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Избрани предложения от над 9100 промоции, комплекти и трайно ниски цени

2509

20

07

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.

739
28
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BIOTRADE Repelex
Лосион срещу ухапвания и
ужилвания от комари, кърлежи
и бълхи, 50 мл
За възрастни и деца
над 3 години.

1429
86
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БИО-ОЙЛ, 60 мл
Специалистът в грижата за
кожата при белези, стрии и
петна по кожата. Продукт
№ 1 против белези и стрии
в 25 държави.

1635
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13

JOHN FRIEDA Brazilian Sleek
Шампоан за права и защитена от
начупване коса, 250 мл
Формулата, обогатена с кератин и
комплекс Frizz Immunity, прониква в
косъма и гарантира изключителни
резултати при оформянето на
хвърчащата коса в дълготрайно
пригладена, права и хидратирана
прическа.

Продукти за тяло
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Грижа за лицето

Грижа за очите
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Грижа за очите
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SYSTANE Complete
Капки за очи, 10 мл
Всичко в едно. 8 часа
облекчение за всеки тип „сухо“
око. Успокоява, хидратира и
възстановява. При зачервени,
уморени и сухи очи.

2295
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КАЛИЕВ ЙОДИД Унимед фарма
2% Капки за очи, разтвор, 10 мл
Ефективен при забавяне на
прогресията при катаракта.
Подпомага резорбцията
на ексудати и кръв в
стъкловидното тяло.

775
98
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Защо е важно да използваме
овлажняващи капки за очи
Капките за очи най-често представляват физиологичен разтвор с лекарство, понякога допълнено с
натурален екстракт, и се прилагат при различни заболявания на окото. Но когато не съдържат никакъв
лекарствен препарат, тогава говорим за лубрикиращо изделие за очите. Овлажняващите капки за очи
помагат да се замени или допълни естествената влага
на очите, когато те не произвеждат достатъчно сами.
Тези капки облекчават сухотата и раздразнението, и
в същото време подобряват комфорта на очите.
Когато окото е наранено, изкуствените сълзи насърчават заздравяването на повърхностния слой, като
увеличават комфорта и намаляват неприятното усещане за драскане по повърхността, спомагайки за
отмиване на всякакви остатъчни замърсяващи частици. Поддържайки окото овлажнено, лубрикиращите
капки възпрепятстват по-нататъшно му увреждане.
Изкуствените сълзи се отличават със своето разнообразие от формули и вискозитет. Някои могат да
съдържат бикарбонатни йони, да са с различен вискозитет или тоничност. Много от изделията срещу
сухота в очите не съдържат консерванти и са за
предпочитане, тъй като се доставят в стерилни контейнери за еднократна употреба.
Противоалергичните капки облекчават паренето и
смъденето на очите, които са много често срещани
при алергии. В сезона на алергиите това може да е

разликата между пълна липса на комфорт и радостта
от нормално зрение. Освен това използването на
лечебни капки за очи намалява вероятността от системни странични ефекти от прилагането лекарства,
особено когато то не е правилно.
Макар да са често използвани, консервантите и сгъстителите в капките за очи могат да причинят дразнене, ако се използват твърде дълго. Това е една
от причините капките за очи да не трябва да се
използват след предписания период, освен ако не
съдържат само обикновен физиологичен разтвор.
Дневно не се препоръчва да се използват повече
от четири-пет дози от капки за очи, които съдържат
консерванти, за по-често прилагане е желателно да
се изберат такива без консерванти.
Всеки, който е страдал от сухо око, знае колко важен е естественият слъзен филм и как той влияе
върху усещането в очите. Този филм се състои от
три слоя – липиден, воден и муцинов. Висококачествените капки за очи работят за подобряване на
трите естествени слоя на слъзния филм и водят до
по-добро качество на сълзите. Друго уникално свойство на естествения слъзен филм е, че той е течност,
която променя вискозитета си. Качествените капки
за очи трябва да имитират точно това поведение, за
да предпазват очите така, както го прави здравият
естествен слъзен филм.

Имунна система

www.remedium.bg

Опаковка: 30 таблетки

+Цинк, Селен, Витамин D3

8
СУПЕР ЩИТ
ЗА ВАШИЯ ИМУНИТЕТ
1049
92

Подсилва имунитета
Съдържа Витамин С, Цинк,
Селен, Витамин D3 + екстракт
от шипка
Подпомага
сърдечно-съдовата, нервната
и кръвоносната системи
Въздейства укрепващо на
венците, зъбите, костите и
кръвоносните съдове

Оптимална дозировка
100% Активни съставки
Без глутен, без лактоза,
без консерванти и
изкуствени оцветители
GMP стандарт на производство

Антиоксиданти
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ЛИКОПЕН 30 mg,
60 софтгел капсули
Подпомага организма в
борбата с неутрализирането
на свободните радикали и
допринася за нормалната
функция на сърдечно-съдовата
система.

6069

48

55

СЕЛЕН 100 μg,
100 вегетариански таблетки
Допринася за нормалната
функция на имунната система
и защитата на клетките от
оксидативен стрес.

1825
60

14

ЕКСТРАКТ ОТ ГРОЗДОВИ СЕМКИ
300 mg, 100 капсули
С антиоксидантно действие.
Подпомага нормалната функция
на сърдечно-съдовата и
кръвоносната система.

7029

4920

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

5399

4319

FLORADIX Билкова кръв, 250 мл
Високоусвоимо течно желязо –
подпомага преодоляването на
чувството на отпадналост
и умора. Подходящо при
бременност и кърмене. Без
неприятни странични ефекти.
БИОВИТА Масло от водорасли омега-3
DHA 40% 625 mg, 30 капсули
Имуномодулатор, антиоксидант, предпазва
клетките от стареене, за здрави очи,
сърце, за добра памет и концентрация.

