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BIOTRADE Odorex Deo Спрей 
против изпотяване с удължено 
действие, 40 мл
Предпазва от изпотяване за 
10 до 14 дни с едно 
напръскване. Срещу прекомерно 
изпотяване и неприятна 
миризма на ръце и подмишници 
с удължено действие. 

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

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

MISSHA Mascure Solution 
Текстилна маска, 28 мл
Изработена от тънка и 
комфортна материя. 
С хипоалергичната формула – 
нежна грижа, дори за най-
чувствителната кожа. 
По-красива и по-здрава кожа 
само след 20 минути. 
различни видове

MUSTELA 
Нежен измиващ гел, 750 мл
93% натурални съставки. 
Цялостно почиства кожата 
и косата на новородените 
бебета и децата, като 
същевременно ги предпазва. 
Не дразни очите. Подходящ 
за ползване от първия ден на 
раждането. 

2600
2889

4553
5059

1358
1509

349
499

https://remedium.bg/detraleks-pri-razshireni-veni-i-hemoroidi-500mg-h90-tabletki-servier-65779/p
https://remedium.bg/odoreks-deo-kraka-40ml-060955/p
https://remedium.bg/mustela-nezhen-izmivasht-gel-za-kosa-i-tyalo-za-bebeta-i-detsa-za-normalna-kozha-x750-ml-17469/p
https://remedium.bg/misha-maska-litse-propolis-28ml-059223/p


Кости, стави и мускули   www.remedium.bg  

3416
4019

https://remedium.bg/walmark-proenzi-intenziv-za-zdravi-stavi-x60-tabletki-131843/p


Грижа за лицетоwww.remedium.bg  

https://remedium.bg/locations


Кости, стави и мускули   www.remedium.bg  

5899
6940

https://remedium.bg/dopelherts-sistem-kolagen-kurkuma-dzhindzhifil-fl-30br-060638/p


Кости, стави и мускулиwww.remedium.bg  

2860
3365

https://remedium.bg/vitagold-kolagen-kompleks-maks-za-stavi-kosti-kosa-kozha-i-nokti-h60-15-tabletki-podarak-128745/p


Кости, стави и мускули   www.remedium.bg  

Топ колагени  
за гъвкави стави 

и здрави и 
красиви коса, 
кожа, нокти от 

Webber 
Naturals

3999
4705

7850
9235

4450
5235

https://remedium.bg/webber-naturals-506/b#postFilters=category;eq;5ecc308e6af72c3ad4d45acd


Кости, стави и мускулиwww.remedium.bg  

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

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

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

SWEDISH NUTRA 
Колаген тип 1, 2 и 3 Комплекс за 
стави 6000 mg, 500 мл
Благоприятства върху ставите, 
ставния хрущял, костите и 
сухожилията. Течна формула за 
33 дни, произведен в Швеция. 
Без захар!

БЕСТИФЛЕКС – за здрави стави и сухожилия.

ARTRESAN Комплексна грижа за ставите и костите.

ИБУТОП Крем/Гел, 50 мл
Болкоуспокояващ и противовъзпалителeн 
продукт за локално приложение. Съдържа 
ибупрофен.
Крем, рег. № 20010485; Гел, рег. № 200106804451

4945

713
839

4246
4995

4054
4769

4054
4769

ARTRESAN
Max Глюкозамин 
сулфат + MCM, 
30 сашета

ARTRESAN
Rapid Глюкозамин 
сулфат + MEDIfle, 
90 капсули

3816
4489

2949
3469

2362
2779

ARTRESAN
Optima 1на ДЕН 
Глюкозамин сулфат + 
MEDIflex, 
30 таблетки

https://remedium.bg/naturprodukt-bestiflex/b?sort=score-desc&#
https://remedium.bg/us-pharmacia-284/b#postFilters=category;eq;5ecc309c6af72c3ad4d45adb
https://remedium.bg/kolagen-tip-1-2-i-3-sol-6-000mg-500ml-064853/p
https://remedium.bg/ibuton/b?sort=score-desc&#


Коса, кожа, нокти   www.remedium.bg  

ЗДРАВА И 
КРАСИВА С

Биотин  Форте®  
+ Цинк

Срещу косопад, 
чупливи нокти и 
кожни проблеми

Alive! Hair, Skin & 
Nails Multivitamin 
Premium Formula

Комплексна грижа 
за здрави и красиви 

коса, кожа, нокти

Нийм (лист) 
С мощно 

детоксикиращо 
и пречистващо 

кръвта действие

Репей (корен)
Билков 

детоксикатор с 
полезно действие 
за черния дроб и 

кожата

1614
1899

1759
2069

3846
4525

1696
1995

https://remedium.bg/nature-s-way-16/b


Женско здраве www.remedium.bg  

КОЛАГЕН, 180 каплети
Благоприятства увеличаването 
на еластичността на кожата и 
изглаждането на бръчките.

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

SWEDISH NUTRA Рибен Колаген 
10 000 mg с хиалуронова киселина 
50 mg, 500 мл
Хидролизиран рибен колаген, 
хиалуронова киселина, биотин, 
селен, силиций и витамини C, D, 
B5, B6 и B12. Подхранва косата, 
кожата и ноктите. Без захар.

МАСЛО ОТ ВЕЧЕРНА ИГЛИКА 
500 mg, 90 софтгел капсули
Допринася за поддържането на 
нормалния хормонален баланс в 
женския организъм. Подпомага 
нормалното състояние на 
кожата.

РОЗАЛГИН 500 mg 
Гранули за вагинален разтвор, 10 сашета

Лекарствен продукт без лекарско предписание. Съдържа 
бензидаминов хидрохлорид. Преди употреба прочетете 
листовката. ИАЛ: А0183/16.08.2018 1308

1635

VAGISAN Cremolum 
Овлажняващи овули, 16 бр.
Овули срещу вагинална сухота. Не съдържат 
хормони. Облекчават сухотата, сърбежа, 
паренето и болката.

5366
7155

2294
2549

3949
5265

6503
7225

1667
1755

https://remedium.bg/gnc-women-s-collagen-kolagen-za-kozha-kosa-i-nokti-h180-kapleti-22452/p
https://remedium.bg/gnc-women-s-evening-primrose-oil-maslo-ot-vecherna-iglika-500-mg-h90-kapsuli-12708/p
https://remedium.bg/gnc-women-s-hyaluronic-acid-grizha-za-kozhata-i-stavite-150mg-h30-kapsuli-21391/p
https://remedium.bg/rozalgin-granuli-za-vaginalen-raztvor-500-mg-h10-sasheta-9444/p
https://remedium.bg/kolagen-riben-10-000mg-hialuronova-k-na-sol-500ml-064854/p
https://remedium.bg/vagizan-cremolum-ovlazhniavashti-ovuli-h16-vaginalni-ovuli-062862/p


Витамини и минерали   www.remedium.bg  

световен лидер в 
категория B витамини 

Complete B
100 mg x 60 таблетки  

с удължено освобождаване  
Пълен комплекс витамини 
от група В, допринасящ за 
нормалното протичане на 

обменните процеси

Niacin
500 mg x 90 капсули (не 

предизвиква зачервяване)  
Намалява риска от 

сърдечни заболявания и 
нормализира триглицери-

дите и холестерола 

Methylfolate (B9)+B12
BioCoenzymated

60 сублингвални таблетки 
Редуцира високите нива на 
хомоцистеин и насърчава 

производството на червени 
кръвни клетки

B12 Methylcobalamin
1000 mcg x 90 сублингвални 

таблетки  
В подкрепа на нервната 

система, енергийния 
метаболизъм и 

сърдечната функция

1976
2325

2753
3239

3081
3625

2838
3339

https://remedium.bg/natural-factors-444/b?sort=discount-desc&#postFilters=category;eq;5ecc30976af72c3ad4d45ad4


Витамини и минералиwww.remedium.bg  

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

1143
1429

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

МАГНУМ Антиспазми, 
56 таблетки
При оплаквания от болезнени 
крампи на подбедриците или 
от постоянно повтарящо се 
потрепване на клепачите. 

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

1468
1835

FLORADIX Билкова кръв, 250 мл
Високоусвоимо течно желязо 
– подпомага преодоляването 
на чувството на отпадналост 
и умора. Подходящо при 
бременност и кърмене. Без 
неприятни странични ефекти. 

2007
2509

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. 

700
875

1087
1279

939
1105

https://remedium.bg/gnc-magnesium-magneziy-250-mg-h90-tabletki-12733/p
https://remedium.bg/gnc-chromium-picolinate-hrom-pikolinat-200-mg-h90-kapsuli-84/p
https://remedium.bg/biolektra-magneziy-forte-za-muskulite-i-nervnata-sistema-s-vkus-na-portokal-243-mg-x20-tabletki-68207/p
https://remedium.bg/floradix-bilkova-krav-bilkovo-plodov-eliksir-s-zhelyazo-h250-ml-19233/p
https://remedium.bg/magnum-antispazmi-tb-56br-060804/p
https://remedium.bg/dragon-superfoods-bio-spirulina-400-mg-h200-tabletki-133954/p


Нервна система   www.remedium.bg  

1067
1255

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


Грижа за очитеwww.remedium.bg  

ВИЗИН Капки за очи, 15 мл
Ефективно облекчение при 
зачервени и раздразнени очи.

Лекарствен продукт без лекарско предписание. Съдържа 
тетрахидрозолинов хидрохлорид. За възрастни и деца 
над 6 години. Преди употреба прочетете листовката. 
A0105/09.05.2019

ZABAK Ketotifen fumarate 
Капки за очи 0.025%, 5 мл
Лекарствен продукт за 
симптоматично лечение 
на сезонни алергични 
конюнктивити. Показан 
при възрастни и деца на и 
над 3 години.

ЛУТЕИН 20 mg, 
60 софтгел капсули

Лутеинът присъства в най-голямо количество в макулата 
на окото, както и в ретината и лещата. Допринася за 

поддържането на нормалната функция на очите.

