ЮЛИ 2022

Промоционален каталог №185

Избрани предложения от над 9400 промоции, комплекти и трайно ниски цени

875
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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.

779
01

7

СМЕКТА 3 g Прах за перорална
суспензия, диосмектит,
10 сашета
Лечение на остра диария при
деца над 2-годишна възраст
заедно с перорален разтвор
за рехидратация, както и при
възрастни.
Рег. № 20020513

1509
58
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BIOTRADE Odorex
Део спрей, 40 мл
Надеждна защита срещу
изпотяване. Само с едно
напръскване – до 10 дни
без неприятна миризма.
Дълготраен контрол над
интензивното изпотяване.

2399
59

21

BIO-OIL
Против белези и стрии, 125 мл
Подпомага подобряването вида
на кожата при белези, стрии и
неравномерен тен. Препоръчва
се също срещу стареене и
дехидратиране на кожата.

При болки

www.remedium.bg

ПРЕМАХВА БОЛКАТА ПРИ СПАЗМИ ОТ:

Дротаверинов хидрохлорид

3x1

дневно

995
46

8

възпаление на пикочните
пътища и пикочния мехур

камъни в
бъбреците

възпаление на
жлъчния мехур

www.remedium.bg

Грижа за лицето

Кости, стави и мускули

www.remedium.bg

течни формули за бързи резултати
богат състав и високи дози
gmp сертифицирани

Рибен колаген 12 500 мг

веган колаген 10 000 мг

хидролизиран pure peptide®

веган хиалуронова киселина

хиалуронова киселина 75 мг

100% растителни източници

извлечен от рибена кожа

100% натурален вкус и мирис

опаковка за 20 дни

опаковка за 20 дни

Произведен в швеция
Произведен в швеция

Рибен колаген Deluxe 12,500 мг с
хиалуронова киселина 75 мг х20 мл
Swedish Collagen

Веган колаген 10000 мг х500 мл
Swedish Collagen

5439

48

95

7915
24

71

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

При болки

www.remedium.bg

STOPDOL Болкоуспокояващи пластири за артритни, ставни и мускулни болки, болки в гърба и схващания.
Медицинско изделие с дяволски нокът, арника и върба. Специалната им технология за облекчение на болката осигурява 24-часово действие.

По цялото тяло
9 х 14 см, 5 бр.

1009
06
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АЛГА САН
Мобил гел, 100 мл
Масажен гел с
охлаждащо и
обезболяващо
действие.

1199

10

19

За врата
8 х 21.5 см, 3 бр.

За кръста
17 х 21.8 см, 2 бр.

855
99
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АЛГА САН
Мобил гел
Интензив, 100 мл
С масло от
алпийски клек и
черен оман.

1745

14

83

759
31
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АЛГА САН
Акут Долор
Болкоуспокояващ
гел, 100 мл
Охлаждащ гел при
остри мускулни и
ставни болки.

1745

1483

ИБУПРОМ Спринт Макс, 10 меки капсули
СКОРОСТ НА МАКС + СИЛА НА МАКС.
2х по-бързо действие при болка!
ИБУПРОМ СПРИНТ МАКС е лекарствен продукт без рецепта
за възрастни и деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди
употреба прочетете листовката. А0032/29.03.2018

869
82
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Нервна система

1765

15

89

www.remedium.bg

1015
14

9

1285
57

11

Нервна система

www.remedium.bg

НЕВРАКСИЛ, 30 капсули
Допринася за нормалното функциониране на
периферната нервна система.

2195

1866

Л-ТЕАНИН 200 mg, 60 капсули
Л-теанинът е аминокиселина, получена от листа на
черен, бял и най-вече на зелен чай. Благоприятства
насърчаването на усещането за релаксация, за справяне
със стреса от ежедневната преумора и умора.
БИОЛЕКТРА 243 Магнезий лимон/портокал,
20 ефервесцентни таблетки
Без крампи. Без стрес. За по-добър сън.
Висококачествен магнезиев продукт от
Германия.

1345
43
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МАГНУМ Антиспазми
Магнезий+Витамин В6+Калий,
56 таблетки
При оплаквания от болезнени
крампи или от постоянно
потрепване на клепачите.

1105
39

9

7935
61

47

Черен дроб

www.remedium.bg

6779

5423

www.remedium.bg

Пикочни пътища

2189

1861

Пикочни пътища

www.remedium.bg

1485
62
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1655
07

14

1875

1594

Пикочни пътища

www.remedium.bg

ЧЕРВЕНА БОРОВИНКА,
90 капсули
Подпомага нормалната
функция на пикочната
система.

4849

САO ПАЛМЕТО Формула,
120 таблетки
Подпомага нормалната функция
на простатната жлеза и
благоприятства за нормалната
струя на урината.

3645

38

ЦИСТАТ 425 mg,
20 капсули
За здрави пикочни
пътища. Способства
естественото
пречистване на
пикочните пътища.

1179

2916

79

1002

ПРОСТАМАТ Протект трио, 30 капсули
Растителен препарат, който поддържа
дългосрочно нормалното функциониране на
простатата и доброто сексуално здраве при
мъжете. Облекчава симптомите при уриниране,
свързани с ДПХ. Нормализира струята при
уриниране.

