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УНИтиърс 
Изкуствени сълзи, 10 мл
Без консервант. Със защитен, 
епителизиращ и овлажняващ 
ефект. С xипромелоза 5 mg/ml 
и декспантенол.

МУСТЕЛА 
Подхранващ стик за бебета и 
деца, 9.2 г
За сухи зони, изложени на външни 
фактори (устните и бузите). 
Подходящ за ползване както от 
първия ден на раждането, така 
и за мама.

ХЮМЕКСГРИП, 
12 таблетки и 4 капсули
При настинка и грип. 
Дневните таблетки 
облекчават симптомите и 
ободряват, нощната капсула 
има седативен ефект за 
спокоен сън.

ARKESKIN Възстановяващ 
нощен флуид за лице и шия 
за жени в менопауза, 50 мл
Специален нощен биопептид 
– регулира биологичния 
часовник, без хормонално 
действие.

764
899

https://remedium.bg/hyumeksgrip-pri-prostuda-i-grip-x12-tabletki-4-kapsuli-12223/p
https://remedium.bg/unimed-pharma-unitiars-kapki-za-ochi-h10-ml-134513/p
https://remedium.bg/mustela-hidra-stik-s-kold-krem-za-bebeta-i-detsa-za-suha-kozha-h9-2-grama-142175/p
https://remedium.bg/lierak-arkeskin-fluid-noshten-50ml-059558/p
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https://remedium.bg/search?q=%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5
https://remedium.bg/marsianci/b?sort=score-desc&#
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https://remedium.bg/doppelherz-1583/b
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SCHOENENBERGER 100% чист 
био сок от ехинацея, 200 мл
За подкрепа на имунната 
система.

1591
1989

GRASSBERG Витамин C 500 mg, 
60 капсули
Съдейства за нормална функция 
на имунната система. Подпомага 
нервната система. Спомага за 
намаляване на умората. Ключов 
елемент за образуването на 
колаген.

МОЛЕКИН Комплекс Витамин С, 
D и цинк, 30 таблетки
Допринася за поддържане на 
нормалната функция на имунната 
система. За поддържане на 
нормалното състояние на 
костите, зъбите и за нормална 
функция на мускулите.

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

4567
5709

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

3756
4695

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

2575
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https://remedium.bg/schoenenberger-bio-sok-ot-ehinatseya-za-visok-imunitet-h200-ml-19016/p
https://remedium.bg/gnc-ehinatseya-ekstrakt-500mg-h100-kapsuli-21881/p
https://remedium.bg/vitamin-s-kaps-500mg-60br-grassberg-057184/p
https://remedium.bg/gnc-vitamin-ts-s-shipki-za-visok-imunitet-h250-kapleti-138555/p
https://remedium.bg/molekin-kompleks-tb-30br-063374/p
https://remedium.bg/gnc-cat-s-claw-bark-koteshki-nokat-za-silen-imunitet-500mg-h100-kapsuli-114322/p
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https://remedium.bg/dr-niedermaier-pharma-1417/b#postFilters=price;range;5000,10000
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https://remedium.bg/zhivi-vitamini-680-grama-h30-kapsuli-9727/p
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FLORADIX Kindervital, 250 мл
Подсилващ еликсир с плодове, 
билки, 9 основни витамина 
и калций – мултивитамин за 
защита на имунната система 
на малчуганите. Течна форма за 
максимално усвояване и приятен 
сладък вкус.

1948
2435

СУПРАДИН Енерджи, 
15 ефервесцентни таблетки
Кажи стоп на умората! 
Мултивитамини и минерали с 
коензим Q10. Клинично доказана 
ефективност от първия 
прием.

FLORADIX
Мултивитамин, 250 мл
Натурална хранителна добавка, 
подходяща за цялото семейство. 
Уникална комбинация от 
9 основни витамина, ехинацея 
и семена от кола за подкрепа 
на имунитета. Билково-плодов 
имуностимулант с чудесен вкус.

2127
2659

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

NATROL Мака 500 mg, 60 капсули
Стимулира плодовитостта. 
Подпомага повишаването 
на сексуалната активност. 
Богата на селен, калций, 
магнезий и желязо. Съдейства за 
подобряване на настроението.
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https://remedium.bg/floradix-kindervital-bilkovo-plodov-eliksir-za-detsa-h250-ml-19234/p
https://remedium.bg/floradix-multivitamin-energia-ot-prirodata-h250-ml-11061/p
https://remedium.bg/dragon-superfoods-bio-spirulina-400-mg-h200-tabletki-133954/p
https://remedium.bg/natrol-maka-tb-500mg-60br-061145/p
https://remedium.bg/bayer-supradin-enerdzhi-multivitamini-i-minerali-koenzim-q10-h15-tabletki-367/p
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ТАНТУМ ФЛУ Прах за перора-
лен разтвор, 10 сашета
При настинка и грип. 
С Тантум Флу отново в 
играта!
различни вкусове

Лекарствен продукт без лекарско предписание. 
За лица над 12 години. Преди употреба прочетете листовката. 
ИАЛ: А0158/01.08.2019

COLDREX, 
24 таблетки
MaxGrip лимон, 
10 сашета
Облекчава симптомите 
при грип и простуда. 
Понижава високата 
температура. Облекчава 
болката. Не предизвиква 
сънливост.

DESPIC 911 
Безконтактен инфрачер-
вен термометър Т81
Лесен за употреба и под-
ходящ за всички възрасти. 
5 години гаранция.

ДИАЛГИН 1000 mg, 6 сашета
Патентован състав с по-бърз и 
по-мощен ефект. При болка 
и температура.

327
409

ФЛУДРЕКС 
Хот дринк, 12 сашета
Облекчава бързо симптомите 
на настинка и грип. 
Не предизвиква сънливост. 
Не съдържа захар. 
Подходящ и за диабетици.

ТЕРАФЛУ 
Усилена формула 
650 mg/10 mg/20 mg, 
14 сашета
Разбива 8 симптома на 
простуда и грип БЪРЗО!

863
1015

900
1059

3887
4319

1238
1375

Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни 
и деца над 15 години. Съдържа метамизол. Преди употреба 
прочетете листовката. А128/11.08.2016

Съдържа парацетамол. За възрастни и деца над 12 години. 
Преди употреба прочетете листовката.

Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години. 
Съдържа парацетамол. Преди употреба прочетете листовката. 
A 0221/19.09.2019

Терафлу Усилена формула е лекарствен продукт без лекарско 
предписание за възрастни и юноши над 12 години. Съдържа па-
рацетамол, фенилефринов хидрохлорид и фенираминов 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.

986
1095
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https://remedium.bg/angelini-tantum-flu-pri-nastinka-i-grip-s-vkus-na-portokal-600mg-10mg-h10-sasheta-151417/p
https://remedium.bg/dialgin-pri-bolki-i-temperatura-1000mg-x6-sasheta-111329/p
https://remedium.bg/fludreks-pri-prostuda-i-grip-za-vazrastni-h12-sasheta-10259/p
https://remedium.bg/coldrex-koldreks-maksgrip-limon-pri-nastinka-grip-i-visoka-temperatura-16317/p
https://remedium.bg/termometar-bezkontakten-inf-t81-despic-911-058043/p
https://remedium.bg/teraflu-usilena-formula-pri-prostuda-i-grip-h14-sasheta-144980/p


Настинка и грип   www.remedium.bg  

ПО-КОНЦЕНТРИРАН
ПО-МОЩЕН2x

1130
1329
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https://remedium.bg/tantum-verde-forte-sprey-pri-prostuda-i-grip-x15ml-8574/p
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МЕДИСТУС Антивирус, 10 таблетки за смучене
Надеждна защита от вируси и бактерии на 
места с повишен риск от инфекция. Действа 
превантивно или при първи симптоми. 
Клинично доказана ефективност. 
100% натурален състав. 796

995

ГРИНТУС Сироп за суха и 
влажна кашлица, 180 г
Препоръчва се при възрастни 
и деца над 1 година. Създава 
защитен слой с „ефект на 
бариера“, който успокоява 
кашлицата и защитава 
горните дихателни пътища 
от дразнещи агенти.

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

ПРОСПАН Сироп, 100 мл
Облекчава кашлицата. Втечнява 
бронхиалния секрет и улеснява 
отделянето му. Повлиява 
възпалението на дихателните 
пътища. Разширява бронхите и 
улеснява дишането.

Лекарствен продукт без лекарско предписание. Съдържа сух 
екстракт от листа на бръшлян. За възрастни и деца над 2 
години. Преди употреба прочетете опаковката. 
ИАЛ А0044/01.03.2021

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

836
1045

ГРИНТУС 
За суха и влажна кашлица, 20 таблетки
Успокоява кашлицата като предпазва 
лигавицата. 100% натурален биопродукт. 
Eднодозови таблетки за разтваряне в 
устата на основата на мед и Poliresin.

ИСЛА Медик Войс, 20 пастила
Забележимо по-бързо облекчение при 
раздразнени гласни струни и пресипнал глас. 
Двоен защитен филм: исландски лишей + 
хидрогел комплекс с хиалуронова киселина. 
Дълготрайна хидратация на мукозните 
мембрани в устната кухина и гърлото.