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

СИСТЕЙН УЛТРА 
Овлажняващи капки за очи 
без консерванти, 10 мл
Незабавно облекчаване на 
симптомите на сухо око. 
При случайна поява на 
сухота в очите, дължаща 
се обикновено на външни 
фактори (напр. сух въздух, 
продължителна работа 
на компютър). Може да 
се прилага и с контактни 
лещи.

1959
3919

1062
1249

718
845

1192
1255

2066
2295

Преди употреба прочетете листовката. 
А-0070/09.04.2020

1 A – клас и група медицинско изделие. 

https://remedium.bg/vizin-kapki-za-ochi-0-05-h15-ml-168/p
https://remedium.bg/unimed-pharma-ocuflash-kapki-pri-razdrazneni-ochi-2-h10-ml-12582/p
https://remedium.bg/zabak-kapki-za-ochi-pri-alergii-h5-ml-10741/p
https://remedium.bg/sisteyn-ultra-kolir-bez-konservanti-10ml-060302/p
https://remedium.bg/gnc-lutein-za-ochi-i-zrenie-20mg-h60-kapsuli-133225/p


Имунна система   www.remedium.bg  

✔	 Гарантиран	произход	
✔	 Високо	качество,	удостоверено	чрез	тестване	и	анализи
✔	 Състав,	отговарящ	на	настоящите	френски	и	европейски		 	 	
	 разпоредби	за	безопасност
✔	 Висока	хранителна	стойност	със	100%	запазена	
	 антиоксидантна	и	антимикробна	активност

висок	клас	пчелни	продукти	от	Франция

1412
1569

1652
1835

2480
2755

1493
1659

https://remedium.bg/famille-mary/b?sort=discount-desc&#


Антиоксидантиwww.remedium.bg  

ВИТАМИН Е 100 IU, 
100 софтгел (меки) капсули
Съдържа 100% естествен микс 
от токофероли. Допринася за 
защитата на клетките от 
оксидативен стрес.

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

1556
1945

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

1157
2315

БиоВита Коензим Q10 100 mg, 
60 капсули
Мощен антиоксидант, 
предпазва от свободните 
радикали, забавя стареенето, 
намалява възпалението, 
увеличава енергията, подсилва 
мозъчната функция, подобрява 
кръвообращението, спомага за 
здрава кожа и зъби.

СУПРАДИН Енерджи 
Мултивитамини и минерали с 
коензим Q10, 30 таблетки
Зарежда с енергия още от 
първия прием. Съдържа специално 
изготвена комбинация от 
витамини и минерали, която 
ти помага да останеш активен 
и да се пребориш с чувството 
на умора.

3450
4059

1585
1865

ЛЕКОВИТА Кверцетин, 
60 капсули
Естествен антиоксидант. 
Облекчава болката и 
възпалението. Естествен 
антихистамин. Спомага за 
нормализиране на кръвното 
налягане и намалява риска от 
сърдечни заболявания. 

1743
2179

https://remedium.bg/lecovita-kvertsetin-h30-tabletki-059512/p
https://remedium.bg/gnc-natural-vitamin-e-naturalen-vitamin-e-100-iu-h100-meki-kapsuli-12563/p
https://remedium.bg/gnc-vitamin-s-500mg-h100-kapleti-19309/p
https://remedium.bg/biovita-koenzim-kaps-60br-063303/p
https://remedium.bg/bayer-supradin-enerdzhi-multivitamini-i-minerali-koenzim-q10-h30-tabletki-15985/p
https://remedium.bg/gnc-selen-100-mkg-h100-tabletki-14782/p


Настинка и грип   www.remedium.bg  

Почти всички очакваме лятото с нетърпение, когато 
можем да се измъкнем от офиса за обедна почивка 
и да бъдем навън, да прекарваме повече време на 
открито и да се забавляваме под топлите слънчеви 
лъчи. За съжаление след това можем да останем не-
приятно изненадани от някой вирус. Отначало може 
да си помислите, че хремата ви е просто сезонна 
алергия, но реалността ви връхлита с появата на 
първите болки в мускулите. И ако сте пропусна-
ли да подсилите имунитета си преди настъпването 
на летния грип, е добре да се подготвите, защото 
относително бавният отговор на биологичния ни ча-
совник на промените във времето е нещо напълно 
нормално.
Настинката може да бъде причинена от повече от 
200 различни вируса. Всеки от тях може да доведе 
до кихане, драскане в гърлото и хрема, които могат 
да бъдат първите й признаци. Настинката през зима-
та се предизвиква от най-честите вирусни инфекции 
при хората – риновирусите. През топлите месеци ви-
русната картина започва да се променя и се появява 
вторият най-често срещан тип вируси, заразяващи 
хората – ентеровирусите. Те могат да заразят тъкани-
те в носа и гърлото, очите, храносмилателната систе-
ма и др. Активният им период започва преди края 
на пролетта и продължава до началото на есента. Но 
хубавата новина е, че около половината от хората с 
ентеровирусни инфекции изобщо не се разболяват.
Основен конкурент на настинката е грипът. Главната 
разлика между двете състояния е, че често грипът 
протича с висока температура, която може да про-
дължи с дни, а силната умора, свързана с него – със 
седмици. Симптомите на настинка обикновено са 
по-леки и отминават за седмица. Също така хрема-
та (запушването на носа) е по-честа при настинка, 
отколкото при грипа. Грипът представлява инфекция, 
причинена от вирус. Има три вида грипен вирус – 
грип А, грип В и грип С. Тези от тип А и В са добре 
познатите ни причинители на сезонните епидемии. 
През лятото е по-трудно да се заразим с такова 
заболяване, защото грипният вирус е по-ефективен 
през есенните и зимните месеци или т.нар. грипен 
сезон. И все пак човек е заразен за останалите ден 
преди симптомите да се проявят и до около 7 дни 
след това. Разбира се за грипоподобните симптоми 
по това време на годината е по-вероятно да има раз-

лична причина. Някои от характерните симптоми на 
заболяванията през студените месеци се проявяват 
и при сенната хрема. Най-често алергичният ринит 
се характеризира с хрема, кихане, сълзене от очите, 
зачервяване и оток на очите. Най-често сезонните 
алергии се проявяват при смяна на сезоните и поява-
та на полени от растенията в резултат на цъфтежа им. 
За нашата страна сезонът на алергиите започва през 
март и преминава до началото на есента.
Сенна хрема, ринит, ангина и бронхит са най-честите 
респираторни заболявания или състояния, засягащи 
дихателната система. Характеризират се с хрема, ка-
шлица, болки в гърлото и висока температура.
COVID-19 е представител на друго голямо семей-
ство вируси – коронавирусите, които причиняват за-
болявания, вариращи от лека настинка до по-тежки 
здравословни проблеми. Предизвикалото световна 
епидемия заболяване протича със симптоми, припо-
криващи се донякъде с тези на настинката и грипа. 
За да се определи точното заболяване и правилното 
му лечение, най-добре е да се направят лабораторни 
тестове.
Разхлабването на мерките във връзка с пандемия-
та е дългоочаквано и желано от всички, особено 
през топлите месеци, но в условията на COVID-19 
носенето на маска е добра мярка да предпазим 
себе си и околните от грип и обикновена настинка. 
Възстановяването от тях не е бърз процес. Точно 
както се лекувате от зимна настинка, трябва да мо-
жете да лекувате и симптомите на лятна настинка у 
дома, като използвате няколко домашни средства и 
лекарства без рецепта, съчетани с много почивка и 
пиене на много течности. Специалистите отбелязват, 
че по-голямата част от хората с грип не се нуждаят 
от престой под медицинско наблюдение. Повечето 
могат да останат у дома и да избегнат контакта с 
други хора, за да не се разпространи вирусът. И все 
пак от помощ може да са медикаментите за сваляне 
на температурата, облекчаването на симптомите чрез 
инхалации, питателната домашна храна и т.н.
За да избегнете неприятностите около летния грип, 
настинката, COVID-19 или респираторно заболяване, 
спазвайте добра лична хигиена, придържайте се към 
здравословна диета, осигурете си достатъчно и ка-
чествен сън и избягвайте срещите с болни хора. Това 
би трябвало да бъде напълно достатъчно.

Летен грип, настинка, COVID-19 или 
респираторно заболяване
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МАРИМЕР Бейби 
Изотоник 0,9% 
Спрей, 100 мл
Подходящ е за 
ежедневна назална 
хигиена. Овлажнява 
носната лигавица 
и втечнява носния 
секрет. Подходящ 
от първия ден на 
живота.

МАРИМЕР Хипертоник 
2,2% спрей, 100 мл
Бързо отбъбва 
лигавицата и 
освобождава горните 
дихателни пътища. При 
запушен нос, простуда 
или постоперативна 
грижа. Подходящ при 
синузит, алергичен 
ринит.

908
1135

924
1155

ОралМед Спрей, 20 мл
Природно билково средство 
при болки в гърлото. 
С 3 впръсквания дневно за 
24-часова защита ОралМед 
има: болкоуспокояващ, 
отхрачващ, бактерициден, 
антисептичен и отбъбващ 
ефект.

МАРИМЕР Физиодоуз 35% 
Стерилен физиологичен 
разтвор 0,9%, 30 х 5 мл
За инхалации при аерозолна 
терапия. За назална и очна 
хигиена.

ИБУРАПИД 400 mg, 10 таблетки
Действа бързо при болка – бързо намалява 
болката, понижава температурата, 
ограничава възпалението.

431
539

ТАНТУМ Натура, 
15 желирани таблетки за смучене
Природна грижа за твоето гърло и 
имунитет. С прополис и обогатени с 
витамин С и цинк. Хранителна добавка. 

