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МУСТЕЛА 
Крем против подсичане 1-2-3, 
100 мл
Комплексна грижа за кожата 
в областта на пелената. 
Предпазва, успокоява и
заздравява.

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

BIONIKE Aknet Comfort Cover 
Фон дьо тен SPF 30 против 
несъвършенства за себорейна, 
предразположена към акне кожа, 
30 мл
четири нюанса

BIOTRADE Sebomax HR 
Шампоан против пърхот, 
200 мл
Стимулира растежа на косата, 
увеличава нейната плътност, 
заздравява корена и намалява 
косопада. Без сулфати.
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https://remedium.bg/unimed-pharma-ocuflash-kapki-pri-razdrazneni-ochi-2-h10-ml-12582/p
https://remedium.bg/mustela-krem-protiv-podsichane-1-2-3-za-bebeta-i-detsa-x100ml-14232/p
https://remedium.bg/sebomaks-hr-shampoan-200ml-065504/p
https://remedium.bg/search?q=bionike%20aknet%20comfort
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https://remedium.bg/floradiks-bilkova-krav-detsa-250ml-060656/p
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HERBITUSSIN Бронхи и Гърло, 
12 пастила за смучене 
Естествената сила на природата! Билкови 
пастили, вдъхновени от швейцарските монаси. 
Представляват уникална комбинация от 
екстракт от 20 билки, мед и етерични масла.

ИБУПРОМ Спринт Макс, 10 меки капсули
2х по-бързо действие при болка! С течен 
ибупрофен, който веднага атакува болката.

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

ИБУПРОМ Синус, 24 таблетки
Вземи Ибупром Синус! Облекчава болката и 
прочиства носа и сунусите.

674
749

782
869

1265
1405

Настинката и грипът се причиняват от различни вируси и 
като цяло симптомите на грипа са по-лоши. Също така, при 
настинката има по-малка вероятност да се развият сериозни 
усложнения, каквито са пневмонията и бактериалните ин-
фекции. Основната разлика между симптомите на настинка 
и грип е, че по-често грипът включва висока температура, 
която може да продължи с дни. Силната умора, свързана 
с грипа, може да трае седмици. Симптомите на настинка 
обикновено са по-леки и продължават около 1 седмица. 
Също така хремата или запушването на носа са по-чести 
при настинка, отколкото грипа. Повръщането е друга ключо-
ва разлика – то обикновено не е свързано с обикновената 

настинка, но може да е част от случващото се при гри-
па. Възпаленото гърло и кашлица са симптоми и на двете, 
като могат да са съпътствани и от подуване на сливиците 
и затруднено преглъщане. В условията на продължаващата 
епидемия от COVID-19, чийто симптоми се припокриват 
донякъде с вече изброените, най-добре е да се направят 
лабораторни тестове, за да се определи заболяването и пра-
вилното му лечение.
За да избегнете неприятностите около различните респира-
торни заболявания, спазвайте лична хигиена, спете достатъч-
но, хранете се добре и избягвайте срещите с болни хора. 
Това би трябвало да бъде напълно достатъчно.

При температура и болно гърло…

1041
1225

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

ИБУПРОМ СИНУС е лекарствен продукт без рецепта за 
възрастни и деца над 12 години. Съдържа ибупрофен и 
псевоефедринов хидрохлорид. Преди употреба прочетете 
листовката. А0024/06.10.2021

https://remedium.bg/herbitusin-bilkovi-pastili-za-smuchene-za-bronhi-i-garlo-h12-br-15291/p
https://remedium.bg/apipharma-mariamed-sirop-za-uspokoyavane-na-suha-kashlitsa-h100-ml-145094/p
https://remedium.bg/ibuprom-sprint-maks-pri-bolka-i-visoka-temperatura-400-mg-h10-kapsuli-140070/p
https://remedium.bg/ibuprom-sinus-pri-nastinka-zapushen-nos-i-bolki-v-sinusite-h24-tabletki-69181/p
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Aнтиоксидантите, казано с прости думи, са антиокислители 
или по-точно хранителни вещества, които неутрализират, спи-
рат оксидативните процеси на свободните радикали в тялото. 
Много вещества могат да имат антиоксидантен ефект, като 
някои тялото си ги произвежда само, а други му ги осигуря-
ваме чрез храна, лекарства или хранителни добавки. Ползите 
от антиоксидантите са точно противоположни на отрицател-
ните ефекти на свободните радикали. Основната функция 
на антиоксидантите е да помагат на организма в защитата от 
агресивното поведение на свободните радикали. Клетките на 
тялото ни произвеждат тези молекули естествено, а техният 
брой може да се увеличи в резултат на влиянията на околна-
та среда, вариращи от мръсен въздух до тютюнопушене или 
прекомерно излагане на UV лъчите на слънцето. Ако твърде 
много от тях бъдат синтезирани и то не на местата, където 
са необходими, свободните радикали могат сериозно да ув-
редят клетките, включително тяхното ДНК и протеини. Това 
може относително лесно и бързо да предизвика развитието 
на сериозно заболяване и необратимо да ускори процеса 
на стареене на клетките, който е най-забележим при кожата. 
Поради това е толкова важно тялото ни да получава свежа 
доза антиоксиданти, което помагат за укрепване на естест-
вените защитни сили на организма. Консумирайте различни 
по цвят и вкус зеленчуци, за да си набавите повече и раз-
нообразни антиоксиданти. Не забравяйте, че някои от тях се 
абсорбират по-добре при наличие на малки количества маз-
нини, като например съдържащия се в доматите ликопен или 
съдържащия се в морковите бета-каротин. Така че, когато 
поднесете на масата домат или моркови с добавено малко 
количество мазнини, тялото ви абсорбира повече антиокси-
данти. Може би поради това ястията, приготвени със зелен-
чуци и зехтин, са толкова популярни в средиземноморската 
кухня. И докато учените спорят относно степента на принос 
за здравето на антиоксидантите при здрав човек, то страда-
щите от техния дефицит са изложени на растящи вреди от 
действията на свободните радикали. В случая с мастнораз-
творимите витамини с антиоксидантен ефект се препоръчва 
внимателен контрол върху техния допълнителен прием, за-
щото предозирането им може да е вредно за организма. За 
антиоксиданти се смятат витамините С, А, Е, както и мелато-
нинът, бета-каротинът, медът, глутатионът и други биологични 
вещества. Селенът и цинкът нямат антиоксидантно действие, 
но косвено подпомагат активността на някои антиоксидантни 
ензими. Вкусни натурални източници на антиоксиданти са:
Натурален шоколад
За късмет на любителите на шоколада, в натуралния шо-

