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ХЮМЕР 
Спрей за нос за бебета и деца, 
150 мл
100% неразредена морска вода, 
в която се запазват богат-
ството от минерални соли 
и олигоелементи. Стерилна, 
изотонична, без консерванти.

ОКУФЛАШ 
Капки за очи, разтвор, 2 x 10 мл
Съдържа екстракт от очанка. 
За промивка при раздразнения 
от: фактори на околната среда, 
козметика, неинфекциозни възпа-
ления на клепачите и конюнк-
тивата.

НОШПАЛГИН, 
12 филмирани таблетки
Симптоматично лекува остра 
болка.* По-бързо и по-силно 
действие.**

*Като например главоболие и зъбобол; 
**в сравнение само с ибупрофен. Лекар-
ствен продукт без лекарско предписа-
ние за възрастни. Съдържа ибупрофен 
и кофеин. Преди употреба прочетете 
листовката. А0117/19.05.2021

WELEDA Skin Food 
Мус за тяло, 150 мл
Уникална комбинация от 
растителни екстракти. 
Бързопопиващо масло, не 
омазнява кожата и осигурява 
дълготрайна хидратация. 

727
855

https://remedium.bg/noshpalgin-400mg-100mg-tb-12br-270979/p
https://remedium.bg/humer-sprey-za-nos-s-morska-voda-za-bebeta-i-detsa-x150-ml-8749/p
https://remedium.bg/unimed-pharma-ocuflash-kapki-pri-razdrazneni-ochi-2-h10-ml-12582/p
https://remedium.bg/weleda-skin-food-maslo-za-tyalo-x150-ml-154911/p
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ЛАКТОЗА+3

ЗА ЗДРАВ И СИЛЕН ДЕТСКИ ИМУНИТЕТ!

С П
ОД

КРЕПАТА НА:

  С витамин D3, витамин C, цинк 
и още подбрани витамини и 
минерали за нормалната функция 
на имунната система

  Обогатени с билкови екстракти от 
черен бъз, ехинацея и облепиха
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*Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца от 6г.
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  Тройна комбинация от витамин С, витамин D  
и цинк в една капсула за тройна защита

  Осигурявайки ключови витамини и микроелементи, 
допринася за нормалната функция на имунната система

  Подкрепя имунитета чрез различни  
и допълващи се механизми

дишай спокойно!

С 98%  
АНДРОГРАФОЛИДИ

от 6 г. 

С ВКЛЮЧЕН  
АНДРОГРАФИС

от 3 г. 

С ВКЛЮЧЕНИ  
ХРЯН И ЛАТИНКА

от 6 г. 

за отпушен нос, чисти синуси  
и бели дробове

за чисти синуси  
и носни ходове

за чисти бронхи  
и носни ходове

за лечение на ринит, 
синузит и запушен нос

за лечение на ринит, 
синузит и назална сухота

НЕ СЪДЪРЖА
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от 8 г. от 3 г. 
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https://remedium.bg/sinulan-33415/b?sort=score-desc&#
https://remedium.bg/tsetebe-troyna-zashtita-vitamin-ts-vitamin-d-tsink-h60-kapsuli-gsk-68593/p
https://remedium.bg/tsetebe-vitamin-ts-za-visok-imunitet-500mg-h60-kapsuli-s-udalzheno-osvobozhdavane-gsk-12638/p
https://remedium.bg/marsianci/b?sort=score-desc&#
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https://remedium.bg/imunostimulator-5326/c?sort=discount-desc&#postFilters=brand;eq;5ecc2d686af72c3ad4d44ec6
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https://remedium.bg/gnc-kolastra-za-visok-imunitet-h60-kapsuli-19271/p
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https://remedium.bg/natural-factors-444/b?sort=discount-desc&#
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YOGI Tea Био чай подкрепа за 
имунитета, 17 пакетчета
Аюрведична рецепта, която 
хармонира силата на билките 
в подкрепа на имунитета. 
Горчиво-сладкият вкус на 
ехинацея се комбинира с плодове 
бъз и ароматен босилек, а 
естественият витамин С е от 
плодчета ацерола.

612
765

УМКАЛОР 8 g/10 g 
Перорални капки, разтвор, 20 мл
При първи симптоми на 
настинка и грип.

Лекарствен продукти за възрастни и деца над 1 година. 
Съдържа EPs®7630 екстракт от пеларгониум. Преди употреба 
прочетете листовката. Без рецепта. ИАЛ А 0217/07.12.2020

НАТРОЛ Кверцетин 500 mg, 
50 капсули
Ефикасно противовъзпалително 
средство. Спомага за защита 
на белите дробове. Помощно 
средство при лечение на астма 
и артрит. Ефективен при 
подуване на носните дихателни 
пътища.

ЕХИНАЦЕЯ Екстракт 500 mg, 
100 капсули
Допринася за поддържането 
на нормалната функция на 
имунната система.

4567
5709

DRAGON SUPERFOODS 
Био мака на прах, 200 г
Мака е перуански корен, 
популярен като афродизиак. 
Суперхрана, използвана за 
естествено подпомагане баланса 
на хормоналната система. Без 
съдържание на фитохормони.

REGULATPRO Bio, 350 мл
Подпомага вашата имунна 
система. Биоактивен 
концентрат при 
остри възпалителни и 
хронични заболявания или 
превантивно. Ефективен 
имунорегулатор, подходящ в 
сезона на настинките.

1883
2215

744
875

2777
3085

10070
11189

str. 5str. 5

https://remedium.bg/yogi-tea-immune-support-bio-ayurvedichen-chay-za-podkrepa-na-imunnata-sistema-x17-paketcheta-138388/p
https://remedium.bg/umkalor-peroralni-kapki-pri-ostri-infektsii-na-dihatelni-patishta-x20-ml-12688/p
https://remedium.bg/gnc-ehinatseya-ekstrakt-500mg-h100-kapsuli-21881/p
https://remedium.bg/dragon-superfoods-maka-na-prah-bio-h200-grama-126380/p
https://remedium.bg/natrol-quercetin-complex-za-imunitet-h50-kapsuli-134105/p
https://remedium.bg/regulatpro-bio-energien-kontsentrat-x350-ml-24582/p
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https://remedium.bg/salus-410/b?sort=discount-desc&#
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ИМУНОТРОФИНА 
Течност, 200 мл
Допринася за поддържане на 
физиологичните процеси в 
организма и нормалния енергиен 
метаболизъм. Спомага за 
правилната функция на имунната 
система.

2671
3329

ВИТАМИКС Витамин С + Цинк 
+ Селен + D3 ДЕПО, 
30 таблетки
Забавено освобождаване за 
максимално усвояване. Допринася 
за нормалната функция на 
имунната система.

SupraVit Vitamin C + Zink, 
20 разтворими таблетки
Комбинация от витамин C и 
цинк. Спомага за нормалната 
дейност на имунната система и 
доброто състояние на косата, 
кожата и ноктите.

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

3756
4695

ВИТАМИН С 500 + Цинк + D3 
ДИРЕКТ, 30 сашета
Ородисперсни сашета за лесен 
прием. Директен прием без 
вода. Максимално усвояване. 
Без захар.

CITROSEPT Organic, 50 мл
84% екстракт от грейпфрут. 
800 mg биофлавоноиди в 
100 мл. 100% силен имунитет 
от органично култивирани 
грейпфрути. 100% защита от 
простуда.

693
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https://remedium.bg/imunotrofina-d-technost-za-visok-imunitet-h200-ml-65983/p
https://remedium.bg/gnc-vitamin-ts-s-shipki-za-visok-imunitet-h250-kapleti-138555/p
https://remedium.bg/vitamiks-vitamin-c-tsink-selen-d3-x30-tabletki-fortex-154599/p
https://remedium.bg/rakavitsi-nitril-sini-l-bez-talk-100r-154312/p
https://remedium.bg/supravit-vitamin-c-tsink-za-silna-imunna-sistema-1000-mg-x20-efervestsentni-tabletki-70707/p
https://remedium.bg/tsitrosept-organik-ekstrakt-za-silen-imunitet-h50-ml-10133/p
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https://remedium.bg/nature-s-way-16/b?sort=discount-desc&#
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МАРИМЕР 
Хипертоник 2.2% 
Спрей, 100 мл 
Бързо отбъбва 
лигавицата и 
освобождава 
горните дихателни 
пътища. Подходящ 
при синузит, ринит 
и задна хрема.

МАРИМЕР Есеншъл 
Био ойлс, 20 мл
Отпушва бързо носа 
и облекчава болката в 
синусите. Натурален 
състав с евкалипт, 
мента, лайка и 
прополис. Подходящ 
при бременност и 
кърмене.

МАРИМЕР Бебешки аспиратор 
Внимателно и нежно 
премахва секретите от 
носа на бебето. Заоблена и 
ергономична форма. Подходящ 
от първия ден на живота.924

1155

1036
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836
1045

ФЛУДРЕКС 
Хот дринк, 12 сашета
Облекчава бързо симптомите на 
настинка и грип. Не предизвиква 
сънливост.

Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години. 
Съдържа парацетамол. Преди употреба прочетете листов-
ката. A0221/19.09.2019

ЛЕКАДОЛ Комплекс, 10 бр.
Мощна комбинация срещу болка и висока 
температура!

ТЕРАФЛУ 
Усилена формула, 14 сашета
Разбива 8 симптома на простуда 
и грип БЪРЗО!

COLDREX MaxGrip
Лимон/Горски плод, 10 сашета
Максимална сила в една доза. 
Ефективно облекчава симпто-
мите при настинка и грип, 
главоболие, температура, хрема, 
болки в гърлото, запушен нос и 
мускулни болки. Съдържа пара-
цетамол.

