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МУСТЕЛА 
Крем против подсичане 1-2-3, 
100 мл
Комплексна грижа за кожата 
в областта на пелената. 
Предпазва, успокоява и 
заздравява.

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

JOHN FRIEDA Violet Crush 
Интензивен виолетов 
шампоан за руса коса, 250 мл
С виолетови и сини 
пигменти, незабавно заличава 
жълтите и оранжеви нюанси, 
за по-студен и ярък рус цвят. 
Без пероксид и амоняк.

ПРОФИХОЛ Форте, 
28 таблетки
Предназначен да поддържа 
безопасните нива на „лошия“ 
холестерол. Монаколин К + 
витамин В6 + витамин В12 
+ фолиева киселина.
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https://remedium.bg/dzhon-frida-vc-shampoan-intensive-za-rusa-kosa-250ml-060573/p
https://remedium.bg/mustela-krem-protiv-podsichane-1-2-3-za-bebeta-i-detsa-x100ml-14232/p
https://remedium.bg/unimed-pharma-okuhil-s-kapki-za-ochi-h10-ml-10640/p
https://remedium.bg/profihol-forte-za-poddarzhane-na-normalen-holesterol-x28-tabletki-24504/p
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https://remedium.bg/urinal/b?sort=score-desc&#
https://remedium.bg/prostenal%20/b?sort=score-desc&#
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https://remedium.bg/dr-wolff-vagisan-ovlazhnyavasht-krem-s-aplikator-h25-grama-10704/p


Женско здраве www.remedium.bg  

РОЗАЛГИН 500 mg 
Гранули за вагинален разтвор, 10 сашета

Лекарствен продукт без лекарско предписание. Съдържа 
бензидаминов хидрохлорид. Преди употреба прочетете 
листовката. ИАЛ: А0183/16.08.2018 1276

1595

NATROL Колаген Скин Ринюъл, 
120 таблетки
Съдържа клинично тествани 
колагенови пептиди. Намалява 
бръчките и подобрява 
еластичността на кожата. 
Стягане и тонизиране на кожата 
до 4 седмици.

ФЕМАРЕЛ Ричардж, 56 капсули
Без пауза в твоята менопауза! 
Бързо облекчение на симптомите 
на менопаузата, като горещи 
вълни и нощно изпотяване. За 
по-добър сън и повишени нива 
на енергия.

ПРОБИОТИК СЪЛЮШЪНС 
УИМЪНС 30 млрд. бактерии, 
30 вегетариански капсули
Клинично проучен пробиотик 
с множество щамове, 
благоприятстващ женското 
здраве. Способства 
функционирането на уринарната, 
храносмилателната и имунната 
система.

ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА 
150 mg, 30 капсули
Хидратира кожата и забавя 
процесите на стареене.

МАСЛО ОТ ВЕЧЕРНА ИГЛИКА 
1300 mg, 
180 софтгел (меки) капсули
Естествен източник на 
гама-линоленова киселина 
(GLA) (омега-6). Допринася за 
поддържането на нормалния 
хормонален баланс и 
благоприятства нормалното 
състояние на кожата.
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https://remedium.bg/rozalgin-granuli-za-vaginalen-raztvor-500-mg-h10-sasheta-9444/p
https://remedium.bg/femarelle-recharge-femarel-pri-menopauza-h56-kapsuli-139093/p
https://remedium.bg/gnc-probiotic-solutions-probiotik-za-zheni-s-30-miliarda-bakterii-h30-kapsuli-134710/p
https://remedium.bg/gnc-women-s-hyaluronic-acid-grizha-za-kozhata-i-stavite-150mg-h30-kapsuli-21391/p
https://remedium.bg/natrol-collagen-skin-renewal-za-zdrava-i-elastichna-kozha-h120-tabletki-146558/p
https://remedium.bg/gnc-women-s-evening-primrose-oil-maslo-ot-vecherna-iglika-1300mg-h180-kapsuli-23208/p
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https://remedium.bg/dopelherts-aktiv-probiotik-za-detsa-zhel-mecheta-60br-058771/p


Детско здравеwww.remedium.bg  

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

JAMIESON Мултивитамини за 
деца, 60 дъвчащи таблетки
Осигуряват важни витамини и 
минерали за нормалния растеж 
и развитие на децата. Четири 
страхотни вкуса в четири 
забавни форми.

ОМНИКОД 
Имуно за деца (1+), 120 мл
Балансирана подкрепа на детския 
имунитет. Бързи резултати (до 
2 часа след прием). Натурален 
състав с клинично доказана 
ефективност. Много приятен 
вкус.

JAMIESON Желирани 
мултивитамини за деца, 
60 желирани дражета
За подпомагане на имунната 
система при децата. Витамин А 
помага за поддържане на 
зрението, кожата и функциите 
на имунната система. С вкус на 
портокал, череша и малина в три 
забавни форми.

АПЕТИСТЕР Джинуър 
Сироп с билки и витамини за 
деца, 100 мл
Стимулира апетита. Има 
приятен вкус на малина и касис.
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https://remedium.bg/bio-kult-infantis-probiotik-za-bebeta-i-detsa-h16-sasheta-78724/p
https://remedium.bg/omnikod-imuno-detsa-sirop-120ml-057902/p
https://remedium.bg/jamieson-multi-vitamini-i-minerali-za-zdravi-i-aktivni-detsa-h60-davchashti-tabletki-148642/p
https://remedium.bg/apetister-dzhuniar-sirop-h100-ml-153318/p
https://remedium.bg/multi-za-detsa-zhel-tb-60br-jamieson-062215/p
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https://remedium.bg/floradiks-bilkova-krav-detsa-250ml-060656/p
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https://remedium.bg/vitagold-fitoprostal-pri-problemi-s-prostatata-h60-20-kapsuli-podarak-130483/p
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https://remedium.bg/LecoVita/b?sort=discount-desc&#
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IMMUNOMIX Plus, 50 капсули
Подпомага естествената защита 
на организма благодарение на 
своите съставки ехинацея, сок 
от черен бъз и концентрат 
от ункария (котешки нокът). 
Отлично средство за повишаване 
на естествения имунитет.

DETRICAL 400, 60 таблетки DETRICAL 400 Бебе, 30 мл

СУПРАВИТ А–Я + Женшен, 
30 таблетки
Засилва имунитета, подобрява 
жизнеността и благоприятства 
доброто физическо състояние.

652
815

IMMUNOMIX Plus Сироп за деца, 210 мл
Препоръчва се от 2-годишна възраст. 
Подпомага естествената защита на 
организма благодарение на лиофилизирания 
мултифракционен екстракт от ехинацея 
– действа благоприятно при кашлица 
и главоболие, и концентриран сок от 
черен бъз – използван за профилактика 
на простудни заболявания поради своите 
мощни противовъзпалителни свойства.

Силен имунитет и здраве. 
Витамин D3 (холекалциферол) в 
добре усвоима форма, подходяща 
при дефицит на витамина. При 
нисък имунитет, чести настинки, 
дефицит на витамин D, 
дискомфорт в костите и 
мускулите.
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https://remedium.bg/supravit-vitamini-i-minerali-ot-a-do-ya-s-ekstrakt-ot-zhenshen-x30-tabletki-131037/p
https://remedium.bg/aboca-196/b#postFilters=attr.bilki-8;eq;ehinatseya-8
https://remedium.bg/detrikal-400-bebe-sol-30ml-058472/p
https://remedium.bg/detrikal-400-tb-60br-058026/p
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https://remedium.bg/tibanol-kaps-646mg-10br-061355/p


Памет и концентрацияwww.remedium.bg  

ГИНКО БИЛОБА 60 mg, 
100 капсули
Допринася за нормалната 
функция на кръвообращението 
и поддържането на паметта и 
концентрацията.

2388
2985

ТЕБОКАН Форте 120 mg, 
30 таблетки

ТЕБОКАН Макс 240 mg, 
30 таблетки

ТЕБОКАН 80 mg, 
60 таблетки

ГИНКО БИЛОБА Плюс, 
100 капсули
Мощна комбинация от билки, 
благоприятно подпомагаща 
кръвоносната система, паметта 
и концентрация.

3135
3919

Подобрява микроциркулацията в мозъка и вътрешното ухо. При световъртеж и шум в ушите от съдов и/или свързан с възрастта произход.

Лекарствени продукти за възрастни над 18 г. Съдържат сух стандартизиран екстракт от листа на гинко билоба (EGb 761). 
Преди употреба прочетете листовката. Без рецепта! ИАЛ: А0120/21.05.2021

ГРАСБЕРГ Омега-3 Валю 1000 mg, 
60 капсули
Високо пречистена омега-3. 
Подпомага функцията на 
сърцето, поддържа функцията 
на мозъка, съдейства за добро 
зрение.
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https://remedium.bg/gnc-ginko-biloba-za-pamet-i-orosyavane-60mg-h100-kapsuli-65281/p
https://remedium.bg/gnc-ginko-biloba-plyus-za-pamet-i-orosyavane-50mg-h100-kapsuli-19321/p
https://remedium.bg/tebokan-maks-tb-240mg-30br-059411/p
https://remedium.bg/tebokan-forte-za-pamet-i-kontsentratsia-120-mg-h30-tabletki-4691/p
https://remedium.bg/omega-3-kaps-1000mg-60br-grassberg-057205/p
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https://remedium.bg/natural-factors-rodiola-zlaten-koren-150mg-h60-kapsuli-132902/p
https://remedium.bg/natural-factors-sensoril-ashvaganda-za-ustoychivost-sreshtu-stres-h60-kapsuli-151934/p
https://remedium.bg/natural-factors-spokoen-san-formula-325-h90-kapsuli-21461/p
https://remedium.bg/natural-factors-melatonin-za-dobar-san-5-mg-h90-tabletki-119865/p


Нервна системаwww.remedium.bg  

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

NOVANIGHT, 16 таблетки
Хапчето за сън. Тройно действие 
– улеснява заспиването, намалява 
събуждането през нощта, 
подпомага възстановителния сън. 
Не води до привикване.