колад има повече какао отколкото в обикновения, както 
и повече минерали и антиоксиданти. Тъмният шоколад съ-
държа повече антиоксиданти от боровинките и малините. 
Освен това антиоксидантите в какаото и тъмния шоколад са 
свързани с впечатляващи ползи за здравето, като по-малко 
възпаление и намалени рискови фактори за сърдечни заболя-
вания. Консумацията на богати на какао продукти понижава 
кръвното налягане.
Боровинки
Въпреки че са с ниско съдържание на калории, боровинките 
са пълни с хранителни вещества и антиоксиданти. Лабора-
торни изследвания и проучвания показват, че антиоксиданти-
те в боровинките могат да забавят спада в мозъчната функ-
ция, проявяващ се с напредването на възрастта. Освен това 
е доказано, че антиоксидантите в тях, наречени антоцианини, 
намаляват рисковите фактори за сърдечни заболявания, по-
нижавайки нивата на LDL холестерола и кръвното налягане.
Ягоди
Ягодите са сред най-популярните плодове на планетата. Те са 
сладки, универсални и богат източник на витамин С и антио-
ксиданти. Те съдържат антоцианини, които придават червения 
им цвят, а ягодите с по-високо съдържание на антоцианин 
са по-яркочервени.
Годжи бери
Годжи бери са сушените плодове на две сродни растения, 
които са богати на витамини, минерали и антиоксиданти. Съ-
държат уникални антиоксиданти, вид полизахариди, свързва-
ни с намален риск от сърдечни заболявания и рак, и помагат 
в борбата със стареенето на кожата. Освен това годжи бери 
могат да бъдат много ефективни за повишаване нивата на 
антиоксиданти в кръвта.
Спанак
Спанакът е един от най-полезните зеленчуци. Богат е на ви-
тамини, минерали, антиоксиданти и е с изключително ниско 
съдържание на калории. Той е и чудесен източник на лу-
теин и зеаксантин – два антиоксиданта, които могат да ви 
помогнат да защитите очите си от вредните ултравиолетови 
лъчи. Тези антиоксиданти помагат в борбата с уврежданията 
на очите, които свободните радикали могат да причинят с 
времето. 
Също така чудесни източници на антиоксиданти са чаят и 
червеното вино. И не забравяйте за бобовите растения, осо-
бено леща и соя, както и картофи (особено картофи с 
цветни грудки). Животинските продукти (месо, риба, млеч-
ни продукти и др.) обикновено съдържат малки количества 
минерали, на които се приписват антиоксидантни свойства.

Ролята на антиоксидантите за 
нашето здраве
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https://remedium.bg/dopelherts-sistem-aviraleks-kaps-20br-068360/p
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При  
активно 

спортуващи,  
“burn-out“ синдром, 

метаболитни и 
други хронични 

състояния 

Окончателно здрави!

При умора  
и отслабена  

имунна  
система

• Подобрява производството на енергия, възстановява и активира всички процеси в клетките.
• Подпомага регулаторните процеси в тялото, както и ензимния и алкално-киселинен баланс. 

• Повлиява благоприятно клетъчното самопочистване. 
• Регулира неспецифичните имунни реакции. 

regulat.bg

8501
11334

https://remedium.bg/dr-niedermaier-pharma-1417/b?sort=discount-desc&#


Имунна система   www.remedium.bg  

2393
2815

https://remedium.bg/tibanol-kaps-646mg-10br-061355/p
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ФЛУДРЕКС 
Имуно Бустер, 20 капсули
Силна доза имунитет в точното 
време. Мощен имуномодулатор 
със силни антиоксидантни 
свойства, който подпомага 
функциите на имунната и 
дихателната система.

IMMUNOMIX Plus, 50 капсули
Осигурява естествена защита 
на организма благодарение на 
екстракт от ехинацея, сок от 
черен бъз и котешки нокът.

SCHOENENBERGER 100% чист 
биосок от ехинацея, 200 мл
За подкрепа на имунната 
система.