1154
1539

990
1165

696
819

Лекарствен продукт без рецепта за възрастни и деца 
над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба 
прочетете листовката. А28/18.02.2016

https://remedium.bg/laboratoires-gilbert-706/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/laboratoires-gilbert-physiodose-fiziologichen-serum-za-nazalna-higiena-5-ml-h30-dozi-139025/p
https://remedium.bg/apipharma-oralmed-sprey-za-usta-pri-vazpaleno-garlo-h20-ml-145095/p
https://remedium.bg/iburapid-pri-bolki-i-temperatura-400-mg-x10-tabletki-136190/p
https://remedium.bg/tantum-natura-tabletki-za-smuchene-s-vkus-na-portokal-i-med-pri-boli-v-garloto-h15-br-136243/p
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948
1115

914
1015

https://remedium.bg/diclac/b?sort=score-desc&#
https://remedium.bg/ketonal/b?sort=score-desc&#
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DUREX Mutual Pleasure, 16 бр.
Висококачествени презервативи за ефективна 
защита, максимално удоволствие и 
чувственост. С анатомична форма Easy On с 
резервоар, която поддържа комфорта за 
по-силни и чувствени изживявания.

ТРИБЕСТАН, 60 таблетки 
Вземи най-доброто от себе си. Трибестан е 
природен продукт, който повишава тонуса 
и енергията, подобрява потентността и 
либидото при мъже и жени.
Трибестан e лекарствен продукт без лекарско предписание 
за възрастни и юноши над 16 години. Съдържа екстракт 
от растението бабини зъби. ИАЛ: А0262/28.10.2021

САО ПАЛМЕТО Плод 540 mg, 
100 капсули
Благоприятства нормалното 
функциониране на 
простатната жлеза.

ЛИНОПРОСТ, 60 таблетки
За здрава простата! Помага за нормалното 
функциониране на простатата и хормоналния 
баланс. Положително влияе при проблеми с 
уринирането и еректилна дисфункция.

2836
3545

3191
3545

Сексуалното желание (либидото) при всеки мъж е изразе-
но по различен начин. При характерните в днешно време 
състояния на умора или тревожност то може да бъде вре-
менно понижено. Освен това е нормално да намалява с на-
предването на възрастта. А трайното намаляване на либидото 
може да наруши връзката с партньора.
Понякога ниското либидо може да е в резултат на травма-
тични преживявания, но най-често се случва след дълги го-
дини на нормален сексуален живот. Причина за пониженото 
сексуалното желание често е психологически фактор, като 
депресия, тревожност и проблеми с връзката. Ниското либи-
до е сред основните признаци за ниско ниво на тестостерон, 

който има ключова роля за сексуалното желание при мъжете. 
Ако ниското либидо е породено от психологически причини, 
се препоръчват различни психотерапевтични техники. Мъжете 
трябва да разберат ролята на стреса и неговото въздействие 
върху физическото функциониране. При ниско ниво на тес-
тостерон могат да се приложат препарати, компенсиращи 
липсата му в организма. За разлика от жените, мъжете преми-
нават през постепенно понижаване на нивата на тестостерона 
във времето. С увеличаването на възрастта расте вероятността 
за спад на хормона под нормалното ниво. Ниските нива на 
тестостерон, както и високите, водят до дисфункция на онези 
дейности в организма, регулирани от хормона.

Понижено либидо при мъжете

1862
2069

2780
3089

https://remedium.bg/durex-mutual-pleasure-prezervativi-h16-broya-147994/p
https://remedium.bg/gnc-sao-palmeto-plod-za-prostatata-540mg-h-100-kapsuli-20945/p
https://remedium.bg/tribestan-za-stimulirane-na-funktsiite-na-polovata-sistema-250-mg-x60-tabletki-375/p
https://remedium.bg/linoprost-tb-60br-061890/p
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1067
1255

1849
2175

3348
3939

https://remedium.bg/exoderil/b?sort=score-desc&#
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НИКОРЕТ Бери 1 mg Спрей за 
устна лигавица, разтвор, 13,2 мл
Само след 30 секунди потиска 
желанието за цигара. 
2 х по-голям шанс да откажеш 
цигарите завинаги.*
*Спрямо плацебо.

Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 
18 години. Съдържа никотин. Преди употреба прочетете 
листовката. А0081/07.04.2021

Доказано е, че зависимостта, която тютюнопушенето 
причинява, е подобна на зависимостта към наркоти-
ците, защото пристрастяването се проявява физиче-
ски. Никотинът в тютюна става част от метаболизма 
на пушача! Затова отказът от тютюнопушене е тол-
кова труден без помощ, а и известно време след 
като се отървете от лошия навик тялото е в период 
на пренастройване. И всеки преминава през това по 
различен начин.
Симптомите често са толкова интензивни, че дори 
знаейки за рисковете за здравето, много от пушачите 
не могат да спрат да пушат. Те са най-силно изра-
зени през първите три дни и започват да отслабват 
10 – 15 дни след започнатата борба с никотиновата 
зависимост. Неустоимо желание да запалите цигара 
(заради никотина) е най-силният симптом.
Ефективен и безопасен начин за отказ от тютюнопу-
шенето дават вариантите за никотинова заместител-
на терапия, при която се прилагат пластири, дъвки, 
таблетки или спрейове. Често пушачите се опасяват, 
че пристрастеността към никотина няма да си отиде 
с ползването на никотинозаместващи продукти. Ва-
жен момент в никотинозаместващата терапия е, че 
зависимостта е свързана с времето за достигане на 
никотина до мозъка. С цигарите това става за секун-
ди, докато при никотинозаместващите продукти е в 
пъти по-бавно и така не се предизвиква привикване.
Скоро след отказа от цигарите започват и първите 
промени в организма. В първия месец мозъкът про-
дължава да се адаптира към постъпването на повече 
кислород, съпътствано от моменти на главоболие. 
Кашлицата намалява. Възприемането на миризмите и 
вкуса на храната се нормализират – а за спрелия ци-
гарите това се усеща като обостряне на обонянието 
и вкуса, тъй като преди това са били притъпени. 
Възможно е наддаване на тегло, поради подобрен 
апетит. Тъй като регенерацията на стомашно-чревна-
та лигавица все още продължава, може да има запек 
или диария.
Тялото се възстановява на клетъчното ниво, извършва 
се детоксикация. Започва регенерация на бронхиал-
ната лигавица. Кръвните клетки се обновяват. Съдо-
вият тон се увеличава. Това подобрява имунитета и 
храненето на тъканите. В същото време се норма-
лизира и емоционалното състояние. Агресивността и 
раздразнителността намаляват. Но психологическата 

зависимост от тютюнопушенето все още продължа-
ва. Рискът от силна емоционална проява е особено 
вероятен в стресови ситуации, когато е трудно да се 
контролират чувствата и поведението. Именно тогава 
е нужно повишено внимание, защото желанието да 
запалите цигара ту идва, ту си отива.
Година без цигари е сериозно постижение. Тогава 
тялото се е възстановило толкова, че сериозно на-
малява рискът от инсулт и инфаркт. Не забравяйте, 
че решението да се откажете от тютюнопушенето 
ще помогне както за подобряване на здравето на 
тялото ви, така и за подобряване на цялостното ви 
качество на живот.
Три неща ще помогнат за намаляване интензивност-
та на неприятните симптоми по време на спирането 
на цигарите и за по-бързото възстановяване на ор-
ганизма. Това са:
• Чистият въздух. Правете чести разходки на открито 
и проветрявайте често помещенията. Това помага да 
се очистят белите дробове по-бързо и да се въз-
станови нормалното функциониране на дихателната 
система.
• Добрата храна. Включете в диетата си храни, бо-
гати на витамини С, А, Е и рутин – с тяхна помощ 
никотинът бързо ще се изхвърли от тялото.
• Спортът. Няколко месеца след спирането на ци-
гарите започнете да спортувате. Това укрепва сър-
цето, подобрява метаболизма и работата на белите 
дробове.

Защо отказът от цигарите е толкова труден

2687
2985

https://remedium.bg/nikorete-berimint-sprey-za-ustnata-ligavitsa-1mg-vpraskvane-h13-2-ml-060265/p
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19655
20689

14952
15739

https://remedium.bg/omron-185/b?sort=discount-desc&#postFilters=category;eq;5ecc31ed6af72c3ad4d45c2e
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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.

ХитоЛайн, 60 капсули
Съдържа аминополизахарида 
хитозан, богат на естествени 
влакна, които не се усвояват 
и помагат да се преодолее 
чувството на силен глад в 
условията на стриктна диета.

Л-КАРНИТИН Тотал Лийн – течен, 
473 мл
Улеснява транспорта и метаболизма 
на дълговерижните мастни киселини 
като подпомага изгарянето им 
и превръщането им в енергия. 
Комбинация от зелен чай и 
джинджифил.

SCHOENENBERGER 100% чист 
сок от глухарче, 200 мл
В помощ на детоксикацията на 
тялото, функциите на черния 
дроб и жлъчния мехур. Органично 
качество, подходящ при диабет.

ХАПЧЕТА ЗА ОБЕЗВОДНЯВАНЕ, 
120 таблетки
Спомага за извеждане на 
излишната вода от тялото и 
предотвратява задържането 
й. Освобождава организма 
от усещането за тежест 
и подпухналост. Действа 
благоприятно и при проблеми с 
пикочните пътища.

3734
4979

1148
1435

1148
1435

1062
1249

1589
1869

https://remedium.bg/gnc-total-lean-l-carnitine-techna-hranitelna-dobavka-s-vkus-na-studen-chay-limon-h474-ml-20018/p
https://remedium.bg/schoenenberger-chist-bio-sok-ot-artishok-h200-mililitra-19069/p
https://remedium.bg/schoenenberger-bio-sok-ot-gluharche-h200-ml-19053/p
https://remedium.bg/swanson-hapcheta-za-obezvodnyavane-h120-tabletki-151201/p
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КОГАТО НАУКАТА 
СРЕЩНЕ ТРАДИЦИИТЕ

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

непрекъснато нараства.

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

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

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

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

д-р Гергана ТАНЕВА 
гастроентеролог МБАЛ “Света София“

За да си усмихнат всеки ден

Киселини в стомаха?
Вече не са проблем!