EVERYDAY Discreet
Дамски превръзки, 10 бр.
За специфични потребности, с несравнима
абсорбация. Поемат 3 пъти повече течности
в сравнение с другите превръзки. До 8 часа
гарантиран контрол върху миризмите.
различни размери

1489
17

11

349
97

2

Интимно здраве

www.remedium.bg

1709

1624

Женско здраве

www.remedium.bg

Месец на
женското
здраве

4455

40
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ВЕЧЕРНА ИГЛИКА

Облекчава симптомите при
хормонален дисбаланс,
менопауза и предменструален
синдром (ПМС)

4649
84

41

METABOLIC
ADVANTAGE

В подкрепа на функциите
на щитовидната жлеза и
метаболизма

3849

34

64

CRANRX ЧЕРВЕНА
БОРОВИНКА

За профилактика на уринарни
инфекции и проблеми с
пикочните пътища

7619

6857

ПОРЕЧ МАСЛО

Спомага за хормоналния
баланс и здравето на
сърдечно-съдовата
система

При гъбички

14

МА

1725

*

ИЯ

УНИЩОЖИТЕЛ НА ГЪБИЧКИ
ПО КОЖАТА

ЕЩУ ГЪБИ
СР
ЗA

И В БЪЛГАР
ЧК

А НОМЕР 1
РК

www.remedium.bg

КРЕМ

66

1185

1007

30g
15g

Продукт №1 по продажби в ОТС клас „06G ANTIFUNGALS” за 2021г. според одитирания от IQVIA България български
фармацевтичен пазар. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни. Съдържа нафтифинов хидрохлорид.
Преди употреба прочетете листовката. А0086/03.05.2022, BG2203025333/02-MAR-2022_cream. Сандоз България КЧТ,
1407 София, бул. Н. Вапцаров 55, сгр. 4, ет. 4, тел.: 02/9704747, факс: 02/9704757.

Видими
резултати

7дни*

Лак 2 в 1

след

Доказано ефективен при
гъбички по ноктите!

Прониква
в целия нокът

Атакува
гъбичната инфекция

Предпазва oт
повторно инфектиране

*44% от потребителите
са забелязали
изсветляващия ефект
след 7 дни употреба

2889
56

24

Без пилене
на ноктите

www.exoderil.bg
Медицинско изделие. BG2102041286/04-FEB-2021; Сандоз България КЧТ, 1407 София,
бул. Никола Вапцаров 55, сграда 4, ет. 4, тел.: 02/970 47 47, факс: 02/970 47 57.

www.remedium.bg

При гъбички

Онихомикоза или дерматомикоза
Гъбичките по краката са доста често срещано заболяване, което оказва негативно влияние върху организма ни
като цяло и върху начина ни на живот. Тази инфекция
се хваща лесно, но не е толкова лесно да се отървете
от нея. Но преди всичко трябва да направим едно
разграничение – гъбичките по ноктите не са гъбички по
кожата! Гъбичките на ноктите не трябва да се бъркат с
гъбички по кожата, макар в повечето случаи да се казва
„гъбички на краката“. Официално това заболяване се
нарича онихомикоза – гъбична инфекция на нокътя. В
по-голямата част от случаите то засяга ноктите на краката. Гъбичките по кожата се наричат дерматомикоза и
се появяват не само на краката, но и по други части на
тялото. Тези две заболявания се причиняват от подобни
патогени, но те имат различни симптоми и различни лечения. В тази статия ще говорим специално за гъбички
по ноктите.
Обикновено гъбичната инфекция започва да се развива
отстрани на нокътя. Върхът на нокътя постепенно променя цвета си – става жълтеникав, светлокафяв или млечен.
Без лечение инфекцията се разпространява. Има и бяла
повърхностна онихомикоза. Външно изглежда като бели
или мътни петна по повърхността на нокътя. Разпространява се от центъра към ръбовете на нокътя и ако
не се лекува, може да покрие цялата нокътна плочка. В
по-редки случаи се развива проксимална онихомикоза –
тя засяга нокътя в зоната на кутикула. Обикновено това
се случва при хора с отслабен имунитет. Когато нокътят
поради гъбичките е напълно унищожен, това състояние се нарича обща дистрофична онихомикоза. Външно
нокътят изглежда ужасно – той е дебел, оребрен и с
отблъскващ тъмен цвят.
Ако не желаете да посетите подиатрист, може да пробвате някои от многото качествени продукти, предлагани
на специализираните щандове в аптеките или онлайн козметичните магазини. В масовия случай те представляват
безцветен лак за нанасяне върху нокътя. Той възстановява неговата структура, противодейства на оцветяването
и го подхранва. В някои случаи положителният ефект е
забележим още на втория месец.
Препаратите за лечение на гъбички могат да бъдат под
формата на крем, гел, спрей, разтвор или пудра. Лечението с препарати за директно нанасяне обикновено не
изисква консултация със специалист, докато таблетките
за вътрешен прием задължително се предписват от лекар. Перорално лечение се налага само при тежките
случаи на инфекция.
Обикновено гъбичната инфекция се среща при хора

над 30 години, особено при по-възрастните – с напредване на възрастта нокътят става чуплив и сух. Децата
страдат по-рядко от гъбички и реагират по-добре на локалното лечение, защото те имат по-тънка нокътна плоча
и самият нокът расте по-бързо. В резултат на това при
по-краткотрайно прилагане на лекарството ефектът при
децата идва по-бързо.
Независимо от подхода, много хора правят една и съща
грешка – прилагат лечение за своите крака, но не правят това със своите обувки. Обикновено те изобилстват
от спори на гъбичките и с обуването им кракът отново
е заразен. Това обезсмисля всякаква надежда за премахване на гъбичките веднъж завинаги. И ако не сте
готови да изхвърлите тези обувки, то тогава се доверете
на богатото разнообразие от продукти за поддържане
хигиената в обувките.

