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Избрани предложения от над 9800 промоции, комплекти и трайно ниски цени
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ХЮМЕР Стоп Вирус
Спрей за нос, 15 мл
Предпазва от настинка
и грип. Клинично доказано
елиминира 99.9% от
вирусите на настинка и грип.

989
41

8

MUCONASAL Plus, 10 мл
При запушен нос. Тройно
действие.

Муконазал Плюс е лекарствен продукт
без лекарско предписание за възрастни и
деца над 6 години. Съдържа трамазолинов
хидрохлорид. Преди употреба прочетете
листовката. A 253/12.10.2017

705
99

5

СЕНСИВИТ Овлажняващ разтвор
с витамини за очи и нос, 10 мл
Подхранва и заздравява слъзния
филм. Овлажнява, успокоява и
предпазва от инфекции носната
лигавица. Повишава локалния
имунитет на очите и носа.

2735

2462
MUSTELA
Нежен измиващ гел, 750 мл
93% натурални съставки.
Цялостно почиства кожата
и косата на новородените
бебета и децата, като
същевременно ги предпазва.
Не дразни очите. Подходящ
за ползване от първия ден на
раждането.
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МАРИМЕР Бейби
Изотоничен спрей,
100 мл
Подходящ за
ежедневна назална
хигиена. Овлажнява
носната лигавица
и втечнява носния
секрет.

МАРИМЕР Бейби
Хипертоничен спрей,
100 мл
Естествено и бързо
отбъбва лигавицата и
освобождава горните
дихателни пътища.
Подходящ при запушен
нос, задна хрема,
ФИЗИОДОУЗ
синузит и простуда.
Стерилен физиологичен
разтвор 0.9%,
30 х 5 мл
За инхалации при
79
11
аерозолна терапия. За
43
назална и очна хигиена.
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CHICCO
Аерозолeн инхалатор
с бутало
Небулизира всички
видове лекарства
бързо и ефективно.
ТРАХИЗАН, 20 таблетки за смучене
При възпаление и болки в гърлото – с
антибактериално действие, антисептичен
ефект, бързо облекчава болката.
Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и
деца над 6 години. Преди употреба прочетете листовката.
ИАЛ: А 34/12.02.2015

975
29

15639
29

8

117
•
•
•
•
•
•

ГОЛАМИР 2Акт
Спрей за гърло без
алкохол, 30 мл
За деца над
1 година.

100% натурален продукт.
Намалява болката и защитава гърлото.
Ефикасен продукт за лечение на възпалено гърло.
Подходящ при настинки и стичащи се секрети в гърлото.
С активен ActiveFIlm Dol – растителен молекулен комплекс.
С приятен вкус на горски плодове.

ГОЛАМИР 2Акт
Спрей за гърло, 30 мл
За възрастни и деца
над 6 години.

1449
32
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НАЗИК
Кидс, 10 мл

НАЗИК
Спрей за нос,
10 мл

НАЗИК – при хрема и ринит.
Двойно действие за по-бързо облекчение и оздравяване.
Съдържа декспантенол и ксилометазолин хидрохлорид.
Използва се при хрема и за подпомагане зарастването на
лезии по назалната лигавица и съседните кожни участъци,
за облекчаване на вазомоторен ринит и за лечение на
нарушеното дишане през носа след назална хирургична
операция.

Лекарствен продукт без лекарско предписание.
Назик кидс – за деца над 2-годишна възраст/Назик –
за възрастни и деца над 6-годишна възраст.
Преди употреба прочетете листовката.

MARISOL Imuno,
50 мл
Осигурява общо
укрепване на
имунитета
заради
добавения цинк.
Овлажнява
носната
лигавица и
подсилва
имунитета.

MARISOL Isotonic,
50 мл
Осигурява
правилна функция
на носната
лигавица.
Въздейства на
сухотата и
раздразнението
на носната
лигавица.
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MARISOL Hypertonica,
50 мл
Намалява отока на
носната лигавица
и облекчава
дишането. Облекчава
възпалението
на синусите и
хроничния синузит.
Противодейства на
хъркането.

835
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ОЛИНТ 0,1%
Спрей за нос, разтвор 10 мл
Отпушва носа и синусите само
след 2 минути!
Лекарствен продукт без лекарско
предписание за възрастни и деца над
6 години. Съдържа ксилометазолинов
хидрохлорид. Преди употреба прочетете
листовката. A0169/15.07.2021
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ZEWA Softis
4-пластови носни кърпички,
1 пакетче
Меки и нежни към кожата,
едновременно с това
изключително здрави!
различни видове

040
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SOLPADEINE,
24 разтворими таблетки
Облекчава лека до силна болка
като мигрена, главоболие,
ревматични болки, менструални
болки, зъбобол, невралгия,
простуда, грип, възпалено гърло
и висока температура.
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Съдържа парацетамол. За възрастни и деца над 12 години.
Преди употреба прочетете листовката. A182/29.09.2016

АСПИРИН С, 20 ефервесцентни таблетки
• При симптоми на настинка и грип.
• При температура.
• При болка.

1119
95
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Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над
12 години. Съдържа ацетилсалицилова киселина и аскорбинова
киселина. Преди употреба прочетете листовката.
A0193/15.10.2020

КЕТАЛГО, 6 сашета
Болката те измъчва по
цял ден? Кеталго може
да осигури до 24 часа
без болка – бърз и силен
срещу болката, ефективно
облекчава възпалението,
понижава високата
температура.
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Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и
юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен (като кетопрофен
лизинат). Преди употреба прочетете листовката.
А0239/30.09.2021

www.remedium.bg

ДИАЛГИН 500 mg/ml
Перорални капки, разтвор
20 мл
Патентован състав с бързо
действие. При болка и
температура.
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5

Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над
10 години. Съдържа метамизол. Преди употреба прочетете
листовката. А129/11.08.2016

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

1165
90

9

COLDREX, 12 таблетки
Облекчава симптомите
при грип и настинка.
Понижава високата
температура. Облекчава
болката при възпалено
гърло. Отбъбва
лигавицата на носа и
синусите.

609
48

5

За възрастни и деца над 12 години. Преди употреба
прочетете листовката. A-0198/01.08.2019
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SCHOENENBERGER
100% сок от ацерола, 200 мл
Натурален източник на
витамин С, произведен от
био суровина. Подходящ
като имуностимулант, може
да се ползва за малки деца и
в периодите на бременност
и кърмене.

1669
35
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МАСЛО ОТ ЧЕРЕН КИМИОН,
90 капсули
Натурален източник на омегамастни киселини: омега-6 и
омега-9. Допринася за нормалното функциониране на имунната
и сърдечно-съдовата система.
Благоприятства защитата
на клетките от оксидативен
стрес.

4219

3375
АШВАГАНДА Екстракт 470 mg,
100 капсули
Известна още като „индийски женшен“, традиционно се
използва в аюрведа. Притежава
адаптогенно действие, благоприятства нормалното
функциониране на имунната система и има положителен ефект
върху нервната система.