1644
2055

IMMUNOMIX Plus 
Сироп за деца, 210 мл
100% натурален продукт 
за деца, който подпомага 
естествените защитни сили на 
организма. Съдържа екстракти 
от ехинацея, черен бъз и слез.

БИОВИТА Масло от черен кимион, 30 капсули
За силна имунна система, антиоксидант, 
изчиства тялото от токсините. 

1577
1855

2945
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2699
3175

1636
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https://remedium.bg/search?q=%D1%84%D0%BB%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://remedium.bg/schoenenberger-bio-sok-ot-ehinatseya-za-visok-imunitet-h200-ml-19016/p
https://remedium.bg/search?q=immunomix&#postFilters=attr.lekarstvena-forma-12;eq;kapsuli-12&postFilters=attr.lekarstvena-forma-12;eq;Sirups
https://remedium.bg/biovita-kletachna-grizha-maslo-ot-cheren-kimion-h30-kapsuli-129244/p
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https://remedium.bg/tsitrovaks/b?sort=score-desc&#
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https://remedium.bg/vitamin-d3-selen-tsink-vitamin-c-h60-kapsuli-vitagold-155374/p
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https://remedium.bg/wyeth-whitehall-983/b
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МАГНУМ Антиспазми
магнезий+витамин В6+калий, 
56 таблетки
При оплаквания от болезнени 
крампи или от постоянно 
потрепване на клепачите.

JAMIESON Multi 
Мултивитамини за 
възрастни, 
90 каплети
Витамини и минерали, 
които спомагат 
за повишаване 
на енергийните 
нива на организма 
и подсилват 
имунитета.

JAMIESON Multi 
Мултивитамини за 
деца, 60 дъвчащи 
таблетки
Подсилват 
детския имунитет 
и осигуряват 
всички необходими 
витамини и 
минерали.

JAMIESON Omega-3 
за цялото 
семейство, 90 
желирани дражета
Подпомага 
работата на 
нервната и 
сърдечно-съдовата 
система и действа 
благоприятно при 
ставни болки.

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

1487
1859

939
1105

3059
3599

3433
4039

3362
3955

Още от откриването им в края на 19-ти и началото на 
20-ти век витамините и тяхното дозиране са източник на 
противоречия. Днешните разбирания и познания за вита-
мините и минералите са резултат от дългогодишната работа 
на епидемиолози, лекари, химици и физиолози. Началото е 
поставено през 1912 г. от американския биохимик Казимир 
Функ. Той въвежда термина „витамин“ – vita означаващ 
живот и amine – отнасящо се до азотно вещество, не-
обходимо за живота. Витамините и минералите са важни 
микроелементи, участващи в протичането на редица нор-
мални физиологични процеси в тялото. Те не се произвеж-
дат от организма и трябва да бъдат набавяни ежедневно 

чрез храната.
Функ е смятан за основател на витаминната терапия, защо-
то идентифицира хранителните компоненти, които липсват 
при заболявания като скорбут, бери-бери, пелагра и рахит. 
Откриването на всички витамини става до около 1948 г. 
Друг интересен факт е, че когато се именуват, буквите от 
Е до К са пропуснати, защото витамините под липсващите 
букви се оказват или подтипове на витамин В, или погреш-
ни открития. През 90-те години е създаден „златен ориз“, 
който е обогатен с витамин А, като средство за предотвра-
тяване на детската слепота в неразвитите държави. Но е 
забранен поради предразсъдъците към ГМО храните.

Витамини и минерали за добро здраве

https://remedium.bg/magnum-antispazmi-tb-56br-060804/p
https://remedium.bg/gnc-magnesium-magneziy-250-mg-h90-tabletki-12733/p
https://remedium.bg/jamieson-multi-vitamini-i-minerali-za-zdravi-i-aktivni-detsa-h60-davchashti-tabletki-148642/p
https://remedium.bg/jamieson-multi-multivitamini-za-vazrastni-h90-kapsuli-146839/p
https://remedium.bg/omega-3-detsa-vazr-zhel-dr-90br-jamieson-064520/p
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Уважаеми клиенти,
Àïòåêà Ðåìåäèóì 6, 
èçãîòâÿ åêñòåìïîðàëíè ëåêàðñòâåíè 
ôîðìè ïî ìàãèñòðàëíà
è ôàðìàêîïåéíà ðåöåïòóðà!

Адрес: кв. Иван Вазов, 
ул. Краище №25
За контакти: 02/ 953 35 73

www.remedium.bg

1589
1765

2669
2965 1529

1699

https://remedium.bg/webber-naturals-506/b?sort=discount-desc&#


Нервна системаwww.remedium.bg  

Уважаеми клиенти,
Àïòåêà Ðåìåäèóì 6, 
èçãîòâÿ åêñòåìïîðàëíè ëåêàðñòâåíè 
ôîðìè ïî ìàãèñòðàëíà
è ôàðìàêîïåéíà ðåöåïòóðà!

Адрес: кв. Иван Вазов, 
ул. Краище №25
За контакти: 02/ 953 35 73

www.remedium.bg

https://remedium.bg/locations


Памет и концентрация   www.remedium.bg  

4190
4929

2651
3119

1750
2059

2439
2869

1869
21992920

3435

2988
3515

https://remedium.bg/swanson-3736/b?sort=discount-desc&#


Разширени вени и хемороидиwww.remedium.bg  

911 ВЕНОЛГОН 
Масажен гел-балсам за крака, 
100 мл
Подпомагащо средство в 
борбата с тежест, умора и 
оток в краката.