1512
1779

1594
1875

716
795
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1235
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https://remedium.bg/prospan-sirop-za-kashlitsa-h100-ml-1035/p
https://remedium.bg/nutrin-4975/b
https://remedium.bg/grintuss/b?sort=score-desc&#
https://remedium.bg/heksoraleten-n-tabletki-za-smuchene-pri-vazpaleno-garlo-h20-br-401/p
https://remedium.bg/isla-medik-voys-tb-20br-061374/p
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„Едно лекува, друго уврежда“ – израз в сила за много 
от днешните лекарства. Ако хората редовно четат вни-
мателно листовките на лекарствата, ще знаят, че там 
ясно са описани възможните нежелани реакции и как 
те да бъдат избегнати. А добрият личен лекар, предпис-
вайки медикаменти, ще се постарае да ги комбинира 
така, че действието на един да компенсира нежеланото 
въздействие на друг върху организма. Това, че хората 
рядко четат листовката за пациента, е проблем, но по-
лошото е, че обичаме да се самолекуваме, вземайки от 
характеристиката на продукта само информацията за 
дозирането на препарата. Сами си го предписваме, без 
да мислим са съпътстващите заболявания, характерните 
свойства и взаимодействието с други лекарства. Също 
така не ни интересува и кога е добре да вземем хапчето 
– преди, по време или след хранене, със или без вода.
Отплатата за подобно нехайство към правилата във фар-
мацевтиката идва с различни усложнения, появяващи се 
веднага или след време. И понеже повечето лекарства 
приемаме перорално (през устата), няма нищо изненад-
ващо, че именно стомахът ни поема първия удар.
Антибиотиците играят ключова роля за унищожаването 
на лошите бактерии. Но премахвайки инфекциите, в 
същото време вредят на полезните бактерии в червата. 
Резултатът от това е добре познатата ни диария след 
прием на лекарства. Как можете да извлечете ползите на 
антибиотиците, но без неприятните стомашни проблеми? 
Отговорът е в пробиотиците – предлагани на хапчета 
или на прах живи микроорганизми, които осигуряват 
чудесни ползи за здравето ни.
В червата живеят около 1000 различни вида бактерии и 
когато около 80% от тях са от полезните, вредните бак-
терии нямат ефект. Но антибиотиците променят този ба-
ланса в микробиома в полза на вредните бактерии. Така 
имунната ни система е принудена да се активира, за да 
унищожи вредните бактерии. В процеса се разрушава 
чревната лигавица, тя се възпалява и така получаваме 
свързваната с антибиотиците диария. Ето защо лекарите 
често препоръчват да приемате пробиотици, когато са 
ви предписани антибиотици.
Изборът на пробиотик също е от значение. Ако имате 
определено здравословно състояние, е добре да прие-
мате конкретен щам пробиотик или да се консултирате 
със специалист, за да намерите този, който е най-под-
ходящ за вас. Експертите са единодушни, че щамовете 
Lactobacillus и Bifidobacterium са от най-полезните за 

повечето хора. И по-специално, Lactobacillus rhamnosus 
GG и Saccharomyces boulardii могат да намалят риска 
от диария, свързана с антибиотици, докато E. coli Nissle 
1917 може да помогне за лечение на язвен колит. Съ-
щевременно пробиотиците съдържащи Lactobacillus, 
Bifidobacterium и Saccharomyces boulardii се препоръчват 
като средство за подобряване симптомите при някои 
хора със запек, синдром на раздразнените черва (IBS) и 
няколко вида диария.
Други медикаменти с вреден ефект върху стомаха и 
храносмилателната система са продаваните без рецепта 
болкоуспокояващи. Те могат да въздействат на лигави-
цата на стомаха и да причинят болки в корема, както 
и да доведат до киселини, дразнене и други стомашни 
проблеми.
Предписваните при високи нива на холестерола лекар-
ства също могат да повлияят на храносмилането и да 
причинят проблеми, като газове, запек или диария. Ма-
кар и много рядко, лекарствата за холестерол, известни 
като статини, могат да причинят и проблеми с черния 
дроб.
В същото време силните опиоидни болкоуспокояващи 
могат да причинят гадене или запек, коремни спазми 
или подуване на корема. А повечето лаксативи без ре-
цепта не помагат в тези случаи.
Анемията с дефицит на желязо обикновено се лекува с 
хранителни добавки, но те могат да причинят стомашни 
болки и запек, както и да раздразнят хранопровода.
По време на химиотерапия гадене, повръщане и диария 
са сред най-честите странични ефекти на мощните ле-
карства, използвани за лечение на рак. Лекарите често 
предписват лекарства за облекчаване на тези ефекти.
Пробиотичните щамове могат да са от помощ и в бор-
бата с респираторните вируси, но при лечение на на-
стинки и грип използването им е препоръчително като 
част от комплексната терапия. Благодарение на проби-
отиците именно в червата става образуването на за-
щитните имунни сили. Ако човек страда от обикновена 
остра вирусна инфекция на горните дихателни пътища 
без усложнения и не е приемал никакви лекарства, кои-
то могат да нарушат баланса в чревната микрофлора, 
тогава няма нужда от пробиотици. Но при наличие на 
усложнения лекар ще предпише антибиотик. Следова-
телно, всичко е свързано с нарушаването на чревната 
микрофлора, тъй като тя изпълнява редица функции, 
включително и за добрия имунитет.

Лекарствата и техният ефект върху 
храносмилателната ни система
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СУПЕР ХРАНОСМИЛАТЕЛНИ 
ЕНЗИМИ, 100 капсули
Съдържа патентована смес от 
ензими с доказана биоактивност. 
Подпомага храносмилането на 
протеините, въглехидратите и 
мазнините.

2775
3469

СМЕТКА Прах за перорална 
суспензия, диосмектит, 
10 сашета х 3 г
Лечение на остра диария при 
деца над 2-годишна възраст 
заедно с перорален разтвор 
за рехидратация, както и при 
възрастни.

Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни 
и деца над 2 години. Съдържа диосмектит. Преди употреба 
прочетете листовката! ИАЛ: А 0037/08.02.2021

БИО-КУЛТ Мигреа, 15 капсули
„Пробиотик на годината“ 
за нормална функция на 
храносмилателната и нервната 
система.

ПРОБИОТИК СЪЛЮШЪНС С 
ЕНЗИМИ 25 млрд. бактерии, 
30 вегетариански капсули
Специално разработена формула, 
подпомагаща нормалната 
храносмилателна функция. 
Клинично проучен пробиотик 
с 25 млрд. полезни бактерии, 
допълнен с джинджифил и 
фруктоолигозахариди.

ОМНИ-БИОТИК Панда, 30 сашета
Пробиотична комбинация за майката и бебето 
от първия ден на раждането. 
За жизненоважната популация от бактерии в 
детските черва. За предотвратяване появата 
на атопичен дерматит при новороденото. 
За балансирано съзряване на имунната система.

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

4458
6859

662
779

6796
7995

1007
1185

3124
3675

str. 13str. 13

https://remedium.bg/gnc-super-hranosmilatelni-enzimi-h100-kapsuli-19327/p
https://remedium.bg/gnc-probiotic-solutions-probiotik-s-25-miliarda-bakterii-enzimi-h30-kapsuli-134708/p
https://remedium.bg/smekta-pulv-3-76gr-10br-059069/p
https://remedium.bg/omni-biotic-panda-probiotik-pri-imunologichen-disbalans-za-maykata-i-bebeto-30-broya-x3-grama-69994/p
https://remedium.bg/bio-kult-migrea-multifunktsionalna-formula-za-nervnata-sistema-h15-kapsuli-150308/p
https://remedium.bg/bio-kult-kandea-probiotik-pri-vaginalna-kandidoza-i-gabichni-infektsii-h60-kapsuli-10526/p
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1736
1929

1454
1615

896
995

2267
2519
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https://remedium.bg/webber-naturals-506/b?sort=discount-desc&#
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ГИНКО БИЛОБА 60 mg, 
100 капсули
Допринася за нормалната 
функция на кръвообращението 
и поддържането на паметта и 
концентрацията.

2388
2985

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

1143
1429

RIVANA Любов и мир, 10 мл
Композиция от чисти етерични 
масла, създаваща чувство на 
любов, нежност, топлота, 
удовлетворение, лекота и 
равновесие. Укрепва вътрешния 
мир, усещането за комфорт, 
хармония и красота.

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

3135
3919

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

ГУАРАНА 250 mg, 100 капсули
Действа ободряващо на 
нервната система, подпомага 
енергийните нива и допринася 
за намаляване на чувството на 
умора. Съдържа кофеин.

