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Избрани предложения от над 9200 промоции, комплекти и трайно ниски цени

2269
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ЦЕДРАЛЕКС, 150 мл
С екстракт от корсикански
лимон и ментол. Облекчава
усещането за тежки и уморени
крака. Охлажда. Хидратира.
Ако считате, че сте наблюдавали
нежелани реакции при употребата
на този продукт на Сервие,
моля свържете се с нас на e-mail:
pharmacovigilance.bg@servier.com,
тел.: 02 921 5700.

739
28

6

BIOTRADE Repelex Лосион
против комари, кърлежи и бълхи,
50 мл
Срещу ухапвания и ужилвания
на кръвосмучещи и жилещи
насекоми. За възрастни и деца
над 3 години.

1385
47

12

MUSTELA Слънцезащитен стик
SPF 50 с висока степен на
защита UVB/UVA, 9 мл
С масло от авокадо. Подходящ
за цялото семейство – бебета,
деца и възрастни.

1595
56

13

WELEDA Крем против подсичане
с невен, 75 мл
Осигурява нежна защита срещу
раздразнения на деликатната
бебешка кожа. Съдържа
екстракт от цвят на невен,
масло от сладък бадем, цинков
оксид, бял (пречистен) пчелен
восък, ланолин, екстракт от
цвят на лайка.

Нервна система

НОВА

ИЗГОДНА
опаковка

60 таблетки

1219
75

9
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Грижа за сърцето
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Витамини и минерали
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Витамини и минерали
ХОЛИН + ИНОЗИТОЛ,
100 вегетариански таблетки
Холинът допринася за нормалния
метаболизъм на хомоцистеина
и липидите и за поддържането
на нормалната функция на
черния дроб. Инозитолът
подпомага нормалния пренос на
хранителните вещества през
клетъчната мембрана.

3895
16

31

БИОТИН 300 µg,
100 вегетариански таблетки
Допринася за поддържането
на нормалното състояние на
кожата, косата и лигавиците
и за нормалния метаболизъм на
макрохранителните вещества.

2139
11

17

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

2509

20

07

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

5399

4319

ВИТАМИН D-3, 100 таблетки
Благоприятства поддържането
на нормалното състояние на
костите, зъбите, нормалната
функция на мускулите и
функционирането на имунната
система.

1555
44

12

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

875
88

7

Витамини и минерали
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Витамини и минерали

Витамини и минерали за добро здраве
Витамините и минералите са важни за тялото микроелементи, участващи в протичането на редица нормални физиологични функции. Тези микроелементи не се
произвеждат от организма и трябва да бъдат набавяни
ежедневно чрез храната, която ядем. Тялото ни не се
нуждае от големи количества витамини и минерали за
своето нормално функциониране. Повечето от нас си
набавят нужните им хранителни вещества чрез разнообразна и балансирана диета, но понякога се налага и
допълнителен прием чрез хранителни добавки.
Витамините представляват органични вещества, които
обикновено се определят като мастноразтворими или
водоразтворими. Мастноразтворимите витамини (витамин А, витамин D, витамин Е и витамин К) се разтварят
в мазнините и са склонни да се натрупват в тялото.
Водоразтворимите витамини (витамин С и витамините
от група В, като витамин В6, витамин В12 и фолиева
киселина) трябва да се разтворят във вода, преди да
могат да бъдат усвоени от тялото и следователно не могат да се съхраняват. Всички водоразтворими витамини,
останали неизползвани от тялото, се изхвърлят главно
чрез урината.
Минералите са неорганични елементи, присъстващи в
почвата и водата, които се абсорбират от растенията
или се консумират от животните. Всички сме добре запознати с известните калций, натрий и магнезий, но има
редица други минерали, включително микроелементи
като мед, йод и цинк, които са ни нужни в много
малки количества.
В ЕС Европейският орган по безопасност на храните (EFSA) е изготвил становища относно референтните
стойности за хранителен прием (DRVs) за 14 витамина
и 13 минерала, благодарение на които диетолозите и
производителите се информират относно количеството хранителни вещества, необходими за поддържане
на здравето на иначе здрави индивиди или групи от
населението. Тези становища имат за цел да се използват като ръководства за добро хранене и като научна основа за разработването на насоки за правилното
хранене на населението. Референтните стойности са
специфични за възрастта, пола и етапите от живота на
отделните хора.
Витамини и минерали за прием при деца
Добавките за деца са източник на хранителни вещества,
нужни за правилното развитието на детския организъм.
Те не заместват, а само допълват дневната балансирана диета на децата с витамини и минерали. С тях се
подпомагат растежът, имунната защита, тонусът и т.н.

Тяхната ефективност зависи много от дозировката, която
трябва да бъде адаптирана към възрастта и нуждите на
детето. За кърмачета допълнителният прием на витамини и минерали не е препоръчителен, освен по лекарско
предписание, защото съвременните формули на адаптираните млека са обогатени с витамини A, C и D и други
хранителни вещества. Предозирането с някои витамини
може да бъде вредно, затова спазвайте препоръчаната
върху опаковката или от специалист доза.
Относно мултивитамините
Диета, богата на плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни, различни протеини и здравословни мазнини, следва
да осигури повечето от нужните хранителни вещества,
необходими за доброто ни здраве. Но не всеки от нас
успява да се храни здравословно в своето ежедневие.
Мултивитамините могат да имат важна роля, когато хранителните нужди не се покриват само чрез диетата
ни. Мултивитамините са едни от най-често използваните хранителни добавки в света и са чудесен вариант
за набавяне на липсващите хранителни вещества. Тези
добавки се явяват като застраховка, ежедневна гаранция, че тялото ни получава необходимите витамини и
минерали. Те могат да компенсират недостига, който
се получава, когато не си осигуряваме необходимото
от храната.
Знаете ли че?
Още от откриването им в края на 19-и и началото на
20-и век витамините и тяхното дозиране са източник
на противоречия. Днешните разбирания и познания за
витамините и минералите са резултат от работата на
епидемиолози, лекари, химици и физиолози.
През 1912 г. американският биохимик от полски произход Казимир Функ е първият, който въвежда термина
„витамин“ – vita означаващ живот и амин, отнасящо
се до азотно вещество, необходимо за живота. Функ
е смятан за основател на витаминната терапия, защото
идентифицира хранителните компоненти, които липсват
при заболявания с дефицит като скорбут (твърде малко
витамин С ), бери-бери (твърде малко витамин В1 ), пелагра (твърде малко витамин В3 ) и рахит (твърде малко
витамин D ). Откриването на всички витамини става до
около 1948 г.
През 30-те години на 20. век се появяват първите добавки с определени витамини. През 50-те години на 20.
век повечето витамини и мултивитамини са вече достъпни за потребителите, с което се цели предотвратяване
появата на дефицити и следващите от това здравословни проблеми за хората.