БИОВИТА Масло от водорасли 625 mg
омега-3 DHA 40%, 30 растителни капсули
Имуномодулатор, антиоксидант, забавя
стареенето, за здрави очи и сърце, за добра
памет и концентрация.

3335

28

35

МИНИМЕД, 20 мл
Единственият прополисов 10%
разтвор без алкохол за имунната
система на детето. Подходящ е
при настинки, вирусни инфекции
и чести боледувания.

1015
63
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3659

2927

АСТРАГАЛ 500 mg, 100 капсули
Подпомага нормалната функция
на имунната система.

2589

2071
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Безценен помощник на всяка майка в борбата
с честото боледуване! Regulatpro® Kids
Regulatius помага за:






11189

10070




ПОДОБРЕНА ФОРМУЛА
ЗА ИМУННАТА СИСТЕМА
НА МАЛКИТЕ ГЕРОИ!

Регулиране на имунната система
Подобрява производството на енергия
Намалява оксидативния стрес
Повишава производството на ензими
Има противовъзпалителен ефект (подходящ за
остри вирусни инфекции)
Антибактериален ефект
Премахва изтощението и умората след
боледуване

Концентрираната сила и уникалното действие на
Regulatpro® Kids Regulatius се дължи на специалната
есенция REGULATESSENZ®. Получена в резултат на
патентован процес на каскадна ферментация от
прецизно селектирани пресни органични плодове,
зеленчуци, ядки и подправки, тя има изключителната
способност да повлияе на всички регулаторни
процеси на тялото и да подкрепи правилното
развитие и функциониране на имунната система.
Имуномодулириращият ефект на REGULATESSENZ® е
демонстриран в редица проучвания.
Добавеният екстракт от ацерола в Regulatpro® Kids
Regulatius представлява естествен източник на
витамин C. Продуктът е подсладен със сироп от агаве
с нисък гликемичен индекс, не съдържа оцветители,
консерванти и глутен.

ЗА ЗДРАВИ ДЕЦА И СПОКОЙНИ МАЙКИ!
ПРИРОДА В КОНЦЕНТРИРАН ВИД!
regulat.bg
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Мултивитамини за добър имунитет
Мултивитамините представляват популярна практична добавка, включваща широк спектър от различни витамини
и минерали. Някои биват обогатявани с допълнителни
вещества, като полезни бактерии или различни билкови
екстракти. По правило една балансирана здравословна
диета трябва да ни осигурява всички нужни на организма витамини и минерали, но съвременното ежедневие
рядко набавя адекватен прием на основни хранителни
вещества, витамини и минерали за цялостно поддържане на имунната система. Затова с мултивитамините се
попълват малките пропуски в диетата.
Правилната диета за укрепване на имунитета е примамлива идея, защото хранителният дефицит нарушава
имунните функции, които имат за цел да предпазват от
патогени и токсини от околната среда. Поддържането
на имунитета е основна грижа в такива важни моменти.
Но върху имунитета влияят множество фактори, включително тютюнопушене, лоши храни, стрес, недоспиване,
употреба на алкохол и други вредни навици. Витамините
и минералите играят жизненоважна роля при определянето на функционирането на имунитета като подсилват защитния механизъм на организма. Витамините са
основна съставка, нужна на тялото за нормалното му
функциониране. Нашите тела не произвеждат повечето
витамини, необходими за добро здраве, като витамин D
и С, и трябва да се приемат редовно.
Известно е, че витамините А, С, D и Е влияят върху
ключови роли в имунната система. Витамин А помага
за поддържане на нормалното зрение, кожата, растежа
и имунитета. Витамин D3 е от основно значение за доброто усвояване на калция, но е и комплексен за имунитета. Смята се, че има централна роля във вродената
и адаптивната имунна система.
Всеизвестният витамин С играе голяма роля за синтеза
на колаген, усвояването на желязото, защита на клетките
от увреждане и повишаване на имунитета в борбата с
патогените. Като антиоксидант е от основно значение за
поддържане на механизмите на имунитета. Витамин С
помага за производството на бели кръвни клетки, участващи в изграждането на силна имунна система.
Минерали, като мед, желязо, магнезий, цинк, манган,
селен, хром, са важни за правилното функциониране на
имунитета. Дефицитът на микроелементи оказва влияние
върху различни имунни функции, като клетъчен имунен
отговор и функционирането на NK-клетките. Функционирането на имунната система и способността й да се
бори с вредни елементи изисква наличието на минерали
в достатъчни количества.

Идеалният начин да увеличите витамините и минералите
при дефицит чрез хранителния прием е да го допълвате
чрез хранителни добавки. Да, можем да извлечем нужните хранителни вещества в нужния ни обем от храната,
особено от плодовете и зеленчуците, но е факт, че не се
случва. Когато не ядем достатъчно плодове и зеленчуци,
ни липсват основни хранителни вещества, които биха
понижили рисковете от сърдечни заболявания, инсулт,
рак и други здравословни проблеми. Доказано е, че
хората в трудоспособна възраст трябва да консумират
определени количества плодове и зеленчуци дневно. Но
проучвания сочат, че това не се случва. Така мултивитаминните добавки остават единствен начин за набавяне
на липсващите хранителни вещества. Тези добавки се
явяват като застраховка, с която ежедневно да си гарантирате, че тялото получава необходимите витамини
и минерали. Те могат да компенсират недостига, който
се получава, когато не се снабдявате от храната с това,
което ни е необходимо.
С напредване на възрастта се увеличава рискът от недостиг на витамини и минерали, което допринася за
свързаните с възрастта дефицити на имунната система.
Изследванията в САЩ, Канада и Европа показват, че повече от една трета от възрастните хора имат дефицит на
поне един микроелемент, а често и на повече от един.
Понижените имунни функции обикновено се характеризират с повишени нива на възпаления, отслабена вродена имунна функция и намалена функция на Т-клетките.
Мултивитаминните и минералните добавки позволяват на
възрастните хора да се възползват от техните предимства
и да допълнят диетата си с множество хранителни вещества. Те са достъпни, не са скъпи и при нормален прием
са напълно безопасни за здравето. Данни от различни
изследвания показват, че приемът на мултивитамини с
цинк и витамин С спомага някои заболявания и неразположения да преминават с по-леки симптоми и за
по-кратко време.
В заключение може да се каже, че неадекватният прием
и недостигът на витамини и минерали може да доведе
до потискане на имунната система. Това увеличава риска
от инфекции и влошава недохранването. Следователно
добавките с мултивитамини, включващи различни микроелементи, могат да подпомогнат естествената устойчивост на организма ни срещу физичните, химичните и
биологичните патогенетични фактори от заобикалящата
ни среда. Не забравяйте – най-добре е всеки прием да
се консултира със здравен специалист.
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на Ме
SO сец
LG
AR
®

Вземете любимия си продукт от
марката SOLGAR®
с отстъпка през ноември
3865

2545

20

36

2689
51

21

C r e a t i v e

Промоцията е валидна от 01.11.2021 г. до 30.11.2021 г.
Отстъпката е валидна за всички продукти от марката.