2043
2725

2961
3949

650
765
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https://remedium.bg/gnc-ginko-biloba-za-pamet-i-orosyavane-60mg-h100-kapsuli-65281/p
https://remedium.bg/gnc-ginko-biloba-plyus-za-pamet-i-orosyavane-50mg-h100-kapsuli-19321/p
https://remedium.bg/gnc-magnesium-magneziy-250-mg-h90-tabletki-12733/p
https://remedium.bg/zhalt-kantarion-kaps-500mg-90br-gnc-93826/p
https://remedium.bg/gnc-guarana-250mg-h100-kapsuli-65756/p
https://remedium.bg/rivana-naturalno-maslo-lyubov-i-mir-h10-ml-23761/p
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1594
1875

5635
6629

2724
3205
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https://remedium.bg/natural-factors-444/b?sort=discount-desc&#
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2750
3055

str. 17str. 17

https://remedium.bg/vitagold-maxofen-za-zdravi-stavi-kosti-muskuli-i-nervna-sistema-h30-kapsuli-150571/p


Разширени вени и хемороиди   www.remedium.bg  

ДИВ КЕСТЕН 300 mg, 100 капсули
Благоприятства венозния тонус, 
облекчава чувство на тежест в 
краката.

3415
4269

ДЕТРАЛЕКС, 60 таблетки
Лечение на симптоми, свързани с венозно-
лимфна недостатъчност: тежест в краката, 
болка, изморени крака.
Лекарствен продукт за възрастни. Отпуска се без лекарско 
предписание. Преди употреба прочетете листовката. 
ИАЛ: А0041/27.02.2020

Появата на хемороиди за някои хора е леко неудоб-
на тема за обсъждане с личния лекар, но много по-
неудобно е да се живее с тях. Макар разговорите по 
темата да са рядкост, хемороидите са изненадващо 
често срещани, особено при хора на 40+ години 
и по време на бременност. Вероятно са по-често 
срещани и от разширените вени. А какво е общото 
между двете? Дали хемороидите са нещо като раз-
ширени вени? Какъв тип лекар трябва да посетите?
Макар хемороидите и разширените вени да се отна-
сят за медицински състояния в две отделни области 
на тялото, те са сходни. И двете възникват поради 
изпъкнали вени, породени от проблеми с венозните 
клапи. Нашите вени имат еднопосочни клапи, които 
предотвратяват натрупването на кръв и спомагат за 
правилното кръвообращение и връщането на кръвта 
обратно към сърцето. И когато тези клапи не ра-
ботят правилно, кръвта остава във вените, което ги 
кара да се разширяват и изпъкват.
В повечето случаи двете състояния могат да бъдат 
лекувани и поставени под контрол чрез полагане на 
грижи за здравето и промени в начина на живот. В 
началото, или при леки и средно тежки случаи, е 
много вероятно да се препоръча прием на храни-
телни добавки, с което да се компенсира дефицит 
в диетата. Съответните добавки за целта често са 
разработени на основата на един или няколко фла-

воноида. Това са растителни съединения с фенолни 
групи и са добре познати като средства за борба 
с венозните заболявания. Те не се произвеждат от 
организма и могат да се набавят само чрез храната 
и допълнителен прием. Почти всички плодове, зе-
ленчуци и билки съдържат някакво количество фла-
воноиди.
В природата представляват преди всичко растител-
ни пигменти, но по структура и химичен състав са 
близки до хормоните, поради което участват в поч-
ти всички процеси в тялото ни. Някои флавоноиди 
укрепват стените на кръвоносните съдове в цялото 
тяло, което води до по-здрава сърдечно-съдова сис-
тема като цяло. Това е особено полезно за страда-
щите от разширени вени, тъй като възпаленията и 
отслабените кръвоносни съдове често допринасят за 
появата на разширени вени. Извлечените от цитру-
сови плодове флавоноиди са често наричани флебо-
тоник – клас терапевтични средства, използвани за 
подобряване здравето на вените.
В случаите на тежки хемороиди или такива, които 
не се повлияват при домашно лечение, може да 
е необходима медицинска процедура и лекарства. 
Общопрактикуващият ви лекар ще ви помогне с 
това, както и проктолог – лекар, специализиран в 
заболявания на дебелото черво и ректума. А за раз-
ширените вени посетете съдов лекар (ангиолог).

Какъв лекар да посетите при 
разширени вени и хемороиди

3201
3369

str. 18str. 18

https://remedium.bg/detraleks-pri-razshireni-veni-i-hemoroidi-500mg-h60-tabletki-servier-17019/p
https://remedium.bg/gnc-horse-chestnut-div-kesten-300-mg-h100-kapsuli-4784/p


Женско здравеwww.remedium.bg  

МАСЛО ОТ ВЕЧЕРНА ИГЛИКА 
1300, 90 софтгел капсули
Богат източник на омега-6 
мастни киселини. Допринася 
за поддържането на нормалния 
хормонален баланс в женския 
организъм. Подпомага 
нормалното състояние на 
кожата.

3791
4739

ВАГИЗАН Овлажняващ крем, 25 г с апликатор
Облекчава симптомите при вагинална
сухота.

Медицинско изделие СЕ 0483.

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

АРГИНМАКС ЗА ЖЕНИ, 
90 каплети
Формула, която действа 
благоприятно на сексуалността 
при жените, включително 
повишаване на сексуалното 
желание.

4103
5129

ФЕМАРЕЛ Ричардж, 56 капсули
Без пауза в твоята менопауза! 
Облекчение на горещите вълни. 
С патентована съставка DT56а, 
ленено семе и витамин В6.

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

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

1534
1615

3305
5085

1543
1815

1410
1659

1203
1415
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https://remedium.bg/gnc-women-s-evening-primrose-oil-maslo-ot-vecherna-iglika-1300mg-h90-kapsuli-22520/p
https://remedium.bg/gnc-women-s-arginmax-arginmaks-za-zheni-formula-za-seksualno-zdrave-h90-kapleti-12662/p
https://remedium.bg/dr-wolff-vagisan-ovlazhnyavasht-krem-s-aplikator-h25-grama-10704/p
https://remedium.bg/femarelle-recharge-femarel-pri-menopauza-h56-kapsuli-139093/p
https://remedium.bg/laboratoires-iprad-sante-732/b#postFilters=category;eq;5ecc30406af72c3ad4d45a87
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17757
19730

13775
15305

11174
12415
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https://remedium.bg/omron-185/b?sort=discount-desc&#
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FAMILIA Champion Energy Plus 
Хрупкаво мюсли с магнезий, 
цинк и гуарана, 425 г 

711
889

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

YOGI TEA Detox 
Био чай, 17 пакетчета
Чаена композиция, създадена 
по законите на древната 
наука аюрведа, с органично 
отгледани суровини за 
максимална ефективност и 
наслада от билките. 

ЛУКЧЕТА Билкови пастили 
със 100% натурални 
билкови масла, 18 бр.
За спокойно гърло. 
С доказано антимикробно 
и антивирусно действие.

TIC TAC Fresh+ Бонбони, 11.9 г

DRAGON SUPERFOODS 
Чисто нерафинирано кокосово масло, 300 мл
Суперхрана, естествен антиоксидант с 
антибактериални свойства, източник на 
минерали и витамини. Полезна растителна 
мазнина за готвене с висока температурна 
точка на горене. 

296
395

098
115

093
109

620
729

790
929
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https://remedium.bg/search?q=%D0%BB%D1%83%D0%BA%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8
https://remedium.bg/familia-myusli-enerdzhi-425-grama-056750/p
https://remedium.bg/yogi-tea-detox-bio-chay-za-detoksikatsia-h17-paketcheta-18376/p
https://remedium.bg/tic-tac-3418/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/dragon-superfoods-bio-kokosovo-maslo-studeno-presovano-h300-ml-133940/p
https://remedium.bg/benlian-food-1601/b?sort=discount-desc&#
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Ксилитолът, познат още като „дървесна захар“, е ес-
тествен подсладител, който откриваме в различни 
плодове (ягоди, малини, сливи), зеленчуци (карфиол, 
гъби) и дървета (брезова дървесина). Представлява 
петвъглероден захарен полиол (алкохол), с прибли-
зително 40% по-малко калории от трапезната захар. 
Като кристален въглехидрат, наподобяващ захар, кси-
литолът има сладък и леко ментов вкус.
В много страни  ксилитолът е одобрен  за употреба 
в храни, продукти за орално здраве (паста за зъби, 
вода за уста, бонбони и дъвки) и фармацевтични 
продукти. Кампанията на Финландия „Интелигентни 
навици“ е първата програма, предназначена за нама-
ляване на случаите на зъбен кариес при деца чрез 
използването на ксилитол. Финландските, шведските 
и британските стоматологични асоциации одобряват 
употребата на ксилитол от 1988 г.  В Европа, в Азия 
и Канада „дървесната захар“ е позната със  своите 
предимства и се използва широко.
Ксилитолът е не само изцяло натурален, той има 
по-малко калории от фруктозата, глюкозата и заха-
розата. Захарозата, фруктозата и глюкозата са храни-
телни източници за бактерии от вида Streptococcus 
mutans. След като бактериите погълнат  тези захари, 
отделят отпадни продукти под формата на  биофилм 
или плака, която благоприятства развитието на зъ-
бен кариес, ако не бъде отстранена  механично. За 
разлика от тях, вместо да осигурява хранителни ве-
щества на Streptococcus mutans, ксилитолът пречи на 
метаболизма на бактериите и защитава повърхността 
на зъбите. Когато ксилитолът е наличен в клетката, 
Streptococcus mutans се свързват с протеини вместо 
със захари, и отделянето на  отпадни продукти, об-
разуващи зъбна плака, е намалено. Интересен факт 
е, че когато бактериалните щамове се опитват да 
усвоят ксилитола, подсладителят разрушава тяхната 
способност да произвеждат енергия и води до тях-
ната смърт.
Има няколко клинично значими проучвания, демон-
стриращи ползите за оралното здраве при употреба-
та на ксилитол. Най-известен с намаляването на зъб-
ния кариес, ксилитолът също подобрява слюнчестия 
поток, който насърчава нивата на pH чрез повиша-
ване на рН алкалността. Интересни са резултатите от 