Грижа за бебето
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Вени и хемороиди
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ХЕМОПРО Маз, 20 г
Най-доброто при хемороиди! Ускорява
заздравяването на наранените кожа и
лигавица. Антибактериален, противогъбичен,
противовъзпалителен и детоксикиращ.

ДИОКЕТ, 30 таблетки
Защитава вените. Укрепва капилярите. За
лечение при: венозно-лимфна недостатъчност;
хемороидална криза; чупливост на капилярите.
Диокет е лекарствен продукт за възрастни. Съдържа
диосмин. Преди употреба прочетете листовката.
А 0060/01.04.2022

1069
09

ФЛЕБОДИЯ 600 mg,
30 таблетки
При разширени вени и хемороиди.

9

2219
86

18

2585

2068

ВЕНАКСИН, 60 таблетки
Комбинация от висококачествени екстракти
за цялостно здраве на кръвоносната система.
Влияе благоприятно върху микроциркулацията,
здравината и тонуса на капилярите, вените
и хемороидалния сплит.

3025

2571

ДИОФЛАВОН, 90 таблетки
Облекчава симптомите
при хронична венозна
недостатъчност и хемороиди.
Благоприятно повлиява
чувството на умора в краката.

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

3369

30

32

2665

2265

Коса, кожа, нокти
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течни формули за бързи резултати
богат състав и високи дози
gmp сертифицирани

Произведен в швеция

Рибен колаген 12 500 мг
хидролизиран pure peptide®
Произведен в швеция

хиалуронова киселина 75 мг
извлечен от рибена кожа

Рибен колаген 10 000 мг

опаковка за 20 дни

хидролизиран pure peptide®

Рибен Колаген Deluxe 12,500 мг с
хиалуронова киселина 75 мг х500 мл

без вкус и мирис
извлечен от рибена кожа
опаковка за 30 дни

Рибен колаген Pure 10000 мг
на прах х300 г Swedish Collagen

6825
43

61

6435
92

57

100% натурален цвят и вкус - високи дози хиалурон, биотин, мсм, витамини и минерали
Не съдържат: гмо, лактоза, соя, ядки, глутен, оцветители, пълнители и захар

www.remedium.bg

Кости, стави и мускули

4089

3476

Мъжко здраве

3039

2583
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Интимно здраве

www.remedium.bg

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

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

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

1815

13

1659
44

1415

12

61

1061

ИНТИМО ХЕЛП
Емулсия с
хиалуронова
киселина, 400 мл

ИНТИМО ХЕЛП
Мокри кърпички, 20 бр.
С екстракт от алое и D-пантенол.

1495
71

12

325
76

2

ИНТИМО ХЕЛП,
14 вагинални таблетки
Широкоспектърно
лечение на вагинални
инфекции.

SENI Active Normal
Абсорбиращи гащи, 10 бр.
Подходящи за мъже и жени.
размер L

1489
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11

Детоксикация
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Детоксикация
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ДИО-РЕНАЛ Детокс, 30 капсули
Комплексна грижа за бъбреците и
черния дроб. Стимулира отделянето на
токсините и задържаните течности от
организма по естествен начин, спомага за
детоксикирането на черния дроб и допринася
за премахването на целулита.

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

1255

10

04

1435
48

11

БИОВИТА
Масло от черен кимион, 100 мл
100% студено пресовано масло
от египетски черен кимион.
За силна имунна система.
Антиоксидант. Изчиства тялото
от токсини.

ХИДРОЛЕСС Слим, 60 капсули
Допринася за елиминирането на излишните
течности от организма, за нормално
протичане на метаболизма и за поддържане
на нормално телесно тегло. Има
благоприятен ефект при „портокалова кожа“.

2365

2010

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

1095
86

9

1889

1606

Здравословно отслабване
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7699

6929

Здравословно отслабване

... с мисъл за вас!
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Здравословно отслабване
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Храни
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FAMILIA Мюсли, 350 г
Линия, следваща
холистичен подход –
осигуряване на
всички необходими
хранителни вещества за
индивидуалните нужди.
Натурални, устойчиви и
здравословни.

849
79

6

ЕЛИТ Пшеничен сухар с висококачествено
брашно, 125 г
Помага за здравословното хранене не само на
малките деца, но и на цялото семейство.

LOTTE XYLITOL Alpha
Ксилитолови дъвки,
41 дражета
Съдържат 67%
висококачествен натурален
подсладител ксилитол от
финладска бреза срещу
кариеси. Подходящи за деца,
бременни и диабетици.

125
88

0

MENTOS Бонбони
Открий вълнуващия
вкус на Mentos
бонбони!
различни видове

899
19

109
87

7

0

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

929
90

7

Храносмилателна система

905
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895
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Храносмилателна система
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АБОКА – иновативни решения при проблеми със стомашно-чревния тракт.

НЕОБИАНАЦИД,
14 таблетки
При киселини и
рефлукс.

СОЛИЕВО
ФИЗИОЛАКС,
27 таблетки
При запек.

МЕЛИЛАКС Микроклизми за
възрастни при запек, 6 бр.

2155

1295
01

18

1505
79
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СТОПЕРАН, 8 капсули
Стопира разстройството
още с първата доза.
Предназначен е за
симптоматично
лечение на остра и
хронична диария, както
и на разстройства на
функциите на стомашночревния тракт.