Терафлу Усилена формула е лекарствен продукт без лекарско 
предписание за възрастни и юноши над 12 години. Съдържа 
парацетамол, фенилефринов хидрохлорид и фенирами-
нов малеат. Преди употреба прочетете листовката. 
A0020/22.01.2021; PM-BG-THRFL-20-0033 Търговски марки 
притежавани или лицензирани от група компании GSK. 
© 2020 Групата компании GSK или техен лицензодател.914
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https://remedium.bg/marimer-hipertonik-sprey-za-nos-h100-ml-10656/p
https://remedium.bg/marimer-sprey-nos-bio-masla-20ml-biessen-060657/p
https://remedium.bg/marimer-bebeshki-aspirator-za-nos-16414/p
https://remedium.bg/fludreks-pri-prostuda-i-grip-za-vazrastni-h12-sasheta-10259/p
https://remedium.bg/teraflu-usilena-formula-pri-prostuda-i-grip-h14-sasheta-144980/p
https://remedium.bg/lekadol-kompleks-tb-200-500mg-10br-sandoz-270942/p
https://remedium.bg/coldrex-koldreks-maksgrip-limon-pri-nastinka-grip-i-visoka-temperatura-16317/p
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Лекарствен продукт без лекарско предписание.
За възрастни и деца. Съдържа бензидаминов хидрохлорид.
Преди употреба прочетете листовката. ИАЛ: А117/11.05.2017

БЕЗ АНТИБИОТИЦИ
БЕЗ АНЕСТЕТИЦИ
БЕЗ ЗАХАР

ТАНТУМ ВЕРДЕ® 
ОРИГИНАЛНИЯТ СПРЕЙ 
ЗА МАЛКИ ДЕЦА ПРИ 
ВЪЗПАЛЕНИЕ И БОЛКИ
В ГЪРЛОТО!

1160
1365
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https://remedium.bg/tantum-verde-sprey-za-garlo-pri-prostuda-i-grip-x30ml-909/p
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ОралМед Спрей, 20 мл
Природно билково средство при 
болки в гърлото. С 3 впръсквания 
дневно за 24-часова защита 
ОралМед има: болкоуспокояващ, 
отхрачващ, бактерициден, 
антисептичен и отбъбващ 
ефект.

*До изчерпване на количествата.

ИСЛА Медик акут цитрус и мед, 20 пастила
Облекчение на възпаленото гърло без усещане 
за изтръпване. Двоен защитен слой: исландски 
лишей + хидрогел комплекс с хиалуронова 
киселина. Стимулира възстановяването на 
лигавицата на устата и гърлото.

HERBALSEPT 
Близалки за гърло, 6 бр.
Близалки за деца при болно гърло с екстракт от исландски 
лишей.

Специални предложения от DR. THEISS HerbalSept.
Събери колекция от ключодържатели дракони.*

ХЕКСОРАЛЕТЕН Н, 
20 таблетки за смучене
При болно гърло. Интензивно антисептично 
действие. Лекува възпалението и облекчава 
болката.

716
795

815
959

982
1155

761
845

Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни 
и деца над 6 години. Съдържа хлорхексидинов дихидрохлорид 
и бензокаин. Преди употреба прочетете листовката. 
А0160/15.07.2021
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https://remedium.bg/apipharma-oralmed-sprey-za-usta-pri-vazpaleno-garlo-h20-ml-145095/p
https://remedium.bg/isla-medik-akut-tsitrus-i-med-tb-20br-059698/p
https://remedium.bg/dr-theiss-herbal-sept-kids-blizalki-pri-bolki-v-garloto-h6-broya-137980/p
https://remedium.bg/heksoraleten-n-tabletki-za-smuchene-pri-vazpaleno-garlo-h20-br-401/p
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https://remedium.bg/atsts-600-med-i-limon-sashe-10br-058710/p
https://remedium.bg/angal-5063/b#postFilters=attr.lekarstvena-forma-12;eq;Lozenges
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ФЛУДИТЕК 50 mg/ml 
Сироп карбоцистеин за 
възрастни, 125 мл
Сироп за кашлица при 
остър и хроничен бронхит. 
Улеснява отхрачването, 
подобрява дишането.

623
779

КАФРЕКС 
Сироп за възрастни/
деца, 120 мл
Бързо облекчение 
за всяка кашлица. 
Образува защитно 
покритие и осигурява 
трайно облекчаване 
на симптоми като 
кашлица и дразнене в 
гърлото.

ДЖУНИЪР-АНГИН Сироп 
за болки в гърлото и суха 
кашлица, 100 мл
С екстракт от исландски 
лишей и слез. Не съдържа 
алкохол и захар. С вкус на 
череша.

932
1165

ЕКСПЕКТОРАНС №5 
Сироп, 90 мл
При суха и влажна кашлица.

МУКОПЛАНТ Сироп за кашлица 
от теснолист живовлек, 100 мл
При остро възпаление на 
дихателните пътища, 
придружено с кашлица.

Лекарствен продукт за възрастни и деца над 2 години. 
Преди употреба прочетете листовката. Без рецепта!

За възрастни и деца над 12 години/деца над 1 година. 
Преди употреба прочетете листовката.

Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица 
над 12 години. Съдържа течен екстракт от корени ружа. 
Преди употреба прочетете листовката. А292/17.12.2015

Флудитек е лекарствен продукт, без лекарско 
предписание. Преди употреба прочетете листовката. 
Разрешение №А36/10.03.2016

Медицинско изделие за деца над 1 година. Преди употреба 
прочетете инструкциите.

705
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https://remedium.bg/fluditek-5-sirop-za-vazrasti-pri-zabolyavania-na-dihatelnite-patishta-x125-ml-13657/p
https://remedium.bg/dzhuniar-angin-sirop-za-detsa-pri-kashlitsa-i-bolki-v-garloto-h100-ml-53318/p
https://remedium.bg/chemax-pharma-ekspektorans-no-5-sirop-za-kashlitsa-x90-ml-12048/p
https://remedium.bg/perrigo-118/b#postFilters=attr.lekarstvena-forma-12;eq;Sirups
https://remedium.bg/mukoplant-sirop-za-kashlitsa-ot-tesnolist-zhivovlek-x100-ml-733/p
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Често не се замисляме за важната роля, която играят  
белите дробове за поддържане на нашето добро здра-
ве. Не го правим, докато не се появят проблеми с ди-
шането. Но истината е, че както всичко друго в тялото 
ни, и дробовете се нуждаят от ежедневните ни грижи 
и внимание.
Нормалното дишане осигурява така нужния за всяка 
клетка в тялото ни кислород. А без достатъчно кислород 
ставаме по-податливи на здравословни проблеми, най-
често това са обичайните респираторни заболявания, но 
може да се стигне и до хронична обструктивна бело-
дробна болест и дори сърдечни заболявания.

Как работят белите дробове
В гръдния ни кош са разположени два бели дроба, еди-
ният бял дроб се намира от дясната страна на гърдите, 
а другият е в лявата страна на гръдния кош. Всеки един 
от тях се поделя на сегменти, наречени лобове. Белите 
дробове са меки и защитени от гръдния кош. Целта на 
белите дробове е да доставят кислород в тялото и да 
отстраняват въглеродния диоксид. Кислородът е газ, кой-
то ни осигурява енергия, докато въглеродният диоксид 
е отпадъчен продукт.
За да се осигури кислород за тялото, въздухът бива 
вдишва през носа, устата или и през двете едновре-
менно. Препоръчителният начин е през носа, защото 
той е по-добре приспособен за филтрирането на възду-
ха от устата. Носът намалява количеството дразнители, 
достигащи белите дробове, а същевременно затопля и 
добавя влажност към постъпващия въздух. Когато тя-
лото се нуждае от големи количества въздух, носът не 
е най-ефективният път за осигуряването на кислород в 
белите дробове и поради това инстинктивно се използва 
дишане през устата. Дишането през устата обикновено 
е най-забележимо при физически натоварвания.
След като вече е навлязъл през в носа или устата, въз-
духът преминава през трахеята. Това е тръбата, разпо-
ложена най-близо до шията. Зад трахеята се намира 
хранопроводът. Когато вдишваме, въздухът се движи на-
долу по трахеята, а когато ядем, храната се движи по 
хранопровода. Пътят на въздуха и храната се контролира 
от епиглотиса (надгръкланник). Този анатомичен „портал“ 
предотвратява навлизането на храната в трахеята. Поня-
кога храна или течност могат да навлязат в трахеята и 
това води до задушаване и спазми с кашлица.
Трахеята се разделя на една лява и една дясна дихател-
на тръба, които се наричат бронхи. Тези дихателни тръ-

би продължават да се разделят на все по-малки тръби, 
наречени бронхиоли. Бронхиолите завършват с малки 
въздушни торбички, наречени алвеоли. Алвеолите, което 
на италиански означава „гроздове“, приличат на гроздо-
ве, прикрепени към малки дихателни тръби. В нормал-
ните бели дробове има над 300 милиона алвеоли. Ако 
алвеолите можеха да бъдат отворени и подредени една 
до друга, биха покрили площ с размерите на тенис корт 
за двойки. Не всички алвеоли се използват едновремен-
но, така че всеки бял дроб има много резервни в случай 
на увреждане от заболяване, инфекция или операция.

В условията на пандемия от COVID-19, в която вирусът 
се предава чрез пряк контакт със заразен човек при 
кашляне и кихане, здравните специалисти дават няколко 
съвета как да се намали рискът от заразяване и да се 
укрепи здравето на белите дробове. 
Експертите отбелязва преди всичко, че доброто хране-
не намалява риска от респираторни усложнения. Също 
така трябва да се приема и достатъчно вода или други 
полезни течности. Това помага да се осигури нужният 
обем кръв и здравето на лигавиците на дихателната сис-
тема, което означава, че ще се повиши устойчивостта 
към инфекция и увреждане на тъканите. Много е важно 
в менюто да присъстват храни, богати на витамини и 
мастни киселини, които защитават епитела, намаляват 
активността на тромбоцитите и имат противовъзпалите-
лен ефект.
Рискът от тежко прекарване на заболяването се намаля-
ва и от редовната физическа активност. Както добре е 
известно, упражненията насищат организма с кислород 
и някои учени са на мнение, че хората в риск, а и 
преболедувалите COVID, трябва да поддържат умерена 
физическа активност всеки ден. Това е особено важно 
за преболедувалите през първите шест до осем седми-
ци, когато тялото им се възстановява от въздействието 
на вируса върху белите дробове.

Като ежедневна рутина за здравето на белите дробове 
чрез повишаване на преминаващия през дробовете кис-
лород се препоръчват две различни техники на дишане. 
Те са подходящи както за хора с белодробни проблеми, 
така и за здрави хора. Диафрагмалното дишане използва 
диафрагмата, мускулът разделящ коремната от гръдната 
кухина и разширяващ белите дробове за осъществяване 
на дишането. А обикновените дълбоки вдишвания пома-
гат за достигане до пълния капацитет на белите дробове.

Ролята на белите дробове за здравето
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АДИТИВА Витамин С, 
20 ефервесцентни таблетки
Аскорбинова киселина 1000 mg. 
С вкус на лимон.

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

OPTIME Липозомен 
витамин С, 100 мл
Иновация в хранителните 
добавки за директно 
клетъчно усвояване, без 
храносмилане. 
Най-високоефективната 
позната форма на добавка с 
бързи резултати.