30
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ИСО ПЛЮС БГ ЕООД: СОФИЯ: Бизнес Център Сердика • Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е • София 1330
T. 02 8220437 • Ф. 02 8220690 • www.healthyme.bg • имейл: info@iso-plus.bg •
solgar.bulgaria •
solgar_bulgaria

str. 17

Витамини и минерали

www.remedium.bg

OPTIME Липозомен витамин D,
100 мл
Иновация в хранителните
добавки за директно клетъчно
усвояване, без храносмилане.
Най-високоефективната
позната форма на добавка с
бързи резултати. Липозомите
капсуловат активното вещество
и се сливат с клетката, без
необходимост от храносмилане.

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

2435
48

3285

19
НАТУРАЛЕН ВИТАМИН
D3, 360 капки
Спомага за
нормалното развитие
и поддържането на
здрави кости и зъби
и за абсорбцията
и усвояването на
калция и фосфора.

1889

2628
ВИТАМИН C 500 mg,
120 дъвчащи
таблетки
Подобрява
състоянието на
имунната система.
Източник на
антиоксиданти. За
деца над 4 години.

2975

16

25

06

29

ЦИНК 10 mg,
100 таблетки
Подпомага
здравословното
състояние
на организма,
зарастването
на повърхностни
рани, здравето
на кожата и
имунната система.

1595
56

13

DRAGON SUPERFOODS Био
спирулина на прах, 200 г
Растителна храна с най-високо
протеиново съдържание –
65% протеин. Съдържа всички
8 незаменими аминокиселини.
CENTRUM A-Z за жени, 30 таблетки
Мултивитамини, създадени да удовлетворят
индивидуалните нужди на организма спрямо
възраст, пол и начин на живот.
Хранителна добавка. Да не се използва като заместител на
разнообразното хранене. PM-BG-CNT-20-00001

2159

18

35

1095
31

9
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928
89

7
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Диабет

... с мисъл за вас!
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2435
48

19

2735
88

21

2635
08

21
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Храносмилателна система

ПРОБИОТИК 1,5 млрд. бактерии,
100 дъвчащи таблетки
Благоприятства нормалното
храносмилане, допринася за
поддържането на естествената
устойчивост и попълването с
полезни бактерии на червата.
ОМНИ-БИОТИК 10, 10 сашета х 5 г
Професионалистът към антибиотика – здравето започва от червата. Специфичната комбинация от щамове, които действат срещу
антибиотик асоциирана диария, рецидивиращи
инфекции с Clostridium, диария от различен произход и др.

3489

2619
02

29

17

66

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

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

1005
54

2935
95

8

24

ИБЕРОГАСТ,
20 мл перорални капки, разтвор
Силата на 9 лечебни растения
за облекчаване на 6 стомашночревни симптома като: тежест,
подуване, спазми, киселини,
стомашна болка и гадене.
ЛИНЕКС Форте,
14 капсули
От първия ден на антибиотичната
терапия.

1305
75

11

Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над
3 години. Съдържа екстракти от 9 лечебни растения.
Преди употреба прочетете листовката. A 0193/15.10.2020

1045
88

8
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5629

5066
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За здрави стави и сухожилия.

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

49

95

42

46

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

47

69

40

54

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

4769

4054

GRASSBERG Колаген премиум 500,
60 капсули
Подпомага здравето на ставите.
Естествен източник на колаген.
Подсилен с витамин С. Висока
био наличност и чистота.
911 Окопник, 100 мл
Масажен гел-балсам за областта на гърба,
кръста, врата, раменете и коленете.
8 активни съставки за намаляване на
дискомфорта и облекчаване на напрежението.

525
46

4

ИДЕОС,
30 таблетки за дъвчене
За профилактика и лечение
на калциев и витамин D
дефицит, като допълнение
към специфичното лечение на
остеопороза.

Идеос 500 mg/400 IU дъвчащи таблетки е лекарствен
продукт за възрастни, без лекарско предписание. Преди
употреба прочетете листовката. ИАЛ: А 178/24.09.2009

2449

1149

10

34

2082

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

1159

1043
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АКУСТОН
Спрей за уши с натурални
масла, 300 дози
Разтваря остатъчната
ушна кал. Предотвратява
образуването на ушна кал.
Помага за поддържането
на добра ушна хигиена.
Подходящ над 3-месечна
възраст.

1325
26

COTTON line MAX
Биоразградими хартиени клечки за уши,
200 бр.

189
42

11

1
При покупка на 2 бр. CLEANIC
Клечки за уши (по избор)
получавате

АР
ПОД

ЪК

CLEANIC Naturals
Organic Cotton
Биоразградими клечки
за уши, 200 бр.

Подаръкът се получава на касата. Промоцията е валидна от
1 до 30 ноември 2021 г. или до изчерпване на подаръците.

Бамбукови изделия изместват пластмасата
От няколко месеца в ЕС е в сила директива за намаляването на ефекта върху околната среда от определени пластмасови продукти за еднократна употреба, като
сламки, прибори за хранене и клечки за уши. Директивата определя строги правила за ограничаване употребата на пластмасови изделия и опаковки. Бамбукът се
превръща в алтернатива на пластмасата. Добър пример
за промяната е предлагането на биоразградими клечки
за уши. При тях пластмасовата дръжка е заменена с
такава от биоразградим материал – бамбук или хартия,
като използваният бамбук е от биологично земеделие.
Тампоните са направени от 100% естествен памук, кой-

то е избелен без употребата на хлор. Дори опаковките
им са от рециклирана хартия. Бамбукът е изключително
възобновяем и екологичен ресурс. Той расте бързо и се
отглежда без използване на пестициди. Притежава естествени антибактериални свойства, което го прави идеален и за многократна употреба. И тъй като е естествен
продукт, с него не се тревожите за бисфенол А. Като
органичен материал той се разгражда лесно, а добивът
му става, без да се вреди на самите растения, които
продължават да растат напълно естествено. Съгласно директивата наличните количества от забранените продукти
ще продължат да се продават до тяхното изчерпване.
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765
12

6

729
83

5
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Здравословно хранене

VITALIA Мюсли, 320 г
С 30% по-малко
съдържание на захар.
Не съдържа палмово
масло и лактоза. Веган.

295
51

2

ЕРИТРИТОЛ Био на прах, 250 г
Подходящ е за консумация и
от диабетици и се счита за
много по-качествен от други
подсладители, като цикламат,
аспартам и захарин.

925
33

8

FAMILIA Bio Оригинално
швейцарско Бирхер мюсли,
450 г
Смес от 78% сурови
пълнозърнести люспи от
зърнени храни, 17% плодове
и 5% ядки. Без добавена
захар.