СТОПЕРАН е лекарствен продукт без рецепта за възрастни и
деца над 6 години. Съдържа лоперамидов хидрохлорид.
Преди употреба прочетете листовката. A85/11.05.2017

639
75

5

12

ИМОДИУМ, 6 капсули
50 години опит в лечението на диария.
Действа от първия час.
Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и
деца над 6 години. Съдържа лоперамидов хидрохлорид.
Преди употреба прочетете листовката. A0078/19.04.2022

599
09

5

СТОПЕРАН Хидра
Електролитен продукт, 12 сашета
Подпомага: нормалната хидратация
на организма; поддържането на
физиологичните нива на електролитния
баланс в тялото.

С вкус на ягода

С вкус на лимон и портокал

Съставът на СТОПЕРАН Хидра е базиран на изследванията и препоръките на Световната здравна организация и УНИЦЕФ.

1245
21

11

При гъбички
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1115
48

9

1189

1070

При болки
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KINESIO Tex Classic Хипоалергенна
кинезиотейп лента, 5 см x 4 м
Медицинско изделие Клас I.
Без латекс. Водоустойчива.
различни цветове
ВОЛТАРЕН Форте 2,32% Гел, 50 г
Намалява възпалението. Лекува отока в
дълбочина. До 12 часа без болка в ставите.
Волтарен Форте 2,32% гел е лекарствен продукт без
лекарско предписание за възрастни и юноши над 14 години.
Съдържа диклофенак диетиламин. Преди употреба прочетете
листовката. A0129/19.07.2018 ; CHBA/CHVOLT/0019/18d Търговски
марки притежавани или лицензирани от група компании
GSK. © 2018 Групата компании GSK или техен лицензодател.

1685
32

1799

14

ОМНИ БИОТИК Мигра, 30 сашета х 3 г
При дискомфорт в главата, погрижи се за червата.
• Способства намаляването на дните с
дискомфорт в главата.
• Допринася за намаляване на дискомфорта,
причинен от напрежение.
7935
• Подобрява качеството на живот.
45
Няма данни за нежелани реакции.

67

1529

ОКИТАСК, 20 сашета
Иновативен продукт
с прием БЕЗ ВОДА.
Спомага за намаляване на
главоболието, мускулните
и менструалните болки.

Лекарствен продукт без рецепта за възрастни над
18 г. Съдържа активната съставка кетопрофен 25 mg (като
кетопрофен лизинова сол 40 mg). Преди употреба прочетете
листовката. ИАЛ: А0242/01.10.2021

2209
57

16

ТЕРЕЗИЕНОЙЛ
Спрей билково масло, 5 мл
Верен помощник при наранявания
и изгаряния – успокоява
заздравяването, ускорява
резорбцията на хематоми,
успокоява болковия синдром,
намалява отока.
ОКИТАСК, 20 таблетки
Иновативен продукт с прием БЕЗ ВОДА.
Спомага за намаляване на главоболието,
мускулните и менструалните болки.

2595

22

06

Лекарствен продукт без рецепта за възрастни над
18 г. Съдържа активната съставка кетопрофен 25 mg (като
кетопрофен лизинова сол 40 mg). Преди употреба прочетете
листовката. ИАЛ: А0241/01.10.2021

1745

1309

При рани
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ЗА БЪРЗО
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
СЛЕД РАЖДАНЕ
Терезиенойл е пръв помощник
при разкъсвания, охлузвания и наранявания след естествено раждане или
секцио. Спомага за по-бързото възстановяване след операции, както и предотвратява появата на белези.
Благодарение на естествените си съставки, Терезиенойл е подходящ за
употреба от бременни, кърмачки и
деца от нулева възраст.
Терезиенойл облекчава симптомите
на подсичане и кожно раздразнение
при новородени.

Атопичен дерматит

Наранявания след
секцио и епизиотомия

Изгаряния
Подсичане

Контузии и
кръвонасядания
Облекчава разранени
зърна при кърмачки

2595

22

06

6335

theresienoil.bg

5385

Алергии
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RESCUE Крем, 30 мл
При стресови състояния
на кожата. Подходящ при:
проблемна кожа, различни кожни
раздразнения (сърбящи обриви,
дерматити), ужилвания от
насекоми, прекомерно излагане на
слънце, леки контузии.
КЛАРИТИН, 10 таблетки
При алергичен ринит и уртикария. Облекчава
симптомите на алергия, като: кихане, течащ
нос, сълзене и сърбеж в очите, сърбеж в
гърлото.

1029
75

2075
64

8

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

17

ФЕНИСТИЛ 0,1% Гел, 50 г
Номер 1* продукт.
*Фенистил гел е лекарствен продукт номер 1 по продажби
в България в категорията „Антихистаминови продукти“
според данните на IQVIA за последните 12 месеца от
октомври 2020.

759
45

6

Фенистил гел е лекарствен продукт без лекарско предписание
за деца и възрастни. Съдържа диментиденов малеат.
Преди употреба прочетете листовката.
А0073/30.03.2021 PM-BG-FENI-21-00001

1639
93

13

Кожни реакции при контакт с насекоми
Ухапванията и ужилванията обикновено причиняват дразнене
на кожата, което не е алергична реакция, но някои хора могат да развият алергични симптоми, които варират от леки до
тежки и животозастрашаващи. Ужилвания от насекоми, като
пчели и оси, могат да са причина за тежка алергична реакция
(анафилаксия). Тежките реакции при ухапвания от насекоми,
като комари, мухи и кърлежи, са рядко срещани, по-чести
са леките алергични реакции. Причините за тежки алергични
реакции към ужилвания са в отровите на насекомите. Хапещите насекоми, като мушици и комари, причиняват локални
алергични реакции, например зачервяване или подуване по
повърхността на кожата.

Ужилванията са най-честата причина за алергични реакции
към насекоми. Ужилването от оса причинява внезапна, остра
болка, последвано от болезнена и сърбяща червена подутина. Това е лека алергична реакция, която обикновено не е
причина за притеснение. При анафилаксия се наблюдава затруднено дишане, замаяност и подуване на лицето или устата.
Ухапването от кърлеж не е болезнено, поради което може да
остане незабелязано. Но понякога те пренасят Лаймска болест
и трябва да бъдат премахнати възможно най-бързо от кожата. Ухапванията от бълхи могат да причинят малки, сърбящи
червени бучки, които понякога са групирани в линии или
гроздове. Възможно е да се появят и мехури.