хранителна добавка 
при парене и раздразнение

в стомаха

3093
3639

https://remedium.bg/karikol-gastro-sashe-20gr-20br-062213/p
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ОМНИ БИОТИК Про Ви 5, 14 сашета
5 бактерии „професионалисти“ + витамин D 
за твоята имунна система – пробиотик при 
високо вирусно натоварване и небалансирана 
чревна флора. Подпомага защитните сили на 
организма.

СМЕКТА 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.

Рег. № 20020513

ОМНИ БИОТИК Панда Пробиотик за колики, 
атопичен дерматит и алергии, 30 сашета
Пробиотична комбинация за майката и 
бебето от първия ден на раждането. За 
жизненоважната популация от бактерии в 
детските черва. За профилактика на атопичен 
дерматит при бебето. За балансираното 
съзряване на имунната система.

ГАСТРОПРОТЕКТ, 24 таблетки за дъвчене
Бързо облекчава симптомите – киселини, 
парене, болка и тежест, подуване на стомаха 
и гадене. Понижава киселинността до 
12 часа като предотвратява нова секреция и 
поддържа ефективно нормалната киселинност 
в стомаха. Без захар.

ПРОБИОТИК 1,5 млрд. бактерии, 
100 дъвчащи таблетки
Благоприятства нормалното 
храносмилане, допринася за 
поддържането на естествената 
устойчивост и попълването с 
полезни бактерии на червата.

1964
2619

2872
3379

6796
7995

701
779

892
1049

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

2167
2709

https://remedium.bg/gnc-probiotic-complex-probiotik-s-1-miliard-bakterii-h100-kapsuli-121167/p
https://remedium.bg/gnc-probiotik-s-1-5-miliarda-bakterii-h100-davchashti-tabletki-121166/p
https://remedium.bg/omni-biotik-pro-vi-5-sashe-2gr-14br-064932/p
https://remedium.bg/omni-biotic-panda-probiotik-pri-imunologichen-disbalans-za-maykata-i-bebeto-30-broya-x3-grama-69994/p
https://remedium.bg/smekta-pulv-3-76gr-10br-059069/p
https://remedium.bg/adipharm-gastroprotekt-pri-losho-hranosmilane-x24-tabletki-za-davchene-79092/p
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FAMILIA Bio Organic 
Хрупкаво швейцарско 
биомюсли, 375 г
различни видове

711
889

PAPADOPOULOS Goldies Сухари с 
пшенично брашно, 3+1 бр. (510 г)

311
389

BENLIAN 
Оризов снакс, 
100 г
Веган. Без глутен.
различни видове

LOTTE Anytime Candy 
Ксилитолови бонбони, 74 г
Без захар и без аспартам, с 
21% съдържание на натурален 
подсладител ксилитол от 
финладнска бреза против 
образуването на кариеси. 
Подходящи за деца, бременни 
и диабетици.

319
399

MENTOS Дъвки, 15 бр.
Открий вълнуващия 
вкус на Mentos дъвки!
различни видове

LINDT Excellеnce 
Черен шоколад, 100 г
От рафинирания шоколад 
до финеса.
различни видове

169
199

123
145

378
445

https://remedium.bg/familia-bio-organic-bio-myusli-s-leshnitsi-i-med-x375-grama-125563/p
https://remedium.bg/lote-bonboni-anytime-lemon-mint-74-grama-056211/p
https://remedium.bg/papadopoulos-goldies-3-1-pshenichni-suhari-h510-grama-144156/p
https://remedium.bg/mentos-3356/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/lindt%20/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/benlian-rays-keyks-slim-snaks-len-i-slanchogled-100-grama-057213/p


Храни www.remedium.bg  

https://remedium.bg/
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743
826

https://remedium.bg/psilo-balsam-1-gel-pri-alergii-h20-grama-895/p
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TRISA Fresh Kit to Go 
Комплект за пътуване
Вода за уста, 100 мл
Четка за зъби
Паста за зъби, 15 мл
Дентални пастили
Несесер 

РАБОТЛИВИ РЪЦЕ Влажни 
антибактериални кърпи, 24 бр.
Антибактериални кърпи с 
доказано дезинфекциращо 
действие. 

BIONIKE Defence 
Мицеларна вода за 
лице, очи и устни 
за чувствителна и 
нетолерантна кожа, 
100 мл 

БОЧКО Комплект за път
Слънцезащитен крем SPF 50, 
75 мл
Лосион против ухапване от 
насекоми 1 г+, 40 мл
Антибактериален гел за ръце  
1 г+, 50 мл
Антибактериални влажни 
кърпички  2 г+, 15 бр.

1108
1385

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.

769
1025

655
819

089
119

313
329

https://remedium.bg/trisa-fresh-kit-to-go-promo-komplekt-za-patuvane-voda-chetka-i-pasta-za-zabi-dentalni-pastili-i-podarak-neseser-148759/p
https://remedium.bg/bionike-defence-mitselarna-voda-za-litse-ochi-i-ustni-za-chuvstvitelna-i-netolerantna-kozha-h100-ml-152533/p
https://remedium.bg/lavena-mokri-karpi-antibakterialni-24br-058804/p
https://remedium.bg/bochko-komplekt-za-razhodka-150006/p
https://remedium.bg/henkis-mokri-karpi-limon-0705-72br-116970/p


Защита от насекоми   www.remedium.bg  

1260
1575
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Репелентът представлява вещество от естествен или 
синтетичен произход, което се използва за отблъсква-
не на насекоми и паякообразни. Тези продукти могат 
да се прилагат върху кожата или различни предмети 
с цел предпазване от насекоми. Разделят се основно 
в три групи: фумиганти – вещества, които попадайки 
във въздуха отблъскват насекомите; маскиращи – които 
неутрализират миризмите и които привличат насекоми-
те; контактни – които въздействат на насекомите при 
техния директен контакт с третираната повърхност.
Модерните репеленти срещу комари и други хапещи 
и кръвопиещи насекоми са с дълготрайно действие и 
не е нужно да бъдат нанасяни многократно през деня. 
Те отблъскват дразнещите комари и насекоми и не им 
позволяват да достигат до откритите части на тялото, 
но продължителността на действието им след прилага-
нето върху кожата може да бъде намалена от физиче-
ска активност и висока температура. Това е важно да 
се има предвид, когато се използват репеленти срещу 
комари и кърлежи. В много от случаите препаратите 
са обогатени с екстракти от билки или други растения 
с благотворен за кожата ефект. Подходящи за всеки-
дневна употреба, те са чудесно средство за защита по 
време на почивка, къмпинг, екскурзия и риболов.
Подходящият за вас репелент може да се предлага 
под различни форми. Например, като крем, спрей, 
лосион, стик, гел, таблетки, течност за изпарител и др.
За малките деца също е лесно да се намери подхо-
дящият препарат. Могат да бъдат открити множество 
продукти, представляващи природни, органични и во-
доустойчиви репеленти за малките деца. Ако родите-
лите са притеснени да използва конвенционални сред-
ства, експертите съветват да се насочат към употреба 
на благоуханни етерични масла или растения, чийто 
аромат е неприятен за насекомите. Много харесвани 
и подходящи за децата и младежите са репелентните 
гривни. Важно е да се запомни, че забавлявайки се 
сред природата, възможно най-малка част от тялото на 
детето трябва да бъде оставена незащитена.
Спрейовете (аерозолите) дават бърз резултат и са лесни 
за употреба. Те не са мазни и лепкави и често са с 
освежаващ аромат, а ефективността им продължава с 
часове.
Относно защитата от досадните насекоми на закрито 
са препоръчителни работещите на ток електрическите 
изпарители с таблетки или течност. Тези устройства са 

превъзходни срещу тормоза от комари, мухи, а също 
оси и пчели. Ефикасни са както в апартамент, така и 
на вилата. За тях е важно да се знае, че може да не 
са така ефективни, ако се използват едновременно с 
климатик.
Популярност набират и репелентните стикерите (ле-
пенки), които не са толкова ефективни, но са точно 
за децата и хората, чиято кожа може да е алергична 
към други форми на репеленти. Продуктите са импрег-
нирани предимно с вещества от естествен растителен 
произход. По правило това са етерични масла.
Етеричните масла от хвойна, кедър, мента, здравец, 
лавандула, бор, канела, розмарин, босилек, мащерка, 
чесън, както и техните екстракти, имат някои репе-
лентни свойства. Важно е да се разбере, че природ-
ните средства са много по-меки и техните възпиращи 
свойства са по-слабо изразени от тези на синтетичните 
химикали. Ефективността на такива средства зависи от 
вида на насекомите. Въпреки че нито едно средство не 
гарантира пълна защита, натуралните репеленти може 
да не предпазват, например от ухапвания от кърлежи. 
Често, за да са ефективни, тези репеленти изискват 
по-често нанасяне, средно на всеки 40-50 минути.
Не забравяйте, че естествените репеленти не са за 
всеки! Някои етерични масла могат да причинят алер-
гични реакции, така че преди да приложите репелента 
върху цялото тяло, направете тест за алергия: тествайте 
малко количество от продукта върху китката си, за да 
видите дали той дразни. По-добре е да имате едно 
на ум за някои естери: например цитрусовите мас-
ла се считат за фототоксични. Излагането на слънчева 
светлина след нанасянето им върху тялото може да 
доведе до нежелана реакция на кожата в местата на 
приложение.
Важен нюанс, на който не всеки обръща внимание, е 
съхранението на избрания продукт против насекоми. 
Най-добре е да си купите репелент срещу насеко-
ми от аптека. Така се минимизира вероятността да 
получите опасен или вече негоден репелент, а освен 
това аптеките стриктно спазват температурния режим, 
необходим за съхранението им. Основното е, че при 
температура над 25oС продуктът става безполезен (в 
най-добрия случай). Поради тази причина е по-добре 
да не оставяте мехлеми, спрейове, и най-вече аерозо-
ли, на перваза на прозореца или вътре в кола, парки-
рана на слънце.