889
11

7

LINDT Exellеnce
Черен шоколад,
100 г
различни видове

419
56

3

5 популярни натурални алтернативи на захарта
Пчелен мед Естествен продукт, съдържащ множество хранителни вещества. Силен естествен имуностимулатор, който намалява всички възпалителни процеси и осигурява инхибин,
подобно на антибиотик вещество. Помага при стоматит върху
лигавиците и стомашни язви.
Стевия Сладкият й вкус идва от наличните в листата гликозиди.
Съдържа много полезни вещества, минерални соли, витамини
и аминокиселини. Има ниско съдържание на калории, така че
е особено полезна по време на диета или при диабет.
Еритритол Един от най-модерните подсладители е открит преди десетилетия. Не е много сладък, но е с нулев гликемичен и
много нисък инсулинов индекс, ефективно „управлява“ нивата
на кръвната захар. Има антиоксидантна активност и не причи-

нява кариес. Не предизвиква ферментация в червата и е без
слабителен ефект. Не съдържа калории.
Сорбитол Естествен заместител на захарта, извличан за промишлени цели от царевично нишесте и други суровини с нишесте. Само 2 пъти е по-сладък от захарта, но не е необходим
инсулин за усвояването му. Много хора подчертават неговия
слабителен ефект, но е подходящ за продължителна употреба.
Кокосова захар Не е така сладка като обикновената захар, но
повишава кръвната захар постепенно и също така освобождава хормона глюкагон, който помага за изгарянето на мазнините и подобрява сърдечно-съдовата функция. Препоръчва
се за хора с наднормено тегло. Предлага се както на сироп,
така и на кристали.
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1529

75
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ДЕТРАЛЕКС, 90 таблетки
Лечение на симптоми, свързани с венознолимфна недостатъчност: тежест в краката,
болка, изморени крака.
Лекарствен продукт за възрастни. Отпуска се без лекарско
предписание. Преди употреба прочетете листовката ИАЛ:
А147/08.06.2017

NATROL Л-Аргинин 3000 mg,
90 таблетки
Стимулира производството
на хормон на растежа.
Важен за производството
на азотен оксид.
Подпомага еректиалната
способност при мъжете.
За профилактика на
атеросклерозата.

5059

45

53

3869

3482

Ролята на кръвоносните съдове за здравето
Кръвоносната система в тялото ни е изградена от
сърцето и кръвоносните съдове. Благодарение на нея
кръвта достига до всички клетки и тъкани в организма, осигурявайки така необходимите им кислород и
хранителни вещества. Увреждането на големите кръвоносни съдове е опасно за здравето, а понякога
и животозастрашаващо. Случайните наранявания на
малките съдове не са опасни, но хроничните проблеми може да доведат до сериозни заболявания.
Кръвоносните съдове биват няколко вида и се различават по структура и функция. По артериите кръвта се придвижва от сърцето към другите части на
тялото, а по вените тя се движи от периферията
на тялото към сърцето. Капилярите са най-малките
кръвоносни съдове и свързват вените и артериите с
органите за обмяната на вещества.
Ако сравним човешкото тяло с град, то тогава кръвоносните съдове са водопреносната система, която
осигурява животоподдържащата за метрополиса чиста
вода. В случай на авария, водеща до блокиране на
водоснабдяването във всяка част на града, периферията първа остава без вода. По същия начин органите изпадат в беда, ако артериалните съдове не
са в състояние да доставят ефективно кръв към тях.
Болестите на артериите, които забавят притока на
кръв, се наричат болести на периферните артерии. Те
прогресират лесно и могат да доведат до коронарна
артериална болест, инфаркт или инсулт.

Причините за нарушаване здравината и еластичността
на кръвоносните съдове могат да се разделят в две
групи: наследствено или автоимунно заболяване, в
резултат на което се появяват кръвоизливи и хематоми, и неблагоприятните условия, които отслабват
организма като цяло. За основен враг на сърдечно-съдовата система се сочи холестеролът. Но той
провокира уплътняването на стените на кръвоносните
съдове, което го прави дори полезен при умерена
концентрация.
Има множество полезни вещества, които имат благоприятен ефект за здравето на кръвоносната система.
Например витамините А, С и К, както и тези от
грипа В подсилват епителната тъкан на кръвоносните
съдове. Богата на зеленчуци, плодове, бобови растения и морски дарове диета ще осигури хранителни
вещества за съдопротективен и антиварикозен ефект.
Специалистите предупреждават, че артериите и вените трябва да се подпомагат системно, а не от
време на време. Появата на разширени вени или на
първи признаци за нарушения в кръвообращението
е сигнал, че сте чакали твърде дълго. Отказването
от лошите навици и поддържането на здравословен
начин на живот могат да укрепят не само стените на кръвоносните съдове, но и сърдечно-съдовата
система като цяло. В допълнение към отказването
от тютюнопушене, алкохол и мазни храни, лекарите
препоръчват и понижаване нивата на стрес.
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12255

11030
13900

12510

15585

20485

18437

14027
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Продукти за красота

BIONIKE Defence Color
Спирала за очи
За интригуващ и съблазнителен поглед.
различни видове

3299

2639

RIMMEL Lasting Finish
Фон дьо тен, 30 мл
различни нюанси

1939
57

13

MAX FACTOR False Lash Effect
Спирала за обем, 13 мл
различни видове

2899
84

18

НОВО
COTTON Line NAIL CARE 3in1
Професионален
лакочистител, 115 мл
Овлажнява, подхранва и
заздравява ноктите. Бързо
отстранява всички лакове.
Запазва естествената
красота на ноктите.

165
24

1

BOURJOIS Velvet Ink
Течно червило, 3.5 мл
различни цветове

2355
49

16

str. 32

Грижа за лицето

www.remedium.bg

СЪБУДИ СИЯНИЕТО НА КОЖАТА СИ
САМО ЗА 7 ДНИ
NORDIC-C [VALO] GLOW RENEW NIGHT SERUM

Н А Т У РА Л Н И
С Ъ С ТА В К И

6689

5017

В Е ГА Н

С РЕЦИКЛИРУЕМИ
С Ъ С ТА В К И

ДОКАЗАН РЕЗУЛТАТ*

» По-еластична и гладка кожа: 100%
» По-сияйна и жизнена кожа: 96%
» По-мека и приятна на допир кожа: 95%
» По-хидратирана кожа: 95%
НОЩЕН ЕКСПРЕС – СЕРУМ Е С ДЕЛИКАТНА МЛЕЧНА ТЕКСТУРА, ПОДХОДЯША
ЗА ЕЖЕДНЕВНА УПОТРЕБА И ВСЕКИ ТИП КОЖА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИ:
- Раздразнена и чувствителна кожа
- Пори и черни точки
- Проблемна кожа,постакне
- Повехнал тен
- Неравномерен тен и пигментация
- Суха кожа без тонус

*клинично изследван сред 21 жени за 14 дни
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Ново начало на красотата
Навърˉили сте 50 години? Погрижете се
за кожата по най-до∙рия и възможен начин.