Защита от насекоми

1049
82

6
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Защита от насекоми

CHICCO
Освежаващ и защитен спрей за
деца над 2 месеца, 100 мл
Съдържа масло от маточина и
андироба.

1185
89

8

BROS
Аерозол против кърлежи и
комари, 90 мл

725
80

5

BROS
Лосион против кърлежи и
комари, 100 мл

739
91

5

RAID Електрически
изпарител с течен
пълнител, 21 мл
Осигурява спокойствие
и дълготрайна надеждна
защита срещу комари.

1149
04

8

LumiInsect Спрей-репелент
против комари и кърлежи с
евкалиптово масло, 100 мл

729
83

5

За път
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SEPTONA
Антибактериални
мокри кърпи, 2+1
пакетчета х 15 бр.
99,9% елиминират
бактерии и вируси от
щамовете
H1N1 и H3N2.

259
94

1

COTTON line MAX
Биоразградими хартиени клечки за уши от
100% естествен висококачествен памук,
300 бр.
Микробиологично тествани.

DUREX Feel Thin
Презервативи, 12 бр.
Притежават анатомична и
удобна форма за поставяне
с резервоар “Easy On”, която
поддържа комфорта както за
него, така и за нея.

1475

12

54

ПРЕВОМИТ за деца, 6 близалки
ПРЕВОМИТ за юноши,
28 таблетки
За адаптация на организма при
пътуване със самолет, кораб,
автомобил (при рязко тръгване,
спиране и на завои).

875
44

7

*
199
59

1

*Отстъпката е от стойността на комплекта.

INTERVION Несесер за пътуване,
6 части
Комплектът включва:
Шише с винтова капачка,
1 бр. х 100 мл
Бурканче, 2 бр. х 10 мл
Шише с дозатор,
2 бр. х 100 мл
PVC несесер

715
36

5

ZEWA Moist BIG
Влажна тоалетна хартия,
80 кърпички
Перфектната комбинация
със суха тоалетна хартия.
Почиства повече бактерии,
отколкото само сухата
тоалетна хартия.
По-хигиенично, по-свежо,
по-лесно и бързо.

695
56

5

Слънцезащитни продукти
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Тест за никел*

БЕЗ
консерванти
аромати
глутен*

*

-30%

ïðè ïîêóïêà íà
2 ïðîäóêòà
îò ñåðèÿòà
Bionike DEFENCE SUN

*

-15%

ïðè ïîêóïêà íà
1 ïðîäóêò
îò ñåðèÿòà
Bionike DEFENCE SUN
*Отстъпката се дава на касата и не е отразена в цената на рафта.
Не се комбинира с други промоции.
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%.

Слънцезащитни продукти
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GARNIER AMBRE SOLAIRE
Слънцезащитен спрей за деца с
много висока защита SPF 50+,
300 мл
Предпазва деликатната детска
кожа от UVA, UVB и дълги
UVA лъчи, от слънчево изгаряне
и дълготрайно увреждане на
кожата.

HIPP
Слънцезащитен спрей
SPF 50, 150 мл

2175
40

2769

17

SVR Sun Secure
Крем SPF 30, 50 мл
За всички видове
чувствителна кожа.

3165

1938

SVR Sun Secure
Спрей SPF 30, 200 мл
За всички видове
чувствителна кожа.

3509

23

26

74

911 ПАНТЕНОЛ
Крем за тяло, 50 мл
При изгаряния (включително
и слънчеви), леки наранявания,
напуквания на кожата и др.

875
44

7

32

SVR Sun Secure
Олио SPF 50, 200 мл
За лице, тяло и
коса.

4125

3094

PIZ BUIN Allergy
Слънцезащитен лосион за
алергична и чувствителна кожа
SPF 50, 200 мл

2329
63

18

Слънцезащитни продукти
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Слънцезащитни продукти

Най-добрите напътствия за най-добрите
слънцезащитни продукти
Кой е най-ефективният начин да предотвратите увреждането на кожата от слънцето? Стойте под дебела сянка!
Но избягването на слънцето е ужасен начин за прекарване на лятото, особено когато слънчевите лъчи са
отчасти отговорни за приповдигнатото ви настроение. И
решението е слънцезащитни продукти.
Слънцезащита за възрастни
Възрастните, които прекарваме много време на слънце,
знаем, че UV лъчите могат да увредят кожата ни. И всеки, който някога е имал изгаряне, знае колко болезнено
може да бъде това. Ето защо слънцезащитните продукти
за възрастни трябва да бъдат внимателно подбирани
според типа кожа сред богатия избор от козметика,
която да я предпазва от вредните слънчеви лъчи.
Слънцезащита за деца
Специално разработените за деца слънцезащитни продукти се предлагат под различна форма – млека, кремове,
спрейове, стикове и рол-они. Родителите желаят този
тип козметика да се полага лесно и да не оставя никакви остатъци, образуващи петна по дрехите, седалката
на колата и т.н., да е подходяща за чувствителна кожа и
водни забавления, както и да има минимум фактор на
защита от слънце SPF 30.
Кремовете са най-добри за обширните участъци от тялото, а стиковете са от най-голяма полза при нанасяне
по лицето. Със слънцезащитните спрейове полагането на
достатъчно количество става бързо и удобно.
Слънцезащита за бебета
Чувствителната кожа на бебетата е предразположена
към сериозни слънчеви изгаряния. Специалистите препоръчват новородените и бебетата под 6 месеца да се
пазят от пряка слънчева светлина. Най-добрата защита
от слънцето за тях е да останат на сянка.
Слънцезащита за косата и скалпа
През лятото силните UV лъчи правят косъма начупен
и крехък. Косъмът изсъхва и става по-светъл само от
излагането му на слънчевите лъчи. А скалпът, също както
и останалата част от кожата на тялото ни, е податлив
на ракови образувания. За да се предпазят, може да
се приложи слънцезащита с химични блокери, защото
не оставят следи. Също така на разположение са и
слънцезащитни продукти с физически блокери, които се
втриват в скалпа, а не само да се впръскват в корените
на косата. Геловете са най-полезни за окосмените зони,
като скалпа. Идеална за дехидратираните типове коса е
козметиката, която не само предпазва от слънце, но ед-

