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PHILIPS One Blade 2620/20 
Face & Body
Подстригване, оформяне и 
бръснене при всяка дължина 
на косъма.
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BIOTRADE Pure Skin 
Озаряващ нощен флуид, 50 мл
Регенерираща и възстановяваща 
блясъка нощна грижа с активен 
комплекс от хиалуронова 
киселина, пептид и сквалан.

ДЕТРАЛЕКС, 36 таблетки
Лечение на функционални 
симптоми, свързани с остри 
хемороидални кризи.

Лекарствен продукт за възрастни. 
Отпуска се без лекарско предписание. 
Преди употреба прочетете листовката. 
ИАЛ: А0040/27.02.2020

ТАНТУМ ВЕРДЕ Форте 0.30% 
Спрей за устна лигавица, 
разтвор, 15 мл
Бърз и силен при възпаление и 
болки в гърлото! 

Лекарствен продукт без лекарско 
предписание. За възрастни. Съдържа 
бензидаминов хидрохлорид. Преди 
употреба прочетете листовката. 
ИАЛ: А0222/07.12.2020
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https://remedium.bg/filips-ured-za-podstrigvane-qp2620-056154/p
https://remedium.bg/pyuar-skin-fluid-noshten-ozaryavasht-50ml-064463/p
https://remedium.bg/detraleks-pri-hemoroidi-500mg-h36-tabletki-131653/p
https://remedium.bg/tantum-verde-forte-sprey-pri-prostuda-i-grip-x15ml-8574/p


Здравословно отслабване   www.remedium.bg  

   ВЛЕЗ В
 ЛЮБИМИТЕ
СИ ДЪНКИ!

 Пригответе се да 
ИЗГОРИте
  ИЗЛИШНОТО!

Спомага
за изгарянето 

на калориите с до

4061
5415
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https://remedium.bg/gnc-total-lean-burn-cinnamon-total-liyn-barn-s-vkus-na-kanela-h60-tabletki-12731/p
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https://remedium.bg/doppelherz-aktiv-lakto-pro-probiotik-za-regulirane-i-poddarzhane-na-chrevnata-flora-h20-kapsuli-151051/p
https://remedium.bg/dopelherts-aktiv-probiotik-za-detsa-zhel-mecheta-60br-058771/p
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https://remedium.bg/omni-biotik-hetoks-layt-sashe-3g-30br-063257/p
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https://remedium.bg/akvafor-3603/b
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SCHOENENBERGER 100% чист 
сок от артишок, 200 мл
Естественото съдържание на 
цинарин в артишока спомага 
за процесите на черния дроб и 
детоксикация на организма. 

1116
1395

ОПТИХЕПАН Слим, 30 капсули
Допринася за здравето на черния дроб и за 
поддържане на оптимално телесно тегло. 
Антиоксидант.

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

ТУРМИРИН Биослим, 60 капсули
Подобрява храносмилането, 
допринася за засилване 
на метаболизма, улеснява 
разграждането на мазнини.

НАТРОЛ Бял трън 525 mg, 
60 капсули
Мощен протектор за черния 
дроб – подпомага чернодробната 
функция, съдейства за 
възстановяване на черния 
дроб от увреждане, стимулира 
естествените процеси на 
детоксикация.
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https://remedium.bg/turmirin-bioslim-kurkuma-bioperin-za-otslabvane-h60-vegan-kapsuli-137233/p
https://remedium.bg/schoenenberger-chist-bio-sok-ot-artishok-h200-mililitra-19069/p
https://remedium.bg/gnc-milk-thistle-byal-tran-za-cheren-drob-200mg-h90-kapsuli-19325/p
https://remedium.bg/optihepan-slim-za-zdrav-cheren-drob-i-dobar-metabolizam-h30-kapsuli-145286/p
https://remedium.bg/natrol-byal-tran-525mg-h60-kapsuli-5122/p
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https://remedium.bg/Laica/b
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ФЛУДИТЕК 50 mg/ml 
Сироп карбоцистеин за 
възрастни, 125 мл
Сироп за кашлица при 
остър и хроничен бронхит. 
Улеснява отхрачването, 
подобрява дишането.

Флудитек е лекарствен продукт, без лекарско предписание. 
Преди употреба прочетете листовката. Разрешение 
№А36/10.03.2016 623

779

БРОНХОВИТАЛ Макс, 
200 мл
Подпомага самоочист-
ващата функция на 
дихателните пътища. 
За здрава имунна сис-
тема. 

ХЕЛИТУСПАН 
Сироп 7 mg/ml, 120 мл
Избор от природата за 
облекчаване на влажната 
кашлица при деца и 
възрастни.

CHICCO 
Аерозолeн инхалатор с бутало
Небулизира всички видове 
лекарства бързо и ефективно. 

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

ДЕФИБРОЗАМИН, 30 капсули
Подпомага естествените възстановителни 
сили на организма. Естествено 
възстановяване от сраствания.

11729
15639

778
915

990
1165

698
775

1449
1705

Растителен лекарствен продукт без захар, алкохол и 
оцветители. За деца над 2 години и възрастни. Съдържа сух 
екстракт от листа на бръшлян Hedera helix L., folium. 
ИАЛ А 0205/16.08.2021
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https://remedium.bg/fluditek-5-sirop-za-vazrasti-pri-zabolyavania-na-dihatelnite-patishta-x125-ml-13657/p
https://remedium.bg/apipharma-mariamed-sirop-za-uspokoyavane-na-suha-kashlitsa-h100-ml-145094/p
https://remedium.bg/chicco-2437/b#postFilters=category;eq;5ecc31f16af72c3ad4d45c32
https://remedium.bg/mirta-medicus-bronhovital-maks-sirop-za-kashlitsa-h200-ml-138181/p
https://remedium.bg/helituspan-sirop-7mg-ml-120ml-270982/p
https://remedium.bg/defibrozamin-kaps-425mg-30br-060652/p
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https://remedium.bg/herbalsept/b?sort=score-desc&#
https://remedium.bg/mukoplant-33367/b?sort=score-desc&#
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ИБУРАПИД за деца 100 mg/5 ml 
перорална суспензия, 100 мл
Понижава температурата. Об-
лекчава болката. Продължително 
действие до 8 часа. С аромат 
на ягода. Удобно и прецизно 
дозиране.

556
695

ХЕКСОРАЛ Спрей, 40 мл
При болно гърло. Интензивно 
антисептично действие. 
Лекува възпалението и облекчава 
болката.

РИНОСТОП 0.1% 
Спрей за нос, 10 мл
Ксилометазолинов хидрохлорид. 
Бързо и дълготрайно облекчава 
запушения нос. Бърз ефект: до 
2 минути след прием. Продъл-
жително действие. Приложение 
до 10 дни.

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

895
1119

ОралМед Спрей за гърло, 20 мл
Природно билково средство при 
болки в гърлото. С болкоуспокоя-
ващ, противовирусен и противо-
възпалителен ефект.