1252
1565

БИОЛЕКТРА, 20 ефервесцентни таблетки
Висококачествен магнезиев продукт от 
Германия. Подходящ при бременност, 
стрес и умора, за здраво сърце, спорт и 
крампи.

Стресът и хроничната умора често водят до безсъ-
ние, което нарушава нашата продуктивност и вло-
шава емоционалния ни баланс. За борба с него 
са разработени множество хранителни добавки, ос-
новният компонент на които е мелатонинът – те не 
предизвикват зависимост и се предлагат без рецепта.
Мелатонинът е един от основните хормони на епи-
физата и веднага след откриването му е наречен 
„хормон на съня“, защото концентрацията му се уве-
личава значително по време на заспиване. Смята 
се, че е отговорен за качеството на съня, но това 
не изчерпва функциите му. Той помага за регулира-
не на циркадния ритъм: цикъла сън – бодърстване. 
Хормонът помага за укрепването на различни важни 
процеси и подпомага тялото да функционира в еди-
нен ритъм. Освен че е отговорен за ежедневния ни 
биоритъм, той спомага и за регулиране на нивата 
на кортизол, сексуалната и имунна функция и тем-
пературата.
Мелатонинът подобрява продължителността на съня, 
предпазва от среднощни събуждания, за да може да 
осигури пълноценен сън през цялата нощ. Съдейства 
за намаляване на времето за заспиване, възстановява 
цикъла на естествения сън и подобрява качеството 
му. Редовният прием на мелатонин не предизвиква 
зависимост, тъй като е естествено вещество, което 
се отделя от епифизната жлеза в мозъка.
Мелатонин е подходяща за хора, които страдат от 
трудно заспиване и безсъние, работещи нощни сме-
ни и с променлив график на съня, както и пътуващи 
до отдалечени страни с голяма часова разлика.
Липсата на хормона причинява нарушения, изразя-
ващи се в намаляване на продължителността и вло-
шаване на качеството на съня, хронично безсъние, 
летаргия и промени в настроението. Приемът на ме-
латонин трябва да помогне за справяне с проблема.
Тъй като не всички добавки са еднакви, не забра-
вяйте да прочетете внимателно листовката, преди да 
вземете определен продукт. Качествените добавки 
са подходящи за вегетарианци и вегани.

Мелатонин – 
функции и 

терапевтични ползи
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https://remedium.bg/gnc-melatonin-3-mg-h120-tabletki-152990/p
https://remedium.bg/novanayt-tb-16br-056281/p
https://remedium.bg/biolektra-magneziy-forte-za-muskulite-i-nervnata-sistema-s-vkus-na-portokal-243-mg-x20-tabletki-68207/p
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За да се 
забавляваме

отново

При кашлица и бронхит: ПРОСПАН® 

Втечнява бронхиалния секрет 
и улеснява отделянето му
Повлиява възпалението на дихателните пътища
Разширява бронхите и улеснява дишането

Облекчава кашлицата

* Източник: Проспан е растителният експeкторант с най-високи продажби в опаковки в групата на 
експекторантите за периода януари-декември 2019 (Expectorants, IQVIA Global Market Insights MAT 12/2019.)
Лекарствени продукти без лекарско предписание. Съдържат сух екстракт от листа на бръшлян.  
Проспан сироп – за възрастни и деца над 2 години. Преди употреба прочетете листовката. ИАЛ А0043/01.03.2021

№1
в света

по продажби за 2019
растителен

  експекторант*

888
1045
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https://remedium.bg/prospan-sirop-za-kashlitsa-h100-ml-1035/p
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ТАНТУМ Натура, 
15 желирани таблетки за смучене
Повлиява благоприятно за поддържане 
нормалното физиологично състояние на 
гърлото. Витамин C и цинк допринасят за 
нормалната функция на имунната система. 
Хранителна добавка.

МАРИАМЕД 
Сироп с бяла ружа, прополис и 
мед, 100 мл
С три съставки и силен троен 
ефект – при дразнеща кашлица, 
при болно гърло, за здрав 
имунитет.

PHYSIODOSE Стерилен физиологичен разтвор 
0.9%, 30 бр. x 5 мл
За инхалации при аерозолна терапия. 
За назална и очна хигиена.

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

1000
1539
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795

851
945

815
959

ФАРИНГОСЕПТ, 20 таблетки за смучене
При болезнено, възпалено и зачервено гърло. С 
бърз обезболяващ ефект и противовъзпалително 
действие. Без захар.

Оромукозно приложение. Фарингосепт е лекарствен продукт без 
лекарско предписание за възрастни и деца над 12 години. Съдържа 
флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката! 
ИАЛ: А0068/09.04.2020

791
989

ФЛУДРЕКС Макс 
Хербал хот дринк, 10 сашета
Изживей деня на макс. Облекчава 
бързо симптомите на настинка 
и грип. Максимална доза 
парацетамол. Не предизвиква 
сънливост. Със сух екстракт от 
черен бъз.

Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години. 
Съдържа парацетамол. Преди употреба прочетете 
листовката. А 0221/19.09.2019
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https://remedium.bg/faringosept-8-75-mg-h20-tabletki-za-smuchene-155428/p
https://remedium.bg/laboratoires-gilbert-physiodose-fiziologichen-serum-za-nazalna-higiena-5-ml-h30-dozi-139025/p
https://remedium.bg/tantum-natura-tabletki-za-smuchene-s-vkus-na-portokal-i-med-pri-boli-v-garloto-h15-br-136243/p
https://remedium.bg/nizita-sprey-pri-suha-nosna-ligavitsa-h20-ml-8494/p
https://remedium.bg/apipharma-mariamed-sirop-za-uspokoyavane-na-suha-kashlitsa-h100-ml-145094/p
https://remedium.bg/chemax-pharma-fludreks-maks-herbal-hot-drink-pri-prostuda-i-grip-h10-sasheta-151628/p
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ПЕРСКИНДОЛ Кул гел, 100 мл
Подобрява състоянието и 
функцията на мускулите и 
сухожилията. Прилага се и 
при травми, натъртвания, 
разтежения на мускулите и 
сухожилията и хематоми.

КЕТОНАЛ Ketoprofen 50 mg, 
20 капсули
За победа над болката!

Лекарствен продукт без рецепта за възрастни над 18 години за 
краткосрочно лечение. Съдържа кетопрофен. Преди употреба 
прочетете листовката. ИАЛ: А0104/22.04.2021

ЕТРИКСЕНАЛ 250 mg, 20 таблетки
Ефективно облекчава болката в ставите, 
мускулите и сухожилията. Има ефективно 
обезболяващо действие в продължение на 12 часа. 
Щади сърцето и сърдечно-съдовата система.

Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни 
над 18 години. Съдържа напроксен. Преди употреба прочетете 
листовката. ИАЛ: А 0112/11.04.2019

846
995

382
449

908
1009

1418
1575

962
1069

ВОЛТАРЕН Форте 2.32% Гел, 50 г
Намалява възпалението. Лекува отока в 
дълбочина. До 12 часа без болка в ставите.

Волтарен Форте 2.32% Гел е лекарствен продукт без 
лекарско предписание за възрастни и юноши над 14 години. 
Съдържа диклофенак диетиламин. Преди употреба прочетете 
листовката. A0129/19.07.2018; CHBA/CHVOLT/0019/18d Търговски 
марки притежавани или лицензирани от група компании GSK. © 
2018 Групата компании GSK или техен лицензодател.

НО-ШПА Макс 80 mg, 24 таблетки
Максимум сила* при болка в корема и 
бъбреците. Премахва болката при спазми от: 
възпаление на пикочните пътища и пикочния 
мехур, камъни в бъбреците, възпаление на 
жлъчния мехур.
*Спрямо Но-Шпа 40 mg. Лекарствен продукт без лекарско 
предписание за възрастни и лица над 12 години. Преди 
употреба прочетете листовката. А0007/12.12.2019

ЦЕРИДОЛ, 20 таблетки
Бързо облекчава болки. При главоболие, 
зъбобол, менструални болки и простудни 
болки.