новременно с това подхранва и подобрява състоянието
на сухите краища.
Когато си избирате слънцезащитен крем, задължително обърнете внимание за три важни неща. Етикетът
на продукта трябва да показва:
• Слънцезащитният фактор (SPF) трябва да е не по-нисък
от 30, за предпочитане 50. SPF цифрата показва нивото
на защита, което кремът осигурява срещу UVB лъчи.
По-високите стойности на SPF означават повече защита, но колкото по-висока става, толкова по-малка става
разликата. Слънцезащитните кремове с SPF 15 филтрират
около 93% от UVB лъчите, докато тези с SPF 30 филтрират около 97%, а SPF 50 около 98%. Никой слънцезащитен крем не ви защитава напълно.
• Наличие на „широк спектър“ на защита, която филтрира пълния спектър UV светлина. Слънцезащитните кремове с това обозначение на етикета предпазват както
от UVA, така и от UVB лъчи. Само продукти, преминали съответните тестове, могат да носят обозначение за
„широк спектър“ (UVA + UVB + IR) на защита. UVB
лъчите са отговорни за повечето слънчеви изгаряния и
увреждане на ДНК, но UVA лъчите също причиняват
увреждане на ДНК и ускоряват стареенето на кожата.
Продуктите, които не са с широк спектър, трябва да
носят предупреждение, че предпазват само от слънчево
изгаряне, но не и от стареене на кожата.
• Водоустойчив. Макар нито един слънцезащитен крем
да не е напълно водоустойчив, съставките на продуктите с такова обозначение се задържат по-дълго, когато
се потите активно или плувате. Маркирането на даден
слънцезащитен крем като водоустойчив означава, че неговото действие продължава 40 – 80 минути, докато
плувате или се потите. Това налага, при желание за
най-добри резултати, нанасянето на слънцезащитен крем
да става поне на всеки 2 часа и дори по-често, ако
плувате. Освен това слънцезащитният крем обикновено
се избърсва при ползване на кърпата за подсушаване на
кожата, така че и в този случай ще трябва да нанесете
от крема наново.
И не забравяйте, че слънцезащитната козметика се нанася 20 минути преди да стъпите на плажа и да изложите
тялото си на слънчевите лъчи. Това е начинът да сте
сигурни, че продуктът е имал нужното му време да си
взаимодейства с кожата и да започне да я предпазва от
вредните лъчи.

Слънцезащитни продукти
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779
62

6

1385
77

11

1515

12

88

529
50

4

Грижа за лицето
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2329
63

18

4849

3879
5835

4668

2775

2220

Грижа за лицето
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Съвременният
подход към
хидратацията
в градска среда

2665
32

21

4025

3220

4809

3847

Интензивен
хидратиращ
серум
за чувствителна
и нетолерантна
кожа
30 ml

Защитен спрей
за лице SPF 25
за всеки тип
кожа
75 ml

Защитен хидратиращ крем със
слънцезащитен
фактор SPF30
за чувствителна
и нетолерантна
кожа
40 ml

Hyaluron-pro, комплекс от 5 вида хиалуронова киселина с различно
молекулно тегло, за да осигури до 48 часа непрекъсната хидратация
във всички слоеве на кожата.

Грижа за лицето
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1435

1076

2839
29

21

2549
12

19

2839
79

21

Грижа за лицето

www.remedium.bg

BIONIKE Defence Mask Instant, 75 мл

Озаряваща пилинг
маска за лице за
потъмняла и уморена
кожа

Детоксикираща и
хидратираща маска
за лице за суха кожа

Почистваща маска за
лице за комбинирана и
мазна кожа

2849

2279

L‘ACTION Hydra 1015 Стик-маска
за лице от коноп и бяла глина,
30 г (20 нанасяния)
С едно движение кожата е
сияйна и тонизирана – овлажнява
и осигурява интензивна свежест.

1969
75

15

FITO COSMETICS Египетска глина
за лице и тяло, 100 г
Уникалността й се крие в
минералния й състав и отличния
начин за усвояване. Незаменима е
при суха кожа, има тонизиращи
и хидратиращи свойства.

195
46

1

NIVEA Дневен/Нощен крем
против бръчки 55+/65+,
50 мл

REGAL
Енергизиращ дневен крем за лице с
годжи бери и Q10+, 50 мл

569
84

4

999
99

8

Грижа за лицето
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М И Н Е РА Л Е Н Щ И Т
С Р Е Щ У Л У Н И Ч К И И П И ГМ Е Н Т Н И П Е Т Н А

5989
92

44

93

5989
92

44

н ат у ра л н и
с ъ с та в к и

5779

4334

ЕСТЕСТВЕНА ЗАЩИТА – МИНЕРАЛЕН ФИЛТ ЪР SPF30

100% толерантна грижа за кожата, без химични UV филтри. Оптимална фотозащита и действие
против дехидратация. Комфортна флуидна текстура, за невидимо покритие, без бели следи.
ЗАЩИТЕН ДЪЛБОКО
ХИДРАТИРАЩ КРЕМ SPF30
[ARKTIS]

ЗАЩИТЕН ЛИФТИНГ КРЕМ
С РАСТИТЕЛЕН ПРЕ-РЕ ТИНОЛ
SPF30 [LUMO]

ЗАЩИТЕН ОЗАРЯВАЩ КРЕМ
С ВИТАМИН C SPF30
[VALO]

Облекчава и успокоява сухата, стегната
и дехидратирана кожа. Възстановява
нивата на хидратация. Заличава зачер
вяванията и омекотява сухите участъци.
Съдържа: арктическа термална вода,
масла от арктически семена, бета
комплекс и цинков оксид.

Видимо стяга лицевия контур и въз
становява еластичността. Намалява поя
вата на фините линии и бръчки. Съдържа:
арктическа термална вода, патентован
екстракт от арктическа червена боро
винка, арктическа дива малина, хиа
луронова киселина и цинков оксид.