ДИОКЕТ, 30 таблетки
Защитава вените. Укрепва капилярите. За 
лечение при: венозно-лимфна недостатъчност; 
хемороидална криза; чупливост на капилярите.

Диокет е лекарствен продукт за възрастни. Съдържа диосмин. 
Преди употреба прочетете листовката. А 0060/01.04.2022

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. 1095

1369

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

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

540
635

1886
2219

2571
3025

4553
5059Лекарствен продукт за възрастни. Отпуска се без лекарско 

предписание. Преди употреба прочетете листовката. 
ИАЛ: А147/08.06.2017

https://remedium.bg/911-venolgon-masazhen-gel-balsam-za-tyalo-pri-razshireni-veni-h100-ml-9149/p
https://remedium.bg/venasilk-krem-gel-za-kraka-100ml-064948/p
https://remedium.bg/dioket-za-zdravi-veni-i-kapilyari-600-mg-h30-tabletki-15936/p
https://remedium.bg/venaksin-tb-60br-060529/p
https://remedium.bg/detraleks-pri-razshireni-veni-i-hemoroidi-500mg-h90-tabletki-servier-65779/p


Сърдечно-съдова система   www.remedium.bg  

7451
8279

1607
1785

7286
8095

https://remedium.bg/natural-factors-444/b#postFilters=category;eq;5ecc30a96af72c3ad4d45ae5


Сърдечно-съдова системаwww.remedium.bg  

ESPRICO, 60 капсули
За оптимална концентрация и балансирано 
поведение. Съдържа омега-3 и омега-6 
мастни киселини от чисто масло от морска 
риба, натурално растително масло от 
вечерна иглика, минералите магнезий и цинк.

АЦЕСАЛ Протект 100 mg ацетилсалицилова 
киселина, 40 таблетки
Запази сърцето здраво. За лечение на 
инфаркт и стенокардия, за профилактика на 
сърдечно-съдови инциденти, за намаляване на 
риска от тромбообразуване.

Лекарствен продукт за възрастни без лекарско предписание. 
Преди употреба прочетете листовката. А61/31.03.2016

РИБЕНО МАСЛО, 
360 софтгел капсули
Допринася за нормалната 
функция на сърдечно-съдовата 
система, за нормалното 
състояние на кожата, очите, 
ставите и мозъчната функция.

ЧЕСЪН 500 mg, 100 капсули
Подпомага нормалната функция 
на сърдечно-съдовата система. 
Влияе благоприятно върху 
цялостното състояние на 
организма.

КОЕНЗИМ Q-10 100 mg, 
30 софтгел капсули
Подпомага поддържането 
на функциите на сърцето и 
кръвоносните съдове. Участва 
в процесите на продукция на 
клетъчна енергия в организма. 
Защитава клетките от 
оксидативен стрес.

2975
3719

2668
4105

6835
9765

424
499

3317
4739

https://remedium.bg/esprico-s-portokalov-vkus-pri-detska-hiperaktivnost-h60-davchashti-kapsuli-135601/p
https://remedium.bg/gnc-fish-oil-ribeno-maslo-h360-softgel-kapsuli-21879/p
https://remedium.bg/atsesal-protekt-za-lechenie-i-predpazvane-ot-sardechen-infarkt-100mg-x40-tabletki-70987/p
https://remedium.bg/gnc-odorless-garlic-chesan-bez-miris-500mg-h100-kapsuli-69408/p
https://remedium.bg/gnc-coenzyme-q-10-grizha-za-sartseto-100mg-h30-kapsuli-20346/p


Женско здраве   www.remedium.bg  

1667
1755

https://remedium.bg/vagisan/b


Женско здравеwww.remedium.bg  

2078
2445

https://remedium.bg/vecherna-iglika-maslo-kaps-500mg-100br-066404/p


Коса, кожа, нокти   www.remedium.bg  

Рибен колаген 12 500 мг

Рибен Колаген Deluxe 12500 мг с
хиалуронова киселина 75 мг х500 мл 

100% без вкус и мирис

100% пептиди от рибена кожа

рибен колаген 10 000 мг
100% натурални източници

хиалуронова киселина 75 мг
хидролизиран pure peptide®

извлечен от рибена кожа
опаковка за 20 дни

опаковка за 30 дни

Рибен колаген Pure 10000 мг на прах
х300 г Swedish Collagen

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

Произведени в швеция

6143
6825

5792
6435

https://remedium.bg/swedish-collagen/b


Коса, кожа, ноктиwww.remedium.bg  

... с мисъл за вас!

https://remedium.bg/


Храносмилателна система   www.remedium.bg  

2105
2339

2669
2965

2096
2329

https://remedium.bg/nature-s-way-16/b#postFilters=category;eq;5ecc30a56af72c3ad4d45ae4


Храносмилателна системаwww.remedium.bg  

ИБЕРОГАСТ 
Перорални капки, разтвор, 20 мл
Силата на 9 лечебни растения 
за облекчаване на 6 стомашно-
чревни симптома, като: тежест, 
подуване, спазми, киселини, 
стомашна болка и гадене.

ОМНИ БИОТИК 6, 30 сашета
Отборът на добри бактерии 
за силен имунитет! Универсална 
формула за чревно здраве. 
Повлиява устойчивостта на 
организма спрямо вирусни 
инфекции и подобрява 
ефективността на имунната ни 
система.