ТРАХИХЕЛП, 
20 таблетки за смучене
Хлорхексидинов дихидрохлорид/бензокаин. 
Когато те боли гърло! Повлиява възпалението 
в устната кухина и гърлото. При възпалител-
ни заболявания на устната кухина. Бързо и 
ефективно облекчава болката. Без захар.

Лекарствен продукт без лекарско предписание за деца на 
възраст от 3 месеца до 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди 
употреба прочетете листовката. А0095/21.04.2021

Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 12 го-
дини. Съдържа ацетилсалицилова киселина и аскорбинова киселина. 
Преди употреба прочетете листовката. A 0193/15.10.2020

Хексорал 0.2 mg/100 ml спрей за устна лигавица. Съдържа 
хексетидин. За възрастни и деца над 6 години. Лекарствен 
продукт без лекарско предписание. Преди употреба прочете-
те листовката. А0159/15.07.2021

За възрастни и деца над 6 години. ИАЛ А0231/10.10.2019 За възрастни и деца над 4 години. ИАЛ А245/31.10.2019
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https://remedium.bg/iburapid-detsa-susp-100mg-5ml-100ml-059808/p
https://remedium.bg/bayer-aspirin-c-pri-prostuda-grip-bolka-i-povishena-temperatura-h20-efervestsentni-tabletki-633/p
https://remedium.bg/heksoral-sprey-pri-infektsii-v-garloto-80-mg-h40-ml-400/p
https://remedium.bg/apipharma-oralmed-sprey-za-usta-pri-vazpaleno-garlo-h20-ml-145095/p
https://remedium.bg/rinostop-sprey-za-nos-0-1-h10-ml-152981/p
https://remedium.bg/trahihelp-pri-vazpaleno-garlo-5-mg-1-5-mg-h20-tabletki-za-smuchene-151607/p
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С началото на истинската зима започва и сезонът на 
острите респираторни вирусни инфекции. Обикновено 
протича от средата на декември до края на март, с 
изразени пикове на заболеваемост през януари и фев-
руари. Но това беше преди пандемията от COVID-19. И 
коронавирусът, и грипът са респираторни заболявания, 
а противоепидемичните мерки срещу COVID-19 играят 
съществена роля срещу разпространението и на дру-
ги респираторни инфекции. Но през този зимен сезон 
2021/2022 е напълно оправдано да очакваме сезонният 
грип да напомни за себе си.
Дали тази или следващата зима грипът ще се завърне с 
пълната си сила и случаите ще са много повече в срав-
нение с миналата? Според специалистите завръщането 
на грипа е неизбежно и отново ще има грипни епиде-
мии. Но е невъзможно да се прогнозира доколко и до 
каква степен ще бъде агресивен.
Може ли да се разболеете едновременно 
от грип и COVID-19
Коронавирусът и грипът са респираторни заболявания 
със сходни симптоми, но това изчерпва тяхното сход-
ство до голяма степен. Така че – да, може да боледу-
вате едновременно от грип и от COVID-19. Възможните 
усложнения са същите, характерни и за двете инфекции: 
тежко засягане на белите дробове и тяхната функция, 
както и на сърдечно-съдовата система.
В сравнение с грипа COVID-19 може да причини по-
сериозни усложнения. При коронавирусната инфекция 
минава повече време, преди да се проявят симптомите 
и развилите заболяването са заразни по-дълго време. 
Симптомите на грип, COVID-19 и други респираторни 
заболявания са сходни и различаването им не може да 
стане само въз основа на симптомите. За да се опреде-
ли каква е инфекцията и да се постави точната диагноза, 
е необходимо тестване. Ключ към разпознаването на 
заболяването може да бъде преобладаването на някои 
симптоми над други. Основните симптоми на COVID-19 
са: висока температура, продължителна кашлица, загуба 
или промяна в усещането за вкус и/или миризми.
Може ли да се заразите с грип след прекаран COVID-19
За преболедувалите COVID-19, както и за всички оста-
нали, вероятността да се разболеят от грип през зимния 
сезон е напълно еднаква. Всичко зависи от спазване-
то на лична хигиена и въведените противоепидемични 
мерки, като носене на маска и спазване на дистанция, 
особено на местата със събиране на много хора на за-

крито. Дали преболедуването на грипната инфекция ще 
премине тежко или леко е индивидуално за всеки човек.
По какво си приличат и какво отличават 
двете заболявания
Коронавирусът и грипът са респираторни заболявания 
със сходни симптоми, като висока температура, кашли-
ца и отпадналост, но между тях има и разлики, главно 
в начина на протичане. При COVID-19 се наблюдава 
постепенно развитие на заболяването, като до тежки 
усложнения се стига около седмия ден от началото на 
симптомите. За грипа знаем, че той протича остро още в 
началото и симптомите му остават силно изразени около 
5 до 7 дни, след което настъпва оздравяване.
Грипът и COVID-19 се разпространяват по еднакъв на-
чин – чрез кихане, кашлица или говорене. Човек също 
може да се зарази чрез директен физически контакт, на-
пример при здрависване. Вирусът може да се предаде и 
чрез докосване на повърхност или предмет, върху който 
той се намира, и след това със същата ръка докоснете 
устата, носа или очите си.
Каква е ефективната профилактика срещу грип
Специалистите съветват, че най-добрата профилактика 
срещу сезонния грип е ваксинацията. Поставянето на 
противогрипна ваксина е силно препоръчително, особе-
но за хората над 60-годишна възраст и малките деца. 
При тях грипът протича по-често тежко, като са възмож-
ни и усложнения. За хората с хронични белодробни и 
сърдечно-съдови заболявания противогрипната ваксина 
също е препоръчителна. Повишен риск от заразяване 
или предаване на инфекцията има и при медицинския 
персонал.
Препоръчва се противогрипната ваксина да се приложи 
поне 14 – 21 дни преди началото на циркулацията на 
грипните вируси, като за най-подходящ момент за поста-
вянето й се смята времето между началото на октомври 
и края на декември. Ваксините могат да се прилагат 
дори и в период, в който в страната вече циркулират 
грипните вируси, но при условие, че човек е здрав и 
няма остро заболяване.
В периода на пандемията от COVID-19 препоръките за 
противогрипна ваксинация са с особено значение пора-
ди вероятността от заразяване с коронавирус и грипен 
вирус, което би довело до утежняване на състоянието 
на пациента. Ефективността на противогрипните ваксини 
зависи от възрастта и имунния статус на ваксинираното 
лице.

COVID-19 в сезона на 
грипните вируси – как да ги различим

str. 10str. 10
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https://remedium.bg/baykavir-kaps-400mg-30br-vita-gold-056518/p
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https://remedium.bg/Mushroom%20Wisdom/b
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ОМНИКОД Имуно, 30 капсули
Балансирана подкрепа на цялостната имунна 
система. Бързи резултати (до 2 часа след 
прием). Патентовани натурални комплекси с 
клинично доказана ефективност.