Церидол е лекарствен продукт за възрастни и деца над 
12 години без лекарско предписание. Съдържа парацетамол, 
пропифеназон, кофеин. Преди употреба прочетете 
листовката! ИАЛ: А0060/12.04.2018

1390
1635
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https://remedium.bg/no-shpa-maks-za-bolka-pri-spazmi-80-mg-h24-tabletki-151942/p
https://remedium.bg/tseridol-h20-tabletki-fortex-154742/p
https://remedium.bg/voltaren-forte-gel-usilena-formula-za-lechenie-na-bolka-vazpalenie-i-otok-pri-stavite-i-muskulite-2-32-h50-grama-22100/p
https://remedium.bg/sandoz-ketonal-za-oblekchavane-na-bolka-50-mg-h20-kapsuli-12942/p
https://remedium.bg/perskindol-ohlazhdasht-gel-h100-ml-23685/p
https://remedium.bg/walmark-etriksenal-naproksen-pri-bolka-v-stavite-i-muskulite-250-mg-h20-tabletki-142093/p


Разширени вени и хемороидиwww.remedium.bg  

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

МАСТУ, 10 супозитории

Масту супозитори е медицинско изделие 
при хемороиди. Преди употреба прочетете 
внимателно инструкцията.

МАСТУ Маз, 30 г

Масту маз е медицинско изделие при 
хемороиди. Преди употреба прочетете 
внимателно инструкцията.

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

2068
2585

МАСТУ облекчава симптомите на дразнене, сърбеж, парене и мокрене, които настъпват често при 
наличие на хемороиди, и стимулира зарастването на раните.

2350
2765

4463
4959

980
1089

896
995

ДЕТРАЛЕКС, 90 таблетки
Лечение на симптоми, свързани с венозно-
лимфна недостатъчност: тежест в краката, 
болка, изморени крака.

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

str. 17str. 17

https://remedium.bg/venaksin-tb-60br-060529/p
https://remedium.bg/flebodia-pri-razshireni-veni-hemoroidi-tezhest-i-bolka-v-krakata-600mg-h30-tabletki-13656/p
https://remedium.bg/detraleks-pri-razshireni-veni-i-hemoroidi-500mg-h90-tabletki-servier-65779/p
https://remedium.bg/stada-160/b#postFilters=category;eq;5ecc312e6af72c3ad4d45bae
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1359
1599

922
1085

2444
2875
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https://remedium.bg/sandoz-111/b#postFilters=category;eq;5ecc315c6af72c3ad4d45bdb
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ХРОМ ПИКОЛИНАТ 200 µg, 
90 вегетариански таблетки
Хромът допринася за 
поддържането на нормалната 
концентрация на глюкоза в 
кръвта.

1468
1835

CONTOUR PLUS 
Тест ленти, 50 бр.
Лесни за използване, с изключителна точност 
на резултатите. Технологията „втори шанс“ 
позволява добавяне на капка кръв в рамките 
на 30 секунди, ако първата проба не е била 
достатъчна.

КАНЕЛА С ХРОМ, 60 капсули
Канелата и хромът допринасят 
за поддържането на нормалната 
концентрация на глюкоза в 
кръвта.

2311
2889

ДИАБЕКАН, 60+20 капсули
За нормални нива на кръвната захар. 
Допринася за поддържането на нормална 
концентрация на глюкоза в кръвта. Подпомага 
нормалното протичане на метаболизма на 
белтъчините и гликогена.

Хромът е микроелемент, участващ в регулирането на нивата 
на кръвната захар. Заедно с инсулина той пренасят захарта 
от кръвния поток в тъканите на тялото за употреба и съхра-
нение. Предлага се като хранителна добавка – за стимулира-
не на метаболизма и за понижаване на апетита към сладко.
Известно е, че човешкият организъм се нуждае от много 
малки количества от него. Хранителните добавки с хром пи-
колинат са популярни сред хората, които искат да натрупат 
мускули или да отслабнат. Културисти и атлети го приемат за 
подобряване на представянето и увеличаване на енергията. 
Микроелементът се предлага главно като хром пиколинат, 
защото това е неговата лесноусвоима формула.

Хромът е толкова важен, че при значителен и дългосрочен 
дефицит в организма се развива граничен диабет (нарушена 
непоносимост към глюкоза). Минералът помага за изгарянето 
на мазнините като дава възможност те да се превърнат в 
енергия, намалява апетита и чувството на глад и спомага 
за здравословно отслабване. Хромът помага за нормалното 
функциониране на щитовидната жлеза, участва във форми-
рането на нормален имунитет и влияе върху растежа и ре-
генерацията на тъканите. Ниските нива на хром в организма 
се смятат за една от причините за покачване на теглото, 
развитие на диабет и високи нива на холестерол в кръвта.

Хром – ползи и вреди за здравето

2167
2549

1790
1989
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https://remedium.bg/gnc-chromium-picolinate-hrom-pikolinat-200-mg-h90-kapsuli-84/p
https://remedium.bg/gnc-kanela-s-hrom-h60-kapsuli-21623/p
https://remedium.bg/bayer-contour-plus-test-lenti-za-kravna-zahar-h50-broya-6949/p
https://remedium.bg/fortex-diabekan-pri-diabet-200-mg-h60-kapsuli-20-podarak-69637/p
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3999
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3499
4999

1699
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799
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3499
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3499
5831
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1699
3398

1699
3398

2499
4998

2499
4998

1799
3598

39900
49875
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https://remedium.bg/akvafor-3603/b
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7054
8299

2308
2715

2554
3005

3085
3629
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https://remedium.bg/chlorofresh-33349/b?sort=score-desc&#
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СУПЕР ХРАНОСМИЛАТЕЛНИ 
ЕНЗИМИ, 100 капсули
Съдържа патентована смес от 
ензими с доказана биоактивност. 
Подпомага храносмилането на 
протеините, въглехидратите и 
мазнините.

2775
3469

ИБЕРОГАСТ Перорални капки,
20 мл, разтвор
Силата на 9 лечебни растения 
за облекчаване на 6 стомашно-
чревни симптома като: тежест, 
подуване, спазми, киселини, 
стомашна болка и гадене.

АЛОЕ ВЕРА, 
90 софтгел (меки) капсули
Подпомага нормалното 
функциониране на 
храносмилателната система.

2951
3689

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.

*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. No: CONBG/IMO/0321/012

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

888
1045

577
679

3124
3675
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https://remedium.bg/gnc-super-hranosmilatelni-enzimi-h100-kapsuli-19327/p
https://remedium.bg/gnc-aloe-vera-aloe-vera-h90-kapsuli-12695/p
https://remedium.bg/iberogast-kapki-h20-ml-14862/p
https://remedium.bg/imodium-instant-pri-ostra-diaria-2-mg-h6-kapsuli-5246/p
https://remedium.bg/bio-kult-probiotik-za-hranosmilatelnata-i-imunnata-sistema-h60-kapsuli-10525/p
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875
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925
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PAPADOPOULOS Goldies 
Сухари, 125 г

095
119

BENLIAN 
Оризов снакс, 100 г
Без глутен. 
100% натурален.
различни видове

FAMILIA Детска закуска 
от пълнозърнести 
култури, 250 г

ТИК ТАК Дражета, 18 г
различни видове

VITALIA Кето мюсли, 280 г
Без глутен. Без добавена 
захар.

377
539

104
115

084
099

1103
1225
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https://remedium.bg/familia-swiss-choco-teddy-zarnena-zakuska-s-shokolad-x250-grama-125565/p
https://remedium.bg/benlian-food-rice-cakes-orizovki-naturalni-x100-grama-128366/p
https://remedium.bg/papadopoulos-goldies-pshenichni-suhari-h125-grama-18700/p
https://remedium.bg/tic-tac-mint-bonboni-s-vkus-na-menta-h18-grama-651/p
https://remedium.bg/vitalia-keto-myusli-granola-semena-i-yadki-250-grama-058479/p
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1583
1979
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https://remedium.bg/maslo-esenno-podhranvashto-za-litse-30ml-ikarov-057068/p
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Стик - коректор 
за интензивно локално 

приложение за себорейна, 
склонна към акне кожа 

10 ml

Крем за себорейна, 
мазна и нечиста кожа

30 ml

Почистващ  гел 
за мазна, склонна 

към акне кожа 
200 ml

Себум-нормализиращ 
крем за себорейна кожа, 
склонна към акне кожа

40 ml

1371
1959

1623
2319

1322
1889

1896
2709
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https://remedium.bg/papki-po-litseto-31647/c#postFilters=brand;eq;5ecc2f1f6af72c3ad4d45731
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1615
2019

3788
4735

2279
2849

4332
5415

2556
3195
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https://remedium.bg/svr-43/b?sort=discount-desc&#
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NEUTROGENA Refreshingly Clear 
Измиващ гел за лице с розов 
грейпфрут, 200 мл
Нежно почиства лицето и 
третира несъвършенства, 
без да изсушава кожата.

916
1145

REGAL Beauty 
3-минутна маска, 75 мл
За бързо почистване и 
овлажняване на дехидратираните 
и изтощените зони. За всеки 
тип кожа.

252
315

ACNE OUT 
Активен лосион, 60 мл
Специална грижа при мазна и 
склонна към акне кожа с гнойни 
пъпки. 

NIVEA Cellular Elasticity Reshape 
Комплект дневен и нощен крем, 
2 х 50 мл
Съдържа комбинация от 
активиращи се клетъчно 
съставки: активира клетъчното 
производството на собствена 
хиалуронова киселина, колаген и 
еластин.

*Отстъпката е от стойността на комплекта.

REGAL Beauty Регенерираща 
пилинг маска, 75 мл
За меко отстраняване 
на мъртвите клетки от 
епидермалния слой на 
кожата. За всеки тип кожа.