ОМНИ БИОТИК Про-Ви 5, 
14 сашета х 2 г
5 бактерии „професионалисти“ + 
витамин D за твоята имунна система 
– пробиотик при високо вирусно 
натоварване и небалансирана чревна флора. 
Подпомага защитните сили на организма.

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

БРОМЕЛАИН, 60 таблетки
Бромелаинът е естествен ензим, съдържащ 
се в ананаса. Подпомага нормалното 
храносмилане на протеините. Бромелаинът 
допринася за нормалното усвояване на 
протеините в храносмилателния тракт, 
като основната му функция е да ускорява 
смилането и разграждането на белтъците. 3828

5469

4812
6416

2606
3475

1052
1169

577
679

https://remedium.bg/omni-biotic-6-sinbiotik-za-chrevno-zdrave-60-grama-h30-dozi-69995/p
https://remedium.bg/omni-biotik-pro-vi-5-sashe-2gr-14br-064932/p
https://remedium.bg/gnc-bromelain-500mg-h60-tabletki-21624/p
https://remedium.bg/imodium-instant-pri-ostra-diaria-2-mg-h6-kapsuli-5246/p
https://remedium.bg/iberogast-kapki-h20-ml-14862/p


Суперхрани   www.remedium.bg  

791
879

809
899

1049
1165

806
895

800
889

611
679

https://remedium.bg/dragon-superfoods-235/b?sort=discount-desc&#


Храниwww.remedium.bg  

DRAGON SUPERFOODS 
Кокосово масло, 300 мл
Био, сурово кокосово масло, подходящо 
като дълбокоподхранваща и овлажняваща 
естествена грижа за коса и кожа. Познато и 
като суперхрана в кулинарията. 

LOTTE Xylitol Anytime 
Ксилитолови бонбони, 74 г
С натурален подсладител – 
ксилитол от финландска бреза 
– срещу образуването на кариес. 
Без захар.

319
399

FAMILIA 
Детска закуска от 
пълнозърнести култури, 
250 г
Богата на витамини.

452
565

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

701
825

169
199

https://remedium.bg/lotte-confectionery-1298/b#postFilters=category;eq;5ecc30af6af72c3ad4d45aee
https://remedium.bg/dragon-superfoods-bio-kokosovo-maslo-studeno-presovano-h300-ml-133940/p
https://remedium.bg/familia-swiss-choco-teddy-zarnena-zakuska-s-shokolad-x250-grama-125565/p


Грижа за лицето   www.remedium.bg  

2423
3029

1676
2095

2887
3609

3452
4315

3452
4315

https://remedium.bg/svr-sebiaclear/b?sort=score-desc&#


Грижа за лицетоwww.remedium.bg  

Съвременният подход 
към хидратацията

DEFENCE 
HYDRACTIVE 

Хидратиращ 
подхранващ  крем  
за суха и много суха 
чувствителна кожа 
50 ml

Хидратиращ  крем- гел 
за нормална и чувстви-
телна кожа 50 ml 

Защитен хидратиращ  крем 
SPF30  за чувствителна 
и нетолерантна кожа 
Градска среда 
40 ml

Матиращ хидра-
тиращ флуид за 

комбинирана и 
мазна кожа 40 ml

Интензивен 
хидратиращ серум 
за чувствителна и 

нетолерантна кожа 
30 ml

Интензивна хидратация и укрепване на естествените защитни механизми на кожата 
срещу ежедневния оксидативен стрес. До 48 часа хидратация.

3068
3835

3479
4349

3807
4759

3807
4759

4127
5159

https://remedium.bg/search?q=bionike%20defence%20hydractive


Грижа за лицето   www.remedium.bg  

1271
1495

1143
1345

1708
2009

1708
2009

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


Грижа за лицетоwww.remedium.bg  

COLLAGENA Pure Architect 
Филър дневен крем, 50 мл
Забавя процесите на стареене, филър и 
ботокс ефект срещу бръчки и фини линии. 
Повишава защитните сили на кожата.

BIOTEN Hyaluronic Gold 
Уплътняващи ампули против 
бръчки, 7 х 1,3 мл

RIVANA 
Лавандулово масло, 10 мл
Подмладява, обновява, 
регенерира, поддържа кожата 
здрава и еластична. Балансира 
мазната кожа. Предпазва кожата 
от преждевременно стареене. 

BIONIKE Defence Antirughe 
Околоочен крем против бръчки 
за чувствителна и 
нетолерантна кожа, 15 мл 
Възстановява кожата, 
предотвратява появата 
на фини бръчки и смекчава 
съществуващите бръчки 
чрез намаляване на тяхната 
дълбочина.

2831
3539

BIONIKE Defence Eye 
Околоочен гел против 
подпухналост за чувствителна 
кожа, 15 мл
Тонизира, дренира и намалява 
натрупването на течност в 
околоочния контур.

2831
3539

BIONIKE Defence Eye 
Околоочен крем против тъмни 
кръгове за чувствителна и 
нетолерантна кожа, 15 мл
Спомага в борбата с тъмните 
кръгове и уморения поглед. 
Укрепва стените на капилярите 
и намалява чупливостта на 
съдовете.

