блондинки и червенокосите
дами трябва да изберат кафява спирала. Тя ще осигу- Подходяща спирала при чувствителни очи
ри по-малко контраст. Цветните спирали също подчер- Ако носите контактни лещи или имате чувствителни
тават ефектно очите, но са по-смели и нестандартни. очи, тогава трябва да изберете много нежна, хипоалергична спирала. Някои спирали могат да причинят
зачервяване, сърбеж и сълзене на очите. Преди да
Селектиране на спиралата с най-добрата четчица
Как си представяте миглите си след нанасяне на иде- купите продукта, прочетете неговия състав. Следете
алната спирала? Това е въпросът, на който трябва да за вещества, към които може да сте алергична. Не
си отговорите, преди да посетите щанда за грим. Мно- следвайте модата, а изберете здравето на очите си.
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BIONIKE Defence Color 3D
Volume Спирала за мигли с 3D
ефект, 11 мл
Кремообразна формула с
незабавен 3D ефект. С едно
движение осигурява обемни,
дълги и извити мигли за
интригуващ и съблазнителен
поглед.

BIONIKE Defence Color 3D
Volume Водоустойчива спирала
за очи за 3D обем, 11 мл
Прави миглите дебели, дълги
и извити, без разтичане и
слепване на миглите.

BIONIKE Defence Color Volume
Спирала за обем, с ефект
изкуствени мигли, 8 мл
Подходяща за чувствителни
очи и хора, носещи
контакти лещи. Осигурява
незабавен ефект на фалшиви
мигли, интензивен обем и
интригуващ поглед.

BIONIKE Defence Color WP
Volume Водоустойчива
спирала за обемни мигли, 8 мл
Устойчива при контакт с
вода и не допуска разтичане.
Обгръща всяко косъмче
поотделно в плътен и
елегантен черен цвят.

3299

26

39

BIONIKE Defence Color Extra
Volume Спирала за екстремно
обемни мигли, 11 мл
Само след две нанасяния
умножава обема на миглите
3 пъти. Покрива миглите
една по една, допринасяйки за
ефекта на извиване.

BIONIKE Defence Color Infinity
Спирала за очи за дължина и
подчертаване, 11 мл
Разресва миглите и ги
подчертава перфектно
за безупречен резултат.
Подходяща за чувствителни
очи и хора, носещи контакти
лещи.

BIONIKE Defence Color Sculpt
Спирала за мигли за дължина и
извиване, 8 мл
Осигурява ефектен и
драматичен поглед само с
няколко лесни стъпки. Постига
отлично покритие и оптическо
уголемяване и уплътняване на
миглите, без да предизвиква
слепване и топчета.

3299

2639
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BIONIKE Defence Body Repair Възстановяващ крем против стрии, 300 мл
Спомага за намаляването на стриите. Използва се редовно през и след бременността.
Витамин Е насърчава възстановяването и защитните механизми на кожата. Подобрява
бариерната функция на роговия слой, насърчава хидратацията, еластичността и
обновяването на клетките. Пантенолът (провитамин В5) овлажнява, предпазва кожата
и благоприятства клетъчния обмен. Маслото от сладък бадем комбинира своите силни
омекотяващи и подхранващи свойства с високо ниво на поносимост на кожата, дори
и на най-деликатната и чувствителна кожа. Благоприятства масажа на продукта и
спомага за подобряване на еластичните свойства на кожата. Подходящ и за хора на
диета или трениращи във фитнес зали.

6129

5516

BELLA Mamma Подплънки за
кърмачки, 30 бр.
Самозалепващи се, с
абсорбиращо ядро, което
ефективно защитава срещу
протичания и петна.

1299
44

8

MEDELA Purelan Крем за зърна, 7 г
Изключително чист медицински ланолин.
100% натурален продукт. Без добавени
консерванти, парабени и аромати. Безопасен
за бебето и майката. Хипоалергенен и
дерматологично тестван.

TOPFER Mamacare
Крем за зърна по време на
кърмене, 30 мл

2245
96

17

489
67

3

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

165
40

1
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BIONIKE Triderm Baby Нежен
шампоан за бебета и деца,
200 мл
Деликатно почиства косата
и чувствителната кожа на
бебетата и децата, без
да дразни очите. Намалява
дразненето на скалпа. Подходящ
за честа употреба.

BIONIKE Triderm Baby Хидратиращ
крем за бебета и деца, 100 мл
Овлажнява и облекчава
дискомфорта на сухата бебешка
и детска кожа. Намалява
зачервяването и укрепва кожната
бариера. Подходящ за употреба от
първите дни след раждането.