ГРАСБЕРГ Витамин D3 
Капки 400IU, 50 мл
Подходящ за кърмачета, 
деца и възрастни. 
Подпомага здравето 
на костите и зъбите. 
Съдейства за намаляване 
риска от настинка и грип. 
1 опаковка = 1000 дози.

СУПРАДИН Енерджи 
Мултивитамини и минерали с коензим Q10. 
Енергия от първия прием!
+ ПОДАРЪК чаша за всеки брой закупен 
Супрадин от двете опаковки. 1151

1279

412
485
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3099

871
1025

1665
1959
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https://remedium.bg/aditiva-vitamin-s-1000mg-h20-efervestsentni-tabletki-1227/p
https://remedium.bg/optime-lipozomna-dobavka-s-povishena-usvoimost-na-vitamin-s-h100-ml-146739/p
https://remedium.bg/neomagni-forte-pri-umora-i-iztoshtenie-h50-tabletki-150969/p
https://remedium.bg/vitamin-d3-sol-400iu-50ml-grassberg-061152/p
https://remedium.bg/bayer-supradin-enerdzhi-multivitamini-i-minerali-koenzim-q10-h15-tabletki-367/p
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... с мисъл за вас!
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... с мисъл за вас!
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ТРИФЛЕКС, 120 каплети
Комплекс от глюкозамин, 
хондроитин и MSM 
(метилсулфонилметан). 
Благоприятства нормалното 
състояние на ставите и 
ставните връзки. Подпомага 
подвижността и гъвкавостта 
на ставите.

КАЛЦИЙ + ВИТАМИН D-3, 
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.

1615
2019

ARTRESAN Max 
Глюкозамин сулфат + MCM, 30 сашета
Поддържа правилното функциониране на 
ставния хрущял. Подпомага подвижността 
на ставите. Подпомага организма при 
производството на колаген.

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

МСМ 
(Метилсулфонилметан) 1000 mg, 
90 капсули
Допринася за нормалното 
състояние на ставите и 
хрущялите.

2604
3255

Глюкозамин сулфат + MEDIflex
Допринасят за: нормалното образуване на колаген и нормалната функция на хрущяла; 
поддържането на нормалното състояние на костите; нормалното образуване на 
съединителна тъкан; намаляването на чувството на отпадналост и умора.

ARTRESAN Optima 1наДЕН, 30 таблетки ARTRESAN Rapid, 90 капсули

6881
9175

6149
8199

3841
4519

2634
3099

2223
2615
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https://remedium.bg/gnc-triflex-za-stavi-h120-kapleti-130742/p
https://remedium.bg/gnc-triflex-fast-acting-barzodeystvasht-za-stavi-h120-kapleti-10321/p
https://remedium.bg/gnc-calcium-kaltsiy-i-vitamin-d-3-h120-kapleti-68848/p
https://remedium.bg/gnc-msm-za-zdravi-stavi-i-hrushtyali-1000-mg-h90-kapsuli-131610/p
https://remedium.bg/us-pharmacia-284/b#postFilters=category;eq;5ecc309c6af72c3ad4d45adb
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Здравословно храненеwww.remedium.bg  

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

711
889

VITALIA 
Хрупкаво мюсли, 
375 г
различни видове

HOGARENAS 
Бисквити
различни видове

Всички са чували, че закуската е най-важното хране-
не за деня. Добрата закуска може да осигури огро-
мни ползи, като подобряване на когнитивните функ-
ции, намаляване на риска от сърдечни заболявания 
и повече енергия. Разбира се, трябва да започнете 
деня с нещо питателно и засищащо, а това няма да 
стане като претичате до кварталната баничарница. 
Овесена каша, смути или кисело мляко с плодове 
също могат да са полезна закуска, но мюслито е по-
доброто решение. Основната съставка на мюслито 
е овесът, който има високо съдържание на фибри. 
Това го прави по-засищащ. Известно е, че фибрите 
и пълнозърнестите храни регулират храносмилател-
ната система.
Друго забележително предимство на мюслито е, че 
е добър източник на протеини. Пълна купа с мюсли 
е достатъчна за подпомагане здравето на костите, 
подхранване на косата, контрол на кръвното и т.н. 
Протеините в диетата са от съществено значение 
за тези, които се стремят да останат във форма и 
здрави.
Мюслито е и здравословен източник на енергия. В 
закуската трябва да има въглехидрати, но не много, 
за да получи тялото нужната му енергия. Мюслито 
зарежда с въглехидрати и може да поддържа нивото 
на енергия високо през целия ден. 
Освен овес, в мюслито има и разнообразни ядки 
и семена. Ядките са добър източник на полезни за 
сърцето съединения, като ненаситени мазнини, маст-
ни киселини и витамини. „Добрите мазнини“ могат 
да помогнат за понижаване нивата на лошия холес-
терол. Мастните киселини са от полза за сърцето, 
като предотвратяват неправилните сърдечни ритми, 
които могат да причинят инфаркт. Витамин Е може 
да помогне за предотвратяване на натрупването на 
плака в артериите. 
Семената са чудесен източник на здравословни ми-
нерали. Желязото е важно за кръвта. Магнезият по-
мага за здравето на червата и мозъка, както и за 
хидратацията. Калцият е важен за здравето на кости-
те. Фосфорът помага за възстановяване на клетките 
и поддържане на киселинния баланс в организма.

Защо мюсли е 
полезна закуска

370
435

152
179
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https://remedium.bg/familia-bio-organic-bio-myusli-s-leshnitsi-i-med-x375-grama-125563/p
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КОГАТО НАУКАТА 
СРЕЩНЕ ТРАДИЦИИТЕ

В  условията  на съвременния 
начин на живот броят на хората с 
гастроентерологични оплаквания 

непрекъснато нараства.

Ежедневно в практиката си се срещам 
с  хора съобщаващи за парене, гадене, 
тежест, дискомфорт и болка в стомаха. 
Всички тези симптоми водят до значително 
понижаване на качеството на живот. 
Ситуацията се влошава допълнително, 
когато се прибегне към самолечение, 
безразборен  и неконтролируем прием 
на медикаменти. Медикаментите, които  
потискат производството на солна 
киселина, водят до бързо облекчение, но 
техният прием не бива да е безконтролен 
и продължителен, понеже носи със себе си 
редица рискове и усложнения.

Caricol Gastro® е продукт, подражаващ на 
лечебното въздействие на природата по 
хилядолетна рецепта от будисткия манастир 
Лотос от остров Хавай. Основните съставки 
са плодът папая и висока концентрация на 
авенантрамиди от овес. Всички съставки 
са 100 % натурални и био сертифицирани. 
Авенантрамидите имат доказани ползи 
за здравето – противовъзпалителен и 
болкоуспокояващ ефект.

Специфичния начин на обработка на 
суровините води до висока ефективност на 
Caricol Gastro®  по отношение на пациенти 
с гастрит, язва, рефлукс и постоперативни 
състояния на храносмилателния тракт.

Caricol Gastro® образува протективен 
молекулен комплекс, който ускорява 
възстановяването на лигавица и за разлика 
от всички други продукти на пазара има 
доказан противовъзпалителен ефект.

д-р Гергана ТАНЕВА 
гастроентеролог МБАЛ “Света София“

За да си усмихнат всеки ден

Киселини в стомаха?
Вече не са проблем!

хранителна добавка 
при парене и раздразнение

в стомаха

3093
3639
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ЛИНЕКС Комплекс, 14 капсули
Комплексен ефект за чревна флора и 
имунитет!

ЛАКТОФЛОР Биоплюс, 60 капсули
Иновативен пробиотик плюс 
пребиотик, съдържащ 6 милиарда 
активни бактерии и 7 специално 
подбрани лиофилизирани 
щама, които допринасят за 
поддържането на здравословна 
стомашно-чревна микрофлора, 
повишават имунитета и 
пречистват организма.

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

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

2167
2709

ПРОБИЕН Форте, 10 капсули 
със забавено освобождаване
Иновативна комбинация от 
7 вида пробиотици и пребиотик, 
добавени В-витамини, 25 млрд. 
cfu пробиотични щамове.

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.

1551
1825

1682
1979

1118
1315

854
1005

1007
1185
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https://remedium.bg/sandoz-lineks-kompleks-aktivna-formula-3-h14-kapsuli-146556/p
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https://remedium.bg/laktoflor-bio-plyus-probiotik-prebiotik-za-stomashno-chreven-komfort-i-silen-imunitet-x60-kapsuli-137778/p
https://remedium.bg/fortex-probien-forte-h10-kapsuli-131671/p
https://remedium.bg/bio-kult-kandea-probiotik-pri-vaginalna-kandidoza-i-gabichni-infektsii-h15-kapsuli-70892/p
https://remedium.bg/bio-kult-pro-tsian-probiotik-pri-tsistit-h15-kapsuli-127254/p
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2499
4998

2499
4998

899
1498

1999
3332

1399
2332

799
1332

str. 26str. 26
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DRAGON SUPERFOODS 
Био спирулина на прах, 200 г
Растителна храна с най-високо 
протеиново съдържание – 
65% протеин. Съдържа всички 
8 незаменими аминокиселини.

876
1095

SCHOENENBERGER 100% чист 
сок от артишок, 200 мл
Естественото съдържание на 
цинарин в артишока спомага 
за процесите на черния дроб и 
детоксикация на организма.

1116
1395

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

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

1116
1395

ДетоксиФайв, 60 таблетки 
100% натурален детоксикатор. Подпомага 
обменните и отделителните процеси в 
организма. Допринася за защита на клетките 
от оксидативен стрес и за нормалната 
функция на имунната система.

3843
5125

1866
2195
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https://remedium.bg/dragon-superfoods-bio-spirulina-na-prah-h200-grama-133953/p
https://remedium.bg/gnc-milk-thistle-byal-tran-za-cheren-drob-200mg-h90-kapsuli-19325/p
https://remedium.bg/schoenenberger-chist-bio-sok-ot-artishok-h200-mililitra-19069/p
https://remedium.bg/schoenenberger-chist-bio-sok-ot-kopriva-h200-mililitra-19051/p
https://remedium.bg/botanic-detoksifayv-h60-tabletki-121753/p
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2999
4284

4499
6922

1499
2141

2999
4614

2999
5998

3999
5713

2999
4614
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https://remedium.bg/Laica/b
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GILLETTE Fusion 5 
Самобръсначка с 
2 ножчета, 1 бр.