ИНОВИРОН, 20 капсули
Мощна, съвременна, оптимизирана формула 
за имунната и дихателната система. Срещу 
най-голям брой вируси.

ОМНИКОД 
Имуно за деца (1+), 120 мл
Надеждна защита на детската 
имунна система. Натурални 
активни съставки. Бързо 
действие. С приятен за децата 
вкус.

1388
1735

2780
3475

ОМНИ-БИОТИК 6, 30 сашета
Отбор от добри бактерии за 
силен имунитет! Подобрява 
ефективността на имунната 
система, при метаболитни 
нарушения, подходящ за 
детоксикация, има антигъбично 
действие.

YOGI TEA 
Био чай джинджифил и 
лимон, 17 пакетчета
Едновременно енергизиращ, 
мек и свеж, със 
завършващо цитрусово 
присъствие – вашата 
ароматна следобедна чаша 
чай.

1334
1569

5099
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https://remedium.bg/bionat-pharma-3558/b#postFilters=category;eq;5ecc30a26af72c3ad4d45ae1
https://remedium.bg/yogi-tea-ginger-lemon-bio-ayurvedichen-chay-s-limon-i-dzhindzhifil-x17-paketcheta-18380/p
https://remedium.bg/omni-biotic-6-sinbiotik-za-chrevno-zdrave-60-grama-h30-dozi-69995/p
https://remedium.bg/inoviron-kaps-425mg-20br-057939/p
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https://remedium.bg/natural-factors-444/b?sort=discount-desc&#


Витамини и минералиwww.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.

2628
3285

GRASSBERG 
Кожа, коса и нокти, 60 капсули
Балансирана формула за красота. 
С добавени омега-3 и биотин. 
Гелкапсула за по-добро усвояване. 
1 опаковка = 2 месеца прием.

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

Хранителна добавка с подсладители. По една таблетка 
дневно за лица над 12 години.

КАЛЦИЙ + ВИТАМИН D3, 
120 каплети
Калцият поддържа нормалното 
състояние на костите и зъбите, 
допринася за нормалното 
пренасяне на нервните импулси 
и нормалната функция на 
мускулите. Витамин D допринася 
за нормалното усвояване/
използване на калция и фосфора.

1615
2019

ХРОМ ПИКОЛИНАТ 200 μg, 
90 вегетариански таблетки
Допринася за поддържането на 
нормалната концентрация на 
глюкоза в кръвта.

1468
1835

СЕЛЕН 100 μg, 
100 вегетариански таблетки
Допринася за защитата на 
клетките от оксидантен 
стрес, за нормалната функция 
на щитовидната жлеза, 
имунната система и нормалното 
състояние на косата и ноктите.

1167
1459

2167
2549

1151
1279
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https://remedium.bg/optime-d3-lipozomna-dobavka-s-povishena-usvoimost-h100-ml-146740/p
https://remedium.bg/gnc-calcium-kaltsiy-i-vitamin-d-3-h120-kapleti-68848/p
https://remedium.bg/gnc-selen-100-mkg-h100-tabletki-14782/p
https://remedium.bg/bayer-supradin-enerdzhi-multivitamini-i-minerali-koenzim-q10-h15-tabletki-367/p
https://remedium.bg/kozha-kosa-nokti-kaps-60br-grassberg-057198/p
https://remedium.bg/gnc-chromium-picolinate-hrom-pikolinat-200-mg-h90-kapsuli-84/p


Витамини и минерали   www.remedium.bg  ... с мисъл за вас!

2188
2735

1948
2435

2108
2635
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https://remedium.bg/salus-410/b#postFilters=category;eq;5ecc30966af72c3ad4d45ad3


Кости, стави и мускулиwww.remedium.bg  ... с мисъл за вас!
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https://remedium.bg/
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1196
1495

1196
1495

1196
1495

1196
14952687

3359

1087
1359
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https://remedium.bg/crosscare-898/b
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VITALIA 
Хрупкаво мюсли, 
375 г
различни видове

LINDT Exellеnce 
Черен шоколад, 100 г
различни видове

Заместител на захарта е продукт, който имитира ней-
ния вкусов ефект. Подсладителите биват синтетични 
и натурални. Синтетичните са направени от хими-
чески съединения, а естествените – от натурални 
продукти. Основната разлика между двата вида под-
сладители е в енергийната им стойност. Изкуствените 
подсладители са без калории и напълно се изхвърлят 
от организма. Натуралните имат различна степен на 
калоричност и се разграждат много по-бавно от за-
харта, без да предизвикват рязко отделяне на инсу-
лин в кръвта. Трябва да отбележим и изключенията 
– стевия и еритритол, които изобщо нямат енергийна 
стойност и не участват в метаболизма на въглехидра-
тите, въпреки че са натурални. Освен това изкустве-

ните подсладители са много по-сладки в сравнение 
със захарта, така че те могат да се използват в много 
малки дози. Натуралните подсладители могат да са 
по-малко сладки и по-сладки от обикновената захар.
На фона на масовото увлечение към диети и здраво-
словно хранене, в интернет има много информация 
за вредите от някои диетични продукти. Това важи 
и за подсладителите, използвани в диетични храни. 
Причината обикновено е непроверена информация и 
недостатъчни научни изследвания. Очевидните ползи 
от използването на повечето подсладители са доказа-
ни в множество проучвания. Най-важната препоръка 
при използване на всеки подсладител е да не се 
превишава дневната му доза.

Изкуствени срещу натурални подсладители

433
509

ЕРИТРИТОЛ Био на прах, 250 г
Натурален подсладител, от 
който не се усвояват калории, 
затова е популярен като 
продукт с 0 калории. Подходящ 
е за диабетици. Може да се 
ползва като заместител на 
захарта в различни рецепти и за 
подслаждане на напитки.

786
925

КОРЕН ОТ КУРКУМА 
Био на прах, 150 г
Суперхрана. Добавена 
към пилешката супа или 
зеленчуковото къри, тя 
придава освен вкусови, но и 
силно лечебни свойства. Био 
куркумата е с още по-наситен 
вкус и наличие на повече 
биоактивни вещества.

693
815

356
419
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https://remedium.bg/dragon-superfoods-bio-kurkuma-na-prah-h150-grama-141197/p
https://remedium.bg/vitalia-crunchy-muesli-kranchi-myusli-s-banan-i-shokolad-x375-grama-140369/p
https://remedium.bg/lind-excellence-shokolad-intense-orange-100-grama-057220/p
https://remedium.bg/eritritol-prah-bio-250gr-dragon-056134/p


Нервна система   www.remedium.bg  

1067
1255
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https://remedium.bg/magcombo-magneziy-kompleks-za-muskuli-i-nervna-sistema-940mg-h20-kapsuli-147082/p


Нервна системаwww.remedium.bg  

ДЕПРЕВИТАЛ, 40 капсули
Допринася за поддържането на нормална 
психична функция. Подкрепя нормалната 
физиологична функция при панически 
възприятия, емоционалност, немотивираност 
и ниско самочувствие.