1535
28

1785

12

1428

JOHNSON'S CottonTouch 2in1
Шампоан за коса и тяло, 500 мл
С истински памук за
перфектно балансирано рН
за чувствителната кожа на
новородените.

9

19

7

35

БОЧКО
Шампоан за коса и
тяло, 200 мл
различни видове

279
37

2

PLAYGRO Въртяща се играчка за столче, 6м+
Щракащи и дрънкащи звуци за слухова
стимулация. Различни текстури за тактилна
стимулация.

2049
34

14

БОЧКО
Бебешка паста за
зъби, 50 мл

279
37

2
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2509

2258

3229
45

27

879
15

6

295
21

2
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BABYLINO
Бебешки пелени
Доказана ефективна
защита и нежна грижа
за вашето бебе.
VALUE PACK,
различни размери

1839

15

63

PLASMON
Млечен десерт, 2 х 120 г
Неустоима комбинация,
подходяща за запознаване на
бебето с нови вкусове. Удобна
опаковка, произведено по
асептична технология, като
запазва вкуса на продукта
изключително свеж.

455
64

3

ТЬОПФЕР Лактана Киндер Мляко
за деца от 1 до 3 години, 500 г

В промоцията не са включени млека за
кърмачета и преходни млека до 1 година.

БОЧКО Влажни кърпички, 90 бр.
различни видове

279
37

2

KiKi Бебешки мокри кърпи,
120 бр.

215
94

1

2149

1934
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BIONIKE Defence Man Dry Touch
Рол-он против изпотяване, 50 мл

1779

14

23

STR8
Дезодорант
спрей, 150 мл
различни видове

499
74

3

SCOTTISH FINE SOAPS
Дезодорант, 150 мл
Лек спрей за тяло от серията за
мъже ТРЪН И ПИПЕР с нотки на
черен пипер, кехлибар, сандалово
дърво и морски зърнастец. За
ежедневна употреба.

1945

15

56

www.remedium.bg

DAVID BECKHAM
Classic Blue Men
Тоалетна вода за
мъже, 40 мл

4425

3098

ADIDAS Men
Get Ready/Ice Dive
Тоалетна вода, 100 мл

1735

1301

GILLETTE Blue3
Еднократна самобръсначка,
6 бр.
различни видове

1345

1076
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GILLETTE Venus
Treasures/Tropical
Дамска еднократна
самобръсначка, 3 бр.

1285

10

28

VEET Депилиращ крем за
чувствителна кожа, 400 мл
Ефективна формула с подхранващ
комплекс. След употребата
му ще се насладите на гладка,
хидратирана кожа с кадифена
мекота, без неприятното
усещане от наболи косъмчета.

1869
89

15

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

345
76

2

WILKINSON Quattro Дамска
самобръсначка, 1 бр.
Качеството и комфортът на
системната самобръсначка в
съчетание с удобството на
еднократната.

289
17

2

VEET Депилиращи ленти за тяло за
чувствителна кожа, 40 бр.
Удобни за употреба дори и при много
къси косъмчета. Специалната система
Easy Grip позволява здраво захващане на
лентите и ефективно отстраняване
само с едно движение. Резултатът е
гладка и нежна кожа до 28 дни.

1869
89

15

PERFECT
Олио за след депилация
с ментово масло,
500 мл

1149
19

9
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VICTORIA BEAUTY
Кадифени стъпала Крем за крака
с урея, 100 мл
Подарете си грижа за идеално
меки и гладки стъпала през
лятото!

265
86

1

FARMONA Nivelazione 4 в 1
Флорален дезодорант - спрей
против гъбички и потене на
краката, 180 мл
Ценните активни съставки
предотвратяват потенето
на краката и възпрепятстват
развитието на бактерии, които
причиняват неприятни миризми.

869
52

6

HEAVY DUTY
Крем за крака с 25%
урея, масла ший и
лавандула, 75 мл
За силно напукани
пети.

525
46

4

VICTORIA BEAUTY
Подхранваща и регенерираща
маска за крака с охлювен
екстракт тип „чорап“, 30 г
Супер гладки стъпала, готови
за сандали, с ексклузивна
грижа от Азия!

329
47

2

FARMONA Nivelazione
Хидратиращ крем-спрей за крака,
100 мл
Мигновено хидратира и
омекотява. Натуралната лека
мус формула – пяна, нежно се
превръща в крем, който изглажда
кожата и оставя дълготрайно
усещане за „сухи“ крака.