MAN’S MASTER 
Стимулиращо масло за брада и 
мустаци, 30 мл

471
589

HEAD & SHOULDERS 
Душ гел и шампоан, 
360 мл
различни видове

BIC Flex 3 Мъжка 
еднократна 
самобръсначка, 1 бр.
За гладко бръснене, с 
чупеща се глава, три 
остриета и овлажняваща 
лента с алое вера и 
витамин Е.

DUREX Висококачествени 
презервативи, 10 бр. 
Осигуряват ефективна защита 
и същевременно максимално 
удоволствие и чувственост. 
С анатомична форма Easy On 
с резервоар, която поддържа 
комфорта.

1702
2269

569
759

191
255

1172
1379
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https://remedium.bg/gillette-fusion-5-samobrasnachka-za-mazhe-s-2-rezervi-h1-broy-8652/p
https://remedium.bg/mens-master-maslo-stimulirashto-30ml-062055/p
https://remedium.bg/head-shoulders-2813/b#postFilters=category;eq;5ecc33016af72c3ad4d45d10
https://remedium.bg/bic-flex-3-samobrasnachka-za-mazhe-x1-broy-129054/p
https://remedium.bg/durex-real-feel-prezervativi-h10-broya-43164/p
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981
1509

435
669

604
929

981
1509

604
929

1284
1975
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BOURJOIS Healthy Mix 
Фон дьо тен, 30 мл
различни нюанси

Missha 4D 
Спирала за плътни и черни мигли
Придава дължина и обем 
на всяка мигла. Съдържа 
специално добавени восъци – 
без размазване. Подходяща за 
чувствителни очи.

B-MAX 10176
Комплект за маникюр,  
4 части
Съдържа: нокторезачка, 
пинсета, нокторезачка за 
крака, сапфирена пила.

MAX FACTOR Colour Elixir Kiss 
Червило, 4 г
различни нюанси

RIMMEL Wonder'Full Argan Extreme 
Black Спирала, 11 мл
различни видове

GOLDEN ROSE My Matte Lip Ink 
Течно матово червило
Не изсушава устните и цветът 
издържа цял ден само с едно 
нанасяне. Mask proof – не цапа 
и не се премахва от маските 
за лице.

1875
2679

1258
1935

959
1279

1140
1629

502
669

592
789

НОВО
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https://remedium.bg/bourjois-healthy-mix-dalgotraen-fon-dyo-ten-za-hidratirana-i-siayna-kozha-52-vanille-113409/p
https://remedium.bg/max-factor-colour-elixir-chervilo-za-ustni-025-sunbronze-150685/p
https://remedium.bg/misha-spirala-4d-black-062412/p
https://remedium.bg/rimel-spirala-wonderful-argan-extreme-black-056709/p
https://remedium.bg/b-max-basic-care-komplekt-prinadlezhnosti-za-manikyur-1017-17071/p
https://remedium.bg/goldan-rouz-chervilo-techno-lip-ink-my-matte-09-058896/p
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Не се комбинира с други промо активности, не важи за промо комплекти и талони.

Супра Радианс 
детоксикиращ 
озаряващ серум

Люмиложи Двоен 
концентрат срещу 
пигментни петна

Лифт Интеграл 
интензивен 
лифтинг серум

Премиум копринен 
крем за нормална и 
комбинирана кожа

Премиум 
мултикорективен 
противостареещ 
еликсир

Хидраженист 
хидратиращ крем

Мезолифт крем 
за тонизиране 
и блясък

8719
10899

6949
9265

9812
12265

18143
21345

15988
18809

6183
7729

5654
7539
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Ремоделиращ 
лифтинг крем за 
нормална и комбинирана 
чувствителна кожа 
Дълбоки бръчки
50 ml

Ремоделиращ 
лифтинг балсам 
за дълбоки бръчки
за суха и много суха 
Чувствителна кожа 
50 ml

Изглаждащ 
серум-концентрат 
Укрепва, изглажда, 

озарява за 
чувствителна и 

нетолерантна кожа 
30 ml Серум за околоочния 

контур 
Редуцира бръчките, 
тъмните кръгове и 
подпухналостта
за чувствителна и 
нетолерантна кожа 
15 ml

Ревитализиращ и
изглаждащ балсам
за чувствителна и 
нетолерантна кожа 
Ранни бръчки
50 ml

Ревитализиращ 
изглаждащ крем
за чувствителна и 
нетолерантна кожа 
Ранни бръчки
50 ml

3847
4809

4303
5379

5015
6269

3420
4275
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2753
3059

3497
3885
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https://remedium.bg/neutrogena-2784/b?sort=discount-desc&#


Грижа за лицетоwww.remedium.bg  

MISSHA B12 Интензивно 
хидратираща ампула с комплекс 
от мултивитамини, 40 мл
Осигурява влага на кожата в 
продължение на 72 часа. 
Заздравява кожната 
бариера. Подходящ за суха и 
чувствителна кожа.

LUMENE Klassikko Хидратиращ 
околоочен крем за всеки тип 
кожа, 15 мл
Ефективна формула с 93% 
натурални съставки, обогатена 
с арктическа изворна вода и 
арктически памук.

PIZ BUIN Mountain 
Слънцезащитен крем за лице 
SPF 50, 50 мл

Антиоксидантен концентрат 
за лице, 30 мл
Защитава кожата от 
ежедневния стрес. 
Неутрализира признаците на 
преждевременното стареене. 
Възстановява силата и 
жизнеността на кожата.

BIONIKE Defence Boost 

4559
5699

Обновяващ концентрат за 
лице, 30 мл
Подпомага производството 
на колаген и спомага за 
предотвратяването на 
фотостареенето. Допринася 
за видимото намаляване на 
бръчките и обезцветяването.

4559
5699

Овлажняващ концентрат за 
лице, 30 мл
Повишава водните резерви 
на кожата – овлажнява и 
укрепва защитните й сили. 
Насърчава баланса на кожната 
микробиота.

4559
5699

4490
4989

1199
1599

1309
1745
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https://remedium.bg/misha-serum-b12-40ml-059233/p
https://remedium.bg/lumene-klassikko-krem-ochi-15ml-060148/p
https://remedium.bg/piz-buin-mountain-planinski-slantsezashtiten-krem-spf50-h50-ml-145172/p
https://remedium.bg/bionike-defence-antioksidanten-kontsentrat-za-litse-x30-ml-152527/p
https://remedium.bg/bionike-defence-obnovyavasht-kontsentrat-za-litse-x30-ml-152525/p
https://remedium.bg/bionike-defence-ovlazhnyavasht-kontsentrat-za-litse-x30-ml-152526/p
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2186
2915

2917
3889
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Chamos ACACI Бълбукаща 
детоксикираща маска, 25 мл 
Подхранващите активни 
съставки правят кожата 
еластична, сияйна и 
хидратирана.

BILKA Крем за лице мавруд/
бяло грозде, 40 мл
След използване на крема 
лицето е освежено, защитено 
и подхранено – с кадифена 
мекота и подобрен външен 
вид.

BIONIKE Defence Eye 
За чувствителна и нетолерантна кожа
Околоочен крем против бръчки, 15 мл
Околоочен гел против подпухналост, 15 мл
Оцветен околоочен крем против тъмни кръгове, 15 мл

2735
3419

YOGHURT OF BULGARIA 
Дневен/Нощен крем с 
пробиотик от Yoghurt 
и натурално българско 
розово масло, 50 мл

EVELINE Подхранващ/
Хидратиращ дневен 
крем с кокос за всяка 
възраст, 50 мл

927
1159

299
399

468
669

518
609

НОВО
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https://remedium.bg/bionike-3200/b#postFilters=category;eq;5ecc32de6af72c3ad4d45ce8
https://remedium.bg/chamos-acaci-balbukashta-detoksikirashta-maska-za-litse-h25-ml-144115/p
https://remedium.bg/bio-fresh-yoghurt-probiotichen-dneven-krem-protiv-brachki-s-kolagen-h50-ml-10436/p
https://remedium.bg/bilka-hyaluron-intenzivno-hidratirasht-krem-za-litse-s-hialuronova-kiselina-h40-ml-15302/p
https://remedium.bg/evelin-rich-coconut-multi-moisturizin-krem-dneven-noshten-50ml-062512/p
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3498
4115 3059

3599
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439
585
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https://remedium.bg/7deys-go-vegan-tuesday-krusha-25g-061768/p
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,

1709
1899
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https://remedium.bg/hipp-junior-combiotic-3-mlyako-za-podrastvashti-detsa-x500g-79090/p
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БЕБЕЛАН Бисквити със сливи, 200 г

BEBELAN Puree Месно меню, 220 г 

188
235

PLASMON Nutri mune 2 
Преходно мляко, 700 г

2351
2939

TOMMEE TIPPEE Ортодонтична 
залъгалка NightTime, 6 – 18 м 

CHICCO Електрически 
стерилизатор 2в1
Стерилизира до 6 шишета за 
хранене. Може да се използва в 
цял и в компактен размер.

6772
8465

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

344
459

779
1039

849
999

В промоцията не са включени млека за кърмачета. Bepanthen Крем е козметичен продукт, който съдържа 
пантенол. За деца и възрастни.

str. 41str. 41

https://remedium.bg/bebelan-biskviti-sas-sliva-200g-058933/p
https://remedium.bg/ovko-domatena-supa-s-pile-i-oriz-za-detsa-nad-8-mesetsa-h220-grama-5596-24154/p
https://remedium.bg/plasmon-nutri-mune-2-prehodno-mlyako-za-detsa-ot-6-do-12-mesetsa-x700-grama-3709-153191/p
https://remedium.bg/tommeetippee-504/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/bepanten-krem-za-suha-i-razdraznena-kozha-5-h30-grama-bayer-67138/p
https://remedium.bg/chicco-elektricheski-sterilizator-2-v-1-15288/p
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1537
2195

2745
3229

2919
3649

615
879

220
259
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Олио, 300 мл Шампоан 2в1 
за коса и тяло, 
500 мл

Лосион за лице 
и тяло за 
новородени, 
300 мл

БОЧКО Детска паста за зъби с 
аромат на ягода, 75 мл 
Специалната формула се грижи за 
ежедневната хигиена на детските 
зъбки и венци. Заздравява зъбния 
емайл и повишава реминерализацията 
на зъбите с добавения калций. 
Предотвратява развитието на 
кариес и се грижи за здравето на 
венците посредством включения 
флуор.