6339

5071
4275

3420
5769

4615
Базиран на Skin Resiliency Complex, който подо∙рява естествената спосо∙ност на кожата
да се справи със стареенето и ефектите, причинени от хормоналните промени.

GOLD
Богатият укрепващ крем подчертава
красотата на жените над 60 години.

5769

4615
Попълва нуждите от калций в кожата, намаляващ с възрастта след менопаузата. Кожата е еластична, стегната
и подхранена. С ∙огата, нежно топяща се текстура, осигурява копринено и нежно усещане при нанасяне.
* Не съдържа глутен или глутенови деривати. Тази информация е предоставена, за да позволи на лица с целиакална глутенова чувствителност да вземат информирано реˉение. ** Дори съдържанието на остатъчен никел,
може да породи алергична реакция или чувствителност, осо∙ено при хора склонни към алергия. Поради това, всяка произведена партида се анализира за да гарантира, че съдържанието на никел е по-малко от 0,00001%.
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3215

2572

3215

25

72

3355

2684
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СПЕЦИАЛНО СЪЗДАДЕНА
ЗА ЧУВСТВИТЕЛНА КОЖА

НАМАЛЯВА ТЪМНИТЕ ПЕТНА,
ИЗРАВНЯВА И ИЗСВЕТЛЯВА
ТЕНА НА КОЖАТА.
Тестван
за никел**

НЕ СЪДЪРЖА
Тестван

за никел**
Консерванти
Парфюми
Глутен*

ТЕРАПИЯ СРЕЩУ ХИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ ЗА ВСИЧКИ ТИПОВЕ КОЖА
• Намалява видимостта на тъмТЕРАПИЯ
ните
петна заСРЕЩУ
8 седмици ХИПЕРПИГМЕН°
• Предпазва
от хипер- ТИПОВЕ КОЖА
ТАЦИЯ кожата
ЗА ВСИЧКИ
пигментация
• Намалява
видимостта
на тъм• Изравнява
равномерно тена,
кожата изглежданите
сияещапетна
и млада за 8 седмици °

НЕ СЪДЪРЖА
Консерванти
Парфюми
Глутен*

DEFENCE HYDRA5

DEFENCE H

• Предпазва кожата от хиперпигментация
• Изравнява равномерно тена, кожата 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 производствена партида се анализира, за да се осигури съдържание на никел под 0,00001%.

In vivo test върху 30 лица, прилагайки защитен крем Skin-evening concentrate два пъти на ден и Anti
* Не съдържа глутен или глутенови производни. Тази информация е предоставена за да помогне на хора с „целиакална чувствително
** Дори остатъчното съдържание на никел може да доведе, особено при предразположени към алергия лица до алергични реакции ил
ствена партида се анализира, за

Бионике Defence
B-Lucent
SPF15
крем 40 мл

Бионике Defence
B-Lucent
SPF50
крем 40мл

Бионике Defence
B-Lucent
пилинг
150 мл

Бионике Defence
B-Lucent
Концентрат
30 мл

Бионике Defence
B-Lucent
капки
15мл

При покупка на Бионике Defence B-Lucent SPF50 крем 40мл или Бионике Defence B-Lucent SPF15 крем 40 мл
и Бионике Defence B-Lucent Концентрат 30 мл или Бионике Defence B-Lucent капки 15мл в един касов бон,
получавате подарък Бионике Defence B-Lucent пилинг 150 мл.
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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BIONIKE Defence Tolerance – за свръхчувствителна и нетолерантна кожа.

Успокояваща маска, 50 мл
Освежава, хидратира и
намалява зачервяването
и капилярна чупливост на
кожата.

Почистваща вода за чувствителна
кожа. Отстранява приложения грим
и натрупалите се замърсявания.
Спомага за предотвратяване
на раздразнения и възпаления.
Успокоява зачервяванията. Защитава
дехидратираните зони от напукване.

2495
47

3065
46

17

3065
46

21

200 мл

21

400 мл
AR Крем за лице, 50 мл
Облекчава неприятното
усещане на парене, опъване
и дискомфорт и служи
като чудесна основа
за грим. Успокоява вече
съществуващата проблемна
зона и предотвратява
появата на зачервявания.

3315

23

AR+ Интензивен крем за
лице, 40 мл
Спомага за намаляването
на свръхчувствителността
към външните агресивни
фактори и чупливостта на
капилярите. Подходящ за
кожа, склонна към розацея
или купероза.

Успокояващ околоочен крем,
15 мл
Укрепва естествените
защитни процеси на кожата.
Облекчава раздразненията и
зачервяванията в областта
на очите и клепачите.
Доставя дълготрайна
хидратация на клетките.

3459
21

3209
46

24

21

22

BIOTRADE Pure Skin Озаряващ
и регенериращ дневен крем
с ниацинамид и хиалуронова
киселина SPF 50+, 50 мл
Регенерира кожата и я изпълва
с плътност.

2045
38

17

LUMENE Klassikko
Лифтинг дневен крем с антиейдж ефект
SPF 30, 50 мл
Предотвратява отпускането на кожата,
попълва бръчките и възвръща еластичността.

3099

2324
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Защо се появяват бръчките и
как да се борите с тях
Бръчките са естествена част от остаряването и са най-забележими върху изложените на слънце и пред очите на околните хора части на тялото. Макар генетиката да определя
структурата и текстурата на кожата, излагането на слънце
е основна причина за бръчките, особено при хората със
светла кожа. Други фактори с принос са замърсената околна среда и тютюнопушенето. Ако бръчките Ви притесняват,
днес повече от всякога имате много възможности да ги
изгладите или да ги направите по-малко видими. Козметика, медикаменти, филъри и хирургична намеса оглавяват
списъка с ефективни действия срещу бръчките.
Първите бръчки се появяват по лицето на човек там, където
кожата естествено се нагъва по време на мимики. Появяват се защото кожата става по-тънка и по-малко еластична
с течение на времето. Освен това се появяват и по частите
от тялото, които са изложени на най-много слънце, като
лице, шия, горната част на ръцете и предмишниците. Бръчките са естествена част от остаряването и засягат всички.
В действителност бръчките се причиняват от комбинация
от фактори, някои можете да контролирате, други не. С
напредване на възрастта кожата става по-тънка, по-суха и
по-негъвкава, с други думи намалява способността й да се
предпазва от увреждане. А това води до бръчки, гънки и
линии по кожата.
Израженията на лицето, като усмивка и мръщене, водят
до развитието на фини линии и бръчки в ранна възраст.
С времето тези линии се задълбочават. Докато сме млади
кожата ни се възстановява лесно, но с напредването на
възрастта тя губи своята еластичност, което води до образуване на трайни канали. Има и други значими фактори
за развитието на бръчки, като излагане на слънце, пушене,
дехидратация, някои лекарства, екологични и генетични
фактори. Кога започват да се появяват?
На 20+
Бръчките могат да започнат да се появяват още след навършване на 20 години. Обичайно това са изразени хоризонтални линии по челото и са причинени от повдигане
на веждите. Това е нормално и съвсем не означава, че
трябва да правите само гримаси, изключващи веждите.
Качествената хидратираща и тонизира козметика е напълно
достатъчна.
На 30+
След тридесетгодишна възраст започват да се забелязват
повече линии поради прекарване на повече време на
слънце или повече присвиване на очите от това, че не носите слънчеви очила при силно слънце. По-изразени стават