869
52

6
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str. 39

www.remedium.bg

Продукти за тяло

879
27

5

545
54

3

499
24

3

159
95

0
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1169
77

1175
81

8

8
815
11

6

389
92

2

639
79

4

1065
99

7

815
11

6

1065
99

7
1169
77

8

935
01

7
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WOMEN SECRET Lady Tenderness
Боди мист за жени, 250 мл

KRISPA Докторски сапун с
декспантенол и уреа, 100 г

1715

12

01

BIOTEN Дезодорант
Спрей, 150 мл
Рол-он, 50 мл
различни видове

419
35

195
07

1

COTTAGE
Душ гел за тяло
с 97% натурално
съдържание, 250 мл
различни видове

495
71

3

3

L'ANGELICA Olea Natura
Душ гел и пяна за вана,
500 мл

VENUS
Душ крем, 500 мл
различни видове

565
52

4

569
55

4
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LOREAL Elseve Dream Long
Шампоан, 250 мл
Балсам, 200 мл

559
47

4

Серум, 100 мл

839
71

6

Мечтаеш за дълга коса?
Спаси последните 3 см*.
Изпробвайте гамата Elseve Dream Long
за дълга и увредена коса. Обогатена
с растителен кератин и рициново
масло, гамата възстановява косата
и й помага да запази дължината си.
Включете в рутината си и грижата
No Haircut Cream, която да предпази
косата от накъсване, да заглади
цъфналите краища и да предпази
косата от топлинна обработка до
180°C**. Нека дългата подхранена коса
стане твоята запазена марка.
*Инструментален тест, след употребата на No
Haircut Cream.
**Инструментален тест.

SYOSS Oleo
Боя за коса с
натурални масла
различни видове

SYOSS
Шампоан/Балсам,
440 мл
различни видове

759
45

699
24

6

5

НОВО
GARNIER Botanic Therapy Твърд шампоан, 60 г
Цялостна грижа за Вашата коса. Без пластмасов отпадък за
по-добра защита на околната среда. Пяната и кремообразната
текстура на течния шампоан се предлагат в 100% биоразградима
опаковка, направена от картон, без да се създават допълнителни
отпадъци от пластмаса. Те съдържат 94% растителен произход,
а заедно с нежната им формула, ще осигурят на косата Ви
уникална грижа и естествена красота.
От 97% до 99% биоразградима формула.*
Без силикон за естествена на допир коса.
Без консерванти.
*В съответствие в ОЕCD 301 или еквивалентен тест.

959
23

6
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2049
37

15

1169
77

8

4245
84

13

31

15

19

39

989

1154

1899

1759

1319

1614
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ТЕО Експерт
Шампоан против
пърхот, 450 мл

765
74

5
HERBAL TIME
Оцветяваща крем къна, 75 мл
Иновативна готова формула,
базирана на натурални съставки
за боядисване в десет цвята.

HEAD & SHOULDERS Шампоан,
360 мл
различни видове

759
69

5

HERBAL TIME
Хининова вода за коса, 200 мл
Обогатена хининова вода с
кофеин и витамини против
косопад.

315
68

2

279
37

2

PARANIT Шампоан против
въшки, 200 мл
Елиминира 100% от въшките.
100% ефективен. Не съдържа
инсектициди. Формула с
двойно действие (дехидратира
и задушава въшките).

2009
08

17
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до 4 пъти по-добре
защитени венци*

Подсилените
венци

надеждно
защитават зъбите

469
52

3

*в срвнение с обикновена паста за зъби

Във всяка бяла
усмивка има нещо
вълшебно

499
74

3

Smile on!
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COREGA Комфорт
Фиксиращ крем за протези, 40 г

845
34

6

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

1019
60

5

LISTERINE Coolmint
Вода за уста, 1 л
Предпазва и намалява плаката,
основна причина за болести
на венците. Премахва
бактериите между зъбите.
Освежава дъха.
AQUAFRESH Senses
Паста за зъби, 75 мл

965
69

8

365
10

3

SPLAT Profеssional Sensitive White
Паста за зъби, 125 мл
Ефективно намаляване на
чувствителността и нежно
избелване на зъбите. 97%
натурален продукт.

HIMALAYA Total Care/Total White
Паста за зъби, 75 мл

329
63

2

769
15

6
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16449

13159

769
77

18

79

1691

5
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189
61

1

295
51

2

455
87

3

199
69

1
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COTTON line MAX Биоразградими хартиени
клечки за уши, 300 бр.
От 100% естествен висококачествен
памук. Микробиологично тествани.

259
94

1

CLEANIC Pure Effect
Клечки за уши, 200 бр. кръгла кутия
С биоразградима хартиена дръжка и в
изцяло рециклируема опаковка.

1

SENI Soft Basic
Чаршаф 90 х 60 см,
10 бр.