151
189

БОЧКО Детска паста за зъби с 
аромат на пъпеш, 75 мл
Специалната формула се грижи за 
ежедневната хигиена на детските 
зъбки и венци. Заздравява зъбния 
емайл и повишава реминерализацията 
на зъбите с добавения калций. 
Предотвратява развитието на 
кариес и се грижи за здравето на 
венците посредством включения 
флуор.

151
189

JOHNSON'S Cotton Touch – грижа за новороденото, с екстракт от 
истински памук.

735
919

463
579

БОЧКО Детска паста за зъби с 
аромат на дъвка, 75 мл
Специалната формула се грижи за 
ежедневната хигиена на детските 
зъбки и венци. Заздравява зъбния 
емайл и повишава реминерализацията 
на зъбите с добавения калций. 
Предотвратява развитието на 
кариес и се грижи за здравето на 
венците посредством включения 
флуор.

151
189

BABYLINO Бебешки подложки, 10+5 бр.
Доказана ефективна и нежна грижа за 
вашето бебе. Нова технология за още 
по-добро попиване.

611
719

569
599
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https://remedium.bg/johnson-s-cottontouch-oil-bebeshko-olio-x300-ml-147158/p
https://remedium.bg/johnson-s-cottontouch-losion-za-litse-i-tyalo-s-istinski-pamuk-x300-ml-149582/p
https://remedium.bg/johnson-s-cottontouch-2-v-1-shampoan-za-kosa-i-tyalo-x500-ml-147159/p
https://remedium.bg/bochko-pasta-za-zabi-papesh-75ml-056226/p
https://remedium.bg/bochko-detska-pasta-za-zabi-s-aromat-na-yagoda-h75-ml-19520/p
https://remedium.bg/bochko-detska-pasta-za-zabi-s-aromat-na-davka-h75-ml-19519/p
https://remedium.bg/babylino-sensitive-bedpads-podlozhki-za-smyana-na-peleni-h10-broya-142720/p
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  КРЯ КРЯ за БЕБЕТА
• ХИПОАЛЕРГЕННИ ФОРМУЛИ
• ДЕРМАТОЛОГИЧНО ТЕСТВАНИ
• С РАСТИТЕЛНИ ЕКСТРАКТИ И МАСЛА

НОВО 

www.rubella.eu

НЕЖНА ГРИЖА ЗА БЕБЕтО и детето

Детски шампоан за 
коса и тяло 

/различни видове/ - 
Формули без парабени 

и силикони. За 
ежедневна употреба. За 

деца над 3 г. 
200мл

Детско тоалетно 
мляко /различни 

видове/ - подхранва и 
хидратира нежната 

детска кожа. 
За деца над 3 г.   

200мл

Двуфазна бебешка 
пяна за коса и тяло с 

масла от бадем и кокос. 
Формулата поддържа 

оптимално pH на кожата. 
250мл

Бебешки крем против 
подсичане - с цинков оксид, 
пчелен восък, соево масло и 

витамин Е. Предпазва кожата от 
възпаления и осигурява добра 

хидратация.
 50мл

 Защитен крем за 
лице и тяло с бадем, 
кокос и сусам, който 
предпазва нежната 

бебешка кожа от студ, 
вятър и вредното влияние 

на околната среда.
75мл

Бебешки шампоан 
2 в 1 за коса и тяло с 

бадемово масло и 
екстракт от лайка. 

Формула без сълзи. 
Подходящ за 

ежедневна употреба.
200мл

Бебешко олио с
витамин Е, масла от 

бадем и сусам -  
подхранва и хидратира 
деликатната бебешка 
кожа. Попива бързо и 

не оставя мазни следи. 
150мл

246
289 285

335

735
865

370
435

370
435 574

675
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327
409
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https://remedium.bg/bochko-3138/b?sort=discount-desc&#
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1156
1445

1156
1445

823
1029
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PEPE JEANS Cocktail Edition For Her 
Дамска тоалетна вода, 30 мл
различни аромати

THE ENGLISH SOAP 
COMPANY 
Тоалетна вода бял 
жасмин, 100 мл
Цветен аромат с лек 
ориенталски акцент. 

s.Oliver So Pure For Her 
Дамска тоалетна вода, 30 мл
различни аромати

ADIDAS 
Мъжка тоалетна 
вода, 100 мл
различни аромати

Лятото вече остана зад нас, но есента ни носи вълне-
нието от новото начало с нови аромати. Октомври е 
онова време на годината, когато можем да започнем 
нова глава или най-накрая да наваксаме с обещанията, 
останали позабравени през пролетта. Това е и времето 
за цялостно преобразяване, което включва гардероб, 
грим, грижа за кожата и разбира се нов парфюм.
Настъпващата есен ни напомня, че правилният аромат 
може да бъде идеалният спътник с промяната на се-
зоните.
Дървесни, сладки, мускусни аромати са това, което 
характеризира сезона, но има много вариации, които 
да отговарят на настроението и индивидуалността на 
всеки. 

Любителите на флоралните нотки, които искат есенни-
ят им аромат да се чувства отчетливо есенно, могат 
да заложат на класическите нотки на жасмин и нар-
цис, допълнени със сандалово дърво. По-пикантните 
предложения комбинират кехлибар, тонка и цейлонска 
канела за стоплящ ефект. Ако копнеете за усещането 
на есенна гора със златни листа, тогава вашата комби-
нация включва нотки на кедър, виолетки, момина сълза 
и гардения.
Без значение към какво ще се ориентирате, новите 
есенни аромати допълват сезона и представляват пер-
фектния невидим аксесоар, подчертаващ вашия внима-
телно подбран и оформен есенен израз на стремежа и 
идеала ви за красота.

Тенденции при благоуханните аромати

3277
4369

3277
4369

1301
1735

3068
3609

str. 47str. 47

https://remedium.bg/pepe-dzhiyns-cocktail-edition-for-her-edt-30ml-060729/p
https://remedium.bg/s-oliver-so-pure-toaletna-voda-za-zheni-h30-ml-137786/p
https://remedium.bg/adidas-champions-league-toaletna-voda-za-mazhe-h100-ml-6013/p
https://remedium.bg/english-soap-white-jasmine-toaletna-voda-za-zheni-h100-ml-150618/p
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Сияйна и с младежки вид – това е светият граал в 
грижата за кожата. А тайната на сияйната и младеж-
ка кожа е добрата хидратация. Дехидратираната кожа 
е причина за появата на хоризонтални линии, което 
води до образуването на дълбоки бръчки. Поддържа-
нето на кожата гладка и влажна може да предотврати 
преждевременното й стареене. Уреята, позната и като 
карбамид, е един от най-ефективните овлажнители. В 
козметиката и изделията за лична хигиена тя може да 
бъде намерена в много видове продукти, включително 
грижа за кожата, боядисващи и неоцветяващи продукти 
за коса, грим за очите. Продуктите с ниско съдържание 
на урея се препоръчват за подпомагане поддържането 
на здравословен баланс на влагата в кожата. При по-
високи проценти насърчава обновяването на клетките, 
поради което често се открива в продуктите за крака.
В природата уреята се получава в организмите на бо-
зайниците при разграждането на протеините и се из-
хвърля от тялото с урината. Но влаганата в козметиката 
и продуктите за лична хигиена урея е синтетична и не е 
от животински произход. В допълнение към употребата 
му в козметиката и продуктите за лична хигиена, карба-
мидът има редица приложения в храните, включително 
използването му като помощно вещество за фермента-
ция в тестените изделия и виното.
Защо се използва в козметиката и продуктите за лич-
на хигиена
Уреята свежда до минимум промяната в киселинно-ал-
калния баланс на продукта, когато към него се добавят 
други съставки. Също така забавя загубата на влага от 
продукта по време на употреба. Когато се влага в про-
дукти за грижа за кожата, карбамидът увеличава съдър-
жанието на вода в горните слоеве на кожата.
Освен това уреята е естествено срещащо се вещество 
на повърхността на кожата. Тя е активна част от нашия 
естествен овлажняващ фактор (NMF), който функцио-
нира с цел да поддържа кожата ни красива, гладка, 
еластична и ефективно изпълняваща своите функции. 
Уреята е естествен компонент на тъканите на кожата. 
Съставлява 7% от нашия естествен овлажняващ фактор, 
заедно с 12% натриев PCA и 9% глицерол. Всички те си 
взаимодействат с водните молекули, което е от същест-
вено значение за поддържане на здравето, функцията и 
хидратацията на външния слой на кожата.
Приложение в козметиката
Най-външният слой на кожата – роговият, осигурява 
надеждна механична защита от различни въздействия 
на заобикалящата среда (болестотворни микроорганиз-

ми, химични и физични фактори), но и предотвратява 
загубата на влага през кожата. Водозадържащото свой-
ство на роговия слой до голяма степен произтича от 
група вещества, известни като естествени овлажняващи 
фактори (NMF). Сред тези NMF са карбамид, различни 
аминокиселини, млечна киселина, пиролидон карбок-
силна киселина.
Уреята се използва в различни продукти за грижа за 
кожата с цел справяне с обща сухота на кожата или 
медицински състояния, свързани със суха или сърбяща 
кожа. Тя може да помогне и за ексфолиране на нат-
рупването на мъртва кожа и да помогне при гъбични 
инфекции. Затова кремовете и лосионите с уреа се 
препоръчват при суха кожа, атопичен дерматит (екзе-
ма), ихтиоза, контактен дерматит, гъбични инфекции на 
ноктите, кератоза пиларис, сърбяща кожа, мазоли на 
краката. В случаите на акне урея подобрява здравето 
на кожата чрез метаболизиране на антимикробния пеп-
тид LL-37, който атакува причиняващите акне бактерии 
в кожата. 
Защо има продукти с различно съдържание на урея
Под 10%. Тези продукти обикновено спомагат за задър-
жането на влагата в кожата. Благодарение на изключи-
телно хидрофилната природа на уреята, тя е популярен 
избор за овлажняващ ефект.
Над 10%. Тези продукти имат лек кератолитичен ефект, 
което ги прави чудесен избор при суха, лющеща се 
кожа, която изисква допълнително подпомагане. При 
това процентно съдържание карбамидът все още е 
основно овлажняващ продукт, но има и ексфолиращ 
ефект. Не се препоръчва за употреба върху лицето, но 
е идеален за козметични продукти за тяло.
Над 20%. При такова високо съдържание на урея вече 
имаме мощен кератолитик (ексфолиатор), което го пра-
ви чудесен за по-сериозни терапевтични приложения, 
като лечение на псориазис и набраздена кожа на кра-
ката.
Рискове и странични ефекти
Данни от краткосрочни и дългосрочни проучвания са 
показали, че дори в големи дози карбамидът изглежда 
безопасен за локална употреба с нисък риск от стра-
нични ефекти. В някои случаи уреята може да причини 
леко дразнене на кожата и симптоми като парене и 
сърбеж. Възможна е и алергична реакция. Уреята може 
също да увеличи абсорбцията на някои от другите със-
тавки в продукта, в който е вложена. Продуктите с 
карбамид обикновено не се препоръчват за деца под 
2 години.