284
355

RIVANA 
Рициново масло, 30 мл
Прониква дълбоко в кожата 
като възвръща свежестта, 
еластичността и мекотата 
й. Допринася за заличаване 
на мимическите бръчки. 
Подходящо е за третиране 
на акне.

2069
2299

727
855

3509
3899

*
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https://remedium.bg/neutrogena-refreshingly-clear-izmivasht-gel-za-litse-h200-ml-155349/p
https://remedium.bg/nivea-visage-set-cellular-filler-volume-dneven-noshten-060991/p
https://remedium.bg/regal-beauty-3-minutna-maska-za-litse-s-hialuronova-kiselina-h75-ml-13799/p
https://remedium.bg/regal-beauty-regenerirashta-piling-maska-s-ekstrakt-ot-magnolia-h75-ml-13798/p
https://remedium.bg/biotrade-acne-out-aktiven-losion-za-mazna-i-akneichna-kozha-x60-ml-17354/p
https://remedium.bg/rivana-ritsinovo-maslo-h30-ml-153005/p
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2591
3239

2839
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https://remedium.bg/neutrogena-cellular-boost/b?sort=score-desc&#
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LYCIA 
Кърпи за почистване на грим, 
20 бр.
различни видове

VICTORIA BEAUTY Мицеларна вода 
с охлювен екстракт, 200 мл
97% натурална почистваща 
грижа, подходяща за 
чувствителна кожа.

VICTORIA BEAUTY Почистваща 
и изглаждаща скраб-маска с 
активен въглен и черна захар, 
2 х 7 мл
Корейска ексфолираща козметика 
за чиста кожа в 2 дози.
различни видове

HIMALAYA 
Подхранващ крем, 50 мл
универсален/с маслина

251
359

215
359

431
575

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

МЕДИКА Висококачествен 
медицински памук, 50 г
Не предизвиква дразнене на 
кожата и очите. Гарантирана 
микробиална чистота.

092
115

294
309

157
209
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https://remedium.bg/mokri-karpi-31620/c#postFilters=brand;eq;5ecc2f606af72c3ad4d457bf
https://remedium.bg/mokri-karpi-31620/c#postFilters=brand;eq;5ecc2f7e6af72c3ad4d45815
https://remedium.bg/victoria-mitselarna-voda-s-ekstrakt-ot-gradinski-ohlyuv-h200-ml-138306/p
https://remedium.bg/medica-meditsinski-pamuk-higroskopichen-perforiran-h50-grama-25633/p
https://remedium.bg/himalaya-krem-podhranvasht-litse-tyalo-maslina-50ml-059152/p
https://remedium.bg/himalaya-podhranvasht-krem-za-litse-i-tyalo-s-aloe-vera-h50-ml-20415/p
https://remedium.bg/victoria-pochistvashta-i-izglazhdashta-maska-za-litse-2v1-2-broya-h7-ml-140769/p
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BIONIKE Defence Cover 
Коректор-стик за лице и тяло 
SPF 30, 1 бр.
С високо покритие. Слива се 
идеално с кожата, заличавайки 
пори, фини бръчки и линии, 
както и зачервявания.
3 цвята

3300
4125

BOURJOIS Twist up the Volume 
Спирала, 8 мл
различни видове

TITANIA 1048 Сапфирена пила за 
нокти с капаче, 10.5 см
От стомана Solingen. Върхът 
на пилата е с антибактериално 
покритие, което успокоява 
раздразнението при препилване 
на кожата.

BIONIKE Defence Mat-Zone 
Матиращ фон дьо тен за лице 
за чувствителна кожа, 30 мл
Матира тена, контролира 
нежеланото лъщене в Т-зоната 
на лицето, минимизира порите 
и прикрива несъвършенствата 
на кожата.
5 цвята

2815
3519

MAX FACTOR All Day Flawless 
Фон дьо тен, 30 мл
различни нюанси

RIMMEL 60 Sec Super Shine 
Лак за нокти, 8 мл
различни видове

1707
2439

1784
2745

221
295

279
399
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https://remedium.bg/bionike-defence-cover-korektor-stik-za-litse-i-tyalo-s-visoko-pokritie-i-spf30-tsvyat-201-ivoire-152613/p
https://remedium.bg/bionike-defence-mat-zone-matirasht-fon-dyo-ten-za-litse-za-chuvstvitelna-kozha-403-beige-133156/p
https://remedium.bg/bourjois-twist-up-the-volume-spirala-za-obemni-migli-ultra-black-67776/p
https://remedium.bg/max-factor-facefinity-3-in-1-techen-fon-dyo-ten-spf20-42-ivory-150694/p
https://remedium.bg/titania-essentials-sapfirena-pila-s-predpazna-kutiyka-1048-11831/p
https://remedium.bg/rimmel-60-seconds-barzosahnesht-lak-za-nokti-335-gimme-some-of-that-71595/p
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539
599

645
759

1053
1239

539
599
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https://remedium.bg/nivea-men-33417/b?sort=score-desc&#
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GILLETTE Fusion Proglide Power 
Самобръсначка с 1 ножче, 1 бр.

GILLETTE 
Гел за бръснене, 200 мл
различни видове

IDC Маска за лице за мъже, 1 бр.
Хидратираща и освежаваща, 
с морски минерали и въглен. 
Формулата е обогатена със 
съставки, които овлажняват, 
изглаждат и почистват.

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

1239
1549

АЛПЕЦИН Хибрид 
Кофеинов шампоан, 250 мл
Нежна формула за чувствителен 
и сух скалп, против сух пърхот. 

2692
3589

254
339

671
745

1295
1439

НОВО
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https://remedium.bg/gillette-fusion-proglide-power-samobrasnachka-s-1-nozhche-50874/p
https://remedium.bg/idc-institute-deep-sea-minerals-hidratirashta-i-podmladyavashta-maska-za-mazhe-s-morski-minerali-h22-grama-148117/p
https://remedium.bg/gillette-fusion-cooling-ohlazhdasht-gel-za-brasnene-h200-ml-20678/p
https://remedium.bg/simpliq-men-shampoan-protiv-kosopad-za-mazhe-h150-ml-150891/p
https://remedium.bg/alpetsin-hibrid-shamp-s-kofein-250ml-059203/p
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3966
4175

3966
4175

251
359
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https://remedium.bg/pampers-2804/b
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БОЧКО 
Влажни кърпички за лице и тяло, 64 бр.
С 99.6% пречистена вода. За ежедневна 
грижа и тоалет на деликатната бебешка 
кожа от първия ден. Подходящи за очи, 
носле, устни и областта на пелените.

ГАНЧЕВ Мокри кърпи, 72 бр.
различни видове

BabyCare Pure Water Бебешки влажни кърпи, 
63 бр.
Нежна ежедневна грижа и естествена 
защита срещу дразнене и обриви. Уникалната 
им формула перфектно съчетава чиста вода 
(повече от 96%) и органични екстракти.
различни видове

БЕБЕЛАН 
Мокри кърпи, 3 пакета х 24 бр.

*Отстъпката е от стойността на комплекта.

PUFIES Мокри кърпи, 64 бр. 
с капак

TEO bebe 
Течен перилен препарат, 
2.2 л (40 пранета)

164
219

186
219

220
259

176
195

1187
1319

183
229

*
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https://remedium.bg/bochko-mokri-karpi-99-6-voda-64-broya-058255/p
https://remedium.bg/bebelan-bebeshki-mokri-karpi-s-aloe-i-layka-3x24-broya-150644/p
https://remedium.bg/search?q=%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2&#postFilters=category;eq;5ecc32d56af72c3ad4d45cdc
https://remedium.bg/pufies-2787/b#postFilters=category;eq;5ecc32d56af72c3ad4d45cdc
https://remedium.bg/beybi-kear-mokri-karpi-calming-lavender-0742-63br-060700/p
https://remedium.bg/teo-bebe-techen-preparat-aloe-vera-2-2l-40-praneta-057557/p
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223
279 332

415

407
509
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https://remedium.bg/bochko-3138/b
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CHICCO Лосион за тяло, 500 мл
Съдържа бадемово мляко. 
Овлажнява кожата, не омазнява, 
бързо се абсорбира.

MIXA Baby 
Нежен гел за измиване на коса и 
тяло без сапун, 400 мл

MIXA Baby 
Нежен шампоан без сапун, 400 мл

ТЕО Бебе 
Шампоан и душ гел, 400 мл 
с помпа

HIPP 
Душ гел за коса и тяло, 400 мл

Грижа за най-чувствителната бебешка кожа.