Репелентите: първа помощ 
срещу насекоми
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407
509 604

755

463
579

303
379

https://remedium.bg/bochko-3138/b#postFilters=category;eq;5ecc304a6af72c3ad4d45a8e&postFilters=category;eq;5ecc304d6af72c3ad4d45a91
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BIONIKE Aknet Слънцезащитен 
флуид с много висока защита 
SPF 50+ за склонна към акне 
кожа, 50 мл

BIONIKE Defence Sun 
Слънцезащитен 
спрей-лосион със 
средна защита 
SPF 15 за 
чувствителна и 
нетолерантна кожа, 
200 мл

BILLE Слънцезащитен крем 
против бръчки SPF 50, 30 мл

1252
1565

BIONIKE Triderm A.K. 
Слънцезащитен флуид с много 
висока защита SPF 50+ за 
чувствителна и нетолерантна 
кожа, 50 мл

BIONIKE Defence Sun 
Слънцезащитен спрей за 
чувствителна и нетолерантна 
кожа SPF 30, 200 мл
Специалната система за 
дозиране на 360° позволява 
бързо и лесно нанасяне, дори и 
с обърната надолу опаковка.

BIONIKE Defence Sun Baby 
& Kid Слънцезащитен 
спрей-лосион за бебета и 
деца с висока защита 
SPF 30, 200 мл

CHICCO Слънцезащитен спрей 
SPF 50+, 150 мл
Висока защита от слънчевите 
лъчи. Специално разработена 
формула, подходяща за 
бебешката кожа. Лесен за 
нанасяне. С витамин Е.

2362
2779

3030
3565

3136
3689

5516
6489

4577
5385

1781
2375

https://remedium.bg/bionike-aknet-sun-50-krem-za-litse-50ml-ac22901-059642/p
https://remedium.bg/bionike-triderm-ak-sun-50-krem-za-litse-ak-50ml-tr21901-059641/p
https://remedium.bg/defence-sun-33240/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/chicco-slantsezashtitno-sprey-mlyako-za-litse-i-tyalo-za-detsa-spf-50-x150-ml-29442/p
https://remedium.bg/bile-slantsezashtiten-krem-s-protivostareesht-efekt-spf50-h30-ml-141416/p
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CLEANIC Pure Effect 
Тампони за почистване на грим 
от 100% памук, 50 бр. 

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. 

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

LUMENE Puhdas Дълбоко 
почистващ екоскраб, 75 мл
Нежно почиства, видимо 
намалява порите и елиминира 
мазния блясък, оставяйки кожата 
свежа, чиста и матирана. 

MIXA Anti-Imperfection 
Почистващ гел/лосион 
против несъвършенства, 
200 мл

REGAL Pre Bio 
Двуфазна мицеларна вода, 
135 мл

188
269

1436
1915

169
225

639
799

305
339

285
335

https://remedium.bg/cleanic-899/b
https://remedium.bg/lumene-puhdas-pochistvasht-skrab-75ml-057154/p
https://remedium.bg/cotton-line-extra-soft-tamponi-za-grim-h120-broya-155014/p
https://remedium.bg/mixa-sensitive-pochistvasht-gel-za-litse-protiv-nesavarshenstva-za-problemna-i-mazna-kozha-x200-ml-69251/p
https://remedium.bg/pom-pon-3439/b#postFilters=category;eq;5ecc32e66af72c3ad4d45cf3
https://remedium.bg/regal-pre-bio-mitselarna-voda-135ml-060593/p
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Мицерална вода за почиства-
не на лице, очи и устни

за чувствителна и нетоле-
рантна кожа 

500 ml

Почистваща пяна
за чувствителна и 
нетолерантна кожа 

150 ml

Двуфазен лосион за по-
чистване на околоочния 

контур 
за чувствителна и нето-

лерантна кожа 
150 ml

Почистващ крем за 
отстраняване на грим

Подхранващ
за суха и много суха 
чувствителна  кожа

400 ml 

2479
3099

1996
2495

2279
2849

2479
3099

https://remedium.bg/bionike-3200/b
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2497
3329 2411

3215

2411
3215 2516

3355

https://remedium.bg/bright-boost/b?sort=score-desc&#
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BIONIKE Defence Hydra 
Хидратиращ крем, 
50 мл 
Rich за много суха и 
чувствителна кожа 
Light за нормална и 
комбинирана кожа

1540
1925

LOREAL Revitalift Filler 
Околоочен серум, 20 мл
2,5% хиалуронова киселина + 
кофеин. Намалява тъмните 
кръгове и запълва линиите около 
очите. За всякакъв тип кожа и 
за всички цветове на кожата.

2367
2959

Активен 
серум за 
третиране 
на пигментни 
петна, 30 мл 

Дневен флуид за лице за 
тройна защита SPF 50, 
40 мл 

NIVEA Cellular Luminous – най ефективната формула срещу намаляване на пигментните петна, причинени от слънце, стареене или хормони.

BIONIKE Defence Hydra Jelly 
Хидратиращ гел за лице, 50 мл
Осигурява дълбока и 
продължителна хидратация на 
чувствителната кожа. Допринася 
за укрепване на защитните 
сили на кожата срещу външни 
агресии. Отлична основа за грим.

1879
2349

LUMENE Klassikko Лифтинг дневен крем с 
антиейдж ефект SPF 30, 50 мл
Ефективна формула, обогатена с арктическа 
изворна вода, арктически памук, масло от овес 
и хиалуронова киселина, която предотвратява 
отпускането на кожата, попълва бръчките и 
възвръща еластичността.

Околоочен крем, 
15 мл

2482
3309

3438
4045

3195
3759

2524
2969

https://remedium.bg/bionike-defence-hydra-rich-bogat-hidratirasht-krem-za-litse-za-suha-i-mnogo-suha-kozha-x50-ml-153921/p
https://remedium.bg/bionike-defence-hydra-light-lek-hidratirasht-krem-za-normalna-i-kombinirana-kozha-x50-ml-153920/p
https://remedium.bg/bionike-defence-hydra-jelly-hidratirasht-gel-za-litse-x50-ml-153922/p
https://remedium.bg/lumene-klassikko-advanced-anti-age-krem-dneven-spf30-50ml-060141/p
https://remedium.bg/loreal-revitalift-filler-serum-ochi-20ml-064989/p
https://remedium.bg/nivea-cellular-luminous/b?sort=discount-desc&#
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PURE
elements

 ритуал за красота
Създай своя

PURE
elements

Dermatologically
Tested

03

PURE
elements

Dermatologically
Tested

03
Nourishing Oil
Rich Formula

BIO Olive Oil +
CBD

Nourishing Oil
Rich Formula

30ml ℮ / 1 fl.oz.

BIO Olive Oil +
CBD

PURE
elements

Dermatologically
Tested

Mild Exfoliation
Peeling Formula

30ml ℮ / 1 fl.oz.

20% Glycolic 
Acid

01

PURE
elements

Dermatologically
Tested

01
Mild Exfoliation
Peeling Formula

20% Glycolic 
Acid

PURE
elements

Dermatologically
Tested

02

PURE
elements

Dermatologically
Tested

02
Lifting Serum
Peptides

3% Matrixyl
+ HA

Lifting Serum
Peptides

30ml ℮ / 1 fl.oz.

3% Matrixyl
+ HA

Пилинг за лице с 20% Гликолова 
киселина 30ml.
Ексфолира повърхностния слой на 
кожата, активира обновяването 
на клетките.

Олио за лице и шия с Канабидиол и 
БИО масло от Маслина 30ml.
Подпомага забавянето на появата 
на фини линии и бръчки.

Серум за лице и деколте с Matrixyl 
3000™  и хиалуронова киселина 30ml.
Дневна и нощна грижа за лице и 
деколте. Подпомага забавянето 
появата на фини линии и бръчки.

1031
1289

876
1095

1031
1289

https://remedium.bg/search?q=inopharm%20pure%20elements
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MAX FACTOR All Day Flawless 
Фон дьо тен, 30 мл
различни нюанси

GOLDEN ROSE Color Expert 
Лак за нокти
Голямо разнообразие от цветове 
с безкрайни възможности за 
комбиниране. Придава лъскав 
финиш и дълготраен цвят на 
нокътя.

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

REAL TECHNIQUES 
Love IRL Brush Kit 
Комплект четки за грим, 3 бр.

STANDELLI Комплект четки за 
грим, 5 части 
Пълен комплект от аксесоари за 
твоята зашеметяваща визия!

TITANIA 1090/60В Пинсета 
Изработена от специална 
INOX неръждаема стомана, 
със скосен връх, произведена 
по най-високите стандарти 
за качество. Специално 
заточените върхове гарантират 
захващане дори и на най-фините 
косъмчета.

495
619

1784
2745

2680
3829

199
265

874
1249

124
165

https://remedium.bg/search?q=max%20factor%20all%20day
https://remedium.bg/real-tehniks-set-3-chetki-04161-060751/p
https://remedium.bg/golden-rose-color-expert-lak-za-nokti-tsvyat-97-66782/p
https://remedium.bg/standeli-chetki-set-black-5-chasti-062812/p
https://remedium.bg/cotton-3197/b?sort=discount-desc&#postFilters=category;eq;5ecc33846af72c3ad4d45db0
https://remedium.bg/titania-essentials-pinseta-za-oformyane-na-vezhdi-model-1090-60-v-h1-broy-12624/p
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MAX FACTOR Lip Colour Lipfinity 
Червило, 2,3 мл
различни нюанси

MAX FACTOR Colour Elixir Kiss 
Червило, 4 г
различни нюанси

BOURJOIS Velvet Ink 
Червило, 3,5 мл
различни нюанси

BOURJOIS Volume Glamour Coup De Theatre 
Палитра сенки за очи, 8 г
различни нюанси

BONILASH Серум, стимулиращ 
растежа на миглите, 3 мл
Сгъстява и придава обем. 
Предотвратява прекомерното 
падане на миглите. Подходяща 
грижа след прилагане на 
изкуствени мигли.