Какво е урея и какви са ползите й за кожата
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NEUTROGENA Visibly Renew 
Норвежка формула крем за ръце 
за възстановяване, 75 мл
Осигурява интензивна хидрата-
ция, помага за възстановяване 
на еластичността на кожата, 
предотвратява появата на кафя-
ви петна. С активни минерали, 
които стимулират производ-
ството на колаген.

812
1015

100 мл 

400 мл 

948
1185

3239
4049

LINEA BIO Масло за тяло за 24 часа 
хидратация, 250 мл
различни видове

BIONIKE Proxera Keratoff 
Крем с 10% уреа за суха и много 
суха кожа, 100 мл
Възстановява естествената хид-
ратация на кожата. Облекчава 
раздразнената кожа. Използва се 
като допълнение към дермато-
логични терапии на атопичен 
дерматит, псориазис и др.

BIONIKE Proxera 
Подхранващ крем за ръце за 
суха и много суха кожа, 75 мл
Овлажнява и предпазва 
сухата и напукана кожа 
вследствие на студ, 
честото миене на ръцете и 
продължителна употреба на 
дезинфектанти.

1879
2349

BIONIKE Proxera Хидратираща емулсия за тяло за суха и много суха кожа.
Хидратира, подхранва и възстановява защитната бариера на кожата, 

без да омазнява. 

1140
1425

VICTORIA BEAUTY Snail Extract 
Крем-вазелин за ръце и крака, 
40 мл
SOS грижа с охлювен екстракт, 
прополис и билкови екстракти 
за напукана или загрубяла кожа.
различни видове

476
635

322
429
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https://remedium.bg/neutrozhena-krem-ratse-vazstanovyavasht-75ml-060257/p
https://remedium.bg/bionike-proxera-keratoff-krem-10-urea-100ml-mnsk-23011e-060337/p
https://remedium.bg/bionike-proxera-hidratirashta-emulsia-za-tyalo-za-suha-i-mnogo-suha-kozha-h400-ml-152535/p
https://remedium.bg/bionike-proxera-hidratirashta-emulsia-za-tyalo-za-suha-i-mnogo-suha-kozha-h100-ml-153986/p
https://remedium.bg/bionike-proxera-podhranvasht-krem-za-ratse-za-suha-i-mnogo-suha-kozha-x75-ml-152538/p
https://remedium.bg/linea-bio-3491/b?sort=discount-desc&#postFilters=category;eq;5ecc33306af72c3ad4d45d4a
https://remedium.bg/victoria-regenerirasht-krem-vazelin-za-kraka-i-ratse-s-lavandula-i-neven-h40-ml-145211/p
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1488
2125

611
815

877
1169

509
679

701
935

799
1065

str. 50str. 50

https://remedium.bg/perlier-3089/b
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PROTEX 
Сапун, 90 г
различни видове

PROTEX 
Течен сапун, 300 мл 
с помпа
различни видове

PROTEX 
Течен сапун, 700 мл 
пълнител
различни видове

FOOTNESS Крем при груба кожа 
и мазоли, 30 мл
Ефективно намалява загрубялата 
кожа и мазолите за 7 дни. 
Салициловата киселина излющва 
вроговената кожа, а добавените 
рициново, слънчогледово масло 
и глицерин овлажняват и 
възвръщат мекотата на кожата.

391
489

PROTEX – сапуни с естествена антибактериална съставка.

SEPTONA Aнтибактериални 
кърпи, 15 бр.
Хигиенизират и 
дезинфекцират ръцете. 
Елиминират бактерии и 
вируси от щамовете H1N1 
и H3N2. Биоциден продукт с 
активни съставки етанол и 
хлорхексидин.
различни видове

084
099

118
139

322
379

416
489

Сапун, 100 г

                               BIONIKE Triderm Марсилски сапун за чувствителна и нетолерантна кожа

Течен сапун, 250 мл Течен сапун, 500 мл 
пълнител

887
1109

1404
1755

1855
2319
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https://remedium.bg/bionike-triderm-marsilski-sapun-za-litse-ratse-i-tyalo-h100-grama-145878/p
https://remedium.bg/bionike-triderm-marsilski-techen-sapun-za-chuvstvitelna-i-netolerantna-kozha-h250-ml-145876/p
https://remedium.bg/bionike-triderm-marsilski-techen-sapun-za-chuvstvitelna-i-netolerantna-kozha-h500-ml-145889/p
https://remedium.bg/protex/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/footness-therapy-krem-pri-gruba-kozha-i-mazoli-x30-ml-149984/p
https://remedium.bg/septona-kids-antibakterialni-pochistvashti-mokri-karpi-za-detsa-h15-broya-151042/p
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354
545

349
499
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https://remedium.bg/dove-2834/b?sort=discount-desc&#
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РАБОТЛИВИ РЪЦЕ Глицеринов 
крем класическа формула, 75 мл
За ежедневно поддържане на 
кожата и защита от изсушаване, 
особено след работа с агресивни 
препарати и материали, и честа 
дезинфекция. 

151
189

РАБОТЛИВИ РЪЦЕ Глицеринов 
крем интензивна формула, 50 мл
Създаден за много суха и 
напукана кожа вследствие от 
работа с агресивни препарати и 
материали. Кремът попива бързо, 
без да оставя мазни следи. 

151
189

РАБОТЛИВИ РЪЦЕ SOS 
Крем за ръце, 50 мл
За изключително суха и напукана 
кожа след работа с агресивни 
препарати и материали. 
Омекотява, възстановява и 
хидратира кожата. Успокоява и 
подхранва.

231
289

FA 
Душ гел, 400 мл

FELCE AZZURRA 
Душ гел за тяло 
и вана, 650 мл
различни видове

ADIDAS 
Дамски/Мъжки део 
спрей, 150 мл
различни видове

317
529

469
625

458
539
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https://remedium.bg/lavena-sos-krem-za-rabotlivi-ratse-pri-silno-napukana-i-suha-kozha-h50-ml-147297/p
https://remedium.bg/lavena-rabotlivi-ratse-intenziven-glitserinov-krem-za-napukana-i-suha-kozha-h50-ml-70745/p
https://remedium.bg/lavena-rabotlivi-ratse-glitserinov-krem-za-suha-kozha-s-pantenol-h75-ml-19995/p
https://remedium.bg/fa-coconut-milk-dush-krem-za-zheni-za-tyalo-s-kokosovo-mlyako-h400-ml-74011/p
https://remedium.bg/felce-azzurra-classico-dush-gel-za-tyalo-sas-svezh-aromat-h650-ml-146909/p
https://remedium.bg/adidas-3395/b?sort=discount-desc&#postFilters=attr.vidove-dezodoranti-15;eq;sprey-dezodorant-15
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... с мисъл за вас!
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GILLETTE Venus 
Treasures/Tropical 
Дамска 
самобръсначка, 3 бр.

1028
1285

DeBa Депилиращи ленти за тяло с 
невен/активен въглен, 20 бр.
Дерматологично тествани.

WILKINSON Intuition Perfect Finish 
Уред за прецизно стилизиране на 
веждите и нежно премахване на 
фините косъмчето по лицето
Нежно ексфолиране до гладка 
кожа. Ножчетата са уникално 
проектирани с фина микрозащита, 
за да предпазват кожата.

DeBa Депилиращи ленти за лице с 
невен/активен въглен, 20 бр.
Дерматологично тествани.

TAKY Natural Oils Депилиращи 
ленти за лице, 20 бр.
Иновативни ленти за трайно 
обезкосмяване за лице с 
натурални масла.

548
685

VEET Pure Ленти за лице за 
чувствителна кожа, 20 бр.
Нова хипоалергенна формула с 
по-малко химикали в състава 
си и дълготрайна гладкост до 
28 дни.

277
369

523
615

548
645

1155
1359

НОВО
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https://remedium.bg/gillette-venus-treasures-damska-samobrasnachka-h3-br-134602/p
https://remedium.bg/deva-depilirashti-lenti-za-litse-h20-broya-19997/p
https://remedium.bg/deba-depilirashti-lenti-za-tyalo-s-aktiven-vaglen-h20-broya-150119/p
https://remedium.bg/taki-depil-lenti-litse-naturalni-masla-10dv-059179/p
https://remedium.bg/uilkinsan-intuition-perfect-finish-oformyane-na-vezhdi-061011/p
https://remedium.bg/viyt-pure-lenti-litse-chk-10br-dv-061722/p
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PALETTE Deluxe 
Боя за коса
различни нюанси

PRESTIGE Безамонячен 
оцветяващ балсам за 
коса, 100 мл
Бъдете неповторима 
с голямата палитра 
от цветове от 
„Розаимпекс“.

196
245

3 CHENES Color & Soin 
Боя за коса, 135 мл
различни нюанси

1788
2235

LONDA Color 
Крем-боя за коса
различни нюанси

388
485

LIVE Боя за коса
различни видове

3 CHENES Color&Soin Спрей за коса, 75 мл
Идеално покрива корените на косата за естествен вид и равномерен 
резултат. Предлага се в 6 нюанса.

501
589

614
945
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https://remedium.bg/palette-deluxe/b?sort=score-desc&#
https://remedium.bg/londa-2805/b
https://remedium.bg/prestizh-toner-za-kosa-bc08-chervena-vishna-h100-ml-134408/p
https://remedium.bg/live-color-boya-za-kosa-32956/b?sort=score-desc&#
https://remedium.bg/3chenes-laboratoires-1064/b#postFilters=category;eq;5ecc33656af72c3ad4d45d89
https://remedium.bg/3chenes-laboratoires-1064/b#postFilters=category;eq;5ecc33666af72c3ad4d45d8a
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*  Âêëþ÷åíèÿò ðåñòðóêòóðèðàù áàëñàì Shine On Nutri- Hair Restructuring conditioner * 
âêëþ÷âà êîíñåðâàíò: behentrimonium chloride.