3335

28
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Женско здраве
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Женско здраве
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JAMIESON
Магнезий 100 mg,
100 таблетки

1529

13

JAMIESON Prenatal
Мултивитамини
за бременни,
30 таблетки

2625

JAMIESON
Фолиева киселина,
200 таблетки
Важен пренатален
нутриент за
бременни и
кърмачки.

1985

22

00

1687
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ИНТИМО ХЕЛП,
14 вагинални таблетки
Широкоспектърно лечение на
вагинални инфекции.

SENI Lady Slim Extra Урологични подложки
за жени с лека инконтиненция, 15 бр.

529
50
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КЛИМЕНУМ,
28 таблетки ден + 28 таблетки нощ
Система с 24-часово действие за благоприятен
ефект върху симптомите при жени в
менопауза.

3115

2648

Детско здраве

1825

1551
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Детско здраве
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COLIEF Vitamin D3,
200 IU в капка,
20 мл
За здрави зъби и
кости. Количество
за 1 година.

COLIEF Baby Scalp
Oil Овлажняващо
и успокояващо
олио при млечни
крусти, 30 мл

1495
71

1359
55
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СТОПЕРАН за ДЕЦА, 10 сашета
С благоприятен ефект върху стомашночревния тракт. Съдържа два висококачествени
пробиотични щама в комбинация с
пребиотици фруктоолигозахариди. Подпомага
храносмилателния комфорт ежедневно или
когато е необходима допълнителна грижа – при
прием на антибиотици или при пътуване.

COLIEF Капки за
бебета, 15 мл
Капки против
колики с ензим
лактаза.

3359

2855

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

1009
08

9
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С деца на път
Пътуването с малки деца е забавно, но и предизвикателство,
поради което всеки родител високо оценява всяко усилие за
намаляване на стреса от подобни събития. А малко предвидливост и планиране могат да осигурят желаното спокойно пътуване. Ако детето е достатъчно голямо, включете го в подготовката, за да събудите интереса му и да се вълнува от него.
Добре планираното пътуване ще намали броя на евентуалните
проблеми при продължителни пътувания, които са уморителни
за децата.

като недостатъчно термично обработено месо, непастьоризирани млечни продукти или морски продукти. Ако имате съмнения
за качеството на водата, пийте бутилирана. Мийте често ръцете
на детето и избягвайте да ядете храни от улични търговци.
Малките бебета обикновено добре понасят пътуването, но децата често страдат от кинетоза – прилошаване при пътуване.
Симптомите включват пребледняване, главоболие, световъртеж,
оплаквания от гадене и в крайна сметка – повръщане. За да
намалите риска от това, спирайте по-често, когато пътувате
с кола. Също така има много добавка за деца и юноши на
На какво да обърнете внимание при децата?
билкова основа, които помагат за адаптацията на организма
При пътувания децата често получават диария, което ги прави срещу кинетоза, морска болест и други неразположения по
податливи на дехидратация. Затова избягвайте рискови храни време на път.

При болки

1115
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Ставни и мускулни болки
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МСМ/ГЛЮКОЗАМИН, 90 капсули
МСМ (Метилсулфонилметан)
допринася за нормалното
състояние на ставите и
хрущялите. Глюкозаминът
подпомага функцията на
ставите, както и тяхната
подвижност.

5619

ТРИФЛЕКС, 120 каплети
Комплекс от глюкозамин,
хондроитин и MSM
(метилсулфонилметан).
Благоприятства нормалното
състояние на ставите и
ставните връзки. Подпомага
подвижността и гъвкавостта
на ставите.

9635
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БЕСТИФЛЕКС – за здрави стави и сухожилия.

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

5495

4671

ИБУПРОМ Макс 400 mg, 12 таблетки
Максимум сила срещу болката! При умерено до
силно изразена болка от различен произход, с
противовъзпалително действие.
ИБУПРОМ Макс е лекарствен продукт без рецепта за
възрастни и деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди
употреба прочетете листовката. ИАЛ рег. № 20060759

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

729
56

6

4769

4054

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

ИБУТОП Крем/Гел, 50 мл
Болкоуспокояващ и противовъзпалителeн
продукт за локално приложение.
Съдържа ибупрофен.
Крем, рег. № 20010485; Гел, рег. № 20010680

5245

4458

839
13
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Стави
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Телешки Колаген 10 000 мг с хиалуронова
киселина 50 мг х500 мл "Swedish Nutra
Усвоява се бързо от организма, заради течната си формула.
Благоприятно въздейства върху съединителната тъкан. Всеки 25 мл
съдържат 10000 мг хидролизиран течен телешки колаген, в
комбинация с перфектните количества витамини (C, D3, B5, B6, B7биотин и B12) и хранителни вещества (хиалуронова киселина 50 мг
и силика) за максимален синтез и производство на собствен
колаген. Хиалуроновата киселина 50 мг заедно с колаген 10000 мг,
подобряват здравето и красивия външен вид на кожата. Колагенът
и хиалуроновата киселина подхранват кожата на клетъчно ниво, за
да придобие повече здравина, еластичност и стегнатост.
10000 мг Хидролизиран телешки колаген (тип 1 и 3)
Хиалуронова киселина (Vegan Sodium Hyaluronate)
Витамини (C, D3, B5, B6, B7-биотин и B12)
минерали селен и силиций
Не съдържа: ГМО, Глутен, Соя, Яйца, Ядки, Лактоза, Захар
опаковка за 20 дни

4945

4451
Колаген тип 1, 2 и 3 Комплекс за стави
6000 мг х500 мл "Joint Support"
Течният колаген комплекс за стави на Swedish Nutra помага при
ставни болки, скованост и дискомфорт, повишава размера на
движение и функционалния капацитет на ставите при: гонартроза,
коксартроза, спондилартроза, възли на Бушард и Хеберден, битови
и спортни травми, изкълчвания, навяхвания и др.
Подпомага възстановителния процес при възпалителни ставни
заболявания - ревматоиден и псориатичен артрит, болест на
Бехтерев и др. Може да се прилага и като профилактично средство
срещу посочените болести, при възрастни хора както и при
активно спортуващи.
6000 мг Хидролизиран телешки колаген (тип 1, 2 и 3)
глюкозамин, хондроитин и мсм
Витамини (C, D3, и B12)
куркума и зелен чай
Не съдържа: ГМО, Глутен, Соя, Яйца, Ядки, Лактоза, Захар
опаковка за 33 дни

4945

4451
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При гъбички

... с мисъл за вас!