ЛАМИЗИЛ 1%
Спрей за кожа, разтвор, 15 мл
Убий гъбичките по краката,
без да ги докосваш! Само за
седмица!

Ламизил 1% Спрей за кожа, разтвор е лекарствен продукт
без лекарско предписание за възрастни над 18 години. Съдържа
тербинафинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете
листовката. А75/27.04.2017

1849
72
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Храносмилателна система
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УВЕРЕНОСТ ОТВЪТРЕ
ПРОБИОТИК

за чревен баланс

ВИТАМИНИ В
за тонус и
енергия

16

91

4

С ТРОЕН
ЕФЕКТ

ЦИНК

за имунитет

3

Линекс Комплекс е хранителна добавка за възрастни и деца над 6 години. Не е заместител на
балансираното и разнообразно хранене. 2. WGO Review 2017; 3. Zinc as a Gatekeeper of Immune Function; 4.
EFSA - Commission Regulation № 4322012; BG2010011554/01-OCT-2020_C. Сандоз България КЧТ, 1407 София, бул. Никола Вапцаров 55,
сграда 4, ет. 4, тел.: 02/ 970 47 47, факс: 02/ 970 47 57.
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Лекарствен продукт против диария без рецепта за възрастни и деца над 6 г. Съдържа лоперамидов хидрохлорид. Преди употреба
прочетете листовката. А0100/22.04.2021, BG2103242183/24-MAR-2021. Сандоз България КЧТ, 1407 София, бул. Никола Вапцаров 55,
сграда 4, ет. 4, тел.: 02/9704747, факс: 02/9704757. *Продукт №1 по продажби в ОТС клас „03D9 – OTHER ANTIDIAR” за 2020г. според
одитирания от IQVIA България български фармацевтичен пазар.

www.remedium.bg

Храносмилателна система

ОМНИ-БИОТИК 10, 10 сашета х 5 г
Професионалистът към антибиотика –
здравето започва от червата. Специфична
комбинация от бактериални щамове, които
действат срещу антибиотик асоциирана
диария, рецидивиращи инфекции с Clostridium
difficile, диария от различен произход и др.

ПРОБИОТИК СЪЛЮШЪНС МУЛТИ
СТРЕЙН 25 млрд. бактерии,
30 вегетариански капсули
Съдържа 16 щама живи и
активни пробиотични култури,
допринася за нормалната
функция на храносмилателната
и имунната система.

3635

29

ПРОБаланс, 10 капсули
Пробиотик, съдържащ сух екстракт от цвят
лайка, цинк, витамин B6, живи лиофилизирани
млечнокисели бактерии.
Хранителна добавка. Да не се превишава препоръчителната
дневна доза. Да не се използва като заместител на
разнообразното и балансирано хранене. Да се съхранява на
място, недостъпно за деца. Продуктът не е подходящ за деца
под 6-годишна възраст.

4889

ЛАКТОБАЛАНС 425 mg, 60 капсули
Пробиотичен комплекс за добра чревна флора.

955
12

8

1569
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КАРИКОЛ Гастро, 20 сашета
Хранителна добавка при
парене и дразнене в стомаха,
гастрит – остър и хроничен,
ГЕРБ, язва на стомаха, колитни
оплаквания. Подходящ за
диабетици, вегани, по време
на бременност и кърмене и за
деца над 1 година.

ИМОДИУМ Инстант, 6 таблетки
50 години опит в лечението на диария.
Мигновено се разтваря върху езика, без прием
на вода. Действа от първия час.
Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и
деца над 6 години. Съдържа лоперамидов хидрохлорид. Преди
употреба прочетете листовката. A0078/2022

6519

08
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5

3819

3246

Пробиотици

2210
79

18

1164
89
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Пробиотици

Мултипробиотик за жени

12

млрд. активни
приобиотици
10 щама

Икономична
опаковка
достатъчна
за 60 дни.

КОМПЛЕКСНА
ФОРМУЛА за

защита микрофлората
на влагалището и
пикочните пътища

5279
51
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Пробиотици

1895

1611
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Храни

ÓÄÎÁÍÎ ÏÎ ÂÑßÊÎ ÂÐÅÌÅ
ÁÚÐÇÎ
ËÅÑÍÎ
ÈÇÃÎÄÍÎ
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Пробиотици
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Витамини и минерали

www.remedium.bg

FLORADIX Билкова кръв, 500 мл
Високоусвоимо течно желязо,
което подпомага преодоляването
на чувството на отпадналост
и умора. Подходящо при
бременност и кърмене. Без
неприятни странични ефекти.

4339

34

71

ФОЛИЕВА КИСЕЛИНА 400 μg,
100 вегетариански таблетки
Допринася за нормалния растеж
на тъканите у майката по
време на бременност, за
нормалното кръвообразуване и
участва в процеса на делене на
клетките.

1399
19
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ИНОЗИТОЛ 500 mg,
100 вегетариански таблетки
Инозитолът играе важна
роля във функционирането и
развитието на клетките.
ВИТАМИН С Натуркомплекс, 20 сашета
100% натурален продукт, който осигурява
препоръчаната дневна доза от витамин C.

2675

22

74

MERZ Spezial Dragees,
60 дражета
Хранителна добавка за красота.
Специално подбрани витамини
и минерали за поддържане
на здравето и красотата на
косата, кожата и ноктите.
Немско качество.

2309
63

19

3535

2828

БЕТА КАРОТИН 6 mg,
100 софтгел капсули
Бета каротинът е прекурсор
на витамин А, допринася за
поддържането на нормалното
зрение.