EYLURE 117 Изкуствени 
мигли от естествен косъм, 
1 чифт
Бъдете звездата на бала! 
Косъмчетата са 
по-дълги в края, придавайки 
чувствен и котешки вид. 
Опаковката е с включено 
лепило.

1494
2299

2209
3155

1258
1935

4129
5899

1649
2355

974
1299

https://remedium.bg/max-factor-lipfinity-dalgotrayno-chervilo-s-dvustepenna-sistema-na-nanasyane-024-stay-cheerful-147396/p
https://remedium.bg/burzhoa-senki-palitra-coup-de-theatre-02-064106/p
https://remedium.bg/max-factor-colour-elixir-chervilo-za-ustni-080-chilli-150691/p
https://remedium.bg/bonilash-eyelash-serum-bonilash-serum-za-stimulirane-rastezha-na-miglite-h3-ml-78707/p
https://remedium.bg/search?q=bourjois%20rouge%20velvet%20ink
https://remedium.bg/eylure-texture-komplekt-s-izkustveni-migli-i-lepilo-model-117-h1-broy-136641/p
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BOURJOIS Volume Glamour Coup 
De Theatre Спирала, 7 мл
различни видове

MASCARA MED XL Volume 
Спирала за обем и растеж 
на миглите, 6 мл

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.

1023
1279

BIONIKE Defence Color 3D Volume 
Спирала за мигли с 3D ефект, 
11 мл
Черна/Водоустойчива черна

2639
3299

BIONIKE Defence Color Volume 
Спирала за обем с ефект 
изкуствени мигли, 8 мл
Черна/Водоустойчива черна

2639
3299

BIONIKE Defence Color Extra 
Volume Спирала за екстремно 
обемни мигли, 11 мл
Черна 

2639
3299

1637
2339

1552
2069

https://remedium.bg/burzhoa-spirala-glamour-coup-the-theatre-black-060741/p
https://remedium.bg/defence-color-33322/b?sort=discount-desc&#postFilters=category;eq;5ecc339a6af72c3ad4d45dcd
https://remedium.bg/mascara-med-xl-volume-spirala-za-obem-i-rastezh-na-miglite-h6-ml-142750/p
https://remedium.bg/misha-spirala-4d-black-062412/p


Мама и бебе   www.remedium.bg  

... с мисъл за вас!

https://remedium.bg/


Ароматиwww.remedium.bg  

MEXX Black 
Мъжка тоалетна вода, 50 мл

ADIDAS Мъжка тоалетна вода, 100 мл
различни аромати

LA RIVE Cash 
Мъжка тоалетна 
вода, 100 мл
Уникален мъжки 
аромат с лека 
цитрусова нотка.

1303
1629

ELIZABETH ARDEN 5th Avenue 
Дамска тоалетна вода, 30 мл

BETTY BARCLAY Dream Away 
Дамска тоалетна вода, 20 мл

JACQUES BATTINI № 12 Crystal Edition 
Дамски парфюм, 100 мл
С елемент на Сваровски. Уникален лек и 
ефирен дамски пролетно-летен аромат.

2279
2849

3329
4755

3604
5149

1301
1735

2729
3899

https://remedium.bg/mexx-black-men-toaletna-voda-za-mazhe-h50-ml-16033/p
https://remedium.bg/elizabeth-arden-5th-avenue-parfyum-za-zheni-x30-ml-13256/p
https://remedium.bg/beti-barkli-dream-away-edt-20ml-064112/p
https://remedium.bg/adidas-champions-league-toaletna-voda-za-mazhe-h100-ml-6013/p
https://remedium.bg/la-rive-cash-toaletna-voda-za-mazhe-h100-ml-67673/p
https://remedium.bg/jacques-battini-12-crystal-edition-parfum-damski-parfyum-x100-ml-67669/p
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1287
1609

1460
1825

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

Глина против целулит
за чувствителна и 
нетолерантна кожа

500 g

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

5399
5999

4949
5499

4949
5499

5399
5999

https://remedium.bg/bionike-defence-body/b?sort=discount-desc&#
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1368
1609

1287
1609

1428
1785

1287
1609

356
445

https://remedium.bg/venus-1587/b?sort=discount-desc&#
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JORJEIA Мисия 2, 220 мл
Намалява целулита. 
Редуцира мастните клетки. 
Тонизира кожата.

FITO COSMETICS Скраб за тяло с 
кафе с лифтинг ефект, 155 мл 
100% натурален. Почиства и 
освежава кожата. Кофеинът 
и натуралното мляко имат 
тонизиращ ефект, правят 
кожата мека и гладка и 
повишават еластичността й.

348
435

EVELINE Slim Extreme 4D 
Концентриран термо активатор 
против целулит, 200 мл
Интензивно стимулира процеса 
на изгаряне на мастните клетки. 
Ефективно се бори с упорития 
целулит.

PALMER‘S 
Лосион против стрии, 250 мл
Предназначен е за подобряване 
на еластичността на кожата и 
превенция на стрии. 
С чисто какаово масло, масло 
от арган, масло от шеа, колаген, 
еластин и лутеин, поддържащи 
хидратацията на кожата за 
48 часа.

PALMER‘S Овлажняващо олио 
за тяло с успокояващ ефект, 
150 мл
Създадено е с цел намаляване, 
предпазване и предотвратяване 
образуването на стрии по 
време на бременност или при 
колебания в теглото, както 
и за успокояване на по-суха и 
раздразнена кожа.

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

1774
2365

1399
1865

1399
1865

1011
1189

1241
1655

https://remedium.bg/jorjeia-misia-2-antitseluliten-gel-za-tyalo-x220-ml-136086/p
https://remedium.bg/palmers-masazhen-losion-protiv-strii-za-bremenni-s-kakaovo-maslo-x250-ml-20371/p
https://remedium.bg/palmers-uspokoyavashto-i-hidratirashto-olio-za-tyalo-za-bremenni-za-suha-i-sarbyashta-kozha-x150-ml-20369/p
https://remedium.bg/fito-nr-skrab-tyalo-kafe-lifting-155ml-7726-064605/p
https://remedium.bg/eveline-slim-3d-aktiven-antitseluliten-termo-serum-s-otslabvasht-efekt-h200-ml-17395/p
https://remedium.bg/maternea-krem-protiv-strii-za-bremenni-h150-ml-23784/p
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783
979

543
679

231
289

1095
1369

423
529

703
879

https://remedium.bg/perlier-3089/b?sort=discount-desc&#
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PALMOLIVE 
Душ гел, 750 мл
различни видове

OLD SPICE 
Дезодорант
Стик, 50 мл
Спрей, 150 мл
различни видове

RIVANA Цитронелово етерично 
масло, 10 мл
Премахва миризмата при 
изпотяване. За ароматизиране 
и освежаване на въздуха, 
неутрализира неприятните 
миризми. 

DIRTY WORKS Lovely Scrubbly 
Скраб за тяло, 250 мл
Сухата кожа няма шанс. 
Прахът от прасковени семена 
внимателно ексфолира, докато 
хидратиращите масла от ший, 
витамин Е, какао, макадамия, 
сладък бадем и праскова 
изглаждат и омекотяват 
кожата.

IDC INSTITUTE 
Течен сапун, 500 мл
Веган формула, обогатена с 
натурални масла, от която ще 
почувствате кожата си мека 
като коприна. 
различни аромати

652
815

L’ANGELICA 
Душ гел, 500 мл
Подходящ за ежедневна 
употреба. Оставя кожата 
гладка и копринено мека 
на допир.
различни видове

407
509

704
939

818
1169

484
569

348
409

https://remedium.bg/palmolive-naturals-exotic-orchid-dush-mlyako-za-tyalo-s-ekstrakt-ot-orhideya-h750-ml-149379/p
https://remedium.bg/darti-uarks-skrab-za-tyalo-lovely-scrubbly-250ml-062027/p
https://remedium.bg/old-spice-2823/b?sort=discount-desc&#postFilters=attr.vidove-dezodoranti-15;eq;sprey-dezodorant-15&postFilters=attr.vidove-dezodoranti-15;eq;stik-dezodorant-15
https://remedium.bg/ids-techen-sapun-avokado-80150-064559/p
https://remedium.bg/rivana-eterichno-maslo-tsitronela-h10-ml-23762/p
https://remedium.bg/andzhelika-supreme-care-dush-gel-magareshko-mlyako-500ml-065807/p
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При покупка на продукти Fa за минимум 2 лв. и регистриране на касова бележка на fa-promo.bg участвате в томбола за спечелването на плажна кърпа.  
Изображението на наградата е с илюстративна цел и може да се различава от реалната награда. Период на промоцията 01.05-31.05.2022г. Организатор на промоцията 
е Хенкел България ЕООД. Пълните правила, информация за наградите и политиката ни за защита на личните данни, можете да намерите на www.fa-promo.bg

СПЕЧЕЛИ C 

FA
дезодорант,  
рол-он, стик,  
различни видове

FA
душ-гел 250 мл,  

различни видове

FA
течен сапун  
250 мл,  
различни видове

    П
ЛАЖНА КЪРПА
ПОДАРЪК

BARNÄNGEN
душ-гел 400мл, 
различни видове

NATURE BOX
душ-гел 385мл, 
различни видове

FA
душ-гел 750 мл,  

различни видове

*вкл. вода 

ДО
98%

СЪСТАВКИ791
989

539
719

628
739 303

379

298
459

212
385

https://remedium.bg/barnangen-oil-intense-dush-krem-za-tyalo-s-maslo-ot-diva-roza-za-mnogo-suha-kozha-h400-ml-147978/p
https://remedium.bg/nature-box-coconut-hidratirasht-dush-gel-za-tyalo-s-maslo-ot-kokos-h385-ml-143549/p
https://remedium.bg/fa-2597/b?sort=discount-desc&#
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HOBO

428
779

https://remedium.bg/rexona-3288/b?sort=discount-desc&#
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668
835

https://remedium.bg/kotazh-dush-pyana-2v1-black-cherry-pistachio-750ml-065767/p
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GILLETTE Venus Riviera 
Еднократна 
самобръсначка, 2 бр.