Коса, кожа, нокти
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Топ колагени

за свежа кожа,
бляскава коса
и здрави нокти
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Метаболизъм

6719

5711

Метаболизъм
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Детоксикацията в помощ на
понижаването на теглото
За да разберете дали диетата за детоксикация може
да ви бъде от помощ в отслабването, първо трябва да
разберете какво е детоксикация? Това е процес, при
който от тялото се извеждат токсините чрез следване
на подходящ хранителен режим. Диетата за детоксикация, обикновено ви насърчава да пиете много вода и
да ядете плодове и зеленчуци. Въпреки че прочистването на тялото от време на време е важно, някои детоксикиращи диети имат негативни ефекти точно както
и вманиачаването по диетите. Детоксикацията може да
ви помогне да отслабнете, но сама по себе си не води
до постоянна загуба на тегло.
Какво представлява детоксикираща диета
Има много видове пречистващи диети, като някои
предвиждат да не се яде нищо или да сте на течна
диета за известно време, а други ви съветват да ядете само плодове. При трети е предвидена и клизма.
Лаксативите също могат да са част от процеса на детоксикация, но това е процес, който има за цел да ви
помогне да се отървете единствено от токсините.
Какво представляват токсините
Токсините, както подсказва името им, са химикали с
потенциал да причинят различни вреди на тялото. Те
са навсякъде – в храната, която ядете, на работното
място, в колата, на дивана и изобщо – навсякъде.
Обикновено токсините, веднъж попаднали в тялото,
преминават през органите, бъбреците и черния дроб,
след което се изхвърлят чрез уриниране, изпотяване
и изхождане. Все пак не всички токсини се изхвърлят
от тялото чрез естествения процес на изпотяване и
уриниране. Някои от тях остават в храносмилателната
или лимфната система и именно те могат да причинят
развитието на заболяване.
Така че, детоксикация означава не само за пречиствате
тялото си, но и да спрете (или поне да ограничите)
да ядете храни, които могат да съдържат токсини. Говорейки за положителните ефекти от детоксикираща
диета, хора преминали през нея често отбелязват, че
следването на определен начин на хранене увеличава
тяхната енергичност, а в някои случаи предотвратява и
здравословни проблеми.

мода, благодарение на което със сигурност имате приятел или колега, който си носи бутилка вода с краставица и морков в нея, например.
Ако за известно време се ограничите от ядене на определени храни и си наложите контрол върху сервираното количество храна, очевидно ще имате полза в
процеса на отслабване. Отказът от алкохол и сладко
също е от голяма полза. Фокусирането върху диетата с
пълнозърнести храни, което ще ви освободи от празните калории, ще доведе до огромна промяна в начина,
по който се чувствате. Но детоксикацията не е сред
най-добрите методи, що се отнася до постоянна загуба
на тегло. Освен това този тип диети може да не са подходящи за всеки, тъй като изискват отдаденост и воля.
В процеса на детоксикация това, което губите като
тегло, са телесни течности, а не мазнини. Това е причината, след като спрете да спазвате диетата, бързо да си
върнете обратно изгубеното тегло. Пречистващата организма програма може да доведе и до загуба на мускулна маса. А загубата на мускулатура не е нещо добро,
ако целта ви е да отслабнете за постоянно. Мускулите
ви помагат да изгаряте калории, дори ако не правите
нищо, те горят калории само за да останат в тялото. А
това ни препраща директно в сферата на метаболизма.
Нивото на метаболизма е пряко пропорционално на
загуба на тегло. Колкото по-бърз метаболизъм имате,
толкова повече отслабнете. Но, за ваша голяма изненада – детоксикацията забавя метаболизма на тялото,
това затруднява всяко ваше усилия да отслабнете.

За кого детоксикацията е противопоказна
Бременни жени, диабетици, тийнейджъри, деца, хора
със сърдечно заболяване и всяко друго сериозно медицинско състояние не трябва да спазват диета за
детоксикация. Дори хора с всякакъв вид хранително
разстройство не трябва да съблюдават такава диета.
Активно спортуващите или хората, които имат много
взискателна работа, не трябва да следват детоксикиращи диети заради негативния им ефект. Те ще им
донесат дефицит от хранителни вещества и по този
начин недостиг на енергия.
Затова, преди да започнете която и да е програма за
детоксикация, която включва ограничение на група храни или консумация на някоя конкретна храна, е важно
Детоксикация и загуба на тегло
Диетите за детоксикация никога не са излизали от да се консултирате със специалист.

Метаболизъм
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КЛА Конюгирана линолова
киселина, 90 софтгел капсули
Подобрява начина, по който
тялото складира и използва
енергията и така регулира
и подпомага процентното
намаляване на телесните
мазнини (в областта на
талията, корема и ханша).

6799

50

99

АПEТРЕКС КОНТРОЛ, 60 таблетки
Спомага за намаляване на приема
на калории. Подпомага нормалната
функция на метаболизма и
благоприятства за увеличаването
на производство на енергия.
За постигане на максимални
резултати, комбинирайте със
здравословен хранителен режим
и упражнения.

7975

63

80

БЪРН 60, 60 таблетки
Мощна термогенна формула.
Допринася за изгарянето на
калориите с до 60%. Подпомага
нормалния метаболизъм и
повишава освобождаването на
енергия от организма.