DryNites Нощни
пелени гащички за
момчета/момичета
от 8 до 15 години
(27 – 57 кг), 9 бр.

1299

219
64

675
06

10

5

39

MILDE
Тоалетна хартия, 16 бр.

1149
77

9
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665
99

4
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BIONIKE Triderm Intimate Интимен гел за чувствителна и нетолерантна кожа, 250 мл

Антибактериален с pH 3,5

2039
31

16

Освежаващ с pH 5,5

CAREFREE
Ежедневни
превръзки Cotton
Fresh/Aloe, 20 бр.

269
29

2

Успокояващ с рН 7,0

1889
11

15

CAREFREE
Ежедневни превръзки
Large Fresh, 20 бр.

379
84

2

LACTACYD
Интимен гел, 400 мл

EVERYDAY Дамски превръзки, 10 бр.
Защита без дразнения! Революция при
защитата от протичане!
различни видове

249
37

2

1145
73

9

str. 54

За дома

www.remedium.bg

НОВО
COCCOLINO Intense Parfume
Deluxe Омекотител,
58 пранета
различни видове

839
45

5

SEMANA
Омекотител за дрехи,
38/40 пранета

385
27

3

FAIRY Platinum Plus
Таблетки за съдомиялна,
37 бр.

2765

19

36

EAZY
Течен/Прахообразен
препарат за пране,
20 пранета
различни видове

779
67

4

HEITMANN
Кърпички за супер бяло
пране, 20 бр.
Правят посивялото
отново искрящо бяло.
Подходящи за всички
температури и всякакъв
вид текстил.

609
18

5

ЕХО
Препарат за
измиване на съдове,
400 мл

189
51

1
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За дома

www.remedium.bg

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

1049
34

7

SANO Maxima Sensitive
Гел за пране, 60 пранета

2859
30

24

MEGLIO Мус обезмаслител с
белина, 750 мл

495
96

3

PERWOLL Renew
& Repair Течен
перилен препарат,
45 пранета
различни видове

1799
89

9

LEX Clean & Fresh
Течен перилен
препарат,
20 пранета
различни видове

389
11

3

BREF Pro Nature/
Color Active/De Lux
Твърдо тоалетно
блокче, 3 х 50 г
различни видове

779
45

5
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Храносмилане бюлетин
Информационен

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.

www.remedium.bg

Спортна чанта спечелиха
всички клиенти на
които купиха
продукт SYOSS и
регистрираха своята
касова бележка. Това са:
Ваня Теодосиева

Елена Рашева

Деница Янкова

Анна Йорданова

Борислава Ангелова

Диляна Гълабова

Десислава Минкова

Цветелина

Николина Петрова

Тодорова

Жана Петрова-

Росица Ушева

Луканова

Мария Найденова

КЛУБ РЕМЕДИУМ
Спести сега с клубната карта на Аптеки Ремедиум!
Клуб Ремедиум представлява програма за лоялни клиенти, с която печелите винаги,
когато пазарувате! При всяка покупка*, Вие трупате точки в клубната си карта,
които се конвертират в реални пари и могат да се използват за частично или
цялостно заплащане на Вашата сметка. Няма ограничения в продуктите, за
които можете да използвате натрупания кредит в картата Ви за лоялност.
Това е нашият начин да Ви благодарим, че ни избрахте и се
връщате отново при нас.
1 точка = 1 стотинка
При всяка покупка точките се калкулират по следния начин:
0.8% от стойността на покупката до достигането на 50 точки;
1.2% от стойността на покупката при над 50 точки.
• Клубната карта може да получите от близката до вас аптека
Ремедиум, след подаване на попълнен регистрационен формуляр или да я
заявите онлайн чрез попълване на формуляр „Програма лоялност“.
• Клубната карта се активира веднага и точките започват да се натрупват още
с първата покупка.
• Клубната карта може да бъде използвана за натрупване и използване на точки във
всички физически обекти на верига „Аптеки Ремедиум“, както и в онлайн магазина
Remedium.bg, съгласно условията за участие в „Клуб Ремедиум“.
* Изключение са продуктите в промоция и стоки по линия на здравна каса.
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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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* Âêëþ÷åíèÿò ðåñòðóêòóðèðàù áàëñàì Shine On Nutri- Hair Restructuring conditioner
* âêëþ÷âà êîíñåðâàíò: behentrimonium chloride.

Лек овлажняващ
крем за нормална
и комбинирана
чувствителна
кожа - 50 ml

1925

1540

Обогатен
овлажняващ крем
за суха и много суха
чувствителна
кожа - 50 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%.

Предложенията са валидни за периода 01-31.08.2021 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