1940
2425

str. 57str. 57

https://remedium.bg/boya-za-kosa-31779/c#postFilters=brand;eq;5ecc2f1f6af72c3ad4d45731
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1252
1669

1477
1969

1477
1969

971
1295

1477
1969
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https://remedium.bg/parusan-3186/b?sort=discount-desc&#
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BIONIKE Defence Hair 
Шампоан против мазен пърхот, 200 мл
Помага за нормализиране на мастната 
секреция и прекомерното лющене, 
типично за мазния пърхот. Облекчава 
сърбежа и всяко дразнене. Контролира 
производството на себум.

1796
2245

КРОЙТЕРХОФ Шампоан с кофеин 
активатор за коса, 250 мл
Възстановява изтощената от 
слънце, солена вода или топлинни 
уреди коса. Неутрализира 
косопада. Укрепваща формула с 
кератин, хиалуронова киселина и 
зелен чай.

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

BIONIKE Defence Hair 
Шампоан за коса против пърхот, 200 мл
Видимо намалява пърхота още след първата 
употреба. Контролира разпространението 
на гъбичките, причиняващи пърхот. 
Предотвратява повторната им поява и 
възстановява нормалния баланс в скалпа. 
Почиства от замърсявания, тонизира 
дълготрайно и поддържа косъма плътен и 
гладък.

1367
1709

КРОЙТЕРХОФ Серум за растеж 
на косата, 100 мл
Стимулира растежа на 
здрава и силна коса. Събужда 
спящите фоликули. Подобрява 
структурата на косъма. С 
кофеин, биотин, лецитин и 
витамин Е.

911 Луков шампоан против 
косопад и плешивост, 150 мл
Укрепва космените фоликули и 
стимулира растежа.

985
1159

2124
2499

1112
1235

739
869
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https://remedium.bg/bionike-defence-hair-shampoan-za-kosa-protiv-parhot-h200-ml-145904/p
https://remedium.bg/bionike-defence-hair-shampoan-protiv-mazen-parhot-200ml-057787/p
https://remedium.bg/krauterhof-shampoan-za-kosa-s-kofein-aktivator-x250-ml-135865/p
https://remedium.bg/krauterhof-serum-za-rastezh-na-kosata-x100-ml-22732/p
https://remedium.bg/alpecin-c1-energizirasht-shampoan-za-mazhe-s-kofein-protiv-kosopad-h250-ml-79608/p
https://remedium.bg/911-lukov-shampoan-za-kosa-pri-kosopad-h150-ml-9674/p
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1264
1685

1207
1609

1424
1899

1264
1685

1042
1389

1099
1465

1207
1609
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https://remedium.bg/ekre-741/b?sort=discount-desc&#
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VICTORIA BEAUTY Ампули за коса, 
5 бр. х 10 мл
Спрете сезонния косопад с 
мощна укрепваща грижа за 
трайно здрава коса.

RIVANA Лавандулово масло, 10 мл
Намалява пърхота и стимулира 
растежа на косата. 

BIOTRADE Sebomax Control 
Шампоан против пърхот, 200 мл
При пърхот, сърбеж и лющене на 
скалпа. За всеки тип коса.

BIONIKE Defence Hair 
Dermolenitivo, 200 мл
Ултранежен шампоан за 
чувствителен скалп. Облекчава 
раздразненията, спомага в 
борбата с пърхота и косопада 
и видимо укрепва структурата 
на косъма.

1367
1709

BIONIKE Defence Hair 
Dermolenitivo, 400 мл
Ултранежен шампоан за 
чувствителен скалп. Облекчава 
раздразненията, спомага в 
борбата с пърхота и косопада 
и видимо укрепва структурата 
на косъма.

2124
2655

BIONIKE Defence Hair 
Dermolenitivo Крем-балсам за 
чувствителен скалп, 200 мл
Възстановява мекотата и 
поддържа косъма бляскав и 
гладък. Спомага за лесното 
разплитане и разресване.

1199
1499

644
859

421
495

1364
1605
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https://remedium.bg/victoria-ampuli-protiv-kosopad-s-platsenta-i-vitamini-5-broya-h10-ml-5908/p
https://remedium.bg/bionike-defence-hair-dermouspokoyavasht-shampoan-za-chuvstvitelen-skalp-h200-ml-145901/p
https://remedium.bg/bionike-defence-hair-dermouspokoyavasht-shampoan-za-chuvstvitelen-skalp-h400-ml-145899/p
https://remedium.bg/bionike-defence-hair-dermouspokoyavasht-krem-balsam-za-kosa-za-chuvstvitelen-skalp-h200-ml-145900/p
https://remedium.bg/biotrade-sebomax-control-shampoan-protiv-parhot-za-chuvstvitelen-skalp-x200-ml-68186/p
https://remedium.bg/rivana-eterichno-maslo-ot-lavandula-h10-ml-23745/p
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662
779

str. 62str. 62

https://remedium.bg/tresemme-5084/b?sort=discount-desc&#


Грижа за косатаwww.remedium.bg  

PANTENE 
Шампоан, 360 мл
различни видове

ELSEVE Dream Long 
Шампоан за дълга 
и увредена коса, 
250 мл

ELSEVE Dream Long 
Балсам за дълга 
и увредена коса, 
200 мл

ELSEVE Dream Long 
Frizz Killer Серум 
за изглаждане на 
непокорна коса, 
100 мл

447
559

447
559

647
809

ТЕО 
Шампоан, 350 мл
различни видове

SYOSS 
Шампоан/Балсам, 
440 мл
различни видове

BATISTE 
Сух шампоан, 
200 мл
различни видове

596
795

524
699

584
649

НОВО

220
259
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https://remedium.bg/pantene-nature-fusion-oil-therapy-podhranvasht-shampoan-za-slaba-i-uvredena-kosa-h360-ml-121462/p
https://remedium.bg/sayas-shampoan-keratin-440ml-057424/p
https://remedium.bg/elsev-serum-dream-long-100ml-060842/p
https://remedium.bg/loreal-elseve-dream-long-vazstanovyavasht-shampoan-za-dalga-i-uvredena-kosa-h250-ml-148437/p
https://remedium.bg/loreal-elseve-dream-long-razplitasht-balsam-za-dalga-i-uvredena-kosa-h200-ml-148439/p
https://remedium.bg/batiste-2974/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/teo-nature-shampoan-2in1-minerals-350ml-062429/p
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701
935

823
1029

1255
1569
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https://remedium.bg/dentaid-3268/b?sort=discount-desc&#
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СенсиКин Гел, 15 мл
Грижа при остра чувствител-
ност на зъбите. Подходящ 
при: преди и след поставяне на 
импланти, избелване на зъбите, 
почистване на зъбен камък, 
периодонтално лечение.

SENSODYNE
Паста за зъби, 75 мл
Четка за зъби, 1 бр.
различни видове

516
645

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

СенсиКин Вода за 
уста, 250 мл
Ежедневна грижа за 
чувствителни зъби.

СенсиКин 
Паста за зъби, 
75 мл
Ежедневна грижа за 
чувствителни зъби.

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

PARODONTAX 
Четка за зъби, 1 бр.
различни видове

536
765

606
865

569
949

556
855

524
699

419
599
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https://remedium.bg/sensi-kin-voda-za-usta-za-chuvstvitelni-zabi-h250-ml-152482/p
https://remedium.bg/sensi-kin-pasta-za-zabi-x75-ml-152483/p
https://remedium.bg/sensi-kin-gel-za-lokalno-prilozhenie-za-povishena-chuvstvitelnost-na-zabite-x15-ml-152484/p
https://remedium.bg/sensodyne-3434/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/oral-b-professional-gum-enamel-pro-repair-original-pasta-za-zabi-za-zashtita-na-ventsite-i-vazstanovyavane-na-emayla-x75-ml-153755/p
https://remedium.bg/parodontax-classic-pasta-za-zabi-protiv-karvene-na-ventsi-h75-ml-13562/p
https://remedium.bg/parodontax-herbal-fresh-pasta-za-chuvstvitelni-zabi-i-ventsi-s-menta-dzhindzhifil-i-evkalipt-h75-ml-148384/p
https://remedium.bg/parodontax-gums-teeth-chetka-za-chuvstvitelni-zabi-i-ventsi-razmer-extra-soft-h1-broy-148697/p
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423
529

623
779

415
519
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https://remedium.bg/search?q=lacalut&sort=discount-desc&#
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SPLAT ProfessionaL Active 
Паста за зъби, 100 мл
Здрави венци и комплексна грижа.

575
719

CURAPROX CS 5460 ultra soft 
Четка за зъби, 3 бр.
Венците ви ще се влюбят в 
тази четка. Със своите 5460 
фини и гъсто разположени 
Curen влакна, всяко с дебелина 
0,1 mm, тя е толкова нежна 
към венците и същевременно 
толкова силна срещу плаката.

ПРОТЕФИКС Фиксиращ крем за зъбни 
протези с алое вера, 47 г
Комбинира силната фиксация с нежна грижа 
за лигавицата, осигурена от натурален 
комплекс с алое вера.

ORAL-B MD20 
Зъбен душ

11756
14695

TRISA Sonic Power 
Електрическа 
четка за зъби 
с ултразвукова 
технология, 1 бр.

ORAL-B 
Накрайник за 
електрическа четка, 
2 бр.
различни видове

1764
2075

526
619

1597
1879

1924
2749
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https://remedium.bg/splat-professional-active-pasta-za-zabi-za-tsyalostna-grizha-h100-ml-117302/p
https://remedium.bg/oral-b-oxyjet-md20-zaben-dush-13561/p
https://remedium.bg/curaprox-5460-ultra-soft-chetka-za-zabi-h3-broya-15556/p
https://remedium.bg/trisa-sonic-power-complete-protection-elektricheska-chetka-za-zabi-15273/p
https://remedium.bg/protefix-fiksirasht-krem-za-zabni-protezi-s-aloe-vera-za-chuvstvitelna-ligavitsa-h47-grama-9423/p
https://remedium.bg/oral-b-3d-white-nakraynik-za-elektricheska-chetka-za-zabi-x2-broya-17662/p
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622
829

784
1045
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https://remedium.bg/listerine-2780/b?sort=discount-desc&#
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KIN Whitening Паста за зъби, 75 мл
Възстановяване на естествената белота 
на зъбите.

VADEMECUM Premium Избелваща 
паста за зъби, 75/100 мл

WELLSAMED SuperSoft 3 
Мека четка за зъби, 1 бр.
С над 2000 Tynex влакна. 
Ергономична дръжка с гумена 
лента за стабилен захват 
и малка компактна глава 
за почистване на трудно 
достъпните места.