7039

5279

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

4979
34

37

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

1435
48

11

Омега-мастни киселини
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RX Omega-3
Рибено масло

2475

22

28

6365
29

57

2529

2276

Фармацевтичен стандарт Omega-3 в подкрепа на
мозъка, сърдечно-съдовата система и ставите

Храносмилателна система
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НЕОБИАНАЦИД,
14 таблетки
При киселини и
рефлукс.
МЕЛИЛАКС Микроклизми
за еднократна употреба
при запек, 6 бр.

2195

1305
09

18

11

66

СОЛИЕВО
ФИЗИОЛАКС,
27 таблетки
100% натурален
продукт при запек.

1519

1291

Как да се справите със
„стомашния грип“
Това е често срещан проблем, който обикновено
продължава ден-два и може да си отмине сам. За
диария при възрастни говорим, когато повече от три
пъти за един ден се налага посещаване на тоалетната. Диарията много бързо може да предизвика
дехидратация или липсва на достатъчно течност за
правилното функциониране на тялото. Тя трябва да
се лекува своевременно, за да се избегнат сериозни
здравословни проблеми.
Много хора получават диария няколко пъти в годината, а други и по-често. Това може да се дължи
на синдром на раздразнените черва (IBS) или други

СТОПЕРАН, 8 капсули
На 100% с теб! Стопира
разстройството
още с първата доза.
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. ИАЛ рег. № 20070038

639
75

5

състояния. Обикновено причината е вирус, който навлиза в червата. Може би поради това някои хора го
наричат, „чревен грип“ или „стомашен грип“. Сред
другите причини за диария са злоупотребата с алкохол, алергии към определени храни, диабет или
заболявания на червата. Срещата с лекар е задължителна, ако в изпражнения забележите тъмна кръв или
самите те са черни, което може да е придружено от
висока температура.
В случаите на лека диария може да не е необходимо
да приемате нищо. Възрастните могат да пият лекарства без рецепта, предлагани под формата на капсули или сашета. Освен това трябва да поддържате
тялото хидратирано. Трябва да пиете достатъчно течности, поне шест чаши вода всеки ден. Може да
разнообразите с електролитни или газирани напитки
без кофеин. Пилешкият бульон, чаят с мед и специализираните напитки за спортуващи също са добър
избор. Пийте течности между храненията вместо по
време на хранене. Пийте често и на малки глътки.
Течните пробиотици също могат да помогнат.
В случаите на остра диария при възрастните, с които най-често се сблъскват семейните лекари, причина за възникването й е вирусен гастроентерит.
Изпреварването на дехидратацията е задължително.
Препоръчителен е прием на разтвори за перорална
рехидратация, които съдържат правилното съотношение на соли и захари за балансиране на телесните
течности.

Вени и хемороиди
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Естествено решение

за здрави и елегантни крака

•
•
•

1969
72

17

5055

45

50

Подобряват кръвообращението.
Намаляват тежестта, болката,
отоците и подуването.
Притежават венотонично,
противовъзпалително и
регенериращо съединителната
тъкан действие.

6735

60

62

3055
50

27
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Вени и хемороиди

Облекчаване и
профилактика при
тежест в краката
Изпитвате усещане за тежест в краката или забелязвате подуване от време на време? Това неприятно
състояние обикновено се появява в края на деня,
но също и когато времето е много топло или когато
сте уморени.
Този често срещан проблем при модерния човек
може да бъде облекчен и предотвратен с помощта
на няколко лесни и много достъпни мерки. Намирането на решение за усещането за тежест в краката
е важно както за подобряване на общото здравословно състояние, така и като превантивна мярка
за предотвратяване развитието на проблема в нещо
по-сериозно.
Какво причинява тежестта в краката
Усещането за умора и тежест в краката, което лекарите наричат най-общо венозна недостатъчност,
е свързано с лоша циркулация на кръвта. Възниква,
когато се наруши естественото движение на кръвта
от краката към сърцето, което става причина за чувството на тежест в долните крайници. При идеални
условия венозната система и мускулите в краката,
особено тези в прасците, осигуряват правилното
връщане на кръвта към сърцето. Това е напълно
естествено физиологично явление. В някои моменти
обаче мускулите на долните крайници губят част от
силата си и работата на венозната система се забавя,
което води до тежест в краката. Ако не се вземат
навременни мерки, състоянието може да прерасне
в по-сериозен проблем, например разширени вени.
Как да постъпите
Както при повечето заболявания, ключът се крие в
профилактиката. Много важно е да подходите отговорно към проблема. Спазвайте подходящ хранителен режим и ежедневно изпълнявайте упражнения
за подобряване циркулацията на венозната кръв. В
допълнение ползвайте козметика с тонизиращо и
енергизиращо действие, която ефикасно намалява
умората в краката и същевременно облекчава чувството на тежест. Много важно е и да избягвате посещаването на сауни, парни бани и топли басейни.

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

2585

2068

ЦЕДРАЛЕКС, 75 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 продукта, пишете на
pharmacovigilance.bg@servier.com

1419

1206

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

3032

При гъбички

1067

А НОМЕР 1
РК

1849

ЕЩУ ГЪБИ
СР
ЗA

МА
ЕЩУ ГЪБИ
СР
ЗA

3348

И В БЪЛГАР
ЧК

ИЯ

А НОМЕР 1
РК

3939

*

ИЯ

1255

И В БЪЛГАР
ЧК

2175
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Защита от насекоми

BROS Max
Спрей против комари
и кърлежи, 90 мл

839
13

7

ФЕНИСТИЛ 0,1% Гел, 50 г
Номер 1 продукт за 2021* – при ухапвания от
насекоми, слънчево изгаряне и кожни алергии и
обриви.