клинични изследвания, които показват, че редовната 
употреба на ксилитол от майката значително нама-
лява степента на предаване на вредните бактерии 
на детето. Тъй като намалява киселинността в устата, 
рискът от ерозия на зъбния емайл също се ограни-
чава. Освен това, ксилитолът може да подпомогне 
реминерализацията на ранни лезии по зъбния емайл.
Неприятна миризма в устната кухина – причинена 
от ксеростомия, тютюнопушене и/или лош слюнчен 
поток – може също да бъде избегната, благодарение 
на  способността на ксилитола да увеличава потока 
на слюнката.
Ксилитолът може да окаже най-значимите си ползи 
при превенцията на кариеси в ранна детска възраст. 
Освен за оралната хигиена, ксилитолът има много 
други ползи за здравето и диетичното хранене на 
човека. Пациентите с диабет – хронично метаболит-
но нарушение, при което в тялото или има дефицит 
в производството на инсулин, или  хормонът не се 
използва по подходящ начин – също могат да се 
възползват от свойствата на подсладителя. Употреба-
та на ксилитол не предизвиква промени в нивата на 
кръвната захар и инсулина, намалявайки честотата на 
хипергликемия. Това е така, защото се усвоява бавно 
от тялото като въглехидрат, оставайки "извън инсули-
новата верига". Освен това, антикетогенните свойства 
на ксилитола блокират  бактериалния растеж,  което 
е допълнителна полза  за хора с диабет, които често 
страдат от трудно заздравяване на рани. 
Ксилитолът не изисква инсулин, за да навлезе в клет-
ките, което го прави отличен диетичен вариант с 
ниско съдържание на калории и ниско съдържание 
на въглехидрати. Поради идентичния вкус със захар-
та, той е идеалния заместител в хранителни режими, 
ниско въглехидратни и кето диети.
Ксилитолът е изцяло натурална, полезна за здравето 
съставка, използвана широко в много страни с голям 
успех. Доказан, че има значителни ползи за зъбите и 
цялостното здраве, този естествен подсладител нама-
лява най-вече присъствието на Streptococcus mutans, 
свързан със зъбния кариес.  Ксилитолът е идеален 
инструмент за насърчаване на здравословни навици 
за  орална хигиена и хранене сред деца и възрастни, 
поради това, че е сладък и полезен.

Ксилитолът и неговите многобройни 
ползи за здравето

str. 22str. 22
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260
325

652
815

652
815

180
225
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https://remedium.bg/lotte-confectionery-1298/b


Коса, кожа и нокти   www.remedium.bg  

... с мисъл за вас!

str. 24

https://remedium.bg/


Продукти за красотаwww.remedium.bg  

BIONIKE Defence Cover Коригиращ 
фон дьо тен флуид с високо 
покритие SPF 30, 30 мл
5 нюанса

3308
4135

BIONIKE Defence Mat-Zone 
Матиращ фон дьо тен за 
чувствителна кожа SPF 15, 30 мл
5 нюанса

2815
3519

STANDELLI 
Комплект от 5 четки за грим
Зашеметяваща празнична визия с 
висококачествени четки за грим.

BIONIKE Defence Color Lifting Фон 
дьо тен против бръчки SPF 15, 
30 мл
5 нюанса

3519
4399

BIONIKE Aknet Comfort Фон дьо 
тен за склонна към акне кожа 
SPF 30, 30 мл
4 нюанса

2452
3065

REAL TECHNIQUES 
Love IRL Perfect Base 
Комплект от 3 четки за грим

1679
2239

2680
3829

НОВО

str. 25

https://remedium.bg/bionike-defence-cover-korigirasht-fon-dyo-ten-fluid-s-visoko-pokritie-i-spf30-tsvyat-105-cognac-152612/p
https://remedium.bg/bionike-defence-color-lifting-anti-eydzh-fon-dyo-ten-za-litse-204-miel-x30-ml-133165/p
https://remedium.bg/bionike-defence-mat-zone-matirasht-fon-dyo-ten-za-litse-za-chuvstvitelna-kozha-402-sable-133158/p
https://remedium.bg/aknet-33319/b?sort=score-desc&#postFilters=category;eq;5ecc303d6af72c3ad4d45a83
https://remedium.bg/real-tehniks-set-3-chetki-04161-060751/p
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1637
2519

2486
3825

3503
5389

3169
4875

1722
2649

2047
3149
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https://remedium.bg/magnum-463/b#postFilters=category;eq;5ecc33776af72c3ad4d45d9f
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RIMMEL Oh My Gloss! 
Гланц за устни, 6.5 мл
различни нюанси

EVELINE SOS 5in1 
Серум за мигли с арган, 10 мл
Удвоява обема, удължава 
и заздравява, подхранва и 
регенерира, ускорява растежа и 
спира падането на миглите.

EYLURE Volume 
No.107 Мигли за обем 
в наситeнoчepeн 
цвят, 1 чифт

EYLURE Definition 
No.126 Мигли за 
подчертаване, 
1 чифт

MAX FACTOR Facefinity Compact 
Компактен фон дьо тен, 10 г
различни нюанси

BOURJOIS Volume Glamour Coup 
De Theatre Спирала, 7 мл
различни видове

Изкуствени мигли, 
изработени от естествен 
косъм. Могат да 
бъдат употребявани 
многократно, не тежат 
и са удобни за носене. В 
комплекта е включено и 
лепило, за лесно поставяне. 
Изкуствените мигли 
придават плътност и 
гъстота. Те се сливат с 
естествените косъмчета 
и осигуряват обем и 
дължина. С тях ще се 
радвате на атрактивна 
визия.909

1299

1000
1429

818
1169

1871
2879

696
819

1637
2339
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https://remedium.bg/rimmel-oh-my-gloss-glants-za-ustni-160-stay-my-rose-71526/p
https://remedium.bg/eveline-sos-podhranvasht-serum-za-migli-5v1-s-arganovo-maslo-h10-ml-133827/p
https://remedium.bg/eylure-definition-komplekt-s-izkustveni-migli-i-lepilo-model-126-h1-broy-147132/p
https://remedium.bg/burzhoa-spirala-glamour-coup-the-theatre-black-060741/p
https://remedium.bg/max-factor-facefinity-kompaktna-hidratirashta-pudra-02-ivory-13030/p
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1987
2839

1784
2549
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https://remedium.bg/neutrogena-2784/b#postFilters=category;eq;5ecc32f16af72c3ad4d45d01
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ПОДСИЛЕТЕ 
КРАСОТАТА НА 
ВАШАТА КОЖА

ВИДИМИ РЕЗУЛТАТИ
само за 7 дни*

Активните концентрати, които подсилват красотата на вашата кожа.
• Витамин С като антиоксидант  
• Ретинол за обновяване на кожата
• Хиалуронова киселина за хидратиране на кожата

Всеки от концентратите се предлага в течна форма, което позволява да се ползва по два начина:
2) СМЕСЕН С ДРУГ ПРОДУКТ

Нанесете 4-5 капки от 
концентрата върху 

лицето.

Добавете 4-5 капки от концентрата към 
крема, който ползвате.

Смесете ги.

Нанесете 
върху лицето

След това нанесете от 
крема, който ползвате.

1) САМОСТОЯТЕЛНО

*Тест за оценка на продукта, проведен на 150 жени (по 50 жени за всеки концентрат).
* 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%.

4559
5699
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2319
2899

1483
1745

1543
1929
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https://remedium.bg/kozmetika-1480/c#postFilters=brand;eq;5ecc2e6f6af72c3ad4d45277&postFilters=brand;eq;5ecc2f0a6af72c3ad4d45700&postFilters=brand;eq;60e41ae7f28b7c001122bd01
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Dr. TISHA AC7 
Антиакне серум с микроигли, 15 мл
Високотехнологичен гел-серум с над 
11 натурални съставки, който подобрява 
състоянието на кожата при акне, белези 
и зачервявания по лицето. Дава видими 
резултати до 7 дни.

LUMENE Klassikko 
Подмладяващ дневен крем SPF 15 против 
бръчки за всеки тип кожа, 50 мл
Формула, обогатена с над 70% натурален 
състав, арктическа изворна вода и 
арктически памук, която намалява видимите 
признаци на стареене, подмладява и освежава 
кожата. 