2065
52

16

Разширени вени и хемороиди

1405
24

11

ДИВ КЕСТЕН 300 mg, 100 капсули
Благоприятства венозния тонус, облекчава чувството на
тежест в краката. Поддържа здравето на вените на краката,
намалява тежестта и отоците на крайниците, допринася за
нормалното състояние на вените и капилярите.

5549

33

2639

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

5059

45

53

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

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.

SWANSON
Хесперидин, 60 капсули
Действа благоприятно при
разширени вени и намалява
симптомите при хемороиди.

3299

29
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Слънцезащитни продукти
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НОВО
BIONIKE Aknet
Слънцезащитен флуид с
много висока защита
SPF 50+ за склонна към
акне кожа, 50 мл

SUN LIKE Слънцезащитно
масло с блестящи
частици SPF 0, 150 мл

775
20

2989
95

6

PIZ BUIN Tan & Protect
Спрей-олио за бърз тен
SPF 15, 150 мл

1929

14

PIZ BUIN Tan & Protect
Слънцезащитен лосион за
интензивен тен SPF 15,
150 мл

1835
68

15

14

43

BEPANTHEN Крем, 30 г
За суха, загрубяла и склонна към
раздразнение кожа. Хидратира
засегнатите области и
подпомага естествения процес
на възстановяване на кожата.

1045
88

8

PIZ BUIN After Sun
Хидратиращ лосион за
след слънце, 200 мл

1219
75

9

SEBAMED Bebe
Слънцезащитен спрей без
парфюм SPF 50, 200 мл

3819

3246

Слънцезащитни продукти
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ЕФЕКТИВНА
МИНЕРАЛНА
СЛЪНЦЕЗАЩИТА

100% натурални

минерални UV филтри
UVA/UVB

ПРОЗРАЧЕН
ЦИНК

2385
89

17

СЛЪНЦЕЗАЩИТЕН
КРЕМ ЗА ДЕЦА
ЗА ЛИЦЕ И ТЯЛО SPF50
100g

1155
66

8

СЛЪНЦЕЗАЩИТЕН
КРЕМ ЗА ЛИЦЕ
SPF50
35g

ДЕРМАТОЛОГИЧНО
ТЕСТВАН

2385
89

17

СЛЪНЦЕЗАЩИТЕН
КРЕМ ЗА ТЯЛО
SPF50
100g

UVA/ UVB
ЗАЩИТА

ОТГОВОРНИ КЪМ
ЕКОСИСТЕМАТА

959
19

7

SOS ГЕЛ ЗА
СЛЕД СЛЪНЦЕ
150ml

www.remedium.bg

Слънцезащитни продукти

Слънцезащитни продукти

929
43

7

1635
08

13

909
27

7
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1439

1599
19

15

1367

1999
99

18

1399
29

13

2499

2374

1485
11

14

Защита от насекоми
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875
88

7

Защита от насекоми
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509
07

4

755
04

6

579
63

4

379
03

3

Защита от насекоми

249
24

2

3

355
20

55

320

3
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529
76

4
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Защита от насекоми

PATCH LINE Пластир
Срещу насекоми, 18 бр.
След ухапване от
насекоми, 20 бр.

565
96

3

BROS
Електрически
изпарител + Течен
пълнител, 40 мл

1199

10

19

BROS
Спирала против
комари, 10 бр.

415
53

3

AUTAN Tropical
Против комари,
100 мл

1309
51

8

CHICCO Устройство против
комари за контакт/на батерия
Използва ултразвукова
технология, която дразни
комарите, но няма странични
ефекти върху хората. Не изпуска
химикали и не е необходимо да
проветрявате помещението
след употреба.

2269
15

18

Защита от насекоми

695
56

5

449
59

3
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695
56

5
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Защита от насекоми

1219
92

7

Грижа за лицето
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1565
52

12

www.remedium.bg

Грижа за лицето

BIONIKE SKINERGY
Енергия за Ваˉата кожа

4609

36

87

Реактивиращ
околоочен серум
Защитава кожата от
стрес и стареене
за чувствителна и
нетолерантна кожа
15 ml

6195

4956

Реактивиращ крем
За нормална и ком∙инирана
чувствителна кожа
50 ml

Тестван
за никел **
Реактивиращ ∙алсам
За суха и много суха
чувствителна кожа
50 ml

БЕЗ

Консерванти
Глутен*

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

Грижа за лицето

1799

13

49

25 ml

1799

13

49

25 ml

1199
99

8

25 ml

1999
99

14

25 ml
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Грижа за лицето
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BEAUTY FORMULAS
Висококачествен
скраб за лице, 150 мл
Премахва
замърсяванията,
мъртвите клетки и
вредните вещества
от кожата.

379
65

2

BIONIKE Defence Успокояваща
вода-спрей за чувствителна и
нетолерантна кожа, 250 мл
Намалява зачервяването
и облекчава дискомфорта.
Осигурява на кожата свежест и
мекота.

2139
11

17

MISSHA M Perfect Cover
BB Крем, 20 мл
Иновативна комбинация между
грижа за кожата и грим:
изравнява тена, предпазва от
UVA и UVB лъчи, хидратира
кожата, има дълготраен ефект,
не омазнява.
4 цвята
IDC Institute Веган шийт маска за лице за всеки
тип кожа с екстракт от патладжан, 1 бр.
Предотвратява образуването на бръчки и
пигментни петна по кожата.
Потърсете и другите видове маски от серията Vegan.

409
27

3

COTTON line DUO
Тампони за грим, 140 бр.
С гладка страна за почистване
на зоната около очите и с
релефна – идеална за лицето.
Произведени от 100% чист
висококачествен памук.