*Фенистил гел е лекарствен продукт номер 1 по продажби
в България в категория „Антихистаминови продукти“ според
данни на IQVIA за 2021.
Фенистил гел е лекарствен продукт без лекарско предписание
за деца и възрастни. Съдържа диментиденов малеат. Преди
употреба прочетете листовката.
А0103/16.05.2022 PM-BG-FENI-22-00002

BROS Sensitive
Електрически
изпарител +
10 таблетки
против комари

1639
93

13

BROS Sensitive
Таблетки за
електрически
изпарител против
комари, 20 бр.

965
20

469
99

8

3

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

8

Слънцезащитни продукти

2499
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2729

22

2456

1829

1829

49

16

2469

22

22

1646

46

2129

1916

Слънцезащитни продукти
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BIONIKE Defence Sun
Купи продукт за тяло по избор, комбинирай
с продукт за след слънце по избор и вземи

25%*

отстъпка и за двата.

*Отстъпката се дава на касата и не е калкулирана в цената.

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

DRAGON SUPERFOODS Висококачествено
органично какаово масло, 100 мл
Изключително подходящо за грижа за кожата
и косата. Подходящо и за десерти.

685
82

2329
47

5

17

100% натурални масла за тен и подхранена кожа след слънце.

IKAROV Масло за
слънчев загар с
органично какао
и монои таити,
60 мл

Продуктите не съдържат
слънцезащитен UV фактор.

1419
35

11

IKAROV Масло
за бързо
почерняване за
лице и тяло,
125 мл

1749

14

87

IKAROV
Възстановяващо
масло за тяло
след слънце,
125 мл

1749

1487

Грижа за лицето

L’ORЕAL Age Perfect midnight
Серум, 30 мл
Твоята препоръчана Age Perfect
нощна рутина. Midnight serum
за обновяване на клетките.
Разкрива милиони нови клетки
– за видимо по-млада кожа, и я
обновява нощ след нощ, за помека, стегната и сияйна кожа.

3839

www.remedium.bg

NIVEA Почистващи лепенки за
лице за премахване на черни
точки, 6 бр.

799
79

28

6

79

FITO Глина за лице, коса и
тяло с камчатска глина,
155 мл
Многофункционална глина,
която перфектно почиства
кожата, стеснява порите,
възстановява структурата
и укрепва корените.

329
47

2

MISSHA Airy Fit Текстилна маска, 1 бр.
Създадена от екологично чиста материя.
Перфектно прилепва към кожата. Ефективно
доставя хранителни вещества до кожата.
различни видове

479
83

3

REGAL Скраб за лице
с кайсиеви костилки,
100 мл

IDC INSTITUTE Балсам за устни във формата
на целувка с аромат на ягода/череша

539
31

4

355
84

2

Грижа за лицето
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BIONIKE Defence Tolerance за
свръхчувствителна и нетолерантна кожа
BIONIKE Defence Tolerance 200
Ултразащитен крем, 50 мл
Успокоява раздразненията,
поддържа естествените
регенериращи и защитни
процеси и намалява неприятното
усещане, като парене и опъване.
Подходящ като основа за грим.
LUMENE Klassikko Ревитализиращ дневен крем
против бръчки с SPF 30, 50 мл
За жизненост и младежко сияние. Възстановява
и уплътнява структурата на липидния слой в
епидермиса. За по-плътна и стегната кожа.

3409

25

57

3315

2652

BIONIKE Defence Tolerance AR+
Крем, 50 мл
Интензивен крем за зачервена
кожа, склонна към розацея
или купероза. Успокоява вече
съществуващите проблемни
зони и предотвратява появата
на нови.
NEUTROGENA Cellular Boost
Регенериращ дневен/нощен крем, 50 мл

3565

26

74

L‘ACTION
Хидратираща маска за лице, 30 г
Изключително лесна за употреба
маска под формата на стик
за до 20 нанасяния. Хидратира
кожата на лицето в дълбочина.

1969
75

15

3725

2980

BIONIKE Defence Tolerance
Успокояващ околоочен крем,
15 мл
Облекчава раздразненията и
зачервяванията в областта на
очите и клепачите и доставя
дълготрайна хидратация на
клетките.

3469
75

27

Грижа за мъжа
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PHILIPS One Blade QP2520/20
Уред за подстригване,
оформяне и бръснене
Подходящ за всякаква
дължина на косъма.

ADIDAS Тоалетна вода, 100 мл
различни аромати

6949

59

07

L’ORЕAL Men Expert Hydra Energetic
Крем за лице, 50 мл
Зарежда кожата с енергия и се
бори срещу 5-те признака на
умората при мъжете: поява
на тъмни кръгове под очите,
изострени черти на лицето,
сивкав тен на лицето, липса на
тонус, усещане за опъване на
кожата.

1969
75

15

DUREX Висококачествени
презервативи, 10 бр.
Осигуряват ефективна защита
и същевременно максимално
истинско удоволствие и
чувственост.

1529

1300

1735

1301
MEN‘S MASTER
Репигментиращ шампоан,
120 мл
Нова технология за
постепенно оцветяване на
прошарена и побеляла коса.
Плавно прикрива белите
коси като не променя
основния цвят.

725
16

6

Мама и бебе
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БЕБЕЛАН Бисквити със сливи,
200 г

459
44

3

PLAYGRO
Активна играчка със звуци волан 12 – 36 м
С ярки цветове и разнообразни звуци и
мелодии, които насърчават зрителното и
слуховото възприятие на бебето.

4809

3366

JOHNSON‘S CottonTouch
Олио, 300 мл
Истински памук, перфектно
балансирано pH, педиатрично и
дерматологично тествано.
PLASMON Nutrimune
Млечен десерт с бисквити/ванилия, 2 х 120 г
Неустоима комбинация, подходяща за
запознаване на бебето с нови вкусове. В удобна
опаковка, произведено по асептична технология,
която запазва вкуса на продукта изключително
свеж.