807
1009

ELEA Speed-up 
Бързодействащ крем 
депилатоар за тяло, 
120 г
Перфектна депилация 
само за 3 минути. 
Формула за всички 
зони на тялото. С 
хидратиращ ефект.

WILKINSON Extreme 3 Comfort 
Еднократна самобръсначка, 
3+1 бр.
С 3 гъвкави ножчета върху 
подвижна глава, която 
отлично следва извивките на 
повърхността, като осигурява 
идеално и прецизно бръснене.

BIC Soleil Click 5, 
1 дръжка + 2 резервни ножчета
5 гъвкави по-дълготрайни 
подвижни ножчета за по-
гладко бръснене. С успокояваща 
овлажняваща лента с алое вера 
– помага за предпазване от 
раздразнение.

916
1145

ELEA 
Депилиращи ленти за 
тяло/лице, 20 бр.

Ефикасни са дори при къси 
косъмчета, като осигуряват 

дълготраен ефект (до 4 
седмици). Оставят кожата 
перфектно гладка и мека, с 

приятен свеж аромат.

VEET Депилиращ крем за 
чувствителна кожа, 400 мл
С подхранващ комплекс, без 
остатъчна неприятна миризма 
от крема. След употребата 
му можете да се насладите 
на гладка, хидратирана кожа 
с кадифена мекота, без 
неприятното усещане от наболи 
косъмчета.

339
399

339
399

506
595

548
645

1908
2245

НОВО

https://remedium.bg/gillette-venus-riviera-damska-samobrasnachka-h2-br-17394/p
https://remedium.bg/bik-samobrasnachka-5-soleil-click-1br-2n-066058/p
https://remedium.bg/elea-333/b?sort=discount-desc&#postFilters=category;eq;5ecc33196af72c3ad4d45d2c
https://remedium.bg/wilkinson-sword-xtreme-3-beauty-samobrasnachka-za-zheni-x4-broy-145101/p
https://remedium.bg/veet-depilirasht-krem-za-chuvstvitelna-kozha-h400-ml-14803/p
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372
465

348
435

423
529

487
609

https://remedium.bg/footness-3713/b?sort=discount-desc&#
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VENASILK Крем-гел при 
разширени вени, 100 мл
Помага за облекчаване на 
усещането за тежест и 
умора в краката. Съдържа 
диосмин. Прилагайте 
редовно два пъти дневно – 
сутрин и вечер.

1124
1405

ДО И ПОСЛЕ Крем за напукани стъпала и 
пети, 150 мл
Омекотява, заглажда и възстановява 
напуканите стъпала.

FARMONA Nivelazione Мъжки 
антиперспирант против 
изпотяване за крака, 180 мл
Дезодорант-спрей против 
гъбички, който балансира 
функциите на потните жлези и 
предотвратява прекомерното 
потене на краката.

TITANIA 3020 Двустранна 
пила (груба и фина) за пети 
с права дръжка
Шкурката за продукта 
е от най-високо 
качество. Пластмасата 
е изключително гъвкава и 
издържа на много голямо 
напрежение.

327
409

Да си направите педикюр у дома е много естествена и 
достъпна процедура за абсолютно всяка жена, а също така 
и мъж. Важното е да имате подръка основните инструменти 
и козметични продукти, да бъдете търпеливи и да следвате 
основните стъпки.
Базовите помагала, използвани в процедурите за педикюр, 
обикновено са налични в козметичната чантичка на всяка 
жена, полагала поне веднъж истински грижи за здравето и 
добрия външен вид на своите крака. Такива са кюрета за 
педикюр, пемза, лопатка за кутикулата, пила за нокти, екс-
фолиант, крем за крака и лак за нокти.
Педикюрът служи и като профилактика на кожни заболя-

вания на ноктите. С помощта на тази процедура се от-
страняват вече кератинизираните участъци от кожата и се 
предотвратява образуването на мазоли и напуквания по епи-
дермиса. Педикюрът подобрява кръвообращението поради 
масажния ефект, който нормализира работата на потните 
жлези и намалява риска от разпространение на гъбична 
инфекция. Трябва също да се каже, че с помощта на пе-
дикюра се поддържа правилната форма на нокътя, с което 
се предотвратява неговото врастване. Добрата козметика по-
мага в грижата за ноктите на краката и кожичките. Това ви 
позволява да подобрите растежа на ноктите, да ги укрепите, 
както и да намалите крехкостта им.

Педикюрът – здраве и красота за краката

869
1159

552
649

https://remedium.bg/venasilk-krem-gel-za-kraka-100ml-064948/p
https://remedium.bg/do-i-posle-krem-za-napukani-stapala-i-peti-x150-ml-143441/p
https://remedium.bg/farmona-nivelazione-men-dezodorirasht-sprey-za-kraka-protiv-potene-za-mazhe-h180-ml-151406/p
https://remedium.bg/titania-pila-za-peti-3020-11828/p
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4179
4399

4179
4399

265
379

https://remedium.bg/pampers-2804/b?sort=discount-desc&#
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BABY CREMA Play Time 
Мокри кърпи, 100 бр. с капак 

PUFIES Sensitive 
Пелени 
GIANT PACK 
размери 
3, 4, 5 и 6 

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

BIONIKE Triderm Baby 
Душ крем, 500 мл
Подходящ за суха и раздразнена 
кожа. Овлажнява, омекотява и 
защитава кожата, оставяйки я 
мека и хидратирана.

1228
1535

BIONIKE Triderm Baby 
Нежен шампоан, 200 мл
Деликатно почиства косата 
и чувствителната кожа на 
бебешкия скалп, без да дразни 
очите. Подходящ за честа 
употреба.

236
295

BIONIKE Triderm Baby 
Крем против подсичане, 100 мл
Създава защитна бариера върху 
бебешката кожа и я предпазва 
от действието на дразнещи 
агенти. Възстановява кожата 
и намалява мацерацията, 
характерна за зоната на 
памперса.

2535
3169

1769
1965

1540
1925

1284
1605

https://remedium.bg/baby-cream-play-time-bebeshki-mokri-karpichki-s-ekstrakt-ot-layka-h100-broya-79398/p
https://remedium.bg/pufies-2787/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/babylino-3508/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/bionike-triderm-baby-kid/b?sort=discount-desc&#
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204
255

https://remedium.bg/hipp-10/b?sort=discount-desc&#postFilters=category;eq;5ecc306b6af72c3ad4d45aad
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PLASMON Италианска 
паста, 320/340 г
Съдържа калций, 
витамини от 
групата B и желязо.
различни видове

431
539

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

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

BEBELAN Паста, 
350 г
различни видове 

AVENT My Grippy 
Чаша с твърд накрайник 18 м+, 300 мл
С улей, изключително устойчив на хапане 
за растящи зъби, с уникален клапан без 
разливане.

БЕБО Подложки за еднократна 
употреба 60х90 см, 10 бр.
С непромокаем външен слой и 
мека вътрешна повърхност. 
Без приплъзване при допир. 

BEBELAN Puree Месно меню, 220 г
различни видове 

1210
1729

1466
1725

616
725

368
409

225
265

https://remedium.bg/plasmon-pasta-ferma-fattoria-za-detsa-ot-10-do-36-mesetsa-h340-grama-125963/p
https://remedium.bg/bebo-podlozhka-za-ednokratna-upotreba-60h90-10-broya-056957/p
https://remedium.bg/avent-my-grippy-chasha-s-tvard-nakraynik-za-detsa-nad-18-mesetsa-zelena-x300-ml-150153/p
https://remedium.bg/bebelan-lakta-3-toddler-400-grama-057808/p
https://remedium.bg/bebelan-pasta-my-first-italian-pasta-micro-rings-za-detsa-nad-5-mesetsa-h350-grama-0277-143039/p
https://remedium.bg/ovko-spageti-boloneze-za-detsa-nad-8-mesetsa-h220-grama-5879-24156/p
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1264
1685

1207
1609

1099
1465

1424
1899

1042
1389

1207
1609

https://remedium.bg/ekre-741/b?sort=discount-desc&#
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*

KENT Pure Flow LPF1 
Четка за разресване 
Дървена, овална, с отвори за 
вентилация. 

TRESemme Purify & Hydrate 
Шампоан, 400 мл
Балсам, 400 мл 

BIONIKE Shine On 
Безамонячна боя за коса, 125 мл
Осигурява ефективно оцветяване, 
покритие на белите коси или съживяване 
на естествения цвят. Намалява 
увреждането на косъма, ревитализира, 
подхранва и укрепва косата.
различни нюанси

1940
2425

VICTORIA BEAUTY Течни кристали 
за коса с масла от арган и 
гроздови семки, 50 мл
За разкошни коси с вълшебен 
блясък.

LONDA Color 
Крем-боя за коса
различни нюанси

388
485

3506
4675

699
999

701
779

https://remedium.bg/shine-on/b?sort=score-desc&#postFilters=category;eq;5ecc33666af72c3ad4d45d8a
https://remedium.bg/kent-chetka-za-kosa-34687-darvena-oval-061214/p
https://remedium.bg/victoria-techni-kristali-za-kosa-s-argan-i-grozdovi-semki-h50-ml-23594/p
https://remedium.bg/londa-2805/b
https://remedium.bg/purify%20&%20hydrate/b?sort=score-desc&#


Устна хигиена   www.remedium.bg  ... с мисъл за вас!

https://remedium.bg/
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GLISS Шампоан, 
250 мл 
GLISS Балсам, 
200 мл
различни видове

FITO COSMETICS Масло за коса с 
чушка за растеж, 155 мл 
Мигновено прониква в космения 
фоликул, стимулирайки растежа 
на гъста, здрава, силна и 
покорна коса. Обогатено е с 
екстракт от хвойна, облепиха, 
бадем, репей, жожоба, масло от 
кедрови ядки и витамини А и Е. 