2831
3539

2677
3569

1759
2069

438
515

https://remedium.bg/kolagena-pure-krem-dneven-the-architect-50ml-062119/p
https://remedium.bg/bioten-hyaluronic-gold-ampuli-7h1-3ml-064937/p
https://remedium.bg/rivana-eterichno-maslo-ot-lavandula-h10-ml-23745/p
https://remedium.bg/bionike-3200/b?sort=discount-desc&#postFilters=category;eq;5ecc32fa6af72c3ad4d45d0b&postFilters=category;eq;5ecc32ff6af72c3ad4d45d0d&postFilters=category;eq;5ecc32fd6af72c3ad4d45d0c


Грижа за лицето   www.remedium.bg  ... с мисъл за вас!

4807
6009

2284
2855

4292
5365

1919
2399

https://remedium.bg/eucerin-526/b?sort=discount-desc&#


Продукти за тялоwww.remedium.bg  ... с мисъл за вас!

https://remedium.bg/


Грижа за лицето   www.remedium.bg  

2516
3355 2411

3215

2411
3215

2516
3355

https://remedium.bg/bright-boost/b?sort=score-desc&#


Грижа за лицетоwww.remedium.bg  

GARNIER Vitamin C 
Мицеларна вода, 400 мл
Възстановява енергията 
на кожата без блясък и с 
неравномерна текстура. 
Съдържа мицели, които 
привличат и премахват праха 
и замърсяванията от кожата, 
както и грима.

692
865

HIMALAYA Neem 
Измиващ гел, 150 мл
Пяна за измиване, 150 мл

631
789

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

VICTORIA BEAUTY Clay 
5-минутна маска с глина, 85 г
За чиста и здрава кожа.
различни видове

PUREDERM 
Колагенова маска за лице с 
хиалуронова киселина/алое вера, 
18 г
Автентични корейски лист 
маски за хидратация, свежест 
и блясък!
различни видове

SELPAK Бутик
Трипластови кърпи за лице, 48 бр. 

508
725

160
229

322
339

202
289

https://remedium.bg/garnie-skin-nat-vitamin-c-mitselarna-voda-400ml-066616/p
https://remedium.bg/search?q=victoria%20beauty%20clay
https://remedium.bg/search?q=himalaya%20%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B0
https://remedium.bg/search?q=purederm%2018
https://remedium.bg/pom-pon-3439/b#postFilters=category;eq;5ecc32e66af72c3ad4d45cf3
https://remedium.bg/selpak-super-soft-kozmetichni-karpichki-x48-broya-138448/p


Грижа за лицето   www.remedium.bg  

1799
1999

1583
1759

404
449

625
735

https://remedium.bg/nivea-22/b


Грижа за мъжаwww.remedium.bg  

REMINGTON Nano Series 
NE3850 Тример за лице 

АЛПЕЦИН Хибрид
Кофеинов шампоан, 250 мл
Подходящ за чувствителен 
или сърбящ скалп, против сух 
пърхот. 

SENI Man Super Урологични 
подложки за мъже с лека и средна 
инконтиненция, 10 бр. 

GILLETTE Skinguard Flexball 
Самобръсначка за мъже с 
чувствителна кожа с
2 ножчета 

2684
3355

GILLETTE 
Гел за бръснене, 200 мл

DUREX Mutual Pleasure, 16 бр.
Висококачествени презервативи с 
анатомична форма Easy On с резервоар, 
изработени от естествен латекс и 
изключително деликатни към кожата. За 
ефективна защита и максимално удоволствие 
и чувственост както за него, така и за нея. 

2876
3195

1340
1489

795
935

698
775

1781
1979

https://remedium.bg/remington-nano-series-trimer-za-litse-ne3850-141573/p
https://remedium.bg/zhilet-s-chka-skinguard-sensitive-flexball-1br-2n-059142/p
https://remedium.bg/alpetsin-hibrid-shamp-s-kofein-250ml-059203/p
https://remedium.bg/zhilet-gel-pro-sensitive-200ml-067192/p
https://remedium.bg/seni-man-super-urologichni-podlozhki-za-mazhe-s-leka-i-sredna-inkontinentsia-h10-broya-127917/p
https://remedium.bg/durex-mutual-pleasure-prezervativi-h16-broya-147994/p


Мама и бебе   www.remedium.bg  

455
569

252
315

383
479

https://remedium.bg/bochko-3138/b?sort=discount-desc&#


Мама и бебеwww.remedium.bg  

CHICCO 
Лосион за тяло 0 м+, 500 мл
С 87% натурални съставки. 
Съдържа бадемово мляко. 
Овлажнява кожата, 
не омазнява, бързо се 
абсорбира. Дерматологично и 
офталмологично тестван.

MIXA Baby Нежен душ гел 
с масла и глицерин, 400 мл
Помага за укрепване на 
защитната бариера на кожата 
и предотвратява сърбежа при 
много суха кожа. Свежда до 
минимум риска от алергични 
реакции. Не дразни и не люти 
на очите. 

647
809

BABYLINO Sensitivе Гащички 
360° еластичност
Оптимално прилягат към 
тялото. За употреба и 
през нощта!
различни видове

BEBELAN Влажни кърпи, 
24 бр. с капак

095
119

BabyCare Pure Water 
Бебешки влажни кърпи, 63 бр.
Уникалната им формула предлага нежна 
ежедневна грижа. Без парабени, сапун и 
алкохол.