420
525

КОМПЛЕКТ
ORAL-B ProExpert 
Вода за уста, 
500+250 мл

УЛТРАБЛАНКА Комплект
Паста за зъби, 75 мл 
Бамбукова четка за зъби, 1 бр.
Избелва зъбите ефективно. Съдържа активен 
въглен и растителни екстракти. 
Подходяща за ежедневна употреба.

*Отстъпката е от стойността на комплекта.

TRISA Space Brush 
Интердентални четки, 36 бр.
Почистват идеално 
междузъбното пространство 
като щадят зъбите и 
венците. Идеална алтернатива 
на конците за зъби.

611
1019

203
339

367
489

*Отстъпката е от стойността на комплекта. 566
809

*

1058
1175

*
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https://remedium.bg/kin-whitening-izbelvashta-pasta-za-zabi-h75ml-141452/p
https://remedium.bg/oral-b-pro-expert-24h-strong-teeth-promo-komplekt-voda-za-usta-s-24-chasova-protektsia-152092/p
https://remedium.bg/ultrablanka-set-izbelvashta-75ml-pz-bambukova-chz-062750/p
https://remedium.bg/vademecum-non-stop-white-2-in-1-pasta-za-zabi-i-antibakterialna-voda-za-usta-h75ml-67952/p
https://remedium.bg/wellsamed-supersoft-3-chetka-za-zabi-h1-broy-138358/p
https://remedium.bg/trisa-space-brush-komplekt-interdentalni-chetki-h36-broya-143183/p
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Заложете на сигурността 

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

Smile on!

Във всяка бяла усмивка
има нещо вълшебно 

728
809

530
589

641
915

551
689

852
1065
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https://remedium.bg/elmeks-anticaries-professional-75ml-pz-059628/p
https://remedium.bg/elmex-junior-chetka-za-zabi-za-detsa-6-12-godini-h1-broy-148991/p
https://remedium.bg/colgate-3358/b?sort=discount-desc&#
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COTTON line MAX Биоразградими хартиени 
клечки за уши, 300 бр.
От 100% естествен висококачествен 
памук. Микробиологично тествани.

ZEWA Deluxe Design 3-пластови кърпички в 
кутия, 90 бр. 
Меки и изключително здрави. Подходящи 
за всичко – от почистване на грим до 
опаковане на сандвичи.

CLEANIC Pure Effect 
Тампони за почистване на 
грим, 120 бр.
2+1 пакета 
Вълнообразната повърхност 
разпространява козметичния 
продукт върху лицето и 
почиства без остатъци. 

*Отстъпката е от стойността на комплекта.

SENI Standard Air
Универсални пелени за 
възрастни, размер М, 10 бр.
Перфектно пасване към 
тялото и чувство на 
сухота. Двойно абсорбираща 
сърцевина, спиране на 
миризмата и индикатор за 
влага.

EMEKA Jumbo White 
Кухненска хартия, 
1 бр.

194
259

263
309

746
995

395
439

424
499

*
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https://remedium.bg/cotton-line-max-biorazgradimi-klechki-za-ushi-x300-broya-155011/p
https://remedium.bg/cleanic-pure-promo-paket-pochistvashti-tamponi-za-grim-3h120-br-129049/p
https://remedium.bg/zewa-deluxe-winter-3-plastovi-kozmetichni-karpichki-za-litse-x90-broya-13355/p
https://remedium.bg/seni-standard-air-peleni-za-vazrastni-razmer-m-h10-broya-24741/p
https://remedium.bg/emeka-jumbo-white-kuhnenska-hartia-x1-broy-149851/p
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BELLA Herbs 
Дамски превръзки, 
12 бр.

ALWAYS 
Дамски превръзки
Quattro Pack
различни видове

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

LIBRESSE Normal 
Ежедневни превръзки, 
58 бр.
Абсорбираща сърцевина. 
Мека и нежна 
повърхност. Форма, 
която приляга перфектно 
както на бельото, така 
и по тялото.

PALOMITA 
Дамски превръзки, 7/9 бр.
Ултратънки с крилца. Текстилно 
покритие. Суперабсорбент гел. 
Индивидуално опаковани.

176
235

431
479

701
779

140
165

НОВО

319
375
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https://remedium.bg/bella-herbs-tilia-damski-prevrazki-s-kriltsa-i-ekstrakt-ot-lipa-h12-br-130580/p
https://remedium.bg/libresse-daily-fresh-normal-ezhednevni-damski-prevrazki-h58-broya-22657/p
https://remedium.bg/dp-palomita-ultra-night-7br-062598/p
https://remedium.bg/damski-prevrazki-always-platinum-night-22-broya-058351/p
https://remedium.bg/everyday-sensitive-maxi-night-duo-damski-prevrazki-h18broya-22327/p
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ELEA 
Интимен измиващ гел, 250 мл
С до 99% натурални съставки. 
Съдържа млечна киселина, за 
поддържане на естественото 
pH, и бизаболол, който действа 
успокояващо.
различни видове

SEBAMED Интимен душ гел с 
pH 3.8, 400 мл с помпа

ВАГИЗАН 
Интимен лосион, 200 мл
Деликатно почиства външната 
генитална област и е подходящ 
за ежедневна употреба.

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

BIONIKE Triderm Intimate, 250 мл

1631
2039

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

1511
1889

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

1511
1889

373
439

2105
2339

1572
1655
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https://remedium.bg/intimen-dush-31940/c?&#postFilters=brand;eq;5ecc2d3a6af72c3ad4d44e63
https://remedium.bg/bionike-3200/b?sort=discount-desc&#postFilters=category;eq;5ecc30406af72c3ad4d45a87
https://remedium.bg/sebamed-intimate-wash-pochistvasht-intimen-gel-s-ph-3-8-x400-ml-136574/p
https://remedium.bg/dr-wolff-vagisan-intimen-losion-h200-ml-12831/p


За дома   www.remedium.bg  

BREF 
Твърдо тоалетно блокче, 
3 х 50 г

FRIENDLY Organic Органичен 
препарат за ръчно измиване 
на бебешки шишета и съдове, 
739 мл

FROSCH Препарат за почистване 
на кухня със сода, 500 мл 

DOMESTOS WC Power 5 Trio 
Тоалетно блокче, 3 х 55 г
С 5 действия, които 
дезинфекцират, хигиенизират и 
ароматизират тоалетната чиния.

MiCasa Влажни кърпи за 
почистване на мебели/PC, 
таблети и смартфони, 15 бр.

204
255

MEDIX Max 
Препарат за 
съдове, 450 мл

545
779

432
665

1454
1939

314
349

107
119
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https://remedium.bg/bref-de-luxe-wc-delicate-magnolia-tvardo-toaletno-blokche-3x50-grama-155117/p
https://remedium.bg/domestos-lime-aromatizator-za-toaletni-chinii-x3-broya-140930/p
https://remedium.bg/preparat-za-pochistvane-na-bebeshki-shisheta-i-sadove-x739ml-130800/p
https://remedium.bg/spunlace-250/b
https://remedium.bg/frosch-aktiv-soda-reiniger-preparat-za-kuhnya-sas-soda-x500-ml-66106/p
https://remedium.bg/medix-max-power-kiwi-violet-preparat-za-sadove-s-aromat-na-kivi-i-temenuzhki-h450-ml-71308/p
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PERSIL Перилен препарат, 
33/60 пранета

ARIEL 3в1 
Капсули за пране, 
28/36 пранета
различни видове

LENOR 
Омекотител, 
33 пранета

PERSIL Перилен препарат, 
11/20 пранета

EAZY Течен перилен 
препарат, 2.2 л

VILEDA PVA Моп пеперуда
Подходящ за всички видове 
подови настилки. Изключителна 
попивателна способност. 
С механизъм, който осигурява 
възможност за подмяна на 
гъбата.

1665
2379

682
1049

1657
1949

909
1299

370
389

1857
2185
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https://remedium.bg/persil-3457/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/ariel-2793/b?sort=discount-desc&#postFilters=category;eq;5ecc30fc6af72c3ad4d45b81
https://remedium.bg/izi-techen-preparat-color-2-2l-40-praneta-061364/p
https://remedium.bg/vileda-easy-mop-mop-peperuda-135429/p
https://remedium.bg/lenor-spring-awakening-kontsentriran-omekotitel-za-takani-h1-l-131278/p


Храносмилане   www.remedium.bg  Информационен бюлетин

КЛУБ РЕМЕДИУМ
Спести сега с клубната карта на Аптеки Ремедиум!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

str. 76str. 76



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

str. 103str. 103



ÔÎÐÌÓËÀ Ñ ÂÈÑÎÊÀ 
ÒÎËÅÐÀÍÒÍÎÑÒ, 

ÎÒÃÎÂÀÐßÙÀ ÍÀ 
ÏÎÒÐÅÁÍÎÑÒÈÒÅ ÍÀ 

ÂÑßÊÀ ÆÅÍÀ.

Àíòèåéäæèíã ôîí äüî òåí 
ñ ôàêòîð SPF15
çà ÷óâñòâèòåëíà è 
íåòîëåðàíòíà êîæà
30 ml

Ñ êðåìîîáðàçíà òåêñòóðà, êîÿòî ïðèÿòíî ñå òîïè âúðõó êîæàòà, ñúçäàâà èçêëþ÷èòåëåí êîìôîðò è 
áåçóïðå÷åí öâÿò ïðåç öåëèÿ äåí. 

Îñèãóðÿâà ñàòåíåí åôåêò è áëàãîäàðåíèå íà ñïåöèàëíàòà êîìáèíàöèÿ îò ðàñòèòåëíè åêñòðàêòè, 
èçãëàæäà ëèöåòî, íàìàëÿâà ôèíèòå áðú÷êè è ïðèçíàöèòå íà óìîðà. 

Îáîãàòåí ñ “Glow Factor”, èçêëþ÷èòåëåí êîìïëåêñ îò àíòèîêñèäàíòè è àíòèñòðåñîâè àêòèâíè ñúñòàâêè, 
êîèòî îçàðÿâàò ëèöåòî è ïðèäàâàò íà êîæàòà çäðàâ áëÿñúê.

Ïðîäóêòúò ñå ïðåäëàãà â íÿêîëêî öâÿòà.

СПЕЦИАЛНО СЪЗДАДЕНА 
ЗА ЧУВСТВИТЕЛНА КОЖА

Предложенията са валидни за периода 01-31.10.2021 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 

3519
4399
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https://remedium.bg/bionike-defence-color-lifting-anti-eydzh-fon-dyo-ten-za-litse-202-sable-x30-ml-133184/p