348
435

PANTENE 
Шампоан, 250 мл
различни видове

GLISS Шампоан, 
400 мл 

GLISS Спрей-балсам, 
250 мл
различни видове

SCHAUMA 
Шампоан, 400 мл
различни видове

PANTENE 
Маска за коса, 300 мл
различни видове

847
1059

391
559

493
759

493
759

344
529

526
619

https://remedium.bg/ultimate-repair/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/fito-nr-maslo-kosa-s-chushka-155ml-064558/p
https://remedium.bg/schauma-2599/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/pantene-2816/b?sort=discount-desc&#
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14928
21325

13432
19189

464
619

https://remedium.bg/oral-b-384/b?sort=discount-desc&#
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YOTUEL 
Избелваща паста за зъби, 
50 мл
Бързо, безболезнено и 
безвредно избелване 
на зъбите. Ниска 
абразивност, силно 
антиплаково и 
антикариесно действие. 
Богата на ксилитол.

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

DENTAL Pro Kids 
Детска паста за зъби, 50 мл
Нискоабразивна гелообразна формула без 
флуорид.
3-6 години/6+ години 183

229

WELLSAMED Избелващи лентички, 
14 комплекта х 2 бр. 
Видим резултат още след 
първата употреба! Лесни за 
прилагане. Без пероскид – без 
чувствителност на зъбите.

SPLAT Special Black Lotus, 75 мл
Многокомпонентна черна паста за зъби с 
бамбуков въглен за ефективно премахване 
на зъбната плака и предотвратяване на 
образуването на кариес. 991

1239

HIMALAYA 
Паста за зъби, 75 мл
различни видове

375
469

1069
1425

2399
3199

1184
1315

https://remedium.bg/yotue-classic-izbelvashta-pasta-za-zabi-h-50-ml-15256/p
https://remedium.bg/wellsamed-whitening-izbelvashti-lenti-za-zabi-x14-broya-133822/p
https://remedium.bg/splat-special-black-lotus-izbelvashta-pasta-za-zabi-s-bambukov-vaglen-h75-ml-146856/p
https://remedium.bg/listerinetotal-care-antibakterialna-voda-za-usta-s-6-deystvia-h1-l-24116/p
https://remedium.bg/dental-pro-kids-teeth-pasta-za-zabi-za-detsa-ot-3-do-6-godini-s-aromat-na-yagoda-h50-ml-140799/p
https://remedium.bg/himalaya-active-white-izbelvashta-pasta-za-zabi-h75-ml-134903/p
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1304
1739

1649
2199

https://remedium.bg/search?q=curaprox%20be%20you
https://remedium.bg/kyuraproks-komplekt-be-you-chetka-zabi-5460-pz-interdentalna-056662/p
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PARODONTAX Gum + Breath & Sensitivity 
Паста за зъби, 75 мл
Бори се с проблемите с венците, с лошия 
дъх и с чувствителните зъби.

BILKA Dent Parodont Protect 
Паста за зъби, 75 мл

BILKA Dent Parodont Protect 
Вода за уста, 250 мл

SENSODYNE Repair & Protect 
Паста за зъби, 75 мл
Гарантира, че ще се наслаждавате на студени 
или топли напитки без неприятни усещания 
благодарение на специалната съставка 
Novamin. 599

749

Ефективно почиства, редуцира плаката и 
освежава устната кухина. Комбинираният 
билков екстракт ограничава развитието 
на бактерии, стяга и заздравява венците. 
С доказано много добро плакопочистващо и 
антикариесно действие. Препоръчва се за 
комплексна защита на пародонта.

COLGATE Max Protext Detox 
Паста за зъби, 75 мл 

594
699

356
395

503
559

296
329

https://remedium.bg/parodontaks-gum-breath-sensitivity-75ml-pz-065265/p
https://remedium.bg/sensodyne-repair-protect-pasta-za-chuvstvitelni-zabi-h75-ml-20511/p
https://remedium.bg/bilka-dent-parodont-protect-pasta-za-zabi-protiv-parodont-h75-ml-19095/p
https://remedium.bg/bilka-dent-expert-parodont-protect-voda-za-usta-za-zashtita-ot-parodont-h250-ml-19096/p
https://remedium.bg/kolgeyt-max-protect-detox-75ml-pz-066133/p
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220
259

https://remedium.bg/o-b-2799/b?sort=discount-desc&#
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PALOMITA 100% Pure Cotton 
Дамски превръзки, 8/10/20 бр.
С покритие от чист памук. 
Без аромат, хипоалергенни.

228
285

EVENT Normal Дамски тампони, 16 бр.
Със специална структура за незабавно 
отвеждане на течността.

SENI Standart Air Пелени за 
възрастни, размер М, 10 бр.
Дишащи, без латекс, 
суперабсорбиращи.

ALWAYS 
Ultra/Platinum 
Дамски превръзки
DUO PACK 
различни видове

420
525

BELLA Nova Comfort 
Памучни дамски превръзки, 10 бр.
Ултратънки, със суперабсорбация.

143
179

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

293
345

841
989

242
269

https://remedium.bg/search?q=palomita%20pure%20cotton
https://remedium.bg/always-ultra-super-damski-prevrazki-h16-broya-7707/p
https://remedium.bg/event-normal-damski-tamponi-razmer-normal-h16-broya-25462/p
https://remedium.bg/dp-bella-nova-comfort-air-10br-pamuk-bez-aromat-059480/p
https://remedium.bg/seni-standard-air-peleni-za-vazrastni-razmer-m-h10-broya-24741/p
https://remedium.bg/everyday-fresh-maxi-night-ultra-plus-damski-prevrazki-x10-broya-15186/p
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540
675

196
245

https://remedium.bg/lycia-3348/b#postFilters=category;eq;5ecc33b66af72c3ad4d45df3&postFilters=category;eq;5ecc33b56af72c3ad4d45df2
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LACTACYD Интимен гел, 400 мл
Деликатна грижа, обогатена с 
естествена млечна киселина.

SEBAMED Интимен душ гел, 
400 мл с помпа
За нежна интимна хигиена на 
жената в детеродна възраст. 
Не съдържа сапун и е с рН 3.8, 
който запазва специфичния 
микрофлорен баланс и предпазва 
от бактериални и гъбични 
инфекции.

DeBa Интимен гел, 200 мл
Мицеларна грижа за интимната 
хигиена. Дерматологично 
тестван. Подходящ за вегани.

415
519

989
1319

2116
2489

BIONIKE Triderm Intimate, 500 мл

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

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

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

2100
2625

2100
2625

2100
2625

https://remedium.bg/laktatsid-intimen-pochistvasht-losion-x400ml-18126/p
https://remedium.bg/sebamed-intimate-wash-pochistvasht-intimen-gel-s-ph-3-8-x400-ml-136574/p
https://remedium.bg/deva-3321/b#postFilters=category;eq;5ecc30406af72c3ad4d45a87
https://remedium.bg/bionike-3200/b?sort=discount-desc&#postFilters=category;eq;5ecc30406af72c3ad4d45a87
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PERWOLL Перилен препарат
Течен, 2,7 л
Капсули, 27 пранета
различни видове

FAIRY Таблетки за съдомиялна,
50/66 бр.

2367
2959

ARIEL Капсули 3в1, 40 бр.
различни видове

PERSIL Перилен препарат
Течен, 40 пранета
Капсули, 26 пранета

CLARO Classic Eco 
Таблетки за съдомиялна, 
40 бр.

1324
1655

FROSCH Baby Спрей за 
хигиенично почистване, 500 мл

989
1799

1310
2015

2146
2525

359
399

https://remedium.bg/perwoll-3461/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/persil-3457/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/fairy-2808/b?sort=discount-desc&#postFilters=category;eq;5ecc32ad6af72c3ad4d45cc1
https://remedium.bg/claro-classic-eco-tabletki-za-sadomialna-mashina-x40-broya-139887/p
https://remedium.bg/ariel-2793/b?sort=discount-desc&#postFilters=category;eq;5ecc30fc6af72c3ad4d45b81
https://remedium.bg/frosch-baby-hygiene-cleaner-sprey-za-higienichno-pochistvane-x500-ml-141899/p
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PHILIPS Филтрираща кана, 2,6 л
Насладете се на освежаващо чиста вода. Филтърът Philips 
Micro X-Clean намалява хлора, варовика, тежките метали, 
микропластиците. Побира се във вратата на хладилника. 
С цифров таймер и прахоустойчиво покритие.

FINO Tytan Flex 
Еластични торби за смет, 35/60 л

327
409

BREF Color Active 
Твърдо тоалетно 
блокче, 4 бр.

RAID Спрей против 
пълзящи насекоми, 
300/400 мл
различни видове

ЕМЕКА Тоалетна хартия, 8 бр.

2085
2979

685
1245

577
769

436
459

https://remedium.bg/filips-kana-taymer-byal-2-6l-065164/p
https://remedium.bg/bref-color-active-wc-koshnichka-evkalipt-4br-065580/p
https://remedium.bg/raid-wirkt-in-sekunden-aerozol-sreshtu-palzyashti-nasekomi-x400-ml-134807/p
https://remedium.bg/search?q=fino%20tytan
https://remedium.bg/emeka-ocean-breeze-aromatizirana-triplastova-toaletna-hartia-h8-broya-67685/p
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КЛУБ РЕМЕДИУМ
Спести сега с клубната карта на Аптеки Ремедиум!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Трайно ниски цени в

 

Ние от „Аптеки Ремедиум“ се стремим 

да отговорим на всички потребности на 

Вас, нашите клиенти.

Предлагаме Ви богат асортимент от 

стоки и знаем колко важна е за Вас 

цената, на която купувате продуктите. 

В допълнение на многобройните ценови 

промоции и промоционални комплекти, 

Ви предоставяме подбрани топ артикули 

на „Трайно ниска цена“. 

Те са обозначени с оранжев етикет в 

обектите и са с цена по-ниска от 

средната регулярна на пазара. 



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 01-31.05.2022 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 