бръчките от „начумерено изражение“, докато лицето е в
покой и някои смятат това за индикация, че започват други
аспекти на стареенето на лицето, като леко отпускане на
кожа около веждите. Ако не се вземат мерки, това води
до ускорено каскадно стареене в кожата. Препоръчва се
прилагане на хидратираща козметика с екстракти, допълващи естествените овлажняващи фактори на кожата. Така
кожата ще задържа повече вода, а резултатът е по-здрава
кожа с по-свеж вид.
На 40+
Вече е по-видимо, че линиите стават по-дълбоки и поподчертани, а това е съпътствано от отпускане на кожата.
Препоръчва се козметика, обещаваща най-близкото до
ретиноиден ефект – насърчаване синтеза на колаген и
предотвратяване на фотостареенето, който се наблюдава
при лекарства с рецепта. Правилните витамини стимулират
производството на колаген в кожата.
На 50+
Тогава стават постоянно видими образуващите се бръчки
около устата – от усмивка, при говорене и т.н. Ако не сте
взели мерки за кожата на лицето още на 40+ и се чувствате дискомфортно от тях, може да помислите за процедури
с филъри и ботокс.
Превенция
На първо място, съветват специалистите, защитете кожата
си от слънцето. Ограничете времето, прекарано под яркото
слънце и винаги носете подходящо за това облекло, като
шапки с широки периферии, ризи с дълъг ръкав и слънчеви
очила. И използвайте слънцезащитни продукти целогодишно, докато сте на открито. Изберете продукт за грижа за
кожата със слънцезащитен фактор (SPF) най-малко 15. Нанасяйте обилно слънцезащитен крем и повтаряйте на около
два часа и по-често, ако сте на плаж, басейн и т.н. Изберете слънцезащитна козметика, която е с широкоспектърна
защита – блокира както UVA, така и UVB лъчите.
Поддържайте добра хидратация на тялото. Сухата кожа
свива плътните кожни клетки, което може да доведе до
преждевременни фини линии и бръчки. Хидратиращата
козметика задържа влагата в кожата, което помага за маскиране на фините линии и гънки. Редовната употреба на
козметика води до забележимо подобрение в кожата чак
след няколко седмици.
Спрете цигарите и се хранете здравословно. Някои витамини имат особено добро влияние за кожата, а най-добрият
начин за набавянето им е чрез консумация на много плодове и зеленчуци.
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GARNIER Bio Anti-Age Околоочен
крем за хидратиране и озаряване
на околоочния контур с
етерично масло от лавандула,
15 мл

GARNIER Bio Anti-Age Дневен/Нощен крем против признаците на стареене
с етерично масло от лавандула, 50 мл

1349

1079

НОВО

EVELINE Organic Gold Крем за лице против
бръчки със 100% органични съставки, 50 мл

1159
85

9

REGAL Успокояваща двуфазна
мицеларна вода, 135 мл
Нежно отстранява грим и
способства за възстановяване на
естествената микробиота.

335
85

2

НОВО

VICTORIA BEAUTY Le Jardin d’Hemp
Дневен крем за лице, 50 мл
Дерматологично тествана грижа за суха и/или
чувствителна кожа.

1045
84

7

ХАРМОНИЯ
Балсам за устни, 1 бр.
Формула от натурални
съставки. Предпазва устните
от напукване и изсушаване
през всички сезони, прави ги
меки и гладки.
различни видове

125
00

1
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ПОДПОМАГА
ЕСТЕСТВЕНОТО
РАЗВИТИЕ НА
БЕБЕТО

729
56

6

*Витамин D подпомага нормалното развитие на костите и зъбите.

100
ГОДИНИ
ОПИТ
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MEDELA Solo
Електрическа помпа за кърма
С двуфазна технология на
изцеждане, която имитира
естествените сукателни
движения на бебето. Лесна
употреба: ефективна, компактна
и лека, с вградена презареждаща
се батерия и Flex технология.
BEBIVITA Bio
Млечна каша „Лека нощ“, 190 г

225
58

35899

1

PLASMON Бишкоти 6+м, 120 г
Рецепта с калций и витамини от група В,
подпомагащи детското развитие и имунната
система. Без съдържание на палмово масло.
С прецизно съотношение на хранителните
стойности, подходящи за възрастта на детето.

355
84

2

NESTLE NAN Comfortis 3 (12+м) и 4 (24+м)
Мляко за деца, 800 г
В промоцията не са включени млека за кърмачета и преходни
млека до 1 година.

3015
14

27

25129

HiPP Био зеленчуково пюре, 125 г
различни видове

БЕБЕЛАН Плодово пюре, 190 г
избрани видове

219
97

1

169
44

1
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4175

3966

4175

3966

359
51

2
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SEBAMED Baby
Успокояващо масажно олио,
150 мл

2115

16

92

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

1839

15

63

BIONIKE Triderm Baby Душ крем,
500 мл
Подходящ за ежедневно
почистване на суха и раздразнена
кожа на бебета и деца. Съдържа
глицерин от растителен
произход за овлажняване на
кожата и бадемово масло за
омекотяване и защита.

1925

1540
BIONIKE Triderm Baby Нежен
шампоан, 200 мл
Почиства косата и
чувствителната кожа на бебета
и деца, без да дразни очите.
Намалява дразненето на скалпа.
Подходящ и за честа употреба.

1535
28

12

BIONIKE Triderm Baby
Хидратиращ крем, 100 мл
Овлажнява и облекчава
дискомфорта на сухата бебешка
и детска кожа. Намалява
зачервяването и подсилва
естествената защитна кожна
бариера.
NUK
Нощна силиконова залъгалка 0-6 м, 2 бр.

1245

Специалните цени важат за всички залъгалки с марка NUK.

10

58

1785

1428
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1309
82

9

719
39

5
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YARDLEY Gentleman
Мъжка тоалетна
вода, 100 мл

3695
41

31

LA RIVE Тоалетна
вода, 90/100 мл
различни видове
мъжки и дамски
аромати

1515

1212

STR8
Тоалетна вода, 50 мл
различни видове

1415

12

03

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.

7825

5086
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1359

87
1199
59

9

1087
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NEUTROGENA
Дълбоко овлажняващо олиолосион за суха кожа, 400 мл
Уникалната Norwegian Formula
е обогатена с хидратиращ
глицерин и подхранващи
масла, които осигуряват
бърза абсорбация и 48 часа
хидратация.