РЕМОСТАБИЛ, 30 капсули
Комплекс с триптофан, магнезий и 
растителни екстракти за: спокойствие, 
баланс, концентрация и спокоен сън.

1334
1569

919
1149

За много хора е трудно да разберат какво им се 
случва, когато се сблъскат с необясними и мъчител-
ни пристъпи на безпокойство и силна тревога. Това 
е паник атака. Състояние, предизвикващо изпитване 
на силен страх и притеснение, протичащо заедно 
с обезсърчаващи физически симптоми: недостиг на 
въздух, изпотяване, замайване и учестен пулс. Паник 
атаката е едновременно ужасяващо и изтощително 
преживяване. Най-често тези атаки представляват 
проявяване на паническо разстройство, но могат да 
бъдат и проявление на други тревожни състояния. 
Макар да са неприятни и да предизвикват диском-
форт, те не са животозастрашаващи. Това не озна-
чава, че можете лесно да се справите с тях, защото 
може и да се усилят. Затова е добре да се потърси 
помощ от специалист – психиатър или психотера-
певт.
Понякога пристъпите на паника започват след зна-
чими промени в живота, а най-често стават, когато 
сме подложен на голямо психическо напрежение – 
стрес. Пристъп на паник атака може да бъде пре-
дизвикан и от приемане на определени лекарства 
или стимуланти – от кофеин до силни стимуланти на 
централната нервна система. Не на последно място, 
състоянието може да е признак за депресия.
Вероятно най-неприятното последствие от паник ата-
ките е силният страх от нова атака. Този страх може 
да доведе до промени в поведението или развитие 

на фобии, като умишлено избягване на срещи с 
тълпи от хора, посещаване на супермаркети или из-
ползване на обществения транспорт.
Ако изпитвате притеснение от преживяното или от 
вероятността да се повтори, потърсете консултация 
с лекар. Помощта на специалист е наложителна и 
когато вашите притеснения или чувството на страх и 
безпокойство влияят на работа или ежедневието ви, 
както и когато забележите промени в поведението 
си в резултат на паник атака.
Тъй като никой не е застрахован от попадане в 
такава ситуация, ето няколко прости техники за про-
тиводействие:
• Регулиране на дишането. Хипервентилацията на 
белите дробове по време на атака нарушава газовия 
баланс в кръвта, което причинява още по-голяма 
тревожност и задух. За да нормализирате този ба-
ланс можете да дишате в хартиена торбичка – рав-
номерно и бавно. Така ще поддържате съдържание-
то на въглероден диоксид в норма.
• Фокусиране. Превключете фокуса си върху пред-
мет или събитие, бройте от сто до едно или гово-
рите с някой близък по тема, която не е свързана с 
причините за паниката.
• Самообучение. Повтаряйте си по време на атака, 
че след няколко минути ще отмине и всички тези 
симптоми не са опасни и не представляват заплаха 
за живота ви.

Какво се случва, когато паниката и 
тревогата надделеят
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https://remedium.bg/deprevital-kaps-475mg-40br-064297/p
https://remedium.bg/remostabil-pri-nespokoystvie-i-naprezhenie-h30-kapsuli-143632/p


Женско здраве   www.remedium.bg  

1958
2175

3554
3949

9068
10075

2561
2845
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https://remedium.bg/nature-s-way-16/b?sort=discount-desc&#


Женско здравеwww.remedium.bg  

ФЕМИБИОН 1, 28 таблетки 
Подпомага жената и бебето от момента 
на планирането и в периода на ранната 
бременност, до края на 12-та седмица от 
бременността.

КЛИМЕНУМ, 
28 таблетки ден + 28 таблетки нощ
Хранителна добавка с благоприятен ефект 
върху симптомите при жени в менопауза.

ГАЛАКТОЖИЛ, 24 сашета
Естествено решение за стимулиране на 
лактацията. Уникална комбинация от 
концентрирани растителни екстракти: 
ечемичен малц, копър, анасон и калций. 1631

2039

ФеминХелп, 56 таблетки
Допринася за контролирането на неволно 
изпускане на урина.

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

2405
2829

2265
2665

2121
2495

1152
1355
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https://remedium.bg/femibion-1-tb-28br-056667/p
https://remedium.bg/galactogil-za-stimulirane-na-laktatsiata-h24-sasheta-130734/p
https://remedium.bg/klimenum-sistema-den-i-nosht-pri-menopauza-h28-28-tabletki-128135/p
https://remedium.bg/feminhelp-pri-inkontinentsia-h56-tabletki-132481/p
https://remedium.bg/intimo-help-za-vaginalni-infektsii-h14-vaginalni-tabletki-naturprodukt-24588/p


Кости, стави и мускули   www.remedium.bg  

2870
3189 4235

4705

5066
5629
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https://remedium.bg/search?q=webber%20naturals%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD


Продукти за красота www.remedium.bg  

LYCIA Клещи,
различни видове

LYCIA Ножичка
различни видове

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

Volume Спирала за обем, 8 мл
Подходяща за чувствителни 
очи и хора, носещи контактни 
лещи. Кремообразната формула 
на спиралата осигурява незабавен 
ефект на фалшиви мигли, 
интензивен обем и интригуващ 
поглед.

BIONIKE Defence Color

Extra Volume Спирала за 
екстремно обемни мигли, 11 мл
Покрива миглите една по 
една, допринасяйки за ефекта 
на извиване. Благодарение на 
апликатора умножава обема на 
миглите 3 пъти само след две 
нанасяния.

3D Volume Спирала за мигли с 
3D ефект, 11 мл
Кремообразна формула с 
незабавен 3D ефект, която с 
едно движение ви осигурява 
обемни, дълги и извити мигли 
за интригуващ и съблазнителен 
поглед.

2639
3299

1023
1279

1056
1509

1383
1975
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https://remedium.bg/spirala-za-migli-31899/c#postFilters=brand;eq;5ecc2f1f6af72c3ad4d45731
https://remedium.bg/misha-spirala-4d-black-062412/p
https://remedium.bg/search?q=lycia%20%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%89%D0%B8
https://remedium.bg/search?q=lycia%20%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0


Продукти за красота   www.remedium.bg  

1267
1949

1904
2929

1583
2435

1856
2855
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https://remedium.bg/magnum-463/b#postFilters=category;eq;5ecc337c6af72c3ad4d45da6&postFilters=category;eq;5ecc337c6af72c3ad4d45da5


Продукти за красотаwww.remedium.bg  

1267
1949

1141
1755

1082
1665

1193
1835
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https://remedium.bg/pinseta-31905/c?sort=discount-desc&#postFilters=brand;eq;5ecc2d6c6af72c3ad4d44ed5
https://remedium.bg/magnum-463/b?sort=discount-desc&#postFilters=category;eq;5ecc337f6af72c3ad4d45da9


Грижа за лицето   www.remedium.bg  

1252
1565

str. 28str. 28

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


Грижа за лицетоwww.remedium.bg  

Ремоделиращ 
лифтинг крем за 
нормална и 
ком∙инирана 
чувствителна кожа 
Дъл∙оки ∙ръчки
50 ml