Възвръща естественото и сияйно излъч
ване на кожата. Повишава еластич
ността и предпазва кожата от прежде
временно стареене. Съдържа: аркти
ческа термална вода, витамин C, хиа
луронова киселина, арктическа дива
малина и цинков оксид.

Произведено във Финландия

ДО

www.remedium.bg

Продукти за красота
DELIA Висококачествена кремкъна за вежди
Осигурява бързо и дълготрайно
боядисване с желания цвят.
Спестява ежедневното
ползване на молив за вежди
и ви гарантира естествени
резултати само с няколко лесни
стъпки.
различни цветове

BIONIKE Defence Color Промо комплект
Спирала за мигли и Kohl & Kajal HD Молив за очи

3D Volume Спирала
с 3D ефект за обемни,
дълги и извити мигли

*
319
07

3999

2

IKAROV Възстановяващо масло за
нокти, 10 мл
Съдържа 100% натурално
етерично масло от чаено дърво,
което почиства и предпазва от
гъбички. Подобрява състоянието
на грубите и обезцветените
нокти.

3599

Extra Volume Спирала за
екстремно обемни мигли.
Само след две нанасяния
умножава обема им 3 пъти.

*
809
88

3999

6

IKAROV Подхранващ серум за
нокти и кожички с маслинов
сквален, 10 мл
Заздравява и намалява
чупливостта, подхранва
ноктите и кожичките около
тях. Помага против разслояване
и стимулира растежа.

3599

Infinity Спирала за мигли за
дължина и подчертаване

*
909
73

7

3999

*Отстъпката е от стойността на комплекта.

3599

Грижа за мъжа

649
19

5

1209
67

9
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649
19

5

... с мисъл за вас!
www.remedium.bg

Продукти за тяло

Грижа за мъжа

10379
03

83
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Мама и бебе
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PLASMON Месно пюре, 2 бр. х 80 г
различни видове

465
49

3

MEDELA Purelan Крем за зърна, 37 г
Изключително чист медицински ланолин.
100% натурален продукт. Без добавени
консерванти, парабени и аромати.
Безопасен за бебето и майката.
Хипоалергенен и дерматологично тестван.

2399
79

16

BABYLINO Sensitivе
Гащички 360°
еластичност
Оптимално прилягат
към тялото.
За употреба и през
нощта!
различни размери
HIPP Bio Млечна каша „Лека нощ“, 190 г
различни видове

349
97

2259
94

2

БЕБЕЛАН Млечна каша, 190 г
различни видове

16

GERBER Organic Месно пюре, 190 г
различни видове

189
61

1

359
05

3

Мама и бебе
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2829

2405

299
54

2

3699

2959

Мама и бебе
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БЕБО Влажни кърпички, 72 бр. с капак
Изработени от здрава, неразтеглива материя.
С деликатен аромат. Без парабени, без алергени,
без алкохол. Хипоалергенна формула.

245
08

2

RIENDLY Organic Бебешки сапун с масло от
ший и сладък бадем, 100 г
Предназначен за нежната бебешка и детска
кожа, както и за хора с чувствителна кожа –
успокоява и хидратира. Богат на витамини
А и Е.

675
73

4

БОЧКО Течен сапун, 500 мл
Подходящ за често измиване
на чувствителна и склонна към
алергии кожа.
различни видове
ГАНЧЕВ Мокри кърпи, 72 бр.
различни видове

235
00

2

329
63

2

SEBAMED Baby
Бебешки лосион за тяло,
400 мл

BEBELAN Sensitive
Мокри кърпи, 64 бр. с капак

359
05

3

3345

2843

Грижа за детето

1099
79

8
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899
64

7

Грижа за детето
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NIVEA Kids 2in1
Душ гел и шампоан,
500 мл

739
28

6

MISS MINNIE MOUSE
Нежен шампоан за
коса и тяло, 500 мл

JOHNSON‘S
Детски шампоан с
формула „без сълзи“,
500 мл

749
62

5

DISNYE Шампоан за
коса/коса и тяло,
250 мл
различни любими
герои за момчета и
момичета

729
83

575
60

5

4

STUDIO
PROFESSIONALI
Детска гъба за баня,
1 бр.

309
47

2

БОЧКО
Детски течен сапун, 410 мл
Меката измиваща формула е
специално създадена за идеално
почистване и защита на
нежната детска кожа.
различни видове

309
47

2

Грижа за детето

349
97

2

www.remedium.bg

379
22

3

За да бъдете
уверени в здравето
на зъбите си
589
30

5

665
99

5

Заложете на сигурността

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

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

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

399
59

875
69

2

5

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

609
96

3

SPLAT Kids
98% натурална
детска паста за
зъби, 50 мл
Ефективна пълна
защита срещу
кариес. Интензивно
укрепва зъбния емайл.

719
75

5

GUM Kids/Junior
Плодова паста за зъби за деца,
50 мл

555
16

4

DryNites Нощни
пелени-гащички за
момчета/момичета
от 8 до 15 години
(27 – 57 кг), 9 бр.

1299

1039

Устна хигиена
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1869
89

15

9489

6642

685
48

5

855
56

5

Устна хигиена
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LISTERINE Coolmint
Вода за уста, 500 мл
Предпазва и намалява плаката,
основна причина за болести на
венците. Премахва бактериите
между зъбите и освежава дъха.

ORAL-B Pro Expert
Вода за уста,
500+250 мл

*
869
52

6

HIMALAYA Total Care/Total White
Паста за зъби, 75 мл

339
54

2

ПРОТЕФИКС
Фиксиращ крем за зъбни протези, 47 г
Незабавно действие с изключителна
фиксираща сила и при мокра основа.
Гарантирано немско качество!

*Отстъпката е от стойността на комплекта.

COLGATE Total Charcoal Паста за зъби, 100 мл
Помага в борбата с бактериите в
труднодостъпните пространства.

809
07

6

499
74

3

COREGA Екстра силен
Фиксиращ крем за протези, 40 г

635
40

5

829
46

7

Устна хигиена
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629
66

5

619
64

4

769
92

6

Устна хигиена
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TRISA Revital Sensitive
Вода за уста, 500 мл
За защита на
чувствителните зъби
и възстановяване на
венците.
TRISA Revital Sensitive
Паста за зъби, 75 мл
За нежна грижа при
чувствителни зъби и
възстановяване на венците.