MISSHA M Perfect Cover 
BB Крем, 20 мл
Иновативна комбинация между 
грижа за кожата и грим: 
изравнява тена, предпазва от 
UVA и UVB лъчи, хидратира 
кожата, има дълготраен ефект, 
не омазнява.
4 цвята

1079
1349

BIONIKE Defence Mask Instant 
Glow Озаряваща пилинг маска 
за лице за потъмняла и уморена 
кожа, 75 мл
Спомага за изравняването на 
тена, ексфолира и възвръща 
свежия вид.

BIONIKE Defence Mask Instant 
Hydra Детоксикираща и 
хидратираща маска за лице за 
суха кожа, 75 мл
С двойно действие – вечер като 
маска за сън или денем като 
овлажняваща грижа.

BIONIKE Defence Mask Instant Pure 
Почистваща маска за лице за 
комбинирана и мазна кожа, 75 мл
Абсорбира излишния себум, 
елиминира мъртвите клетки, 
спомага за намаляването на 
разширените пори и се бори с 
нежеланото лъщене.

2137
2849

2546
3395

2174
2899
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https://remedium.bg/defence-mask-33329/b?sort=score-desc&#
https://remedium.bg/missha/b#postFilters=category;eq;5ecc32f36af72c3ad4d45d04
https://remedium.bg/lumene-klassikko-anti-age-krem-dneven-spf15-50ml-060138/p
https://remedium.bg/dr-tisha-ac7-anti-akne-serum-s-mikroigli-15ml-061414/p
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1583
1979
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https://remedium.bg/ikarov-zimno-podhranvashto-maslo-za-vsichki-vidove-kozha-h30-ml-152890/p
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PIZ BUIN Mountain 
Слънцезащитен крем за 
лице SPF 50+, 50 мл

ХИМАЛАЯ 
Измиващ гел, 150 мл
различни видове

591
739

Дневен крем, 50 мл Нощен крем, 50 мл Околоочен крем, 15 мл

BIONIKE Defence Успокояваща 
вода-спрей за чувствителна и 
нетолерантна кожа, 250 мл
Намалява зачервяването и 
облекчава дискомфорта.

1596
1995

NEUTROGENA Refreshingly 
Clear Измиващ гел с розов 
грейпфрут, 200 мл
Нежно почиства лицето и 
третира несъвършенствата, 
без да изсушава кожата.

LOREAL Revitalift 
Усъвършенствана грижа против 
бръчки – с нова формула, 
обогатена с пробиотици.

1222
1745

802
1145

1827
2149

str. 33str. 33

https://remedium.bg/piz-buin-mountain-planinski-slantsezashtiten-krem-spf50-h50-ml-145172/p
https://remedium.bg/bionike-defence-sprey-voda-uspokoyavashta-250ml-061165/p
https://remedium.bg/neutrogena-refreshingly-clear-izmivasht-gel-za-litse-h200-ml-155349/p
https://remedium.bg/himalaya-izmivasht-eksfoliant-za-litse-za-vseki-tip-kozha-h150-ml-18407/p
https://remedium.bg/loreal-revitalift-hidratirasht-noshten-krem-za-litse-protiv-brachki-h50-ml-7900/p
https://remedium.bg/loreal-revitalift-hidratirasht-okoloochen-krem-protiv-brachki-h15ml-7888/p
https://remedium.bg/loreal-revitalift-hidratirasht-dneven-krem-za-litse-protiv-brachki-h50ml-38/p
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2917
3889
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https://remedium.bg/collagena/b?sort=discount-desc&#
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518
609

319
375

390
459

521
579

521
579

521
579
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https://remedium.bg/bilka-209/b?sort=discount-desc&#
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GILLETTE Fusion Proglide Flexball 
Мъжка самобръсначка с 
2 ножчета

2508
3135

BIC Flex 5 Еднократна 
самобръсначка с пет ножчета, 
гъвкава глава и овлажняваща 
лента с алое вера, 3 бр.

1039
1299

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 Man Dry Touch 
Рол-он против изпотяване за 
мъже, 50 мл

1423
1779

GILLETTE 
Гел против изпотяване, 70 мл
различни видове

MENS MASTER Оцветяващ 
шампоан за коса, 10 бр. х 25 мл
100% оцветяване на белите 
коси само за 5 минути. С масло 
от канабис – подхранва и 
заздравява косъма.
различни цветове

446
469

1112
1235

951
1119
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https://remedium.bg/gillette-fusion-proglide-flex-samobrasnachka-s-2-nozhcheta-50872/p
https://remedium.bg/bionike-defence-man-dry-touch-rol-on-protiv-izpotyavane-za-mazhe-h50-ml-152531/p
https://remedium.bg/bic-flex-5-samobrasnachka-za-mnogokratna-upotreba-za-mazhe-h3-broya-154071/p
https://remedium.bg/gillette-8/b#postFilters=category;eq;5ecc33166af72c3ad4d45d28&postFilters=price;range;*,500
https://remedium.bg/alpecin-c1-energizirasht-shampoan-za-mazhe-s-kofein-protiv-kosopad-h250-ml-79608/p
https://remedium.bg/mens-master-3637/b#postFilters=category;eq;5ecc33136af72c3ad4d45d24
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60660
71365

21186
24925

8380
9859

6196
7289

3782
4449
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https://remedium.bg/braun-382/b?sort=discount-desc&#
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LYCIA Nature 
Депилиращи 
ленти за 
тяло, 20 бр. 

LYCIA Delicate 
Депилиращи 
ленти за 
тяло, 20 бр. 

LYCIA 
Депилиращ крем 
за тяло, 150 мл

WILKINSON Xtreme 3 
Дамска самобръсначка с 3 гъвкави 
ножчета върху подвижна глава, 
4 бр.
Рециклируема дръжка, 
произведена от 95% рециклирана 
пластмаса. Рециклируема 
опаковка, произведена от над 
90% рециклирана хартия.

604
755

…твоята кожа много гладка и мека задълго…

GILLETTE Venus 
Дамска самобръсначка с 
2 ножчета

1380
1725

BABE LABORATORIOS 
Алое вера гел, 300 мл 
Освежаващ гел, подходящ за 
раздразнена кожа след епилация, 
бръснене, излагане на слънце или 
козметично лечение. Хидратира, 
успокоява и омекотява кожата.

671
789

637
749

1749
2499
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https://remedium.bg/lycia-3348/b#postFilters=category;eq;5ecc33196af72c3ad4d45d2c
https://remedium.bg/uilkinsan-samobrasnachka-extreme-3-beauty-eco-green-1-broy-4n-057765/p
https://remedium.bg/babe-uspokoyavasht-100-aloe-vera-gel-h300-ml-132468/p
https://remedium.bg/gillette-venus-close-clean-damska-samobrasnachka-s-2-broya-glavi-8/p
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2745
3229

1580
1975

1537
2195

2258
2509

382
509
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Мама и бебеwww.remedium.bg  

PLASMON 
Рибно меню, 2 х 80 г
различни видове

335
419

BEBELAN Puree Зърнена каша, 190 г
различни видове

Участват пелени и гащички PUFIES Sensitive Maxi Pack. Отстъпката от 5% не е отразена в обявената цена на рафта и се получава на касата при покупка.

HIPP 
Месно пюре, 190 г
различни видове

268
335

HUMANA 
Зърнена каша, 200 г
С ценни хранителни 
вещества, необходими 
за пълноценното 
развитие на детето. 
Подбрани зърнени храни, 
без добавена захар или 
аромати.

КУПЕТЕ 2 пакета

пелени и/или гащички 
PUFIES Sensitive

и вземете 5% отстъпка.

144
169

637
749
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https://remedium.bg/plasmon-ribno-menyu-syomga-sas-zelenchutsi-za-detsa-ot-6-tia-mesets-2h80-grama-1237-153509/p
https://remedium.bg/hipp-pyure-ranni-morkovi-s-kartofi-i-syomga-za-sled-4-mesechna-vazrast-h190-gr-6105-17760/p
https://remedium.bg/humana-leka-nosht-palnozarnesta-mlechna-kasha-s-banan-sled-6-mesechna-vazrast-x-200gr-135105/p
https://remedium.bg/ovko-mlechna-kasha-yabalki-i-banani-s-elda-za-detsa-nad-5-mesetsa-h190-grama-5831-24148/p
https://remedium.bg/pufies-2787/b?sort=discount-desc&#
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1796
2395
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БОЧКО Защитен крем, 75 мл
Предпазва нежната бебешка 
кожа от неблагоприятни външни 
въздействия при разходки и игри 
на открито.

204
255

БОЧКО Крем-сапун, 75 г
различни видове

079
099

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.

NIVEA Шампоан, 500 мл

CHICCO 
Шампоан за коса и тяло, 
500 мл
Съдържа екстракт от овес. 
Нежно почиства бебешката 
кожа още от първата баня.