Ремоделиращ 
лифтинг ∙алсам 
за суха и много суха 
чувствителна кожа
Дъл∙оки ∙ръчки
50 ml

Изглаждащ 
серум-

концентрат 
Укрепва, 
изглажда, 
озарява за 

чувствителна и 
нетолерантна 

кожа 30 ml

Серум за 
околоочния контур 
Редуцира 
∙ръчките, 
тъмните кръгове 
и подпухналостта 
за чувствителна 
и нетолерантна 
кожа 15 ml

Ревитализиращ и 
изглаждащ ∙алсам 
за суха 
чувствителна и 
нетолерантна 
кожа 
Ранни ∙ръчки
50 ml

Ревитализиращ 
изглаждащ крем за 
нормална и 
ком∙инирана 
чувствителна и 
нетолерантна кожа 
Ранни ∙ръчки
50 ml

3847
4809

4303
5379

5015
6269

3420
4275
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https://remedium.bg/defence-xage-33334/b?sort=discount-desc&#
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711
889

4532
5665

3767
4709

2175
2719

1580
1975
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https://remedium.bg/eucerin-526/b?sort=discount-desc&#
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500 мл 100 мл 2479
3099

EVELINE 
Подхранващ дневно-нощен крем, 50 мл
Ново измерение в антиейдж грижата за 
кожата. Имплантиране на златни нишки за 
лифтинг ефект. 
различни възрасти

NIVEA Q10 Energy 
Дневен крем против бръчки 
SPF 15, 50 мл

NIVEA Q10 Power 
Дневен/Нощен крем против 
бръчки, 50 мл

NIVEA Energy 
Мицеларна 
вода с 
витамин C, 
400 мл

BIONIKE Defence Мицеларна 
вода за лице, очи и устни за 
чувствителна и нетолерантна 
кожа. Успокоява раздразненията 
и зачервяванията. Тонизира, 
премахва натрупалите се 
замърсявания и грим. Запазва 
кожната бариера и доставя 
усещане за комфорт и лекота.

655
819

LUMENE Arctic Hydra Care 
Хидратиращо и успокояващо 
олио-серум, 30 мл
Подходящо за суха, 
дехидратирана и чувствителна 
кожа. С 98% натурални 
съставки. Заличава 
зачервяванията и омекотява 
сухите участъци. Премахва 
чувството на опънатост. 

1674
1969

1725
2029

594
699

1271
1495

5392
7189
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https://remedium.bg/defence-33321/b?sort=score-desc&#postFilters=category;eq;5ecc32e86af72c3ad4d45cf6
https://remedium.bg/eveline-gold-lift-expert-dneven-i-noshten-krem-za-litse-protiv-brachki-60-h50-ml-141077/p
https://remedium.bg/lumene-arctic-hydra-care-hidratirashto-i-uspokoyavashto-olio-serum-za-suha-i-mnogo-suha-kozha-h30-ml-150320/p
https://remedium.bg/Nivea_Q10/b?sort=score-desc&#
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MEDIX Alvina Baby
Омекотител за тъкани, 
925 мл

295
369

PAMPERS Кърпички
Coconut Pure Protection, 42 бр.
Aqua Pure, 48 бр.

БОЧКО Препарат за бебешки 
съдове, 500 мл
Меката почистваща формула 
ефективно отстранява 
остатъците от мляко и 
храна от бебешките съдове и 
принадлежности.

207
259

BEBELAN 
Мокри кърпи, 24 бр. с капак

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.

КУПЕТЕ 2 пакета

пелени и/или гащички 
PUFIES Sensitive

и вземете 5% отстъпка.

237
339

101
119

str. 32str. 32

https://remedium.bg/medix-alvina-baby-sensitive-omekotitel-za-bebeshki-drehi-i-takani-h1-l-66062/p
https://remedium.bg/bochko-preparat-za-bebeshki-sadove-h500-ml-9568/p
https://remedium.bg/pufies-2787/b
https://remedium.bg/pampers-mokri-karpi-pure-kokos-42-broya-058353/p
https://remedium.bg/bebelan-bebeshki-mokri-karpi-sas-smradlika-i-layka-h24-broya-151160/p
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HIPP Органично бебешко месно пюре, 220 г
Не съдържа добавена сол (ниско ниво на 
натрий), няма добавени ароматизатори, 
сгъстители или захари.
различни видове 335

419

PLASMON Плодово пюре с йогурт, 2 х 104 г
Източник на калций и витамин С. Нежна 
кремообразна консистенция без добавена 
захар.
различни видове 327

409

BEBELAN Вода за приготвяне на 
бебешки храни, 1.5 л

JOHNSON'S Хипоалергенен* 
бебешки шампоан с 
балансирано рН и формула 
No More Tears (без сълзи), 
750 мл

*С формула за свеждане до минимум на риска от възникване 
на алергии.

MIXA Baby 
Нежен гел/шампоан без 
сапун, 400 мл

SEBAMED Baby Измивна пяна за 
лице и тяло, 150 мл с помпа
Не съдържа сапун и алкали, 
почиства в дълбочина 
деликатната кожа и защитава 
от сухота, раздразнение, 
алергени и патогенни 
микроорганизми.

601
859

637
749

098
115

1954
2299
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https://remedium.bg/hipp-pyure-brokoli-rizoto-i-zaeshko-meso-za-sled-8-mesechna-vazrast-h220-gr-6433-7791/p
https://remedium.bg/dzhonsan-baby-shampoan-750ml-056833/p
https://remedium.bg/plasmon-pyure-yogurt-s-biskviti-za-detsa-ot-6-tia-mesets-2h120-grama-1542-153226/p
https://remedium.bg/mixa-baby-bebeshki-gel-za-tyalo-i-kosa-bez-sapun-h400-ml-6089/p
https://remedium.bg/bebelan-trapezna-voda-za-bebeta-h1-5-ml-14346/p
https://remedium.bg/sebamed-baby-face-and-body-wash-foam-sebamed-bebe-izmivashta-pyana-za-litse-i-tyalo-x400ml-22374/p


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

Мама и бебе   www.remedium.bg  

MATERNEA 
Крем против стрии, 220 мл
Предпазва от появата на стрии 
и намалява вече образуваните.

4903
6129

CHICCO Mammy Еднократни 
еластични следродилни гащи 
1138, 4 бр.

ДО И ПОСЛЕ 
Крем за тяло против стрии, 100 мл
Ефективно средство за борба срещу стриите 
по време на бременност, спортна активност, 
покачване на теглото или интензивен растеж 
при подрастващите.

CHICCO Mammy Еднократни 
следродилни гащи 1137, 4 бр.