769
38

769
38

5

5

TRISA Profilac Fine Tip Soft
Четка за зъби
За нежно почистване и на
най-труднодостъпните
участъци.

615
61

4

WELLSAMED Ultrasoft Мека четка
за зъби с над 2340 Tynex влакна,
3 бр.
Отстранява плаката ефективно,
дори и в труднодостъпните
зони, благодарение на
компактната си глава.
Деликатна към венците.
SENSODYNE Паста за зъби, 75 мл

589
01

5

1045
36

8

SPLAT Professional Sensitive
Паста за зъби, 100 мл
Ефективна укрепваща паста за зъби,
която компенсира загубата на минерали,
намалява чувствителността на зъбите и
възстановява емайла.

765
12

6

Устна хигиена
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ОРИГИНАЛЪТ с поморийска луга
315
52

2

189
51

1

519
15

4

POMORIN Herbal Паста за зъби, 100 мл
Екстрактите от лайка и смрадлика спомагат за стягане и
успокояване на венците.

POMORIN Paradontit Active Паста за зъби, 100 мл
Натурална защита на зъбите и венците.

315
52

2

ПОМОРИН Triple Effect
Четка за зъби
MEDIUM/SOFT

POMORIN Classic Паста за зъби, 100 мл
Намалява образуването на плака, успокоява и
укрепва венците.

215
72

1

ПОМОРИН Parodontit Active
Вода за уста, 500 мл
Препоръчва се за комплексна
защита на пародонта.

67 години грижа за зъби и венци

Продукти за коса
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BIONIKE Defence Hair Dermosoothing Ultra-Gentle
Дермоуспокояващ шампоан за
чувствителен скалп
Облекчава раздразненията,
спомага в борбата с пърхота
и косопада и видимо укрепва
структурата на косъма.
200 мл

1709

13

67

400 мл

2655
24

21

Дермоуспокояващ
крем-балсам за коса за
чувствителен скалп, 200 мл
Спомага за лесното
разплитане и разресване.
Благоприятства за
облекчаването на
раздразнения скалп.

1499
99

11

BIONIKE Defence Hair Nourishing
Кремообразен шампоан за суха
и чуплива коса, 200 мл
Подхранва и хидратира
косъма. Предпазва косата
и от източници на топлина,
например сешоар и преса за
коса.

1709

13

67

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

1339
05

12

Балсам за суха и увредена коса,
200 мл
Подхранва и реструктурира
косата, като я покрива с
невидим защитен филм.
Намалява електростатичния
заряд в косата и улеснява
разресването.

1529
23

12

HEAD & SHOULDERS
Шампоан, 360 мл
различни видове

845
34

6

Продукти за коса
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2049
37

15
1169
77

8

4245
84

31

1319
89

9

1539
54

11

879
59

6

1319
89

9
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SYOSS
Шампоан, 440 мл
Балсам, 440 мл
различни видове

PANTENE
Шампоан,
360 мл
различни видове

799
99

829
22

5

6

WELLA Wellaton
Боя за коса
различни нюанси

ELSEVE Dream Long
Серум за изглаждане,
100 мл
Термозащитен спрей,
150 мл

629
03

789
71

5

HERBAL TIME Оцветяваща крем къна, 75 мл
Иновативна готова (без варене) формула,
базирана на натурални съставки за боядисване
в десет цвята.

6

ТITANIA Ластици за коса, 16 бр.
Микс от различни цветове.

345
93

2

469
52

3

Продукти за тяло

STR8
Дезодорант спрей,
150 мл
различни видове

549
84

3

FELCE AZZURRA Талк, 150 г
Попива се лесно и естествено
от кожата, без да оставя
петна по дрехите. Подходящ и
за бебета, и за чувствителна
кожа, за крака и за цялото тяло.
Ефект на гладка, копринено мека
и суха кожа.

359
69

2

RIVANA
Етерично масло лимонова
трева, 10 мл
Стяга и тонизира кожата,
особено след диети. Успешно
се бори с портокаловата кожа
при склонност от натрупване
на целулит. Намалява обилното
потене.

415
53

3

LYCIA Дезодорант
Помпа, 75 мл
Спрей, 150 мл
Активна и сигурна
защита за 48 часа.
различни видове

569
27

4

GILLETTE Power Beads
Део гел против
изпотяване, 75 мл
различни видове

535
55

4

ADIDAS
Душ гел, 250 мл
дамски/мъжки
различни видове

409
48

3

www.remedium.bg

Продукти за тяло
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BIOTEN Дезодорант
Спрей, 150 мл
Рол-он, 50 мл
различни видове

DOVE Deo Спрей, 250 мл
Осигурява 48-часова защита
против изпотяване и неприятни
миризми. Съдържа витамин Е
и 1/4 хидратантен крем,
които се грижат за кожата на
подмишниците.
различни видове

419
35

869
21

3

5

SEBAMED
Балсам дезодорант
рол-он, 50 мл

1165
90

9

DIRTY WORKS Душ гел, 280 мл
С копринено мека и кремообразна
формула, внимателно проектиран
за нежно почистване на тялото.
различни аромати

1169
18

8

LAVERA Natural & Strong Дезодорант крем с
био жен-шен и натурални минерали, 50 мл
48 ч+ дезодорираща сила дори и при
физическа активност.

1809
66

12

FA Душ гел,
400 мл
различни видове

529
97

3

Продукти за тяло
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815
11

6

1065
99

7

1169
77

8

1175
81

8
665
99

4

389
92

2

Продукти за крака
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NEUTROGENA Норвежка формула
крем за напукани пети, 50 мл
Незабавно омекотява
напуканите пети и помага за
възстановяването им още от
първия ден.

859
01

6

БИЛЕ Тоалетен крем-вазелин за
силно напукани ръце и крака,
40 мл

525
94

3

BIONIKE Defence Body Drain
Гел за крака, 100 мл
Благоприятства естествените
дрениращи процеси при
задържане на течности
в крайниците. Намалява
дискомфорта, причинен от
подуването и умората на
краката.