SEBAMED Бебешко миещо блокче, 100 г
Киселинността от pH 5.5 и нежната 
омекотяваща формула подпомагат водния 
баланс на бебешката кожа и изграждането 
на естествената и биологична защита. 543

679

637
749

896
1379

687
1145

338
375
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https://remedium.bg/chicco-losion-za-tyalo-za-detsa-nad-0-mesetsa-x500-ml-20624/p
https://remedium.bg/hip-beybi-zanft-dush-gel-kosa-tyalo-90110-400ml-059843/p
https://remedium.bg/mixa-baby-bebeshki-gel-za-tyalo-i-kosa-bez-sapun-h400-ml-6089/p
https://remedium.bg/mixa-baby-bebeshka-gel-pyana-za-vana-i-dush-s-masla-x400-ml-6088/p
https://remedium.bg/teo-bebe-bebeshki-shampoan-za-kosa-i-tyalo-s-lavandula-h400-ml-146998/p
https://remedium.bg/sebamed-baby-mieshto-blokche-x100-grama-9255/p
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Крем при 

подсичан
е

Крем  против 
кожни 

раздразнения
Крем срещу 
суха кожа при 
вятър и студ

Масажно 
олио

Шампоан за 
коса и тяло

Подхранващо 

мляко

727
909 508

635

735
919820

965 506
595

803
945
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https://remedium.bg/bebo-3354/b
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HIPP Детско меню 
(след 1 година), 220 г
различни видове

335
419

BEBELAN Toddler 
Мляко за деца 1-3 
години, 400 г 

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

PUFIES Sensitive Пелени
Ново поколение Pufies – вече 
с три каналчета за по-бързо 
попиване на течността и суха 
кожа през нощта.
BIG PACK, различни размери

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

БЕБЕЛАН ОВКО 
Зеленчуково пюре, 100 г
различни видове

119
149

BABYLINO Sensitivе 
Гащички – 360° 
Еластичност
Оптимално прилягат към 
тялото. За употреба и 
през нощта.
различни размери

1519
1899

340
485

1359
1599

2330
2589
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https://remedium.bg/hipp-pyure-kartofi-sas-zelen-bob-i-zaeshko-za-sled-12-mesechna-vazrast-h220-gr-6853-8480/p
https://remedium.bg/plasmon-pasta-parvi-mesetsi-perli-sabbbiolina-za-detsa-nad-4-mesetsa-h320-grama-16914/p
https://remedium.bg/bebelan-lakta-3-toddler-400-grama-057808/p
https://remedium.bg/ovko-zelenchukovo-pyure-ot-pashtarnak-za-detsa-nad-4-mesetsa-h100-grama-5954-24143/p
https://remedium.bg/pufis-peleni-sensitive-bp-3-midi-6-10kg-100br-058639/p
https://remedium.bg/beybilino-gashti-jp-6-xl-15-kg-42br-060106/p
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... с мисъл за вас!
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MATERNEA 
Крем против стрии, 150 мл
Предпазва от появата на стрии 
и намалява вече образуваните, 
със специален активен комплекс. 

MАTERNEA 
Олио за превенция от стрии, 
100 мл 
Предотвратява появата на 
стрии при бременност.

MATERNEA 
Интимен гел, 200 мл
Запазва идеалното ниво на pH 
за периода на бременността, 
благодарение на съдържащата се 
млечна киселина.

Дерматологично тествани продукти.

CANPOL babies 
Подплънки за кърма, 50+10 бр.
• Меки и абсорбиращи.
• Многослойни и дишащи.
• Индивидуално опаковани.

CLEARBLUE Ultra Early Тест за бременност, 1 бр.
Можете да тествате до 6 дни преди 
пропуснатата ви менструация (което е 5 дни 
преди очаквания период). Над 99% точност от 
датата на очакваната менструация.

1139
1519

982
1309

517
689

799
1065

871
1025
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https://remedium.bg/maternea-krem-protiv-strii-za-bremenni-h150-ml-23784/p
https://remedium.bg/maternea-olio-za-elastichnost-x100-ml-152586/p
https://remedium.bg/maternea-intimen-gel-za-bremenni-h200-ml-127563/p
https://remedium.bg/canpol-babies-dishashti-podplanki-za-ednokratna-upotreba-x60-broya-142011/p
https://remedium.bg/test-bremennost-clearblue-ultra-early-1br-061042/p
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599
749

423
529

388
485
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https://remedium.bg/johnson-s-baby-2782/b
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LISTERINE Smart Rinse Вода за 
уста с флуорид за деца над 
6 години, 250 мл
За защита на детските зъби от 
кариеси при използване два пъти 
дневно, след миене.

FROSCH 
Детски течен сапун
500 мл пълнител
300 мл с помпа

Крем паста за зъби 2+, 50 мл 
Гел паста за зъби 6+, 50 мл Вода за уста 6+, 250 мл

PLAYGRO 
Меки кубчета за баня 6 м+, 
6 бр.

IDC 
Детски балсам за устни във формата на 
пате, 1 бр.
4 цвята, различни аромати

BILKA Homeopathy Kids – с грижа за 
детските усмивки, хомеопатични 
пасти за зъби и вода за уста. 
Отлично почистват замърсявания, 
бактерии и плака в устната кухина, 
успокояват венците и оставят 
дълготрайна свежест.

248
275

332
369

389
519

1159
1655

368
409

404
539
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https://remedium.bg/listerin-voda-za-kosa-smart-rince-250ml-057244/p
https://remedium.bg/playgro-meki-kubcheta-za-banya-x6-broya-za-detsa-nad-6-mesetsa-0509-23997/p
https://remedium.bg/frosch-kinder-sensitiv-seife-detski-techen-sapun-x300-ml-5798/p
https://remedium.bg/idc-balsam-za-ustni-pate-s-vkus-na-yagoda-h1-broy-148090/p
https://remedium.bg/bilka-homeopathy-kids-pasta-za-zabi-za-detsa-nad-2-godini-s-aromat-na-mandarina-h50-ml-15802/p
https://remedium.bg/bilka-homeopathy-homeopatichna-pasta-za-zabi-za-detsa-nad-6-godini-s-yagoda-i-malina-h50-ml-15803/p
https://remedium.bg/bilka-homeopathy-voda-za-usta-za-detsa-nad-6-godini-h250-ml-1243/p
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8542
11389

6101
8135

3289
4699
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От момента на никнене на първото зъбче родителите 
трябва да се подготвят да обучават своето дете на ос-
новните неща за здравето и добрата хигиена на устната 
кухина. От първото миене на зъбките детето трябва да 
бъде включено в процеса. В самото начало резците се 
избърсват с влажно памуче, с движения от венеца към 
върха на резеца. Когато детето поотрасне и вече се е 
адаптирало към процедурите, може да започне ползва-
нето на четка. Препоръчва се четка с малка глава, мека 
четина и дълга дръжка, удобна за хващане с ръката на 
възрастен. Четката се навлажнява, но паста не се ползва, 
за да може детето да следи движенията в устната му ку-
хина. Резците се почистват с къси вертикални движения 
от венеца до ръба.

Орална хигиена за деца от 1 до 3 години
В тази крехка възраст миенето на зъбите е основен метод 
в грижата за устната хигиена. Почистването се прави от 
родителите, а включването на детето става постепенно. 
Процедурите трябва да се правят пред огледало. Из-
ползва се мека четка с малка глава и дълга дръжка, а 
движенията са бавни и нежни. Някои експерти смятат, 
че на този етап може да се въведе използването на елек-
трическа четка с въртяща се глава. Използването на паста 
колкото „грахово зърно“ се прави само под родителски 
контрол. В случаите на висок риск от кариес в ранна дет-
ска възраст, зъболекар може да препоръча използването 
на флуоридни детски пасти. Препоръчителни са пасти, 
които не съдържат повърхностно активни вещества, за-
щото биха могли да навредят на стомашната лигавица. 
Важно е детето отрано да се научи да контролира прег-
лъщането по време на миене на зъбите, да изплюва след 
търкане и да изплаква устата си. Обучавайки децата си 
на орална хигиена, родителите трябва да имат добра 
представа за тяхното развитие и присъщите им импулсив-
ност, впечатлителност и склонност към подражание. След 
като са ангажирали детето с личен пример, родителите 
му помагат държейки ръката му със своята. Обучението 
трябва да се извършва чрез игра. Помнете, че децата до 
около тригодишна възраст не могат да почистят зъбите 
си изцяло, следователно грижата за устната хигиена на 
детето е отговорност на родителите.

Орална хигиена за деца от 4 до 6 години
На тази възраст четката и пастата за зъби продължават 
да са основните средства за орална хигиена. Четката 

трябва да е с малка глава с мека четина. Може да се 
използва както ръчна, така и електрическа четка. Пастата 
се подбира съгласно риска от кариес. За предпочитане са 
хигиенните и профилактичните детски пасти, съдържащи 
калций. При висок риск от кариес се препоръчва използ-
ването на детски флуоридни пасти под строг родителски 
контрол. Тъй като децата под 7 години рядко постигат 
желаното ниво на чистота на зъбките, родител трябва да 
довърши миенето им. Никненето на първите постоянни 
кътници изисква повишено внимание от родителите по-
ради лесното образуване на плака върху тях. На около 
6 години вече може да започне използването на конец 
за зъби, като част от профилактиката срещу кариес, под 
родителско наблюдение.

Орална хигиена за деца от 7 до 10 години
Вече с изградени базови хигиенни навици, децата може 
да преминат към използване на средно твърди четки, 
съдържащи флуорид пасти за деца (или за възрастни, 
ако могат да контролират поглъщането на паста). Поради 
недостатъчна степен на развитие на двигателните умения 
на ръцете и все още липсата на отговорност у децата, 
родителското наблюдение над устата хигиена на подра-
стващите продължава активно. Конецът се превръща в 
неделима част от грижата за оралната хигиена на детето.