1399
1865

1572
1849

526
619

1053
1239
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https://remedium.bg/bionike-defence-body-repair-vazstanovyavasht-krem-protiv-strii-h300-ml-145566/p
https://remedium.bg/maternea-krem-p-v-strii-220ml-062723/p
https://remedium.bg/do-i-posle-krem-za-tyalo-protiv-strii-x100-ml-141027/p
https://remedium.bg/chicco-ednokratni-sledrodilni-gashti-razmer-4-x4-broya-19491/p
https://remedium.bg/chicco-ednokratni-sledrodilni-gashti-x4-broya-19492/p
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LAVERA Kids Паста за зъби, 75 мл
Защита от кариес за млечните 
зъбки. Без флуорид и без 
оцветители. С био невен и 
калций.

CORINE DE FARME Frozen 
Шампоан за лесно разресване и 
блясък с аромат на праскова, 
250 мл
95% натурална, хипоалергична 
грижа за детските коси от 
Франция.

БОЧКО 
Детски шампоан 
2в1, 250 мл

247
309

FluorKIN Infantil 
Паста за зъби с вкус 
на ягода за деца над 
1 година, 50 мл

FlourKIN 
Infantil Вода 
за уста с 
вкус на ягода 
за деца над 
5 години, 
500 мл

FluorKIN Junior 
Паста за зъби с вкус 
на кола за деца над 
6 години, 75 мл

FlourKIN – ежедневна грижа за оралната хигиена при най-малките и децата.

259
399

569
875

396
609

839
1119

377
539
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https://remedium.bg/kin-2499/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/lavera-kids-pasta-za-detsa-bez-fluorid-x75-ml-154554/p
https://remedium.bg/corine-de-farme-disney-frozen-shampoan-za-lesno-razresvane-s-aromat-na-praskova-x250-ml-137847/p
https://remedium.bg/bochko-2v1-detski-shampoan-i-balsam-s-pantenol-h250-ml-131263/p
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Здрави, Нежни и Защитени

РАБОТЛИВИ РЪЦЕ 
ГЛИЦЕРИНОВ КРЕМ 

ЛЕКА ФОРМУЛА 
75 мл

РАБОТЛИВИ РЪЦЕ 
ГЛИЦЕРИНОВ КРЕМ 

КЛАСИЧЕСКА ФОРМУЛА 
75 мл

РАБОТЛИВИ РЪЦЕ 
ГЛИЦЕРИНОВ КРЕМ 

ИНТЕНЗИВНА ФОРМУЛА 
50 мл

РАБОТЛИВИ РЪЦЕ 
SOS КРЕМ 
ЗА РЪЦЕ

50 мл

212     
265

151
189127

159

str. 36str. 36

https://remedium.bg/search?q=%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%20%D1%80%D1%8A%D1%86%D0%B5
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IKAROV Органичен балсам за ръце, 50 мл
различни видове

687
859

SEPTONA Aнтибактериални 
кърпи, 15 бр.
99.9% елиминират бактерии и 
вируси H1N1/H3N2.
различни видове

*БИОЦИД. Микробиологично и дерматологично тествани, с 
дезинфекциращо действие. 079

099

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.

REXONA Спрей против 
изпотяване и неприятни 
миризми с 48-часова защита, 
150 мл
различни видове

NEUTROGENA Norwegian Formula 
Дълбоко овлажняващ/хидратиращ 
лосион за суха кожа, 400 мл
Хидратира кожата и се 
абсорбира незабавно. 

799
999

ADIDAS Men 
Душ гел, 250 мл
различни видове

315
485

313
329

348
409
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https://remedium.bg/search?q=%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%20%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%B0%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%80%D1%8A%D1%86%D0%B5
https://remedium.bg/reksona-deo-sprey-men-invisible-fresh-power-150ml-060513/p
https://remedium.bg/septona-antibakterialni-mokri-karpi-za-ratse-s-aromat-na-zelena-yabalka-h15-broya-96952/p
https://remedium.bg/neutrozhena-nf-losion-tyalo-sk-400ml-062062/p
https://remedium.bg/henkis-mokri-karpi-limon-0705-72br-116970/p
https://remedium.bg/adidas-champions-league-dare-mazhki-osvezhavasht-dush-gel-za-kosa-i-tyalo-h250-ml-152214/p
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231
289

703
879

783
979

383
479

655
819

543
679

958
1369
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https://remedium.bg/perlier-3089/b?sort=discount-desc&#
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959
1199

1087
1359
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https://remedium.bg/ikarov-31/b?sort=discount-desc&#
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1264
1685

1207
1609

1042
1389

1207
1609

1099
1465

1614
1899
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https://remedium.bg/ekre-741/b?sort=discount-desc&#
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BIONIKE Shine On Silver Touch 
Тониращ шампоан за сиви и 
руси коси, 200 мл 
Придава сияен, сребрист 
оттенък на посивялата 
и русата коса като 
неутрализира всеки жълт 
тон.

BIONIKE Shine On Nutri Hair 
Възстановяващ шампоан за 
увредена коса, 200 мл
Възстановява жизнеността 
на косъма. Удължава цвета 
на боядисаната коса, 
оставяйки я подхранена и 
сияйна.

BIONIKE Shine On Nutri 
Hair Възстановяващ 
балсам за увредена 
коса, 200 мл 
Ревитализира и 
подхранва косата, 
като й придава 
еластичност, мекота 
и блясък. 

1399
1749

1671
2089

1876
2345

GLISS Шампоан, 
400 мл
различни видове 

GLISS
Шампоан, 250 мл
Балсам, 200 мл
различни видове 

GLISS Спрей-
балсам, 200 мл
различни видове

LONDA Color
Крем-боя за коса
различни нюанси

388
485

SYOSS Боя за коса
различни нюанси

551
689

493
759

391
559

493
759
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https://remedium.bg/bionike-shine-on-silver-touch-shampoan-tonirasht-200ml-056824/p
https://remedium.bg/bionike-shine-on-nutri-hair-shampoan-vazstanovyavasht-200ml-056825/p
https://remedium.bg/bionike-shine-on-nutri-hair-balsam-vazstanovyavasht-200ml-056826/p
https://remedium.bg/%D0%BEil-nutritive/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/londa-2805/b
https://remedium.bg/sayas-boya-za-kosa-12-59-060474/p
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Зимата е специален сезон за косата. Ако през лятото 
можете да се насладите на красива коса без особени 
усилия, то през зимата трябва да положите старание, 
за да постигнете същия ефект. През студените месеци 
косата се нуждае от специални грижи. Ето защо оби-
чайните продукти за коса, които използваме през лятото 
или пролетта, не са подходящи, или поне не са доста-
тъчни. Но грижата за косата през зимата не е толкова 
трудна, колкото може да изглежда на пръв поглед. И 
за това време от годината съществуват прости правила, 
със следването на които лесно можете не само да под-
държате красивия външен вид на косата си, но и да я 
направите по-здрава.