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

410
585

1172
1379

849
999

1709
1899
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https://remedium.bg/bochko-zashtiten-krem-za-litse-i-tyalo-za-detsa-i-bebeta-h75-ml-1057/p
https://remedium.bg/bochko-3138/b#postFilters=category;eq;5ecc331e6af72c3ad4d45d32
https://remedium.bg/chicco-shampoan-za-kosa-i-tyalo-x500-ml-20633/p
https://remedium.bg/nivea-baby-nezhen-mitselaren-shampoan-x500-ml-154615/p
https://remedium.bg/bepanten-krem-za-suha-i-razdraznena-kozha-5-h30-grama-bayer-67138/p
https://remedium.bg/beybilino-gashti-jp-4-maxi-7-13kg-50br-060104/p
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FARMONA Herbal Care Kids 
Емолиентна деликатна емулсия за 
измиване, 400 мл
Хипоалергенна формула 
с 13 органични екстракта от 
лечебни растения. 
98% натурален състав, веган. 

ТЬОПФЕР 
Детски душ гел и 
шампоан, 200 мл 

1287
1609

БОЧКО 
Антибактериален гел, 50 мл
Съдържа 70% етанол за 
ефективна дезинфекция, 
и екстракт от 
смрадлика с естествено 
противовъзпалително действие.

239
299

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

NIVEA Kids 2in1 
Душ гел и 
шампоан, 500 мл

551
689

1229
1639

1159
1655
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https://remedium.bg/farmona-herbal-kids-emulsia-izmivna-400ml-061805/p
https://remedium.bg/playgro-meki-kubcheta-za-banya-x6-broya-za-detsa-nad-6-mesetsa-0509-23997/p
https://remedium.bg/topfer-dush-gel-i-shampoan-super-sila-za-malki-geroi-x200-ml-128662/p
https://remedium.bg/nivea-22/b#postFilters=category;eq;5ecc334e6af72c3ad4d45d6d&postFilters=price;range;500,2000
https://remedium.bg/bochko-antibakterialen-gel-za-ratse-za-detsa-i-bebeta-h50-ml-16812/p
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СТЕГНАТА И ГЛАДКА КОЖА
Антицелулитна серия, специално 
създадена за  нуждите на всяка жена

Намалява мастните натрупвания 
в проблемните зони: корем, бедра и ханш

Способства за  увеличаване на стегнатостта, 
еластичността и гладкостта на кожата

Тестван 
за никел**

НЕ СЪДЪРЖА
Консерванти

Глутен*

* 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%.

Оформящ гел за тяло 
против мастни 

натрупвания. 
За чувствителна и 

нетолерантна кожа.
300 мл

Оформящ крем за 
тяло против целулит. 

За чувствителна и 
нетолерантна кожа.

200 мл

Интензивен оформящ лосион 
против целулит и мастни 

натрупвания. 
За чувствителна 

и нетолерантна кожа.
15 ампули х 10 мл

4949
5499

4949
5499

5399
5999

str. 45str. 45

https://remedium.bg/bionike-defence-body/b?sort=discount-desc&#
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877
1169

611
815

479
639

509
679

799
1065881

1175

292
389

877
1169

799
1065

611
815

701
935

str. 46str. 46

https://remedium.bg/perlier-3089/b
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BIONIKE Defence Deo 
Active 72 h Рол-он 
против интензивно 
изпотяване, 50 мл

BIONIKE Defence Deo 
Sensitive 48 h Рол-он 
против изпотяване 
за чувствителна и 
нетолерантна кожа, 
50 мл

BIONIKE Defence 
Deo 48 h Рол-он 
против изпотяване 
за свръхчувствителна 
кожа без алуминиеви 
соли, 50 мл

1367
1709

1367
1709

1596
1995

LINEA BIO 
Сорбе за тяло, 150 мл
Лека текстура. Осигурява 
дълготрайна хидратация.
различни видове

LINEA BIO 
Масло за тяло с бляскави 
частици, 250 мл
24 часа хидратация.
различни видове

LINEA BIO 
Захарен скраб за тяло с 
масло от бабасу, 350 г
различни видове

PALMOLIVE 
Душ гел, 250 мл 
различни видове

PALMOLIVE 
Душ гел, 500 мл
различни видове

469
625

476
635

626
835

365
429

547
729

str. 47str. 47

https://remedium.bg/search?q=bionike%20defence%20deo%20%D1%80%D0%BE%D0%BB-%D0%BE%D0%BD
https://remedium.bg/linea-bio-3491/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/palmolive-3359/b?sort=discount-desc&#postFilters=category;eq;5ecc33206af72c3ad4d45d35
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ZIAJA 
Душ гел, 2 х 500 мл
Обогатен с масла и 
подхранващи измивни 
агенти, които придават 
кадифена мекота, гладкост 
и аромат на кожата. 
различни видове

NATURE OF AGIVA FRUIT SALAD 
Захарен скраб за лице и тяло, 
200 мл
лимитирани аромати

524
655

VENUS 
Антибактериален течен сапун, 
250 мл

255
319

FARMONA Podologic 
Серум срещу враснали нокти, 
15 мл
Предотвратява разраняването 
на леглото на нокътя и растежа 
навътре. Омекотява, овлажнява, 
облекчава дразненето и 
подхранва нокътната плочка и 
кутикула.

FOOTNESS
Ексфолиант за крака, 75 мл
Балсам за пети, 75 мл

FELCE AZZURRA 
Течен сапун, 300 мл
различни видове

287
359

2092
2789

349
465

1+11+1
575

str. 48str. 48

https://remedium.bg/ziaja-promo-komplekt-dush-gel-za-tyalo-s-argan-i-dush-gel-za-tyalo-s-kashmir-143943/p
https://remedium.bg/farmona-pm-fluid-vrastnali-nokti-15ml-061787/p
https://remedium.bg/agiva-396/b#postFilters=category;eq;5ecc33196af72c3ad4d45d2b&postFilters=attr.promo-komplekt-21;eq;ne-21
https://remedium.bg/venus-techen-sapun-antibakterialen-300ml-114673/p
https://remedium.bg/footness-3713/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/pagliere-360/b?sort=discount-desc&#
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CHRISTINA AGUILERA 
Дамска парфюмна вода, 30 мл
различни аромати

CARLOS MOYA in Black Тоалетна вода, 100 мл
Въздействащ аромат за мъже.

ADIDAS Тоалетна вода за мъже, 100 мл
различни аромати

ELIZABETH ARDEN Green Tea 
Дамска тоалетна вода, 100 мл
различни аромати

WOMEN SECRET Intimate 
Дамска парфюмна вода, 100 мл

SCOTTISH FINE SOAPS Calluna Botanicals 
Тоалетна вода, 50 мл
Примамлив, съблазнителен и аристократичен 
аромат с нотки на детелина, кедър, роза 
дамасцена, ванилия, пачули и ветивер. 4980

6225

3275
4679

3497
4995

1840
2629

2951
4215

1301
1735

str. 49str. 49

https://remedium.bg/christina-aguilera-parfyumen-sprey-za-zheni-h30-ml-153653/p
https://remedium.bg/elizabet-arden-green-tea-sakura-blossom-edt-100ml-060720/p
https://remedium.bg/carlos-moya-toaletna-voda-za-mazhe-h100-ml-14140/p
https://remedium.bg/uomen-secret-intimate-edp-100ml-060735/p
https://remedium.bg/adidas-champions-league-toaletna-voda-za-mazhe-h100-ml-6013/p
https://remedium.bg/skotish-calluna-botanicals-edt-50ml-060466/p
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ПочистваПочиства

УкрепваУкрепва

ЗащитаваЗащитава

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

Заложете на сигурносттаЗаложете на сигурността

Smile on!

Във всяка бяла
усмивка има нещо
вълшебно 

688
809

565
665

654
769

560
659

659
775

str. 50str. 50

https://remedium.bg/elmex-3573/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/search?q=colgate%20max%20white&sort=discount-desc&#
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SPLAT Professional Biocalcium 
Комплексна паста за зъби с биоактивен калций, 
100 мл 
Предназначена за възстановяване на емайла и 
намаляване чувствителността на зъбите. 575

719

L’ANGELICA Паста за зъби, 75 мл
Осигурява здраве и грижа за устната кухина. 
Клинично тествана.
различни видове 375

469

CURAPROX Velvet CS 12 460 
Четка за зъби
Мека като кадифе! 12 460 
специални косъмчета Curen. 
За здрави, красиви зъби и здрави 
венци. Без увреждане на емайла, 
без отдръпване на венците.

LISTERINE Advanced White Mild 
Taste Вода за уста, 250 мл
Използвана 2 пъти дневно, 
доказано отстранява упоритите 
петна и предотвратява появата 
на нови. За по-бели зъби само 
след 1 седмица.

BEVERLY HILLS FORMULA 
Perfect White Black 
Неабразивна паста за ежедневна
употреба, 100 мл
Формулирана с активен въглен, 
отлично премахва петната и 
избелва зъбите. Реминерализира 
и премахва лошия дъх.