999
49

REXONA
Део спрей, 150 мл
различни видове

485
15

7

3

VENUS
Душ крем, 500 мл
различни видове

LYCIA
Део спрей, 150 мл
различни видове

569
27

539
04

4

4

BIOTRADE Atopity
Успокояващ емолиентен балсам
за тяло, 400 мл
Подхранва в дълбочина,
намалява усещането за сърбеж и
раздразнение, като интензивно
овлажнява и подобрява
бариерната функция на кожата.
Подходящ за бебета, деца и
възрастни.

2845

25

61

ADIDAS
Душ гел, 250 мл
различни видове

409
48

3

str. 48

Продукти за тяло

www.remedium.bg

1065
99

1369
27

7

10

679
09

5
389
92

2

639
79

4

9

35

701

815
11

6

985
39

7

1169
77

8
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FOOTNESS Therapy
Крем за напукани пети,
50 мл
С 25% уреа и екстракт
от лайка и невен. Видим
резултат за 7 дни.

BIONIKE Triderm
Защитен крем за ръце
за чувствителна и
нетолерантна кожа, 50 мл

529
23

1995
96

4

SCHOLL Спрей за крака
и за обувки, 150 мл

15

VICTORIA BEAUTY Крем за ръце
с охлювен екстракт, 100 мл
Концентрирана грижа за кожата
на ръцете дори и при найсуровите условия!

799
19

299
09

7

2

ЦЕДРАЛЕКС, 150 мл
С екстракт от
корсикански лимон и
ментол. Облекчава
усещането за тежки и
уморени крака. Охлажда.
Хидратира.
IKAROV Органичен балсам за ръце, 50 мл
различни видове
Ако считате, че сте наблюдавали нежелани реакции при
употребата на този продукт на Сервие, моля свържете се с
нас на e-mail: pharmacovigilance.bg@servier.com,
тел.: 02 9215 755 или факс: 02 9215 738.

2269
29

19

859
87

6
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l

96% съставки
от естествен
произход*

l

Веган формула
*вкл. вода

699
89

4

NATURE BOX
душ-гел 385мл,
различни видове

989
92

1349

6

1012

BARNÄNGEN
душ-гел 400мл

BARNÄNGEN
лосион за тяло 400мл

С П ЕЧ Е Л И

769
77

399
99

5

2

FA
FA
мл,
750
-гел
душ
дезодорант, рол-он, стик,
различни видове
различни видове
FA
твърд сапун 90г,
различни видове
115

ОСМЕ ЛИ СЕ ДА ОТКРИЕШ
КРАСОТАТА НА РОДИНАТА

0

81

1.
Купи продукт Fa
за минимум 2 лв.

3

99

299

FA
дезодорант, рол-он, стик,
различни видове

3

79

265

FA
душ-гел 250мл,
различни видове

2.
Регистрирай
касовата бележка на:
www.fa-promo.bg

3.
Участвай за
ваучер за
#ПочивкаВБългария

При покупка на продукт Fa на стойност минимум 2 лв., от аптека Ремедиум и регистриране на касова бележка на
www.fa-promo.bg, участвате в томбола за спечелването на ваучер за почивка на стойност 200 лв. Изображението
на наградата е с илюстративна цел и може да се различава от реалната награда. Период на промоцията
01.11-30.11.2021г. Организатор на промоцията е Хенкел България ЕООД. Пълните правила, информация
за наградите и политиката ни за защита на личните данни, можете да намерите на www.fa-promo.bg
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BIOPHARMA
Почистващ гел за ръце, 75 мл
Почиства ръцете от всички
форми на замърсяване.

АГИВА Антибактериални мокри кърпи, 72 бр.

255
91

585
09

1

SEPTONA Антибактериални кърпи с
антисептично действие, 60 бр.
99.9% елиминират COVID вируси, бактерии
и вируси H1N1/H3N2. С антибактериално и
антисептично действие.
Съдържат 75% етилов алкохол.

409
27

3

4

SEPTONA Антибактериални мокри кърпи
лимон/зелена ябълка, 60 бр.
99.9% елиминират бактерии и вируси
H1N1/H3N2.

259
07

2

БИОЦИД. Микробиологично и дерматологично тествани.

SAFEGUARD Сапун, 90 г
различни видове

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.

309
94

2

149
27

1
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2049
37

15
1169
77

8

4245
84

31

1319
89

9

1539
54

11

879
59

6

1319
89

9
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GLISS
Шампоан, 250 мл
Балсам, 200 мл
различни видове

SCHAUMA
Шампоан, 400 мл
различни видове

559
91

499
24

3

SEBAMED
Шампоан против пърхот,
200 мл

3

SIMPLIQ Шампоан за мъже срещу
посивяване, 150 мл
Постепенно възстановява
естествения, тъмен цвят
на косата. С растителни
екстракти, богати на
фитопигменти. Видим ефект
след 5-ото измиване, който се
засилва при редовна употреба.

1909
27

1895
16

15

15

RIVANA Евкалиптово масло, 10 мл
Съдейства за премахване
на пърхота, възпрепятства
косопада, укрепва изтощената
коса. Действа ободряващо и
тонизиращо.
PANTENE Маска за коса, 300 мл
различни видове

409
48

3

1019
15

8
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1259
81

8

1395
77

9

1515

10

61
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1665
66

11

1799

1259
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17159
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35269

128

28215

69

619
64

4
11285
92

95

11285
92

95
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VITIS
Комплект за орална хигиена
Паста за зъби, 100 мл
Вода за уста, 500 мл
Ортодонтска четка за зъби

PARODONTAX Complete Protection
Паста за зъби, 75 мл
Четка за зъби

*
8

23

25

6

19

*Отстъпката е от стойността на комплекта.

09

1732

YOTUEL All-in-One
Паста за зъби, 75 мл
Бързо, безвредно и
безболезнено избелване
на зъбите!
FIXODENT Фиксиращ крем за протези, 47 г

835
26

1945
59

6

14

WELLSAMED Funny Clean
Електрическа четка за зъби за
момиче/момче
100% нежно и ефективно
премахва плаката с 8800
ротиращи движения в минута.
Компактна глава, която обгръща
зъбките за цялостно почистване.

1825
60

14

SPLAT Special Extreme White
Паста за зъби, 75 мл
Специално създадена за интензивно
избелване на зъбите.

1155
24

9
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Във всяка
бяла усмивка
има нещо
вълшебно
499
74

3

Smile on!
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BIO CARE Black & White
Четка за зъби, 2 бр.

LISTERINE Total Care
Вода за уста, 1 л
6 ползи за цялостно
здраве на устната
кухина. Премахва 99%
от бактериите.

479
59

1239
15

3

11

AQUAFRESH Big teeth
Детска паста за зъби 6-8 години, 50 мл

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

289
31

2

TRISA We Care Medium
Четка за зъби, 1 бр.
Дръжката е изработена от
100% рециклирани пластмасови
бутилки. С косъмчета,
изработени от 100% рициново
олио, които спомагат за дълбоко
почистване на междузъбното
пространство.