229
72

1

1719

1289

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

249
99

1

Грижа за лицето

... с мисъл за вас!
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Продукти за красота

GOLDEN ROSE
Класическо червило
Съдържа масло от шия, аминокиселинен комплекс и витамин Е
за перфектно подхранване и
хидратация. Богата гама от
различни цветове с плътно
покритие за меки устни.

449
59

3

ТITANIA 1032 Права пясъчна пила
за маникюр, 18 см
Подсилена. На пластмасова
основа за повече стабилност. С
абразивно изпилващо покритие
с две страни, всяка от които
е с различна твърдост (120/180
грита).

335
68

2

ТITANIA 1052/2
Нокторезачка класик, 8,1 см
Качествена голяма хромирана
нокторезачка за нокти без
верижка. Подходяща за ноктите
на краката и ръцете.

539
31

4

MAX FACTOR Colour Elixir Kiss
Червило, 4 г
различни нюанси

1935
55

13

BOURJOIS Volume Glamour
Waterproof Спирала, 7 мл
различни видове

2339
37

16

RIMMEL Lasting Finish
Фон дьо тен, 30 мл
различни нюанси

1939
57

13

Мама и бебе

1655
41

12

1309
82

9
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829
22

6

Мама и бебе
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БОЧКО
Шампоан за коса и тяло,
400 мл
различни видове

455
64

3

BIONIKE Triderm Baby
Хидратиращ крем за бебета и
деца, 100 мл
Овлажнява и облекчава
дискомфорта на сухата бебешка
кожа. Подходящ за употреба
от първите дни от живота на
детето.

1785

1428

BIONIKE Triderm Baby Крем
против подсичане, 100 мл
Създава защитна бариера върху
бебешката кожа и я предпазва
от действието на дразнещи
агенти.
ДЕКСПАНТЕН Унгвент с 5% пантенол, 30 г
Отговорна грижа за най-нежната кожа.
Против подсичане, за чувствителна кожа.
Без парфюми, консерванти и ГМО.

669
69

5

SEBAMED
Шампоан за деца, 500 мл

2075
64

17

1609
87

12

BIONIKE Triderm Baby
Нежен шампоан за бебета и
деца, 200 мл
Деликатно почиства косата
и чувствителната кожа на
бебета и деца, без да дразни
очите. Подхранва и намалява
дразненето на скалпа.

1655
24

13

Мама и бебе

1579

www.remedium.bg

4399
79

1500

41

389
72

2
4399
79

41

Мама и бебе
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PLASMON
Плодова закуска, 85 г/100 г
100% натурален продукт
без добавена захар.
различни видове
KIKI
Бебешки мокри кърпи, 120 бр.

219
75

249
87

1

1

HIPP
Био пюре детско
меню с месо след
1 година, 220 г

BEBELAN
Влажни кърпи,
плътни,
80 бр. с капаче

419
56

319
71

3

2

BEBELAN
Вода за приготвяне на
храна за кърмачета,
500 мл

BABYLINO
Бебешки подложки,
10+5 бр.
Доказана ефективна
и нежна грижа за
вашето бебе. Нова
технология за още
по-добро попиване.

075
64

0

659
26

6

Продукти за бръснене

1245
34

9

1335

10

01

1245
34
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1679

9

1259

765
74

1145
59

5

8
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Депилиращи продукти

2109

1898

Депилиращи продукти
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619
33

619
33

4
389
72

2

4
389
72

2

619
33

4

389
72

2
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Депилиращи продукти

679
43

5
839
71

6

839
71

6
879
03

7

Продукти за крака

465
72

3

435
48

3

489
91

3
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619
95

4

Продукти за тяло
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5459

4367

DEFENCE
BODY

Хидратиращ флуид за тяло 24h
за чувствителна
и нетолерантна кожа 400 ml
Хидратиращ лосион за тяло 24h
за чувствителна и нетолерантна кожа
Ултрабърза хидратация 200 ml

2389
11

19

Осигурeте дълбока
хидратация до
24 часа на кожата
на Вашето тяло.

Продукти за тяло
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1495
96

11

1825

15

51

1609
68

13

Продукти за тяло
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MIXA Hyalurogel Хидратиращо
мляко за тяло за суха и
чувствителна кожа, 400 мл
Подобрява еластичността на
кожата и намалява усещането за
сухота. Действа подмладяващо,
изглаждащо и тонизиращо.

1259

10

07

FITO COSMETIC Антицелулитен
скраб за тяло, 155 мл
Моделиращ скраб с морска сол,
горчично масло, мед и сок от
лимон. Помага за ефективната
борба с портокаловата кожа.

435
48

3

GOSH Classic Овлажняващ лосион
за тяло с хиалуронова киселина и
витамин Е, 500 мл
Поддържа кожата гладка,
еластична и хидратирана.

1349
47

11

VICTORIA BEAUTY
Скраб за лице и тяло с
минерали от Мъртво
море и аромат на
шоколад, 400 г
Поглези се с 99%
натурални скрабове –
изкушение за сетивата!

1345
42

9

АФРОДИТА
Масло за тяло, 350 мл
С богата кремообразна
текстура. Хидратира
бързо и в дълбочина, без
да оставя мазна следа
след себе си.
различни видове

735
51

5

IDC Institute Хидратиращ
и успокояващ лосион за
тяло с 99% алое вера,
250 мл
Подхранва и успокоява
кожата.