Орална хигиена за юноши (10 – 13 години)
Това е най-подходящият период за въвеждане на средно 
твърди четки и профилактични, флуоридни пасти за въз-
растни. Конецът вече е задължителен при почистване на 
зъбите. Нормалното развитие на тийнейджърите им поз-
волява да чистят правилно и качествено своите зъби. Ни-
кненето на вторите кътници отново изискват специално 
внимание. Особени грижи изискват децата, преминаващи 
ортодонтско лечение. Наличието на снемаем и най-вече 
на фиксиран ортодонтски апарат в устната кухина, напри-
мер шини, брекети и др., затруднява грижите за зъбите.

Орална хигиена за тийнейджъри (15 – 18 години) 
Младите мъже и жени с нормално психическо и фи-
зическо здраве са на възраст самостоятелно да полагат 
грижи за своето дентално и орално здраве, използвай-
ки четка, паста и конец за зъби. Ролята на родителите 
вече е малка, фокусирана върху мотивация, периодично 
наблюдение, материално и финансово обезпечаване на 
техните нужди.

Дентално здраве и хигиена за 
деца и тийнейджъри
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ПочистваПочиства

УкрепваУкрепва

ЗащитаваЗащитава

elmex®Sensitive.
Всеобхватна защита за
чувствителни зъби с амино- флуорид

Нашата сила
се крие в
усмивката ни

Smile on!
297
349

305
359

1304
1449

599
665

728
809
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TRISA Complete Care/Revital 
Sensitive Вода за уста, 500 мл
Клинично тествана, без 
съдържание на алкохол. 
Активна съставка с 
ксилитол. Подходяща за 
ежедневна грижа за устната 
кухина.

SPLAT Special Black Lotus, 75 мл
Многокомпонентна черна паста за зъби с 
бамбуков въглен за ефективно премахване 
на зъбната плака и предотвратяване на 
образуването на кариес. 924

1155

CURAPROX 
Четки за зъби, 1 бр.
Ултра мека, с 
многобройни фини влакна 
Curen – неповторимо 
нежни към венците.

TRISA Pro Interdental trio 
Четка за зъби, 3 бр.
За професионално почистване на 
междузъбното пространство, 
благодарение на по-дългите и 
фини интердентални влакна. 
Обратната страна на четката 
служи за почистване на езика.

L’ANGELICA Паста за зъби, 75 мл
Помага при борбата с вируси, бактерии и 
гъбички. Предотвратява образуването на 
плака и зъбен камък. Има антиоксидантно и 
противовъзпалително действие. 375

469

TOOTH MOUSSE 
Реминерализиращ дентален крем, 
35 мл
Иновативната технология 
Recaldent (CPP-ACP) със специален 
млечен протеин доставя 
бионалични калций и фосфат.

577
769

491
655

845
939

2716
3195
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https://remedium.bg/trisa-complete-care-voda-za-usta-h500-ml-139304/p
https://remedium.bg/triza-pro-interdental-medium-chetka-za-zabi-2-broya-056361/p
https://remedium.bg/splat-special-black-lotus-izbelvashta-pasta-za-zabi-s-bambukov-vaglen-h75-ml-146856/p
https://remedium.bg/langelica-bio-izbelvashta-pasta-za-zabi-s-evkalipt-i-salvia-h75-ml-130698/p
https://remedium.bg/curaprox-3960-super-soft-chetka-za-zabi-h1-broy-24212/p
https://remedium.bg/gc-tooth-mousse-remineralizirasht-dentalen-krem-s-vkus-na-yagoda-h35-ml-65385/p
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6939
8549

13964
18619

2743
3429

2743
3429
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https://remedium.bg/philips-491/b?sort=discount-desc&#postFilters=category;eq;5ecc33c56af72c3ad4d45e02
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VITIS Gingival 
Паста за зъби, 100 мл
За чувствителни и деликатни 
венци. Намалява натрупването 
на бактериална плака (биофилм). 
Подсилва емайла.

COREGA 
Почистващи 
таблетки за 
протези, 30 бр.

COREGA 
Фиксиращ крем 
за протези, 40 г

COREGA 
Максимално 
покритие 
Фиксиращ крем 
за протези, 40 г

ПРОТЕФИКС 
Фиксиращ крем за зъбни протези, 47 г
Незабавно действие с изключителна 
фиксираща сила и при мокра основа. 
Гарантирано немско качество!

SENSODYNE 
Паста за зъби, 75 мл
Помага за облекчаване на болката, причинена 
от чувствителни зъби, и действа за 
изграждане на бъдеще без болка от 
чувствителност за всички.

ORAL-B Gum&Enamel Repair 
Паста за зъби, 75 мл
различни видове

806
1075

652
869

566
629

761
845

696
819

480
565

526
619
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https://remedium.bg/vitis-gingival-pasta-za-zabi-za-maksimalna-ezhednevna-grizha-na-ventsite-x100-ml-136103/p
https://remedium.bg/sensodyne-sensitivity-gum-pasta-za-zabi-x75-ml-153181/p
https://remedium.bg/corega-3443/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/protefix-fiksirasht-krem-za-vsyakakav-vid-zabni-protezi-h47-grama-2897/p
https://remedium.bg/oral-b-gum-enamel-repair-extra-fresh-pasta-za-zabi-za-zashtita-na-ventsite-i-vazstanovyavane-na-emayla-x75-ml-153752/p
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1026
1465

1126
1609

1126
1609

818
1169

1733
2475

1026
1465
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https://remedium.bg/ekre-741/b
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Стимулант 
за растеж 
на косата с 
абсолю от 
коприва, 100 мл

Подхранващо 
масло за коса с 
арган, 100 мл

Интензивен 
серум за коса с 
кестен, 50 мл

1215
1519

1215
1519

1439
1779

PARANIT Extra Strong
Шампоан, 200 мл
Спрей, 100 мл
За третиране на въшки 
и гниди – 5 минути. 
100% ефективен. 
Предпазва срещу 
повторно заразяване до 
72 часа.

NYDA Express 
Спрей против въшки, 50 мл
Убива въшките за 58 секунди! 
Съдържа двустепенен диметикон 
и не предизвиква резистентност 
поради физическия механизъм 
на действие. Изключително 
безопасен, подходящ за бременни, 
кърмещи, бебета и деца.

IKAROV 
100% натурална 
серия от масла 
за коса и скалп. 
Растителни 
блендове от 
чисти масла за 
възстановяване, 
подхранване и 
растеж.

ХИГИЯ 
Шампоан, 120 г
Унищожава 
въшките и 
техните гниди. 
Бърз и лесен за 
употреба. За 
възрастни и деца 
над 5 години. 
Съдържа 1% 
перметрин.

ИАЛ: A0103/07.06.2018

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

1968
2315

509
599

1084
1275

1096
1289
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https://remedium.bg/ikarov-podhranvashto-maslo-za-kosa-s-argan-h100-ml-152867/p
https://remedium.bg/ikarov-intenziven-serum-za-kosa-s-maslo-ot-kesten-h50-ml-152865/p
https://remedium.bg/ikarov-stimulant-za-rastezh-na-kosata-s-absolyu-ot-kopriva-h100-ml-152866/p
https://remedium.bg/paranit-shampoan-ekstra-strong-200ml-057121/p
https://remedium.bg/paranit-sprey-ekstra-strong-100ml-057120/p
https://remedium.bg/higia-shampoan-protiv-vashki-h120-gr-25490/p
https://remedium.bg/nyda-express-sprey-protiv-vashki-h50-ml-150773/p
https://remedium.bg/naturprodukt-padstop-losion-sreshtu-vashki-v-komplekt-s-greben-i-shapchitsa-h75-ml-144218/p
https://remedium.bg/padstop-prevent-sprey-za-zashtita-ot-zarazyavane-s-glavovi-vashki-i-ot-tyahnoto-razprostranenie-x100-ml-150380/p
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ПОДАРЪК

СКАНИРАЙ ТУК, ЗА ДА 
РАЗБЕРЕШ ПОВЕЧЕ

324
499

551
689

502
669

1+11+1
895

970
1385

391
559

493
759
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https://remedium.bg/gliss-1615/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/syoss-1614/b?sort=discount-desc&#
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FARMONA Herbal Care Фито 
шампоан Канабис, 330 мл
С конопено масло и протеини, 
за всички типове коса. Формула 
с 95% натурален състав. 
Ефективно действа против 
косопад, придава блясък и обем.

TITANIA Четка за дълга коса, 
квадратна, с камъни, 26 см
Голямата повърхност на главата 
лесно и бързо разресва дългите 
коси. Масажира леко скалпа и 
подобрява кръвообращението.