1159
1545

1694
2259

188
209

https://remedium.bg/chicco-losion-za-tyalo-za-detsa-nad-0-mesetsa-x500-ml-20624/p
https://remedium.bg/mixa-baby-bebeshka-gel-pyana-za-vana-i-dush-s-masla-x400-ml-6088/p
https://remedium.bg/babylino-3508/b#postFilters=attr.vidove-peleni-17;eq;peleni-gashti-17
https://remedium.bg/bebelan-bebeshki-mokri-karpi-s-aloe-i-layka-h24-br-150247/p
https://remedium.bg/beybi-kear-mokri-karpi-calming-lavender-0742-63br-060700/p
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4895
5439

4895
5439

1189
1585

386
429

https://remedium.bg/pampers-2804/b?sort=discount-desc&#
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ТOMMEE TIPPEE Advanced Anti-Colic 
Шише за хранене 0 м+, 150 мл
Уникалната тройна система за пропускане на 
въздух извлича въздуха от шишето и от мля-
кото, а звездообразната клапа предотвратява 
движението на млякото нагоре, което означава 
80% по-малко въздух, рефлукс и дискомфорт.

HIPP 
Био инстантна каша 
„Лека нощ“, 250 г
различни видове

NAN SupremePro 3 
Мляко за малки деца 
1 г+, 800 г

BEBIVITA 
Плодов дует, 190 г

PLASMON 
Бебешка паста, 
300/320/340 г
различни видове

431
539

БЕБЕЛАН 
Млечна каша, 190 г
различни видове

151
189

1241
1655

161
215

790
929

3294
3875

https://remedium.bg/tommee-tippee-anti-colic-plus-shishe-za-hranene-za-detsa-nad-0-mesetsa-x150-ml-152193/p
https://remedium.bg/bebivita-duet-yabalka-banan-s-izvara-ot-10-mesechna-vazrast-h190-grama-1093-16543/p
https://remedium.bg/hipp-instantna-mlechna-kasha-elda-za-detsa-nad-4-mesetsa-h250-grama-2917-18402/p
https://remedium.bg/plasmon-pasta-parvi-mesetsi-perli-sabbbiolina-za-detsa-nad-4-mesetsa-h320-grama-16914/p
https://remedium.bg/nan-3-supremepro-mlyako-800gr-067014/p
https://remedium.bg/bebelan-3480/b#postFilters=category;eq;5ecc30606af72c3ad4d45aa1
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Johnson's 
детски шампоан за 
лесно разресване 
500 мл 

Johnson's 
детски шампоан за 
блясък Shiny Drops 
500 мл 

562
749

https://remedium.bg/johnson-s-baby-2782/b?sort=discount-desc&#postFilters=category;eq;5ecc33336af72c3ad4d45d4d
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DryNites Нощни 
пелени-гащички за 
момчета/момичета 
от 8 до 15 години
(27 – 57 кг), 9 бр. 

ТЕО Kiddo 
Детски шампоан за 
коса и тяло, 400 мл

ТЕО Kiddo 
Детски шампоан за 
коса и тяло, 200 мл 

Слънцезащитен спрей-лосион за 
бебета и деца SPF 30, 200 мл

BIONIKE Defence Sun Baby & Kid

3655
4569

Слънцезащитен спрей за деца с 
висока защита SPF 50+, 200 мл 
Специалната 360° система за 
дозиране позволява бързо и лесно 
нанасяне, дори и при обърната с 
главата надолу опаковка.

4407
5509

Овлажняващ лосион след слънце 
за лице и тяло за бебета и деца 
с успокояващ ефект, 200 мл

Отстъпката важи за всички слънцезащитни продукти BioNike и 
е валидна до 30.09.2022 г. или до изчерпване на наличностите. 2255

2819

974
1299

424
499

305
359

https://remedium.bg/kimberly-clark-441/b#postFilters=category;eq;5ecc302f6af72c3ad4d45a74
https://remedium.bg/search?q=teo%20kiddo%202%20%D0%B2%201
https://remedium.bg/search?q=bionike%20defence%20baby
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HOBO

559
699

https://remedium.bg/rexona-3288/b?sort=discount-desc&#
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GARNIER Mineral Hyaluronic Care 
Антиперспирант
Спрей, 150 мл
Рол-он, 50 мл 

OLD SPICE
Део спрей, 150 мл
Део стик, 50 мл
различни видове 

FOOTNESS Therapy Крем за 
напукани пети, 50 мл
Крем за интензивно 
възстановяване на сухата, 
загрубяла и напукана кожа на 
петите. 