495
96

3

BEBELAN
Вода за приготвяне на
бебешки храни, 1,5 л

115
98

0

759
07

6

БОЧКО
Антибактериален гел, 50 мл
Почиства без вода и оставя
приятно свежо усещане.

299
39

2

Мама и бебе

729
47

5
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2719

2039

455
41

3

Мама и бебе
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MEDELA Harmony Flex
Ръчна помпа за кърма
Лека и дискретна, Flex
технология, двуфазна
технология, лесна за
употреба.
HUGGIES Ultra Comfort
Пелени размер 3 (5 – 8 кг), 56 бр.

2559
19

8399

19

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

5879

БЕБЕЛАН
Влажни кърпички,
3 пакета х 24 бр.

*
1965
69

17

CLEANIC Eco Baby Organic
Клечки за уши за бебета, 60 бр.
Биоразградими, от 100% органичен памук
и клечка от хартия.

215
72

1

*Отстъпката е от стойността на комплекта.

БОЧКО Бебешките влажни кърпички, 72 бр.
Създадени за почистване и защита на
бебешката кожа от първия ден.
различни видове

245
96

1

245
96

1

... с мисъл за вас!
Защита от насекоми

www.remedium.bg

Продукти за тяло
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СТЕГНАТА И ГЛАДКА КОЖА

Антицелулитна серия, специално
създадена за нуждите на всяка жена
Намалява мастните натрупвания
в проблемните зони: корем, бедра и ханш

Способства за увеличаване на стегнатостта,
еластичността и гладкостта на кожата

5499

4949
5999

5399

Глина против целулит
за чувствителна и
нетолерантна кожа
500 g

5999

5399

5499

4949

Оформящ
гел за тяло
против мастни
натрупвания.
За чувствителна и
нетолерантна кожа.
300 мл

Оформящ крем
за тяло против
целулит. За
чувствителна
и нетолерантна
кожа.
200 мл

Интензивен оформящ лосион
против целулит и мастни
натрупвания.
За чувствителна
и нетолерантна кожа.
15 ампули х 10 мл

Тестван
за никел**
НЕ СЪДЪРЖА
Консерванти
Глутен*

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

Продукти за тяло
FARMONA Green Menu
Термоактивен серум за
отслабване с куркума и чили,
200 мл
Формулата с деликатен
затоплящ ефект скулптурира
и оформя силуета, видимо
изглажда кожата и стимулира
регенерацията на клетките.

1639
29

12

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.
Изберете своите продукти от
богатата палитра аромати и се
наслаждавайте на първокласна грижа за
кожата.

KEZ BALZSAM
Балсам за ръце и тяло,
300 мл

875
00

7
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VENUS
Антицелулитен гел,
300мл
95% растителна
формула, за
перфектно тяло
без целулит.

1785

1428

BETTINA BARTY
Red Line
Лосион за ръце
и тяло, 500 мл

1099
79

8

ZIAJA Лосион за тяло, 400 мл
Овлажнява, подхранва
и омекотява сухата и
дехидратирана кожа.
Възстановява хидро-липидния
баланс на епидермиса и
осигурява дълготрайно
усещане за мекота.
различни видове

855
84

6

BETTINA BARTY
Black Line
Лосион за ръце
и тяло, 500 мл

1099
79

8

Продукти за тяло
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BIONIKE Defence Deo
Бъдете и се чувствайте защитени.
DOVE Део спрей против
изпотяване, 150 мл
48-часова защита против
изпотяване и неприятни
миризми. С витамин Е и 1/4
хидратантен крем – подхранват
и хидратират кожата на
подмишниците.
различни видове

799
59

5

L‘ANGELICA
Рол-он дезодорант, 50 мл
Формула, обогатена с
успокояващи съставки.
Съдържа минерали и натурални
масла, които помагат
за предотвратяване на
неприятната миризма.
различни видове

569
55

4

МЕДИКС
Течен сапун,
400 мл с помпа
Използвайте редовно
за поддържане на
добра хигиена на
ръцете!
различни видове

265
12

2

Део спрей против изпотяване, 150 мл
различни видове

Рол-он против изпотяване, 50 мл
различни видове

1709

1367

IDC INSTITUTE
Течен сапун за ръце, 360 мл
различни видове

575
60

4

Продукти за тяло
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879
03

7

979
83

7

289
31

529
23

2

4

679
43

5

1369
95

10

Продукти за тяло

www.remedium.bg

FA Душ гел, 400 мл
различни видове

529
97

3

NIVEA Душ гел, 250 мл
дамски/мъжки
различни видове

495
96

3

B-MAX
Гъба за баня, 1 бр.
различни цветове

309
32

2

VICTORIA BEAUTY Snail Extract
Омекотяващ/Регенериращ кремвазелин за пети, 40 мл
Най-добрата грижа за меки и
гладки пети и крака!

539
77

3

VICTORIA BEAUTY
Подхранваща и регенерираща
маска за крака с охлювен
екстракт тип „чорап“, 30 г
Супер гладки стъпала, готови
за сандали, с ексклузивна грижа
от Азия!

379
65

2

MBeauty Релаксираща маска за
крака дълги чорапи, 1 чифт
Охлажда, освежава и успокоява
уморените крака.