MARION 
Шампоан-
оцветител, 40 мл
различни цветове

156
195

WELLA Wellaton 
Боя за коса, 1 бр.
различни нюанси

503
629

PANTENE Маска за коса, 300 мл
различни видове

815
1019

PANTENE
Шампоан, 250 мл
Балсам, 200 мл
различни видове

506
675

892
1189

503
559
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https://remedium.bg/farmona-1097/b
https://remedium.bg/wella-2407/b#postFilters=category;eq;5ecc33396af72c3ad4d45d55
https://remedium.bg/titania-1400-chetka-za-kosa-h1-broy-79370/p
https://remedium.bg/pantene-repair-protect-intenzivno-vazstanovyavashta-maska-za-slaba-i-uvredena-kosa-h300-ml-137636/p
https://remedium.bg/marion-shampoan-otsvetitel-s-aloe-vera-i-keratin-tsvyat-61-17308/p
https://remedium.bg/pantene-2816/b?sort=discount-desc&#
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... с мисъл за вас!
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ELIZABETH ARDEN 5th Avenue 
Дамска тоалетна вода, 30 мл 

BETTY BARCLAY 
Дамска тоалетна вода, 20 мл
различни аромати 

YARDLEY Decadent Mimosa 
Тоалетна вода за жени, 50 мл
Парфюм, вдъхновен от красивите, пищни 
цветни букети. Пикантни плодови нотки от 
мандарина, круша и розов пипер, комбинирани 
със сладка мимоза, виолетка, ирис и момина сълза 
и база от сандалово дърво, ванилия и мускус. 2956

3695

BIONIKE So Pure Тоалетна вода за жени, 100 мл
Дървесно-плодова тоалетна вода с ориенталски акцент, 

съставена от мандарина, подправки и ябълка, а в сърцевината 
се крият нотки от лавандула, роза, кедрово дърво и индийско 
орехче. Завършващите акорди са от пачули, кехлибар и ванилия. 
Тоалетната вода придава неустоимо свеж аромат и допълва 
визията ви по оригинален и неповторим начин. Продуктът 

пленява сетивата и оставя дълготраен аромат през целия ден. 
Предлага се в практична опаковка, подходяща за дамска чанта 
и е перфектният стилен подарък за всяка жена. Ако искате 
да бъдете предизвикателна, секси, съблазнителна, то това 
е ароматът за вас. Насладете се на завладяващия аромат и 

бъдете неотразима.

TOM TAILOR Exclusive 
Тоалетна вода за мъже, 30 мл
Създаден от елементи, носещи елегантност, 
чувственост и модерност, той съпътства 
уникалните моменти в живота и ги прави 
незабравими. 

5478
7825

3746
4995

2809
3745

2047
2729
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https://remedium.bg/elizabeth-arden-5th-avenue-parfyum-za-zheni-x30-ml-13256/p
https://remedium.bg/beti-barkli-pure-sun-edt-20ml-060707/p
https://remedium.bg/yardley-london-decadent-mimosa-toaletna-voda-za-zheni-h50-ml-152275/p
https://remedium.bg/tom-tailor-exclusive-toaletna-voda-za-mazhe-x30-ml-152911/p
https://remedium.bg/bionike-so-pure-toaletna-voda-za-zheni-h100-ml-150071/p
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879
1099

447
559

719
799

2060
2289
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https://remedium.bg/scholl-179/b
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FOOTNESS Освежаващ спрей за 
обувки и крака, 125 мл
Премахва неприятния мирис 
от обувките и краката като 
осигурява 24-часова защита от 
повторната им поява. 

911 НАМАЗОЛ 
Козметичен крем за мазоли и 
кожни втвърдявания, 100 мл
Отслойва загрубялата кожа и 
стимулира регенерацията.

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.

BIONIKE Triderm Защитен крем 
за ръце за чувствителна и 
нетолерантна кожа, 50 мл
Възстановява нарушения баланс 
на pH на кожата вследствие 
на често миене на ръцете и 
продължителна употреба на 
дезинфектанти.

1596
1995

VICTORIA BEAUTY Антиейдж 
маска за ръце тип „ръкавица“ с 
охлювен екстракт, 30 г
Възстановяваща грижа за мека и 
гладка кожа на ръцете от Азия!

МОЯТА ПРИРОДА 
Крем за ръце, 
75 мл
различни видове

457
609

433
509

247
329

296
329

109
145
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https://remedium.bg/footness-protection-sprey-za-obuvki-i-kraka-x125-ml-149988/p
https://remedium.bg/bionike-triderm-krem-za-ratse-zashtiten-50ml-059581/p
https://remedium.bg/911-namazol-kozmetichen-krem-pri-mazoli-i-kozhni-vtvardyavania-h100-ml-19589/p
https://remedium.bg/victoria-beauty-snail-extract-detox-anti-eydzh-maska-za-ratse-s-ohlyuven-ekstrakt-h30-grama-151901/p
https://remedium.bg/henkis-mokri-karpi-limon-0705-72br-116970/p
https://remedium.bg/moyata-priroda-glitserinov-krem-za-ratse-sas-smradlika-h75-ml-14501/p
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890
1369

427
569

724
965

659
879

734
979

217
289

359
479

509
679

614
819
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https://remedium.bg/perlier-3089/b?sort=discount-desc&#
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ADIDAS 
Душ гел, 400 мл

Дълбоко овлажняващо 
олио-лосион за суха 
кожа, 400 мл

Дълбоко хидратиращ 
лосион за суха кожа, 
400 мл

PALMOLIVE 
Душ гел, 500 мл
различни видове

REXONA Deo 48 h 
Спрей против изпотяване и 
неприятни миризми, 150 мл
различни видове 

NEUTROGENA Norwegian 
Formula Лосиони за тяло за 
суха кожа. Хидратация за 
48 часа.

799
999

PALMOLIVE Течен сапун, 300 мл с помпа
различни видове

535
629

315
485

557
619

322
379
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https://remedium.bg/search?q=adidas&sort=discount-desc&#postFilters=category;eq;5ecc33206af72c3ad4d45d35
https://remedium.bg/rexona-men-cobalt-dry-deo-sprey-protiv-izpotyavane-za-mazhe-h150-ml-25592/p
https://remedium.bg/neutrozhena-nf-olio-losion-tyalo-sk-400ml-062061/p
https://remedium.bg/neutrozhena-nf-losion-tyalo-sk-400ml-062062/p
https://remedium.bg/palmolive-3359/b?sort=discount-desc&#
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1871
2339

1775
2219 1223

1529
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https://remedium.bg/jorjeia-3269/b


Депилацияwww.remedium.bg  

LYCIA
Ленти за лице, 20 бр.
Крем за депилация на лице, 50 мл

447
559

ELEA 
Депилиращи ленти за 
лице, 20 бр.
Осигуряват дълготраен 
ефект (до 4 седмици) и 
оставят кожата мека и 
гладка с приятен свеж 
аромат.
различни видове

DeBa Magic Oil 
Крем депилатор за 
суха/нормална кожа, 
150 мл

308
385

BRAUN New Purple SE3170 
Епилатор

BIC Pure Lady Дамска 
самобръсначка, 4+2 бр.
С три ножчета и овлажняваща 
лента с масло от ший. 
Осигурява нежно и гладко 
бръснене.

487
609

STREP 
Депилиращи ленти 
за тяло за всеки 
тип кожа, 20 бр.

7034
7815

332
369

849
999
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https://remedium.bg/lycia-depilirashti-lenti-za-litse-za-vseki-tip-kozha-h20-br-24726/p
https://remedium.bg/braun-silk-se-3170-epilator-za-obezkosmyavane-25829/p
https://remedium.bg/elea-depilirashti-lenti-za-litse-s-neven-i-slanchogledovo-maslo-h20-br-16101/p
https://remedium.bg/strep-depilirashti-gel-lenti-tyalo-10-dvoyni-056778/p
https://remedium.bg/deva-depilirasht-krem-5min-layka-nk-150ml-060185/p
https://remedium.bg/bic-pure-3-lady-samobrasnachka-za-zheni-x6-broya-138525/p
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SENI Active Normal 
Абсорбиращи гащи за възрастни с лека и 
средна инконтиненция, размер L, 10 бр.

CAREFREE Cotton Fresh 
Ежедневни дамски 
превръзки с екстракт 
от памук, 56 бр.
Удобство и свежест за 
24 часа. Позволяват на 
кожата да диша.

463
579

LIBRESSE MAXI GoodNight DUO 
Дамски превръзки, 20 бр.
Дълги нощни превръзки – 
комфорт и защита. С плътна, 
по-дебела суперабсорбираща 
сърцевина и мека, дишаща 
повърхност.

1001
1335

BIONIKE Triderm Intimate, 500 мл
В по-голяма икономична опаковка.

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

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

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

2100
2625

2100
2625

2100
2625

566
629
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https://remedium.bg/seni-active-normal-absorbirashti-gashti-za-vazrastni-razmer-l-h10-broya-136003/p
https://remedium.bg/carefree-normal-fresh-scent-damski-ezhednevni-prevrazki-h56-broya-23027/p
https://remedium.bg/libresse-maxi-noshtni-damski-prevrazki-duo-h20-broya-135365/p
https://remedium.bg/bionike-triderm-intimate-ph-3-5-antibakterialen-intimen-gel-za-chuvstvitelna-i-netolerantna-kozha-x500-ml-150073/p
https://remedium.bg/bionike-triderm-intimate-ph-5-5-osvezhavasht-intimen-gel-x500-ml-150072/p
https://remedium.bg/bionike-triderm-intimate-uspokoyavasht-intimen-gel-s-rn-7-0-za-chuvstvitelna-i-netolerantna-kozha-h500-ml-150074/p
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SILAN 
Омекотител, 
58/72 пранета
различни видове

HEITMANN Universal/
Sensitive Дезинфектант 
за пране, 1.25 л 
Отстранява над 99.9% 
специални бактерии, 
гъбички и вируси. За 
пране дори при ниска 
температура.

FROSCH All in 1 
Таблетки за съдомиялна 
със зелен лимон, 26 бр.