1155
24

9

Продукти за тяло

FA Дезодорант, 150 мл
FA Рол-он, 50 мл
различни видове

NATURE BOX
Душ гел, 385 мл
различни видове

499
74

719
39

3

5

FA Душ гел, 250 мл
различни видове

OLD SPICE
Део стик, 50 мл
различни видове

569
55

379
03

5

BETTINA BARTY Душ гел, 500 мл
Потопете се в грижовния свят на
Bettina Barty! Луксозните аромати,
от деликатно свежи до екзотични,
ласкаят сетивата, а ценните
активни съставки подхранват
кожата. Bettina Barty e достъпна
ежедневна грижа за кожата и
тялото с наситени парфюмни
аромати на световноизвестни
марки, които ще Ви накарат да
забравите ежедневните грижи и
ще изпълнят деня със свежест.

www.remedium.bg

3

Цикламена линия

1269

10

15

Червена линия

1099
79

8

Продукти за тяло
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BIONIKE Triderm Марсилски сапун за лице, ръце и тяло за чувствителна и нетолерантна кожа.
Овлажнява дехидратираните зони, тонизира и възстановява естествената мекота на кожата.

Сапун, 100 г

Течен сапун,
250 мл с помпа

1195
56

Течен сапун,
500 мл

1845
76

9

2509

14

PALMOLIVE
Душ гел, 500 мл
различни видове

2007

PALMOLIVE
Течен сапун, 300 мл
с помпа
различни видове

699
59

PALMOLIVE
Течен сапун,
500 мл пълнител
Doypack
различни видове

479
35

5

479
35

3

3

WET HANKIES Влажни
антибактериални кърпички,
15 бр., 2+2 пакета
Антибактериалната защита, на
която се доверявате. Съдържат
алкохол денат и допълнителен
антисептичен агент. С
дискретен свеж аромат.
различни видове
WET HANKIES
Влажни антибактериални кърпички, 72 бр.
Съдържат алкохол денат и допълнителен
антисептичен агент. С дискретен свеж
аромат. Изключително практични и
подходящи за дома, колата и офиса.

*
329
13

3

*Отстъпката е от стойността на комплекта.

189
80

1

Продукти за тяло
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1065
52

1369
95

8

10

679
43

985
88

5

7

935
48

7

815
52

6

1169
35

9

Аромати
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ELIZABETH ARDEN
White Tea Дамска
тоалетна вода,
30 мл
различни видове

S.OLIVER For Her
Дамска тоалетна вода, 30 мл

4525
68

4679

31

3275

GRACE COLE
Боди мист с аромат на ванилия
и божур, 250 мл
Спрей с хидратираща формула,
подходящ за ежедневно и често
ароматизиране на цялото тяло.
MEXX Simply Дамска тоалетна вода, 20 мл

1989

4025

16

2818

91

Останете освежени и
уханни през цялото лято
Лятото е време да оставиш косата пусната, да се впуснеш в
нови приключения с приятелите си, но и време да опиташ
нови аромати. Любимият ти парфюм, който е прекрасен за
хладните зимни дни, през лятото е тежък. Зимните аромати
са като кашмирните шалове, които лятото ги прибираш
и заменяш с ефирни материи в пастели и ярки цветове.
Най-добрите летни аромати са подобни – свежи, леки и
пъстри. Затова за топлите дни се препоръчват боди мист или
тоалетна вода вместо парфюм.
Въпреки че имат еднакво предназначение, разликите между
боди мист и парфюм са в техните характеристики. Боди

мист е като лосион за тяло – с лек аромат, страхотен съюзник през горещите месеци, защото след като се напръска
върху кожата в допълнение към мекия му аромат получавате и освежаващ ефект. Все повече хора предпочитат да
ползват боди мист в ежедневието си, защото е перфектен
за употреба по всяко време и дори вечер преди лягане.
От друга страна, парфюмът се отличава с по-силен и тежък
аромат, защото концентрацията на есенции в него е много
по-висока. Освен това парфюмите имат две версии – Eau de
Parfum, който има по-интензивна концентрация на есенция,
и Eau de Toilette, който е с по-слаба концентрация.

Продукти за коса

1609
07

12
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1609
07

12

1169
77

8

1465

1099

1465

1099

2475

1856

Продукти за коса
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ТЕО Expert
Шампоан против
пърхот, 450 мл

BIONIKE Defence Hair Укрепващ комплект
Шампоан за слаба коса, 200 мл
Ампули за слаба коса, 21 бр.
Препоръчва се при сезонен и временен косопад,
причинен от стрес.

935
08

6

23

7489

5991

*Отстъпката е от стойността на комплекта.

BIONIKE Triderm D.S.
Крем против себорея, лющеща се кожа и
сърбеж, 50 мл
Благоприятства намаляването на
симптомите на себореен дерматит
(сърбеж, парене, зачервяване на кожата,
люспи и/или пърхот). Спомага за
смекчаване на дразненето на скалпа и
предотвратява зачервяването на кожата.

2915

*

BIONIKE Triderm D.S.
Интензивен шампоан, 125 мл
Нормализира мастната секреция,
ефективно спомага за намаляване
на дразненето и укрепва
защитните сили на скалпа.

2459
67

19

32

PARUSAN – ефективна грижа срещу оредяваща коса и косопад. Подсилва косата от корена до върха.

Стимулиращ шампоан
за жени, 200 мл
За лечение на
равномерен (дифузен)
косопад.

1949

16

57

Енергизиращ тоник за
жени, 200 мл
Концентрат, насочен
срещу дифузно
оредяване на косата.

1949

16

57

Филмирани
таблетки, 42 бр.
Възстановяват и
витализират косата,
кожата и ноктите.