975
31

7

Продукти за коса

SYOSS
Шампоан, 440 мл
Балсам, 440 мл
различни видове

NATURE BOX
Шампоан, 385 мл
Балсам, 385 мл
различни видове

809
07

799
99

6

5

ТЕО Expert
Шампоан против
пърхот, 220 мл
различни видове

WELLA Wellaton
Боя за коса
различни нюанси

629
40

689
51

4

EKRE
Професионална
маска за коса,
300 мл
различни видове

1169
77

8
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5

EKRE
Професионална
маска за коса,
500 мл
различни видове

1465

1099

EKRE
Професионален
шампоан, 300 мл
различни видове

1169
77

8

Продукти за коса
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DEFENCE
HAIR

1845
76

14
Себорегулиращ шампоан
за мазен скалп и коса 200 ml

СПЕЦИАЛНА
ГРИЖА ЗА
ДОБРОТО
СЪСТОЯНИЕ НА
КОСАТА И СКАЛПА
1709

13

67

2245
96

17

Шампоан против Шампоан против
сух пърхот
мазен пърхот
200 ml
200 ml

Устна хигиена

www.remedium.bg

За да бъдете
уверени в здравето
на зъбите си
769
92

6

659
26

6

589
60

5

809
28

7

Заложете на сигурността

Устна хигиена
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ORAL B Professional
Gum Care 1
Електрическа четка
за чувствителни зъби
и венци

9489

66

42

FITO
Избелваща пудра за зъби, 75 г
Направена от натурални
съставки. Избелва зъбите, без да
уврежда емайла.

215
72

1

LISTERINE Total Care
Вода за уста, 1 л
Клинично доказано почиства и
защитава с 6 ползи за цялостно
орално здраве.

1315
84

11

ORAL B Smart6 6000N
Електрическа четка за
зъби с акумулаторна
батерия

28469

19928

TRISA Space Brush
Интердентални четки, 36 бр.
Ефикасно почистват наличните
замърсявания по зъбите и
междузъбните пространства.

489
67

3

ORAL B Gum & Enamel Care
Вода за уста за заздравяване
на венците и емайла, 500 мл

879
03

7

Устна хигиена
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Пародонтоза
С медицинския термин пародонтално заболяване се описват заболяванията на венците. Той включва както гингивит,
което е по-леката форма на заболяването, така и по-острата му форма – пародонтозата. Тя е сред най-неприятните,
но за съжаление често срещани дентални заболявания.
Характеризира се с повишена чувствителност, подуване и
кървене на венците, а в напреднала фаза може да доведе и до загуба на един или няколко зъба. Дълго време
може да протича почти без симптом, поради което хората
често търсят медицинска помощ, когато е твърде късно и
спасяването на зъбите е вече невъзможно. Пародонтозата
изисква продължително и сложно лечение, включващо различни процедури. Усилията са насочено към подобряване
на метаболитните процеси и регенерация на венците. Самостоятелното справяне със заболяването у дома е безсмислено, защото е наложително прилагане на клинични
процедури. А у дома могат да се правят само някои
терапевтични манипулации.
Използването на лекарства по рецепта е продължителен
процес за лечение на пародонтоза, но не е достатъчен.
Постига се облекчаване на възпалението, премахване на
патогенните микроорганизми, възстановяване на пълноценен трофизъм и регенерация на тъканите, но е ефективно
едва след премахване на зъбните отлагания и в съчетание
с други клинични методи на терапия. Без тях медикаментите само ще прикрият острите симптоми, докато атрофичните процеси ще продължат да се развиват.
Какви лекарствени средства са приложими
Антисептици и спрейове – препоръчителни при наличие
на възпалителни процеси или за тяхната профилактика,
както и за премахване на неприятната миризма. Не се
препоръчва използването на препарати с кислородна вода.
Това е агресивен антисептик, който вреди на венците.
Мехлемите са почти неприложими при лечението на венците. Тяхната мастна основа не позволява на активните
компоненти да проникнат в тъканите. Заради нея мехлемите не се задържат добре на лигавицата, бързо се отмиват от слюнката и се поглъщат.
Гелове – лекарствата под формата на гел са най-препоръчваните препарати за локално приложение. Те се задържат
добре върху лигавицата и са ефективни достатъчно дълго
време.
Антибиотици се предписват ако пародонталното заболяване се усложнява от възпаление. Това обикновено се случва
във втория или третия етап на заболяването, когато се образуват дълбоки гингивални джобове, в които се натрупват
патогенни микроорганизми.
Преди да се предпишат антибиотици, се извършва бак-

териологично изследване за определяне на патогена. Те
се предписват само от лекар, който избира лекарството и
правилната му доза.
Други лекарства – в допълнение към вече изброените лекарства за лечение на пародонтоза, могат да се предписват
и антиоксиданти, анаболни стероиди и лекарства за подобряване на кръвообращението.
Витамини за венците
Тъй като пародонталната болест се развива в условия на
склеротизацията на кръвоносните съдове във венците, е
важно да се възстанови нормалното им снабдяване с кислород и метаболизма. В това ще помогнат вещества с
антиоксидантни свойства, като:
• витамин Е – нормализира оксидативните процеси;
• витамин А – ускорява регенерацията на тъканите;
• витамин С – намалява кървенето и насърчава възстановяването;
• витамини от група В – предписват се, ако заболяването
се развива на фона на захарен диабет, атеросклероза,
заболявания на храносмилателния тракт, нервна система
и др.;
• фолиева киселина – нормализира метаболизма;
• цинк – ускорява регенерацията на твърдите тъкани, облекчава възпалението и подобрява защитните механизми
на организма;
• калций – укрепва челюстите и зъбите;
• селен – подобрява локалния имунитет и помага за премахване на възпалителните процеси;
• бета-каротин – подпомага имунитета и намалява въздействието на отрицателните фактори.
Дентални ленти за венци
Денталните ленти за венци са били измислени като алтернатива на масовите мехлеми и гелове. Те представляват
желатинова или колагенова основа, импрегнирана с лекарствени компоненти: минерали, билкови екстракти, аминокиселини, витамини, ензими. Залепват се към венците и
остават върху лигавицата в продължение на няколко часа,
като постепенно се разтварят със слюнка. Този подход
осигурява проникването на хранителни вещества в тъканите.
Ефективност при инжектиране на лекарства
Инжекциите в лигавицата са най-ефективният медицински
метод за лечение на пародонтоза. За разлика от външните
лекарства (гелове, мехлеми и др.), активните компоненти се
доставят директно вътре в засегнатата област, което осигурява най-добър ефект. Изключение представляват инфузията на антибиотици, въпреки отличният ефект, защото води
до уплътняване и последваща некроза на меките тъкани.