Изберете подходящите продукти за грижа за косата
Правилната козметика е в основата на грижата за косата 
по всяко време на годината. Не забравяйте, че основ-
ните компоненти на грижата за косата са шампоан и 
балсам (редовна рутина), както и маска (избрана според 
типа коса) и скраб за скалп (препоръчително е да се 
ползва веднъж седмично).
Особеност на зимната грижа е необходимостта от ов-
лажняване на скалпа и косата по цялата й дължина, 
така че трябва да се съсредоточите върху наличието 
на овлажняващи компоненти в състава на козметиката. 
Добро решение е също така да добавите подхранваща 
маска за коса към вашите грижи и да я използвате ре-
довно, поне веднъж седмично.
Не забравяйте за правилната употреба на продуктите, 
защото дори и най-висококачествените от тях може да 
не проработят, ако се прилагат неправилно. Шампоанът 
винаги трябва да се избира според вида на скалпа и да 
се използва при корените, защото основната му цел е да 
почисти скалпа на главата от замърсяванията. Балсамите 
и маските трябва да бъдат приложени по дължината на 
косата, като се избягва нанасянето им върху скалпа. Не 
забравяйте и златното правило – без гореща вода при 
процедурите за косата.

Дълбоко хидратиране на косата
Замислете се колко й е трудно на косата сега, когато 
понася студа навън и сухия топъл въздух в помещения-
та. Тя губи от своята влага и косъмът става сух, тънък и 
чуплив. За да избегнете това, подобрете хидратирането. 
Как? Добавете към ежедневната си рутина маска за дъл-
боко овлажняване. За да подобрите нейния ефект, пре-

ди употребата й измийте скалпа със сулфатен шампоан. 
След нанасянето на овлажняващия продукт разрешете 
косата с гребен за по-равномерно разпределяне. Ако 
желаете, след като измиете обилно с вода, можете да 
използвате и балсам. Честотата на процедурата зависи 
от състоянието на косата: ако е много суха, правете 
дълбоко овлажняване веднъж седмично, в останалите 
случаи – на всеки две до три седмици.

Ексфолиране на скалпа
През студените месеци скалпът произвежда повече се-
бум, защото носим шапки и качулки, но това омазнява 
косата повече и, естествено, я мием по-често. Ако забе-
лежите подобна тенденция, не се притеснявайте – това 
е напълно нормално. Но опитайте да почистите скалпа 
не само с шампоан, но и с ексфолиант. Тези продукти 
се поделят на такива с киселини (пилинг) и с твърди час-
тици (скраб). Пилингът е за предпочитане, защото лесно 
се отмива с вода. Нанасяйте с внимателни масажиращи 
движения. Благодарение на масажа ще се отървете не 
само от мъртвите клетки, но ще ускорите и растежа на 
косата Прилагайте процедурата веднъж месечно.

Заменете продуктите с лека текстура
По правило продуктите с лека консистенция имат по-
малко овлажняващ ефект от тези с по-плътна текстура. 
Ако през лятото ползвате балсам с текстура, подобна 
на кисело мляко, то за зимата изберете такъв с кремо-
образна композиция. По-плътните продукти овлажняват 
в дълбочина и предпазват от изпарение на влагата от 
косъма.

Грижи срещу поява на пърхот
Този проблем е типичен за зимата. Ако често имате пър-
хот през студените месеци, по-добре е да изберете под-
ходящ шампоан, вземайки предвид характеристиките на 
скалпа и косата. Жени, не избирайте шампоан против 
пърхот за мъже. Те решават проблема, но са създадени 
с мисъл за рН на мъжкия скалп.

Излизайки навън не забравяйте да носите шапка или 
шал, които ще предпазят косата ви от студения вятър и 
снега. Ако се притеснявате, че това ще развали стайлин-
га ви, изберете прическа за под шапка. Е, ако сте със 
сложна прическа за вечерно събитие, тогава оставете 
шапката и си викнете такси.

Как да се грижите за косата си 
през зимата
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BIONIKE Defence Hair Шампоан 
против мазен пърхот, 200 мл
Нормализира мастната секреция 
и прекомерното лющене, 
типично за мазния пърхот. 
Помага за облекчаване на 
сърбежа.

1796
2245

RIVANA 
Етерично масло от чаено дърво, 
10 мл
Регенерира и укрепва косата, 
спомага за премахване на 
пърхота.

PANTENE Маска за коса, 300 мл
различни видове

BIONIKE Defence Hair Шампоан 
против пърхот, 200 мл
Контролира разпространението 
на гъбичките, причиняващи 
пърхот, предотвратява 
повторната им поява и 
възстановява нормалния баланс 
в скалпа.

1367
1709

SCHAUMA 
Шампоан, 400 мл
различни видове

GARNIER Fructis 
Шампоан, 400 мл
С естествени 
съставки за силна коса.
различни видове

404
475

344
529

866
1019

496
709
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https://remedium.bg/bionike-defence-hair-shampoan-protiv-mazen-parhot-200ml-057787/p
https://remedium.bg/bionike-defence-hair-shampoan-za-kosa-protiv-parhot-h200-ml-145904/p
https://remedium.bg/rivana-eterichno-maslo-ot-chaeno-darvo-h10-ml-21528/p
https://remedium.bg/schauma-shampoan-za-suha-i-uvredena-kosa-s-maslo-ot-shiy-i-kokosov-ekstrakt-h400-ml-15944/p
https://remedium.bg/pantene-hydration-dalboko-hidratirashta-maska-za-suha-i-bezzhiznena-kosa-h300-ml-137637/p
https://remedium.bg/garnier-fructis-sos-repair-shampoan-za-mnogo-uvredena-i-iztoshtena-kosa-x400-ml-78917/p
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15443
17159

9592
11285

3524
4699

464
619
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https://remedium.bg/oral-b-384/b?sort=discount-desc&#


Устна хигиенаwww.remedium.bg  

Паста за зъби, 75 мл Вода за уста, 500 мл Конец за зъби с флуорид, 30 м

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

PHILIPS SONICARE 
Стандартни глави за 
електрическа четка за 
зъби, 2 бр.
Inter care HX9002/10 и 
Optimal White HX6062/10
различни видове

GUM Original White
Избелваща гама продукти за ежедневна употреба. Патентованата 
съставка „stain clear“ в пастата и водата за уста отстранява 
повърхностните оцветявания дори в пукнатините на емайла и 
образува защитен филм срещу появата на нови оцветявания.

FIXODENT Фиксиращ крем за протези, 47 г
различни видове

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

643
919

972
1389

538
769

1924
2749

626
835

2915
3429

594
699
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https://remedium.bg/search?q=gum%20original%20white
https://remedium.bg/trisa-328/b#postFilters=category;eq;5ecc33c56af72c3ad4d45e02&postFilters=price;range;2000,5000
https://remedium.bg/fixodent-complete-neutral-fiksirasht-krem-za-zabni-protezi-h47-grama-149008/p
https://remedium.bg/filips-nakraynik-sonicare-hx9002-10-inter-care-2-broya-056288/p
https://remedium.bg/search?q=parodontax%20complete%20protection


Устна хигиена   www.remedium.bg  

764
899
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https://remedium.bg/curaprox-5460-ultra-soft-chetka-za-zabi-h1-broy-14973/p


Устна хигиенаwww.remedium.bg  

AQUAFRESH 3в1 
Паста за зъби, 125 мл
Семейна паста за зъби с тройна защита. 
Със свеж ментов вкус или избелваща.