1169
94

9

Продукти за коса
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529
97

599
89

3

КУ ПИ

3

SCHAUMA
шампоан 400мл,
балсам 250мл,
различни видове

3л в.
на ст ой но ст ми н

и можеш да

СПЕЧЕЛИШ
НАУЧИ ПОВЕЧЕ

449
92

2

SCHAUMA
шампоан 250 ml
различни видове

Купи продукт Schaumа на стойност 3лв, регистрирай касовата бележка на www.nature-promo.bg и можеш да спечелиш
раница. Пълните правила може да намерите на www.nature-promo.bg. Изображението е с илюстративна цел и може
да се различава от реалната награда. Организатор на кампанията e Хенкел България ЕООД.

639
43

5

749
99

5

GLISS
шампоан 400мл,
спрей балсам 200мл,
различни видове

1529
47

11

GLISS 7 SEC
експресна маска
за коса 200мл,
различни видове

6

29

440

GLISS
шампоан 250мл,
балсам 200мл,
различни видове

С
ХИАЛУРОНОВА
КИСЕЛИНА

PALETTE DELUXE
боя за коса
различни нюанси

859
30

7

GLISS COLOR
боя за коса
различни нюанси

Продукти за коса
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L‘OREAL PARIS Preference Vivid
Боя за коса
Интензивна, дълготрайна боя за
бляскав вид на косата.

PANTENE
Маска за коса, 300 мл
различни видове

1059
47

1599
99

8

11

TRESemme
Хидратиращ
шампоан/балсам за
мазна коса, 400 мл

PANTENE Шампоан,
250 мл
различни видове

779
01

7

619
26

5

IDC Institute Eco Round
Овална четка за коса
За лесно разресване и
разплитане. Изработена
от биоразградими
материали.

ПРЕСТИЖ Крем боя с кератин и масла от
арган, чия и макадамия, 115 мл

309
63

2

1199
59

9

Устна хигиена
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13415

10061

619
33

4

Устна хигиена
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TePe Original
Интердентални
четки за зъби, 6 бр.
Тел с пластмасово
покритие – за
нежно и безопасно
почистване.
различни размери

CURAPROX Комплект за път
Съдържа всичко необходимо
за оптимална орална хигиена,
където и да сте: сгъваема
четка за зъби CS 5460 ultra
soft, плодова паста за зъби
Be You и 2 интердентални
четки (CPS 07 и CPS 07 09).
различни цветове

849
37

1739

6

1217

PHILIPS SONICARE
HX3675/13 или HX3675/15
Комплект звукови четки за зъби, 2 бр.
• Звукова технология.
• QuadPacer и Smart Timer.
• Сензор за натиск.
• До 14 дни живот на батерията с
едно зареждане.

*
193

*Отстъпката е от стойността на комплекта.

iWhite Instant
Избелваща вода за уста,
500 мл

1399
59

12

65

16460

iWhite Instant Supreme Whitening
Избелваща паста за зъби
с активни микроперли за
брилянтна усмивка, 75 мл

1399
59

12

Устна хигиена

www.remedium.bg

elmex® Sensitive
Professional.
Медицинска паста за зъби с Pro-Argine за
мигновенно* и дълготрайно
облекчение от болката
1559
03

809
28

7

* за мигновенно облекчение на болката, масажирайте нежно с върха на пръста върху болезнената зона на зъба за 1 минута до 2 пъти дневно

14

www.remedium.bg

Устна хигиена

Чувствителни зъби – причини и симптоми
Случвало ли ви се е да усетите болка или дискомфорт
след като отпиете глътка топъл чай или отхапете парче
сладолед? Да! В такъв случай, макар болката от топли или студени храни да е и признак за кариес,
най-вероятно страдате от чувствителни зъби, или т.нар.
свръхчувствителност на дентина. Това може да е временен или хроничен проблем, който засяга един или
няколко зъба, а понякога и всичките зъби в устата.
Чувствителните зъби може да са причинени от различни фактори, но в повечето случаи възстановяването
е лесно постижимо с промяна в навиците за устна
хигиена.
Симптоми при чувствителни зъби
Хората с чувствителни зъби изпитват първоначално дискомфорт, а по-късно и болка в резултат на определени
активиращи фактори. Най-често такива са консумация
на топли или студени храни и напитки; вдишване на
студен въздух; ядене на сладки или кисели храни и
газирани напитки; пиене на студена вода; по време
на миене на зъбите и ползване на конец за зъби и вода
за уста. Симптомите могат да се появяват и отминават
във времето без очевидна причина, както и да варират
от леки до много интензивни.
Причини за чувствителността на зъбите 
Това неприятно състояние на зъбите може да се развие
поради редица причини. Прилагането на твърде много
сила при миенето на зъбите може да причини отстраняване на защитния емайл. Друга причина може да
бъде отдръпване на венците или тяхното заболяване в
резултат на натрупване на зъбен камък или плака.
Дентална ерозия на емайла поради кисела храна и напитки. Избелване на зъбите. Недостиг на витамини
или минерали, което причинява кариес или заболяване
на венците. Потенциален фактор може да бъде и скърцането/стискането на зъбите през деня или през нощта
по време на сън.
Може сами да се излагате на риск от чувствителни
зъби, ако не поддържате добра хигиена на устната
кухина, не посещавате периодично зъболекаря си и
консумирате големи количества газирани и енергийни
напитки.
Как можете да си помогнете
За щастие има редица начини, с които можете да опитате у дома да намалите болката и да възстановите
защитата на чувствителните зъби:
• Оголената дентина, както и болката в зъбите, изисква
задълбочено и ефективно почистване. За целта се пре-