1068
1335

COREGA Фиксиращ крем за протези, 40 г
различни видове

491
655

1101
1295

671
745

str. 51str. 51

https://remedium.bg/splat-professional-biocalcium-izbelvashta-pasta-za-zabi-s-bioaktiven-kaltsiy-h100-ml-19376/p
https://remedium.bg/listerin-voda-za-usta-advanced-white-mild-250ml-057580/p
https://remedium.bg/l-angelica-4884/b#postFilters=category;eq;5ecc33c66af72c3ad4d45e03
https://remedium.bg/beverly-hills-formula-white-black-izbelvashta-pasta-za-zabi-h100-ml-3111/p
https://remedium.bg/kyuraproks-chetka-za-zabi-velvet-12460-060336/p
https://remedium.bg/corega-3443/b?sort=discount-desc&#
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548
685

5783
7229

1597
1879

str. 52str. 52

https://remedium.bg/oral-b-384/b?sort=discount-desc&#
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PARODONTAX 
Паста за зъби, 75 мл
Клинично доказано помага да спре и да 
предотврати кървенето на венците.

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

SensiKIN
Паста за зъби, 75 мл
За ежедневна грижа.

SensiKIN
Вода за уста, 250 мл
За ежедневна грижа.

SensiKIN Гел, 15 мл
Грижа при остра 
чувствителност на 
зъбите.562

865

569
949

497
765

509
599

LACALUT Red Edition ЛИМИТИРАНА СЕРИЯ 
LACALUT Aktiv Паста за зъби, 75 мл
+ Четка за зъби

*Отстъпката е от стойността на комплекта.

637
749

396
565

*

str. 53str. 53

https://remedium.bg/sensi-kin-voda-za-usta-za-chuvstvitelni-zabi-h250-ml-152482/p
https://remedium.bg/sensi-kin-gel-za-lokalno-prilozhenie-za-povishena-chuvstvitelnost-na-zabite-x15-ml-152484/p
https://remedium.bg/sensi-kin-pasta-za-zabi-x75-ml-152483/p
https://remedium.bg/parodontax-3435/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/lakalut-aktiv-75ml-pz-chetka-red-edition-063843/p
https://remedium.bg/sensodyne-complete-protection-pasta-za-chuvstvitelni-zabi-h75-ml-23981/p
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7972
9379

4180
5225

4180
5225

7231
9039

str. 54str. 54

https://remedium.bg/oral-b-384/b?sort=discount-desc&#


Грижа за косатаwww.remedium.bg  

*  Âклþченият реструктурираù балсам Shine On Nutri- Hair Restructuring conditioner * 
вклþчва консервант: behentrimonium chloride.

1940
2425

str. 55str. 55

https://remedium.bg/bionike-3200/b#postFilters=category;eq;5ecc33396af72c3ad4d45d55
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GARNIER Botanic Therapy 
Шампоан, 400 мл
Грижа от природата със 
съставки от естествен 
произход.
различни видове

WELLATON 
Боя за коса
различни нюанси

503
629

WELLAFLEX
Пяна, 200 мл
Спрей, 250 мл

SYOSS 
Шампоан/Балсам, 
440 мл
различни видове

AFRODITA 
Оцветяваща къна
Придава блясък на 
косата, заздравява косъма, 
засилва растежа и има 
противопърхотен ефект.
различни нюанси

228
285

SYOSS 
Стилизанти
различни видове

447
639

524
699

458
539

693
729
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https://remedium.bg/botanic-therapy/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/syoss-1614/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/wellaton/b?sort=score-desc&#
https://remedium.bg/ventoni-rudozem-121/b#postFilters=category;eq;5ecc33396af72c3ad4d45d55
https://remedium.bg/wellaflex/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/syoss-1614/b?sort=discount-desc&#postFilters=category;eq;5ecc333b6af72c3ad4d45d57
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PANTENE 
Шампоан, 360 мл

Стимулиращ 
шампоан за жени, 
200 мл

Енергизиращ 
тоник за жени, 
200 мл

Филмирани 
таблетки, 42 бр.

HERBAL TIME 
Обогатена хининова вода за 
коса, 200 мл
Предотвратява и намалява 
косопада като съчетава силата 
на хинина, копривата и кофеина.

236
295

BIONIKE Defence KS 
Шампоан против косопад за 
чуплива и изтъняла коса, 200 мл
Увеличава плътността и 
еластичността, укрепва 
фоликулите, възстановява 
жизнеността и блясъка.

1628
2035

PARUSAN – ефективна грижа срещу oредяваща коса и косопад. Подсилва косата от корена до връха.

NATURE BOX 
Шампоан/Балсам, 385 мл
Със студенопресовани 
натурални масла. Веган.
различни видове

596
795

1592
1769

1592
1769

1049
1165

599
799
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https://remedium.bg/bionike-defence-ks-shampoan-protiv-kosopad-za-chupliva-i-iztanyala-kosa-h200-ml-145914/p
https://remedium.bg/pantene-repair-protect-vazstanovyavasht-shampoan-za-slaba-i-uvredena-kosa-h360-ml-121466/p
https://remedium.bg/parusan-3186/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/herbal-time-hininova-voda-za-kosa-protiv-kosopad-h200-ml-144282/p
https://remedium.bg/nature-box-3612/b?sort=discount-desc&#
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877
1169 1856

2475

877
1169

1099
1465

877
1169

1154
1539

989
1319

989
1319

str. 58str. 58

https://remedium.bg/ekre-741/b?sort=discount-desc&#
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SEBAMED 
Интимен душ гел с pH 3.8, 
200 мл с помпа

BELLA Perfecta Slim 
Ултратънки дамски 
превръзки, 10 бр.
различни видове

NATURELLA 
Ежедневни дамски 
превръзки, 52 бр.

VENUS 
Интимен гел, 
200 мл

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

343
429

О.В. Organic Normal/Super 
Дамски тампони от 100% 
органичен памук, 16 бр.
Сертифицирани 
от EcocertGreenlife. 
Хипоалергенни, без избелване 
с хлор, без аромати, без 
добавени химикали.

1394
1549

291
415

199
265

404
449

458
539

str. 59str. 59

https://remedium.bg/sebamed-intimate-wash-pochistvasht-intimen-gel-s-pompa-ph-3-8-x200-ml-143558/p
https://remedium.bg/venus-1587/b#postFilters=category;eq;5ecc30406af72c3ad4d45a87
https://remedium.bg/bella-perfecta-slim-green-ultra-tanki-damski-prevrazki-s-kriltsa-h10-br-65830/p
https://remedium.bg/everyday-fresh-super-duo-damski-prevrazki-h18broya-17819/p
https://remedium.bg/naturella-camomile-normal-ezhednevni-damski-prevrazki-s-layka-h52-broya-141837/p
https://remedium.bg/dt-ob-organic-super-16br-061695/p
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1202
1849

647
809

667
889

1095
1685

str. 60str. 60

https://remedium.bg/air-wick-2826/b?sort=discount-desc&#
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GLADE Ароматна свещ, 129 г

591
739

HEITMANN Pure 
Лимонена киселина, 350 г
Натурален препарат против 
варовик за кухня, баня, 
електроуреди и арматура. 
Чист спрямо хранителни 
продукти.

492
615

VILEDA Ultramax Box Комплект за почистване 
Система от плосък моп със сгъваема дръжка и 
кофа. Подходящ за сухо и мокро почистване на 
всякакви повърхности. 

BREF Твърдо тоалетно блокче, 3 х 50 г

FRIENDLY Organic 
Органичен почистващ 
препарат за играчки и 
аксесоари, 500 мл 

MEDIX Premium 
Препарат за 
съдове, 415 мл

506
779

944
1259

4658
5175

140
165
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https://remedium.bg/gleyd-svesht-zimna-tseluvka-129g-063672/p
https://remedium.bg/bref-power-active-lemon-tvardo-toaletno-blokche-3x50-grama-155120/p
https://remedium.bg/heitmann-pure-limonena-kiselina-na-prah-h350-grama-155099/p
https://remedium.bg/frendli-preparat-za-pochistvane-i-dezinfektsia-na-igrachki-x500-ml-136171/p
https://remedium.bg/vileda-ultramax-komplekt-mop-i-kofa-za-pochistvane-144075/p
https://remedium.bg/mediks-premium-za-sadove-green-apple-415ml-063268/p
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2479
4958

2479
4958 899

1498

3199
5332

799
1332

3199
5332

str. 62str. 62

https://remedium.bg/akvafor-3603/b
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PERSIL 
Перилен препарат
60 пранета/ 
33 капсули

SEMANA Течен 
омекотител за 
дрехи, 1.7 л
различни видове

TEO Bebe Течен 
перилен препарат, 
1.1 л 

SILAN 
Омекотител, 
800/900 мл

ARIEL Течен перилен 
препарат, 2.2 л 
различни видове 

TEO Bebe Течен 
омекотител за 
дрехи, 1.9 л

302
465

1665
2379

569
599

1657
1949

683
759

683
759
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https://remedium.bg/persil-3457/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/silan-omekotitel-fresh-sky-0-900ml-058370/p
https://remedium.bg/semana-extra-fresh-blue-whisper-omekotitel-kontsentrat-h1700-ml-152366/p
https://remedium.bg/ariel-color-techen-perilen-preparat-za-tsvetni-drehi-x2200-ml-141860/p
https://remedium.bg/teo-3305/b?sort=discount-desc&#postFilters=category;eq;5ecc320e6af72c3ad4d45c53
https://remedium.bg/teo-bebe-omekotitel-lavandula-x1-9-l-145133/p
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2999
4284

4499
6922

1499
2141

2999
4614 2999

5898

3999
5713

2999
4614
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https://remedium.bg/Laica/b
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COTTON line DUO 
Тампони за грим, 120 бр.
С гладка страна за почистване 
на зоната около очите и с 
релефна – идеална за лицето. 
Произведени от 100% чист 
висококачествен памук.