231
289

COLGATE Total Original Charcoal 
Паста за зъби, 100 мл

COLGATE Bamboo 
Charcoal Soft 
Четка за зъби 

COLGATE Plax 
Charcoal Вода за 
уста, 500 мл

367
459

580
725

551
689

CURAPROX Четка за зъби
Ефективно почиства и 
отстранява зъбната плака 
благодарение на гъсто 
разположените ултрафини 
CUREN влакна.

VADEMECUM 
Паста за зъби
Premium, 75 мл
2в1, 100 мл

SPLAT Special Blackwood 
Паста за зъби, 75 мл
Блестяща черна паста за зъби за мощно 
избелване и дълготрайна свежест. 924

1155

203
339

764
899
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https://remedium.bg/search?q=aquafresh%20active
https://remedium.bg/vademecum-white-charcoal-izbelvashta-pasta-za-zabi-s-aktiven-vaglen-x75-ml-154374/p
https://remedium.bg/kolgeyt-total-charcoal-100ml-pz-060776/p
https://remedium.bg/colgate-bamboo-charcoal-chetka-za-zabi-razmer-soft-154295/p
https://remedium.bg/colgate-3358/b
https://remedium.bg/curaprox-3960-super-soft-chetka-za-zabi-h1-broy-24212/p
https://remedium.bg/splat-blackwood-izbelvashta-pasta-za-zabi-s-ekstrakt-ot-cherno-darvo-h75-ml-19379/p


Устна хигиена   www.remedium.bg  

836
1045
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https://remedium.bg/listerine-2780/b?sort=discount-desc&#


Санитарни продуктиwww.remedium.bg  

CLEANIC 
Naturals Virgin Cotton 
Клечки за уши, 200 бр.
Произведени от 100% 
органичен памук. 
100% биоразградими.

151
189

PALOMITA Клечки за уши, 
200 бр. в цилиндър
Разработени на основата на 
100% естествен памук, избелен 
без употребата на хлор. 
Със стик от картон.

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

COTTON Line EXTRA SOFT 
Тампони за грим, 120 бр.
Произведени от 100% 
естествен висококачествен 
памук. Изключително меки и 
силно абсорбиращи. Не оставят 
влакнести остатъци върху 
кожата.

LYCIA Квадратни тампони за 
дегримиране, 50 бр.
100% памучни тампони за 
пълно почистване на грим и 
замърсявания.

300
375

LYCIA Кръгли тампони за 
дегримиране, 80 бр.
100% памучни тампони за 
пълно почистване на грим и 
замърсявания.

247
309

169
225

208
245

310
365
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https://remedium.bg/kliynik-klechki-za-ushi-naturals-200-broya-056834/p
https://remedium.bg/cotton-line-extra-soft-tamponi-za-grim-h120-broya-155014/p
https://remedium.bg/palomita-klechki-za-ushi-h200-broya-25608/p
https://remedium.bg/lycia-tamponi-za-pochistvane-na-grim-h50-broya-20169/p
https://remedium.bg/pom-pon-3439/b#postFilters=category;eq;5ecc32e66af72c3ad4d45cf3
https://remedium.bg/lycia-tamponi-za-pochistvane-na-grim-h80-broya-20168/p


Интимна хигиена   www.remedium.bg  

FELCE AZZURRA Интимен гел, 
250 мл
различни видове 

359
449

ALWAYS Ultra 
Дамски превръзки
DUO PACK
различни видове 

SENI Active Plus Абсорбиращи гащи за 
възрастни, размер L, 10 бр.
За хора със средна и тежка инконтиненция. 
Подходящи при деменция. Могат да се 
използват както при уринарна, така и при 
фекална инконтиненция. 

DESCREET Ежедневни дамски 
превръзки, 60 бр.
различни видове 

1369
1825

422
469

365
429

Антибактериален с pH 3,5 Освежаващ с pH 5,5 Успокояващ с рН 7,01631
2039

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

1511
1889
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https://remedium.bg/bionike-3200/b?sort=discount-desc&#postFilters=category;eq;5ecc30406af72c3ad4d45a87
https://remedium.bg/pagliere-360/b#postFilters=category;eq;5ecc30406af72c3ad4d45a87
https://remedium.bg/seni-gashti-vazrastni-active-plus-l-10br-6832-064254/p
https://remedium.bg/always-ultra-night-duo-damski-noshtni-prevrazki-h14-broya-2605/p
https://remedium.bg/discreet-deo-spring-breeze-ezhednevni-damski-prevrazki-s-multiforma-h60-broya-14786/p


За домаwww.remedium.bg  

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

SILAN 
Омекотител, 1.8 л
различни видове

DETTOL 
Антибактериален 
спрей за почистване 
и дезинфекция на 
повърхности, 500 мл 
Убива 99.9% бактерии 
и вируси.

PERWOLL 
Течен перилен 
препарат, 2.7 л
различни видове

SOMAT 
Препарат за 
съдомиялна
Гел, 540 мл
Таблетки, 24 бр.
различни видове

ZEBRA Daily XL 
Трипластово кухненско 
руло, 2 бр.
С чудесна попивателна 
способност. 
Произведено в България 
от 100% целулозни 
фибри.

1310
2015

989
1799

509
849

1072
1649

575
639

212
249
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https://remedium.bg/persil-color-gel-techen-perilen-preparat-x2000-ml-143153/p
https://remedium.bg/pervol-spetsializiran-perilen-preparat-za-cvetni-takani-h2-7-l-060083/p
https://remedium.bg/silan-fresh-skay-koncentriran-omekotitel-h1-8-l-060074/p
https://remedium.bg/somat-3464/b
https://remedium.bg/detol-original-antibakterialen-sprey-za-povarhnosti-500-ml-056622/p
https://remedium.bg/zebra-252/b


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.
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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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Крем за ръце
за суха и 

много суха кожа
75 ml

Душ-крем 
за суха и много суха 

кожа
300 ml

Липогел 
за суха и много суха 

кожа
50 ml

Балсам 
за сухи 

 и напукани 
устни
4,5 g

Емулсия за тяло
за суха и много суха 

кожа
400 ml

* Не съдържа глутен или глутенови производни. Тази информация е предоставена  за да помогне на хора с ‘‘целиакална чувствителност към глутен’’ да вземат информирано решение.
** Дори остатъчното съдържание на никел може да доведе, особено при предразположени към алергия лица до алергични реакции или сенсибилизация. По този начин, всяка производствена партида се анализира, за да се 
осигури съдържание на никел под 0,00001%.

Предложенията са валидни за периода 01-31.01.2022 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 

1140
1425

2052
2565

3239
4049

2452
3065

1068
1335
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https://remedium.bg/search?q=bionike%20proxera