поръчва да се ползва мека четка за зъби.
• Намалете натиска по време на четкане.
• Препоръчва се използване на специална паста за
чувствителни зъби за намаляване на чувствителността.
Тези пасти за зъби нямат никакви дразнещи вещества и
дори съдържат намаляващи чувствителността съставки.
• Специалната вода за уста може да предложи допълнително облекчение на чувствителността за всички
видове зъби. Изберете такава без алкохол, защото ще
е по-малко дразнеща зъбите.
• Изчакайте поне един час след хранене, преди да
си измиете зъбите, за да избегнете отстраняването на
емайла.
• Ограничете вредните храни и напитки.
• В случаите на скърцане/стискане на зъбите носете
предпазител за уста докато спите, за да ги защитите.
Обикновено е нужно известно време, докато положените усилия дадат ефект. Подобрение може да се
очаква след една-две седмици. Ако лечението у дома
не дава резултат, потърсете консултация със зъболекар.
Специалист по дентална медицина може да сложи флуориден гел, който да помогне за укрепването на емайла
и защитата на зъбите.
Медицински състояния, причиняващи чувствителни
зъбите
Някои заболявания и здравни проблеми могат да причинят чувствителност на зъбите и тяхното лечение е задължително, преди да са причинили износване на емайла
и увреждане на зъбите.
Гастроезофагеален рефлукс (ГЕРБ) може да се лекува с киселинни редуктори, а булимията трябва да се
лекува под наблюдението на психиатър.
Отдръпването на венците може да бъде ограничено
чрез по-нежно четкане и поддържане на добра хигиена на устната кухина. В случаи на много повишена
чувствителност и дискомфорт поради тежка рецесия на
венците, вашият зъболекар може да препоръча прилагане на хирургическа процедура по присаждане на
венци. Тя предполага вземане на тъкан от небцето и
поставянето й над корена за защита на зъба.
При скърцане със зъбите самообучението за прекратяване на вредния навик поне през деня е задължително.
Намаляването на стреса и кофеина преди лягане също
може да ви помогне да предотвратите стискането на
зъбите през нощта. Ако това ви е трудно, можете да
използвате предпазител за уста през нощта, за да предотвратите увреждането на зъбите си.

Устна хигиена

1095
76

8
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PARODONTAX
Паста за зъби, 75 мл
Клинично доказано помага да спре и да
предотврати кървенето на венците.
различни видове

599
09

5

AQUAFRESH Naturals Паста за зъби, 75 мл
97% естествено извлечени съставки,
100% защита. Без синтетични подсладители,
овкусители или консерванти.
100% естествено извлечени аромати.

399
19

3

BILKA
Хомеопатична вода за уста
с екстракт от грейпфрут,
250 мл
BILKA
Хомеопатична паста за зъби с екстракт
от грейпфрут, 75 мл

389
50

535
82

3

LACALUT Fix Неутрал/Мента
Силно фиксиращ крем за зъбни протези, 40 г

619
57

5

4

SPLAT Special Extreme White
Паста за зъби, 75 мл
Интензивно избелване на емайла с до 2 тона
за 4 седмици.

1239
91

9

Интимна хигиена

CAREFREE Large Fresh
Ежедневни превръзки,
20 бр.

379
84

479
31

2

4

PALOMITA Ежедневни дамски
превръзки с текстилно
покритие, 40 бр.
Осигуряват комфорт и
дискретност. Анатомични и
меки.

2

2

4

BELLA Herbs
Дамски превръзки,
12 бр.

255
04

309
63

539
58

ALWAYS Ultra/Platinum
Дамски превръзки
DUO PACK
различни видове

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

www.remedium.bg

За дома
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SEMANA
Омекотител за
дрехи, 38 пранета
различни видове

515
86

3

FAIRY
Таблетки за
съдомиялна,
70/84 бр.

2959

23

PERSIL Перилен
препарат
Гел, 40 пранета
Капсули, 26 бр.

2015
10

13

ARIEL
Течен перилен
препарат, 3,3 л
различни видове

67

2909
73

24

MiCasa Влажни кърпи
за почистване на
мебели/стъкла или
PC/таблети и
смартфони, 15 бр.

MEDIX
Универсал
Препарат за под,
1,5 л

255
04

435
48

2

3

Информационен бюлетин
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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

* Âêëþ÷åíèÿò ðåñòðóêòóðèðàù áàëñàì Shine On Nutri- Hair Restructuring conditioner
* âêëþ÷âà êîíñåðâàíò: behentrimonium chloride.

Насладете се на слънцето

6489

48

67

5385

40

Слънцезащитен спрей 360°
с много висока защита
SPF50+ Водоустойчив
За чувствителна
и нетолерантна кожа.
200 ml ℮ 6.76 fl. oz.

5385

40

39

Слънцезащитен спрей лосион с висока защита
SPF30 Водоустойчив.
За чувствителна и
нетолерантна кожа.
200 ml ℮ 6.76 fl. oz.

39

3319

2489

Слънцезащитен матиращ
Слънцезащитен спрей крем за лице с много
лосион за бебета и деца
висока защита SPF50+.
с много висока защита
Водоустойчив.
SPF50+ Устойчив на пясък.
За мазна кожа с
Водоустойчив.
несъвършенства.
За чувствителна и
50 ml ℮ 1.69 fl. oz.
нетолерантна кожа.
200 ml ℮ 6.76 fl. oz.

Предложенията са валидни за периода 01-31.07.2022 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