359
69

2

AQUAFRESH Advance Kids
Детска паста за зъби 9-12 години, 75 мл

399
19

3

429
43

3

TRISA Complete Care
Вода за уста, 500 мл
Подобрена формула за цялостна
грижа с ксилитол – за ежедневна
грижа за устната кухина и за
здрави зъби и венци.

769
77

5
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CAREFREE Duo Effect
Интимен душ гел
с алое и зелен чай,
200 мл

www.remedium.bg

CAREFREE Duo Effect
Интимна измиваща
пяна с алое и зелен
чай, 150 мл

CAREFREE Интимни кърпички с
алое и зелен чай, 20 бр.

485
64

3

DESCREET Ежедневни дамски
превръзки, 60 бр.
различни видове

429
65

3

ALWAYS
Дамски превръзки
DUO PACK
различни видове

469
22

4

519
41

339
54

4

2

LIBRESSE
Ежедневни абсорбиращи
превръзки, черни, 30 бр.
Подходящи за черно
бельо.

279
51

2

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

269
29

2
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ZIAJA
Кремообразен интимен душ гел,
500 мл
Осигурява дълготрайно
усещане за свежест. Спомага за
поддържането на оптимален pH
баланс. Подходящ за всеки тип
кожа.
различни видове

809
47

6

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

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

2625
00

21

Освежаващ интимен гел pH 5.5
Почиства и дезодорира.
Подходящ за ежедневна хигиена
както на жените, така и на
мъжете.
SENI Lady Plus Урологични подложки за жени с
лека и средна инконтиненция, 15 бр.

769
77

5

2625
00

21

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

2625
00

21
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1545
59

11

1545
59

11

1545
59

11

2029
22

15
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GLADE
Пълнител за
автоматичен
ароматизатор,
269 мл

BOTANICA Ароматни ратанови
пръчици, 80 мл
Вдъхновени от природата,
отговорни към планетата.
За уютна атмосфера във
Вашия дом. Насладете се
на опияняващото ухание от
естествени екзотични аромати.

769
15

1795

6

1257

ACE WC
Тоалетно блокче,
2 x 48 г
различни видове

BREF
Течно/Твърдо
тоалетно блокче,
1 бр.
различни видове

589
83

399
59

3

2

CERESIT Stop Aero 360
Влагоабсорбатор

2069
55

16

CERESIT Stop Aero 360
Таблетки за влагоабсорбатор,
2 х 450 г

1835
68

14
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5713

3999

2614
99

16
5831

3499

4374

3499
1229
99

7

4999

3499
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PERWOLL Течен
перилен препарат,
2.7 л
различни видове

1799
89

9

EAZY
Течен препарат за
пране, 1.1 л
различни видове

779
67

4

SAVEX
Течен перилен
препарат, 1.1 л
различни видове

599
39

5

SILAN Концентриран
омекотител,
72/58 пранета

849
25

4

PERSIL
Перилен препарат,
40/22 пранета

2015
09

12

MEDIX Alvina
Омекотител за тъкани,
1.7 л

649
87

4
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49875

39900

4998
99

24

35

98

1799

4998
99

24

3398
99

16

3398
99

16

3598
99

17
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FROSCH
Препарат за миене на съдове,
750 мл

289
31

2

HEITMANN
Спрей за дезинфекция на
повърхности и текстил, 250 мл
Отстранява повече от 99.9%
бактерии, гъбички и специални
вируси. Действа за 30 секунди.

685
82

5

ЕМЕКА
Домакинска ролка,
3 бр.

449
04

4

SOMAT
Гел/Таблетки за съдомиялна
различни видове

1649
89

9

FROSCH
Универсален
почистващ препарат,
1л

345
10

3

МИЛДЕ
Тоалетна хартия,
8 бр.

619
26

5
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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.
КЛУБ РЕМЕДИУМ
Спести сега с клубната карта на Аптеки Ремедиум!
Клуб Ремедиум представлява програма за лоялни клиенти, с която печелите винаги,
когато пазарувате! При всяка покупка*, Вие трупате точки в клубната си карта,
които се конвертират в реални пари и могат да се използват за частично или
цялостно заплащане на Вашата сметка. Няма ограничения в продуктите, за
които можете да използвате натрупания кредит в картата Ви за лоялност.
Това е нашият начин да Ви благодарим, че ни избрахте и се
връщате отново при нас.
1 точка = 1 стотинка
При всяка покупка точките се калкулират по следния начин:
0.8% от стойността на покупката до достигането на 50 точки;
1.2% от стойността на покупката при над 50 точки.
• Клубната карта може да получите от близката до вас аптека
Ремедиум, след подаване на попълнен регистрационен формуляр или да я
заявите онлайн чрез попълване на формуляр „Програма лоялност“.
• Клубната карта се активира веднага и точките започват да се натрупват още
с първата покупка.
• Клубната карта може да бъде използвана за натрупване и използване на точки във
всички физически обекти на верига „Аптеки Ремедиум“, както и в онлайн магазина
Remedium.bg, съгласно условията за участие в „Клуб Ремедиум“.
* Изключение са продуктите в промоция и стоки по линия на здравна каса.
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02 980 0230

office@remedium.bg

ÐÅÌÅDÈÓÌ - 1

ÐÅÌÅDÈÓÌ - 7

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

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

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

ÐÅÌÅDÈÓÌ - 8

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОФИС

02 953 10 33

ул. „Гео Милев“ 35

on-line магазин: www.gnc.bg

02 987 0330
02 859 30 26
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BIONIKE SKINERGY
Енергия за Ваˉата кожа

5769

4615
4275

3420
Тестван
за никел **

БЕЗ

Консерванти
Глутен*

Иновативният ADAPTOGEN COMPLEX реактивира клетъчния ∙иоенергиен
капацитет, който спомага за защита на кожата от вънˉните фактори и
намалява признаците на стареене.
Кожата е по-стегната и гладка, сякаˉ съживена.

Предложенията са валидни за периода 01-30.11.2021 г. или до изчерпване на количествата. Цените са с включен ДДС.
Някои от продуктите не се предлагат във всички обекти. Възможни са разлики в цените в различните обекти. Възможни са разлики в
цените и промоциите, обявени на сайта и тези в обектите. Във всички обекти и на remedium.bg се предлага богата гама от промоционални продукти, които не са обявени в брошурата. Заповядайте и се възползвайте или ги разгледайте на сайта ни!
Аптеки РЕМЕДИУМ си запазват правото да променят цените в посочения период.
Аптеки РЕМЕДИУМ не носят отговорност при допуснати печатни грешки.
Всички аптеки приемат ваучери за подарък
Flexi Pass и Подарък Pass, UP Томбоу, Идънред България.
Ваучер
Награда
Ваучер
Подарък
www.edenred.bg

+359 (2) 974 0220

Можете да заплатите със следните карти:

Бъдете социални