1995
96

15

VICTORIA BEAUTY Крем за
крака Магическа мента/
Кадифени стъпала, 100 мл
Подарете си грижа за
идеално меки и гладки
стъпала през лятото!

345
42

2

CHAMOS Acaci Ексфолираща
маска за крака тип „чорап“
с омекотяващ ефект, 1 бр.
Бързо възстановява грубата
кожа на стъпалата – силно
концентрираният активен
състав прониква в дълбочина
и премахва твърдата и
загрубяла кожа.

659
94

4

Депилиращи продукти

ELEA
Депилиращи ленти за тяло,
16 бр.
Разработени за тийнейджъри,
aдаптирани към младежката
кожа. Хипоалергични, с масло от
памучни семена и пчелен восък.

689
17

5

ELEA
Депилиращи ленти за лице,
16 бр.
Разработени за тийнейджъри,
aдаптирани към младежката
кожа. Хипоалергични, с масло от
памучни семена и пчелен восък.

479
59

3

TAKY Natural Oils
Крем за депилация за тяло,
200 мл
Съдържа комбинация от 4 ценни
масла от арган, моринга, невен
и макадамия.

1069
55

8

WILKINSON Sword Hydro Silk
Дамска самобръсначка, 1 бр.
Бръсненето никога не е било
толкова лесно и приятно!
Hydro Silk не само ще направи
Вашата кожа идеално гладка,
но и ще се погрижи за нейното
хидратиране.

1565
17

10

GILLETTE Venus
Treasures/Tropical
Дамска самобръсначка,
3 бр.

1365

1092

BIC Miss Soleil
Дамска еднократна
самобръсначка,
3+1 бр.
С три ножчета и
овлажняваща лента
с витамин Е и
ланолин.

695
56

5
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BIONIKE Triderm Intimate, 250 мл

NIVEA
Лосион за интимна
хигиена, 250 мл
различни видове

799
99

5

LACTACYD
Интимен гел, 200 мл
Интимна грижа за
неповторимата ви
женственост.
различни видове

985
39

7

EVELINE
Успокояващ гел за
интимна хигиена при
раздразнения 3в1, 250 мл
Подходящ и за
ежедневна употреба.

765
50

6

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

2039
31

16

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

2039
31

16

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

2039
31

16

Интимна хигиена

439
51

519
15

3

4

645
52

4
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299
39

2

645
52
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ALWAYS
Platinum/Ultra
Дамски превръзки
единични пакети

289
46

2

NATURELLA
Ежедневни дамски
превръзки, 52 бр.

479
31

4

EVERYDAY Дамски
превръзки, 18 бр.
Ултратънки,
суперабсорбиращи
и дерматологично
тествани. Сигурна
защита в голямо
разнообразие от
размери.

429
43

3

LIBRESSE Normal/Regular
Ежедневни абсорбиращи
превръзки, 58 бр.
Тънки, но
суперабсорбиращи.
С дишаща повърхност.

519
67

4

BELLA Panty Mini
Ежедневни дамски
превръзки, 36 бр.

189
51

1

За дома

PERWOLL
Течен препарат, 30 пранета
Капсули, 18 пранета
различни видове

1359
51

9

ARIEL Капсули 3в1, 39 бр.
различни видове

2229
95

18

SAVEX Перилен препарат,
1,1 л/2 кг (20 пранета)

795
36

6
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PERSIL
Гел, 60 пранета
Капсули, 33 пранета
различни видове

2379
03

19

FROSCH
Течен перилен
препарат, 1,5 л
различни видове

919
81

7

LEX Течен перилен
препарат,
20 пранета
различни видове

489
16

4

За дома

www.remedium.bg

НОВО
BREF Твърдо
тоалетно блокче,
3 бр.

ACE Почистващ
спрей,
650/700/750 мл
различни видове

779
23

599
49

6

TEO Bebe
Перилен препарат
Течен,
1,1 л (20 пранета)
Капсули, 17 бр.

4

PERFECT HOUSE Bathroom
Професионален препарат за
баня с парфюм, 500 мл
Не уврежда повърхностите и
незабавно премахва сапунения
филм или петна от вода.
Приятният аромат остава в
банята дълго след използване.

1095
76

955
16

8

7

HEITMANN Pure Oxi Добавка против петна за
цветно/бяло пране, 500 г
За максимално увеличаване силата на
изпиране. Мощен срещу петна и миризми.
Без повърхностноактивни вещества и хлор.

695
91

5
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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.

www.remedium.bg; за информация

www.remedium.bg

02 980 0230

office@remedium.bg

ÐÅÌÅDÈÓÌ - 1

ÐÅÌÅDÈÓÌ - 7

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

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

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

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 - 4
ул.„Денкоглу“ 34 02 878 0146
понеделник – събота: 8.00 – 21.00 ч.
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 - 6

Очаквайте скоро ÐÅÌÅDÈÓÌ 13 и 14

ÐÅÌÅDÈÓÌ - 2

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 - 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 - 9
пл. „Славейков“ 7 02 980 0287
понеделник – петък: 8.00 – 21.00 ч.
събота – неделя: 9.00 – 21.00 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 - 11
Студентски град, ул. „8-ми декември“
(срещу Студентска поликлиника)
понеделник – събота: 8.00 – 21.00 ч.
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

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

ОФИС

02 953 10 33

ул. „Гео Милев“ 35

on-line магазин: www.gnc.bg

02 987 0330
02 859 30 26

1709

1367

Предложенията са валидни за периода 01-30.06.2022 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 промоционални продукти, които не са обявени в брошурата. Заповядайте и се възползвайте или ги разгледайте на сайта ни!
Аптеки РЕМЕДИУМ си запазват правото да променят цените в посочения период.
Аптеки РЕМЕДИУМ не носят отговорност при допуснати печатни грешки.
Всички аптеки приемат ваучери за подарък
Flexi Pass и Подарък Pass, UP Томбоу, Идънред България.
Ваучер
Награда
Ваучер
Подарък
www.edenred.bg

+359 (2) 974 0220

Можете да заплатите със следните карти:

Бъдете социални