Устна хигиена

www.remedium.bg

PARODONTAX
Complete Protection
Четка за зъби

PARODONTAX Gum + Breath &
Sensitivity Паста за зъби, 75 мл
Бори се с проблемите с венците, с
лошия дъх и с чувствителните зъби.

PARODONTAX Complete Protection
Паста за зъби, 75 мл

699
29

699
29

6

6

699
29

6

BILKA Parodont Protect
Вода за уста, 250 мл
Ефективно почиства, редуцира
плаката и освежава устната
кухина. Комбинираният билков
екстракт ограничава развитието
на бактерии, стяга и заздравява
венците. С доказано почистващо и
антибактериално действие.
BILKA Parodont Protect Паста за зъби, 75 мл

395
56

3

559
03

5

SPLAT Professional Healthy Gums
Паста за зъби, 125 г
Интензивна защита на венците.

SENSODYNE Избелваща паста за зъби, 75 мл

589
30

5

825
60

6

Устна хигиена
BEAUTY FORMULAS with Activated
Charcoal Fluoride Паста за зъби, 125 мл
Осигурява цялостна грижа за устната
кухина и е обогатена с активен въглен.
Детоксикиращата формула елиминира
натрупалите се замърсявания,
бактерии и вредни естества,
отстранява плаката и защитава
емайла от нараняване.

385
70

6

1

COLGATE Max White Ultra Паста за зъби, 50 мл
Умните молекули откриват и премахват
както повърхностни, така и дълбоки петна за
по-бели зъби само за 3 дни.

BEVERLY HILLS Formula Perfect
White Избелваща паста за
зъби с ниска абразивност
и висока степен на
отстраняване на петната,
100 мл
различни видове

1335

10

68

BEAUTY FORMULAS Charcoal Toothbrush
Ергономична четка за зъби с активен въглен
Отлично почиства замърсяванията.
Специалната форма на снопчетата от найвисоко качество спомага за премахването
на бактериите и плаката. Изключително
нежна към емайла, не предизвиква
разрушаване на структурата.

265
86

2

915
41
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619
64

BLEND-A-MED 3D White
Паста за зъби, 75 мл
различни видове

4

БОЧКО
Бебешка паста за зъби, 50 мл
Грижи се за хигиената на
първите зъбки.
различни видове

295
36

2

... с мисъл за вас!
www.remedium.bg
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ELEA
Интимен измиващ гел, 250 мл
С до 99% натурални съставки.
Съдържа млечна киселина – за
поддържане на естественото
pH и бизаболол, който действа
успокояващо. За ежедневна
употреба.
различни видове
BELLA Nova Comfort Дамски памучни превръзки
с крилца, без аромат, 10 бр.

195
56

625
69

1

CAREFREE Duo Effect
Интимен душ гел
с алое и зелен чай,
200 мл

4

CAREFREE Duo Effect
Интимна измиваща
пяна с алое и зелен
чай, 150 мл

CAREFREE Интимни кърпички
с алое и зелен чай, 20 бр.

439
73

3

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

269
42

2

519
41

4

299
54

2

За дома

www.remedium.bg

FRIENDLY Organic
Препарат за ръчно миене, 739 мл
С естествени растителни
съставки за безопасно и
ефективно измиване на
бебешките шишета, съдове и
прибори за хранене.

1939
54
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BREF
Твърдо тоалетно
блокче, 3 бр.

779
84

5

SAVEX
Течен перилен
препарат,
3,3 л/60 пранета

1979

1583

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

1359
83

8

SEMANA Омекотител,
1,7 л/68 пранета
различни видове

795
96

5

PERSIL
Гел, 60 пранета
Капсули, 33 пранета
различни видове

2379
03

19

Информационен бюлетин

www.remedium.bg

Трайно ниски цени в
Ние от „Аптеки Ремедиум“ се стремим
да отговорим на всички потребности на
Вас, нашите клиенти.
Предлагаме Ви богат асортимент от
стоки и знаем колко важна е за Вас
цената, на която купувате продуктите.
В допълнение на многобройните ценови
промоции и промоционални комплекти,
Ви предоставяме подбрани топ артикули
на „Трайно ниска цена“.
Те са обозначени с оранжев етикет в
обектите и са с цена по-ниска от
средната регулярна на пазара.
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

www.remedium.bg;

02 980 0230

on-line магазин: www.gnc.bg

ÐÅÌÅDÈÓÌ - 1

office@remedium.bg
02 859 30 26

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

ÐÅÌÅDÈÓÌ - 2
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
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.

Очаквайте скоро ÐÅÌÅDÈÓÌ 14

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.

02 953 10 33

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

ÐÅÌÅDÈÓÌ - 13

ПРЕДСТОЯЩО ОТКРИВАНЕ

ул. „Тодор Каблешков“ №68
02 952 1167
понеделник – събота: 8.00 – 21.00 ч.
неделя: 9.00 – 20.00 ч.
*Предстоящ договор с НЗОК.

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

DEFENCE
КОЖАТА Е ХИДРАТИРАНА
В ДЪЛБОЧИНА ДЕН СЛЕД ДЕН
2545

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

2036

Овлажняваща вода
- гел с Пробиотик
за всички типове кожа
50 ml

Лек овлажняващ
крем
24 h хидратация
за нормална и
комбинирана
чувствителна
кожа
50 ml

Богат овлажняващ
крем
24h хидратация
за суха и много
суха чувствителна
кожа
50 ml

2065
52
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Предложенията са валидни за периода 01-31.08.2022 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