PERSIL Препарат за пране
Течен, 40 пранета
Дискове, 22 пранета
различни видове

BRITE Safety Wash Цветоулавящи 
кърпички, 15/20 бр.

FAIRY 
Таблетки за 
съдомиялна, 66 бр.

2367
2959

439
799

1209
2015

676
795

266
409

911
959
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https://remedium.bg/silan-aromatherapy-magic-magnolia-koncentriran-omekotitel-h1-45-l-060076/p
https://remedium.bg/persil-color-gel-techen-perilen-preparat-x2000-ml-143153/p
https://remedium.bg/heitmann-dezinfektant-za-prane-za-chuvstvitelna-kozha-x1250-ml-143335/p
https://remedium.bg/brite-3082/b?sort=discount-desc&#postFilters=category;eq;5ecc31046af72c3ad4d45b86
https://remedium.bg/frosch-tabletki-za-miene-na-sadove-sas-zelen-limon-x26-broya-150199/p
https://remedium.bg/feari-tabletki-sadomialna-platinum-66br-059907/p
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МЕДИКС WC Drops 
Твърдо тоалетно блокче, 55 г
различни видове

EMEKA Тоалетна хартия, 24 бр. 

MAGIC CLEAN Premium 
Бърсалка микрофибър въже, 1 бр.
С изключителна абсорбираща 
способност. Дълготрайна 
употреба. Конусна резба.

BREF WC Тоалетно блокче
Твърдо, 50 г
Течно, 50 мл

ACE Почистващ спрей, 
650/700/750 мл
различни видове

MAGIC CLEAN Premium 
Четка за външно 

почистване, 1 бр.
С устойчив еластичен 

косъм и гумен протектор, 
който предпазва мебелите 

и повърхностите от 
нараняване. Конусна резба.

MAGIC CLEAN Premium 
Кофа с метална дръжка, 14 л
С подвижна гъвкава цедка и ъгъл за 
отцеждане, с мерителна скала. Удобен 
захват на дъното за лесно отцежданe.

188
269

256
365

977
1149

445
635

501
589

858
1009

650
765
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https://remedium.bg/medix-wc-fresh-drops-ocean-tvardo-toaletno-blokche-s-aromat-na-okean-x55-grama-144919/p
https://remedium.bg/bref-wc-blue-activ-4-trardo-toaletno-blokche-s-aromat-na-evkalipt-h1-br-71005/p
https://remedium.bg/emeka-mountain-fresh-aromatizirana-triplastova-toaletna-hartia-h24-broya-1513/p
https://remedium.bg/ace-ultra-pochistvasht-preparat-s-belina-i-obezmaslitel-x700-ml-129842/p
https://remedium.bg/magic-243/b?sort=discount-desc&#
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КЛУБ РЕМЕДИУМ
Спести сега с клубната карта на Аптеки Ремедиум!

Клуб Ремедиум представлява програма за лоялни клиенти, с която печелите винаги, 
когато пазарувате! При всяка покупка*, Вие трупате точки в клубната си карта, 

които се конвертират в реални пари и могат да се използват за частично или 
цялостно заплащане на Вашата сметка. Няма ограничения в продуктите, за 
които можете да използвате натрупания кредит в картата Ви за лоялност. 

Това е нашият начин да Ви благодарим, че ни избрахте и се 
връщате отново при нас.

1 точка = 1 стотинка
При всяка покупка точките се калкулират по следния начин:

0.8% от стойността на покупката до достигането на 50 точки;
1.2% от стойността на покупката при над 50 точки.

• Клубната карта може да получите от близката до вас аптека 
Ремедиум, след подаване на попълнен регистрационен формуляр или да я 
заявите онлайн чрез попълване на формуляр „Програма лоялност“.

• Клубната карта се активира веднага и точките започват да се натрупват още 
с първата покупка.

• Клубната карта може да бъде използвана за натрупване и използване на точки във 
всички физически обекти на верига „Аптеки Ремедиум“, както и в онлайн магазина 

Remedium.bg, съгласно условията за участие в „Клуб Ремедиум“.

* Изключение са продуктите в промоция и стоки по линия на здравна каса.

Трайно ниски цени в

 

Ние от „Аптеки Ремедиум“ се стремим 

да отговорим на всички потребности на 

Вас, нашите клиенти.

Предлагаме Ви богат асортимент от 

стоки и знаем колко важна е за Вас 

цената, на която купувате продуктите. 

В допълнение на многобройните ценови 

промоции и промоционални комплекти, 

Ви предоставяме подбрани топ артикули 

на „Трайно ниска цена“. 

Те са обозначени с оранжев етикет в 

обектите и са с цена по-ниска от 

средната регулярна на пазара. 
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ÐÅÌÅDÈÓÌ - 1
 ул. „Добруджа“ 15  02 981 3129
 понеделник – събота: 8.00 – 20.00 ч.
 неделя: 9.00 – 20.00 ч.

ÐÅÌÅDÈÓÌ - 6
 kв. „Иван Вазов“, ул. „Краище“ 25  02 953 3573
 понеделник – петък: 8.00 – 21.00 ч.  
 събота и неделя: 9.00 – 20.00 ч.

Аптеката работи с жълти и зелени рецепти и изготвя 
екстемпорални лекарствени форми по магистрална и 
фармакопейна рецептура.

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

ÐÅÌÅDÈÓÌ - 7
 ул. „Гео Милев“, бл. 34  02 971 0330
 понеделник – събота: 8.00 – 21.00 ч.
 неделя: 9.00 – 20.00 ч.

Аптеката работи с жълти и зелени рецепти. 
Официален щанд 

ÐÅÌÅDÈÓÌ - 3
 ул. „Граф Игнатиев“ 52-54  02 981 0330, 02 980 6691
 понеделник – събота: 8.00 – 20.00 ч.
 неделя: 9.00 – 19.00 ч.

Аптеката работи с жълти и зелени рецепти. 
Официален щанд 

ÐÅÌÅDÈÓÌ - 8
 ул. „Граф Игнатиев“ 40  02 980 4990
 понеделник – събота: 8.00 – 21.00 ч.
 неделя: 9.00 – 20.00 ч.

Аптеката работи с жълти и зелени рецепти. Рецепти за 
ветерани от войната. Официален щанд 

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

Официален щанд 

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

ÐÅÌÅDÈÓÌ - 11
 Студентски град, ул. „8-ми декември“   02 953 10 33

      (срещу Студентска поликлиника)
 понеделник – събота: 8.00 – 21.00 ч.
 неделя: 9.00 – 20.00 ч.

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

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

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

Официален щанд 

ОФИС  ул. „Гео Милев“ 35  02 987 0330 

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

 
on-line магазин: www.gnc.bg  02 859 30 26
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ÍÀÌÀËßÂÀ ÒÚÌÍÈÒÅ ÏÅÒÍÀ, 
ÈÇÐÀÂÍßÂÀ È ÈÇÑÂÅÒËßÂÀ 

ÒÅÍÀ ÍÀ ÊÎÆÀÒÀ.

СПЕЦИАЛНО СЪЗДАДЕНА 
ЗА ЧУВСТВИТЕЛНА КОЖА

DEFENCE HYDRA5
Тестван 

за никел**

НЕ СЪДЪРЖА
Консерванти

Парфюми
Глутен*

ТЕРАПИЯ СРЕЩУ ХИПЕРПИГМЕН-
ТАЦИЯ ЗА ВСИЧКИ ТИПОВЕ КОЖА

• Намалява видимостта на тъм-
ните петна за 8 седмици °

• Предпазва кожата от хипер-
пигментация

• Изравнява равномерно тена, ко-
жата изглежда сияеща и млада

In vivo test върху 30 лица, прилагайки защитен крем Skin-evening concentrate два пъти на ден и  Anti-dark spots Protective Cream SPF 50 веднъж дневно.
* 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 производ-
ствена партида се анализира, за да се осигури съдържание на никел под 0,00001%.
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* Не съдържа глутен или глутенови производни. Тази информация е предоставена  за да помогне на хора с „целиакална  чувствителност към глутен“ да вземат информирано решение.
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In vivo test върху 30 лица, прилагайки защитен крем Skin-evening concentrate два пъти на ден и  Anti-dark spots Protective Cream SPF 50 веднъж дневно.
* 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 производ-
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Предложенията са валидни за периода 01-30.09.2021 г. или до изчерпване на количествата. Цените са с включен ДДС.
Някои от продуктите не се предлагат във всички обекти. Възможни са разлики в цените в различните обекти. Възможни са разлики в 
цените и промоциите, обявени на сайта и тези в обектите. Във всички обекти и на remedium.bg се предлага богата гама от промо-

ционални продукти, които не са обявени в брошурата. Заповядайте и се възползвайте или ги разгледайте на сайта ни!
Аптеки РЕМЕДИУМ си запазват правото да променят цените в посочения период.

Аптеки РЕМЕДИУМ не носят отговорност при допуснати печатни грешки.

www.edenred.bg

Ваучер
Награда

Ваучер
Подарък

+359 (2) 974 0220

Всички аптеки приемат ваучери за подарък
Flexi Pass и Подарък Pass, UP Томбоу, Идънред България.

Можете да заплатите със следните карти:

Бъдете социални 

3618
5169 2895

4135 2188
3125

1826
2609
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