ZEWA Deluxe Aroma/Kids 
3-пластови кърпички, 
60 бр. 
Меки и изключително 
здрави. Подходящи за 
всичко – от почистване 
на грим до опаковане на 
сандвичи! В рециклируема 
кутия.

ЕМЕКА Тоалетна хартия, 16 бр.

CLEANIC Pure Effect 
Тампони за почистване на грим 
от 100% памук, 50 бр.

SEPTONA 
Тампони за грим, 70 + 50 бр.
100% чист памук. Създадени по 
специална технология, която не 
оставя власинки.

SENI Active Normal Абсорбиращи гащи за 
възрастни с лека и средна инконтиненция, 
размер L, 10 бр.

142
189

194
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229
269

195
229
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https://remedium.bg/cotton-line-duo-pamuchni-tamponi-za-pochistvane-na-grim-x120-broya-133144/p
https://remedium.bg/cleanic-899/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/septona-daily-clean-tamponi-za-pochistvane-na-grim-x70-broya-98453/p
https://remedium.bg/zewa-kids-nosni-karpichki-x60-broya-16485/p
https://remedium.bg/emeka-mountain-fresh-aromatizirana-triplastova-toaletna-hartia-h16-broya-1512/p
https://remedium.bg/seni-active-normal-absorbirashti-gashti-za-vazrastni-razmer-l-h10-broya-136003/p
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https://remedium.bg/kozmetika-1480/c?sort=discount-desc&#postFilters=brand;eq;5ecc2ece6af72c3ad4d455f9&postFilters=brand;eq;5ecc30276af72c3ad4d45a39&postFilters=attr.promo-komplekt-21;eq;da-21


Подаръчни комплектиwww.remedium.bg  

FA/SCHAUMA Комплект с несесер
Душ гел, 250 мл
Дезодорант, 150 мл
Шампоан, 400 мл
различни видове 

DISNEY Frozen 
Подаръчен комплект за момиче
Тоалетна вода, 50 мл
Нежен балсам за устни, 5.7 мл
Многоцветна блестяща писалка

PANTENE Комплект с несесер
Шампоан, 300 мл
Балсам, 200 мл
Маска за коса, 160 мл
Олио за коса 7в1, 100 мл

DISNEY Spiderman 
Подаръчен комплект за момче
Шампоан за коса и тяло, 250 мл
Течен сапун, 250 мл
Изстрелващи се дискове

BU Коледен комплект
Тоалетна вода, 50 мл
Део спрей, 150 мл
Селфи ринг
различни видове

1358
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2789
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1633
1719

1614
1699
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https://remedium.bg/fa-shauma-set-blueberry-dush-krem-deo-sprey-shampoan-neseser-063506/p
https://remedium.bg/fa-shauma-set-sport-dush-gel-deo-sprey-shampoan-chanta-063507/p
https://remedium.bg/panten-set-lift-volume-shampoan-balsam-maska-maslo-neseser-063639/p
https://remedium.bg/disni-frozen-set-edt-50ml-balsam-ustni-pisalka-063367/p
https://remedium.bg/disni-spiderman-set-shampoan-techen-sapun-diskove-063365/p
https://remedium.bg/bi-yu-absolute-me-set-edt-50ml-deo-sprey-selfi-ring-063714/p


Подаръчни комплекти   www.remedium.bg  
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https://remedium.bg/nivea-22/b?sort=discount-desc&#postFilters=attr.promo-komplekt-21;eq;da-21


Подаръчни комплектиwww.remedium.bg  

STR8 Коледен комплект
Тоалетна вода, 50 мл
Део спрей, 150 мл
Душ гел, 250 мл
различни видове

OLD SPICE Captain Комплект за мъже
Душ гел и шампоан 2в1, 250 мл
Лосион за след бръснене, 100 мл
Дезодориращ стик против изпотяване, 50 мл
ПОДАРЪК Козметичен несесер

IDC Комплект с кожен несесер 
Душ гел и шампоан, 160 мл
Лосион за тяло, 60 мл
Гел за бръснене, 60 мл
Гъба панделка

ADIDAS Champions League Комплект
Тоалетна вода, 50 мл
Душ гел, 250 мл

GILLETTE Sharp Fusion 5 Комплект с несесер
Самобръсначка с 1 ножче
Гел за бръснене, 200 мл
Резервно ножче
Предпазител за пътуване

1876
1975

2849
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2150
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1492
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https://remedium.bg/str8-1778/b?sort=discount-desc&#postFilters=attr.promo-komplekt-21;eq;da-21
https://remedium.bg/ids-set-for-men-ocean-essence-99586-063769/p
https://remedium.bg/adidas-champions-league-dare-promo-edt-50ml-dush-gel-057526/p
https://remedium.bg/old-spays-promo-captain-dush-gel-ashl-deo-stik-neseser-058166/p
https://remedium.bg/zhilet-set-fusion-5-s-chka-2h-gel-predpazitel-pat-neseser-063642/p
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https://remedium.bg/neutrogena-2784/b#postFilters=attr.promo-komplekt-21;eq;da-21


Подаръчни комплектиwww.remedium.bg  

LUMENE Nordic Bloom Lumo Комплект 
Дневен крем, 50 мл + Серум, 30 мл
За еластична и стегната кожа. Против 
бръчки, отпускане и с прогресивен коригиращ 
ефект. 

IKAROV Комплект грижа за лицето в 2 стъпки 
за млада/зряла кожа
Почистващ двуфазен лосион, 100 мл
Масло, 30 мл 1980

2475

BIOTRADE Pure Skin
Ексфолиращ тоник, 60 мл
Измиваща пяна, 20 мл
Терапия срещу черни точки 
и разширени пори.

IDC Beauty Garden с 
декоративна лейка
Лосион за тяло, 100 мл
Соли за вана, 150 г
Сапун за баня, 25 г
Душ гел, 100 мл 

DIRTY WORKS Balm me up 
Крем за ръце, 30 мл
Балсам за устни, 10 г
Пила за нокти
Поддържайте ръцете и устните 
си в топформа с този удобен 
сет от овлажняващи чудеса.

DIRTY WORKS Seasons Treatings
Масло за тяло, 50 мл
Бомбичка за вана, 40 г
Балсам за устни, 10 г
Продуктите съдържат 
естествени масла от: кокос, 
ший, пчелен восък, какао, бадем 
и кафе.

8467
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https://remedium.bg/lumene-nordic-bloom-lumo-set-krem-dneven-50ml-serum-30ml-063139/p
https://remedium.bg/darti-uarks-set-balm-me-up-063755/p
https://remedium.bg/ids-set-beauty-garden-41137-063779/p
https://remedium.bg/ikarov-komplekt-grizha-za-litseto-v-2-stapki-za-mlada-kozha-152883/p
https://remedium.bg/ikarov-komplekt-grizha-za-litseto-v-2-stapki-za-zryala-kozha-152884/p
https://remedium.bg/darti-uarks-set-seasons-treatings-063761/p
https://remedium.bg/biotrade-pure-skin-eksfolirasht-tonik-i-izmivna-pyana-za-litse-153223/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.

Трайно ниски цени в

 

Ние от „Аптеки Ремедиум“ се стремим 

да отговорим на всички потребности на 

Вас, нашите клиенти.

Предлагаме Ви богат асортимент от 

стоки и знаем колко важна е за Вас 

цената, на която купувате продуктите. 

В допълнение на многобройните ценови 

промоции и промоционални комплекти, 

Ви предоставяме подбрани топ артикули 

на „Трайно ниска цена“. 

Те са обозначени с оранжев етикет в 

обектите и са с цена по-ниска от 

средната регулярна на пазара. 
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Храносмилане www.remedium.bg  Храносмилане www.remedium.bg  
 www.remedium.bg; за информация   02 980 0230

 office@remedium.bg

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

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

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

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

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

Аптеката работи с жълти и зелени рецепти. 
Официален щанд 

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

Аптеката работи с жълти и зелени рецепти. 
Официален щанд 

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

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

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

Официален щанд 

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

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

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

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

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

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

Официален щанд 

ОФИС  ул. „Гео Милев“ 35  02 987 0330 

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

 
on-line магазин: www.gnc.bg  02 859 30 26
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Предложенията са валидни за периода 01-31.12.2021 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 

1070
1189

770
855
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https://remedium.bg/dompe/b