423
529

STR8 
Дезодорант спрей, 
150 мл
различни видове

FA 
Дезодорант, 150 мл
различни видове 

COTTAGE Men 
Shampoo-Shower Gel 
3in1 Душ гел за тяло, 
коса и лице, специално 
създаден за мъжe, 
250 мл

476
595

375
625

370
569

560
659

374
499

https://remedium.bg/search?q=garnier%20mineral%20hyaluronic
https://remedium.bg/str8-1778/b#postFilters=attr.vidove-dezodoranti-15;eq;sprey-dezodorant-15
https://remedium.bg/fa-2597/b#postFilters=attr.vidove-dezodoranti-15;eq;sprey-dezodorant-15
https://remedium.bg/old-spice-2823/b#postFilters=attr.vidove-dezodoranti-15;eq;sprey-dezodorant-15&postFilters=attr.vidove-dezodoranti-15;eq;stik-dezodorant-15
https://remedium.bg/footness-therapy-krem-za-napukani-peti-x50-ml-149986/p
https://remedium.bg/cottage-393/b#postFilters=category;eq;5ecc303e6af72c3ad4d45a85


Продукти за тяло   www.remedium.bg  

652
815

1700
2125

852
1065

748
935

543
679

935
1169

https://remedium.bg/perlier-3089/b
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BARNANGEN 
Душ гел, 400 мл
различни видове

BARNANGEN 
Балсам, 200 мл

BARNANGEN 
Лосион за тяло, 
400 мл
различни видове

Barnangen носи балансирана грижа за красива кожа

791
989

L’ANGELICA 
Регенериращ душ 
гел, 500 мл
Дълбоко почиства 
кожата, без да я 
изсушава.
различни видове

455
569

WELEDA Skin Food 
Мултифункционален крем, 75 мл
Богат крем за интензивно подхранване 
на много суха и загрубяла кожа по цялото 
тяло. Използва се и при сухи участъци 
на лицето, за защита на открити части 
при студено време, за напукани устни, за 
успокояване на раздразнена кожа. Съдържа 
нежни екстракти от трицветна теменуга, 
невен и лайка, обогатени с плътни масла 
и восък.

1716
2145

DIRTY WORKS 
Душ гел, 280 мл
Съдържа масло от макадамия, 
арган и алое вера, която 
интензивно овлажнява кожата.
различни аромати

WELEDA Skin Food Мус-масло, 150 мл
Интензивно подхранва и хидратира сухата 
и много сухата кожа. Съдържа органични 
екстракти от теменужка, невен и лайка, 
които бързо попиват в кожата, за да я 
хармонизират, а органичните масла от 
карите и какао интензивно я подхранват. 
Неомазняваща формула за дълготрайна 
хидратация с аромат на портокал и 
лавандула.

2911
3639

1012
1349

1012
1349

877
1169

https://remedium.bg/barnangen-3478/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/darti-uarks-dush-gel-creme-de-la-creme-280ml-062018/p
https://remedium.bg/l-angelica-4884/b?sort=discount-desc&#postFilters=category;eq;5ecc33206af72c3ad4d45d35
https://remedium.bg/search?q=weleda%20skin%20food&sort=discount-desc&#
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Често се случва стриите да бъдат объркани с целулит 
и обратното. А понякога хората дори си помислят, че 
двете са едно и също нещо. Това обаче са две различни 
неща. И повечето жени инстинктивно знаят, че двете 
са тясно свързани, а според статистически данни около 
90% от жените имат целулит, докато 80% имат стрии.
Между двете има много прилики, но и една основна 
разлика – портокаловата кожа засяга както мастна, така 
и съединителна тъкан, докато стриите увреждат само 
съединителна тъкан. И двете са безвредни за здравето, 
но познаването на разликата между стрии и целулит е 
задължителна предпоставка за вземането на решение, 
ако планирате някога да се подложите на медицински 
процедури за тяхното премахване.

Стрии срещу целулит
Стриите и целулитът са две различни състояния, които 
засягат външния вид на вашата кожата. Ето как да ги 
различите:
Стриите често се появяват като тънки, дълги линии, 
които са червени или лилави. С течение на времето те 
ще избледнеят в по-светъл цвят. Появяват се най-вече в 
области, които е вероятно да се разтегнат, ако има над-
даване или загуба на тегло. Такива са кожата по гърба, 
корема, бедрата, задните части, хълбоците и бедрата.
Целулитът, от друга страна, често се появява като 
вдлъбнатини върху слоевете на кожата, което я прави 
неравномерна – портокалова кожа. Най-често се среща 
в долните части на тялото като бедра, ханш и задните 
части.
Появата на стрии или на портокалова кожа често е 
причина жените да изпитват неувереност и липса на 
решителност, но разбирането на причините за тяхното 
образуване помага за по-доброто разбиране на проти-
чащите в женското тяло процеси.

Какво стимулира образуването на стрии и целулит?
Появата на целулит и стрии по кожата се приема в наши 
дни като сериозен проблем във външния вид на човек, 
но какви са причините за тяхно образуване.
Стриите се появяват, когато кожата е прекалено разтег-
ната в резултат на различни причини, като прекомерно 
покачване на теглото или бърза и значима загуба на 
подкожни мазнини. Когато това стане, съединителната 
тъка на кожата не може да се приспособи към бързите 
промени в тялото. По този начин се причиняват увреж-

дания и се образуват белези по кожата.
Целулитът е резултат на напълно противоположната на 
причината за появата на стрии. Те се появяват, когато 
целулитът се образува в мастния слой, който се намира 
между мускула и кожата ви. По-нататък прогресира до 
вдлъбнатина на кожата, тъй като мастните клетки про-
дължават да растат и избутват кожата навън, издърпвайки 
мускулите. Така че всичко, което увеличава натрупването 
на мазнини в тялото ви, ще доведе до появата на це-
лулит.

Ранна превенция и лечение на стрии и целулит
Вече изяснихме, че стриите и целулитът са две различ-
ни неща и следователно ще изискват различни лечения 
за тяхното премахване. Макар да е почти невъзможно 
пълното им премахване, някои процедури успяват да ги 
направят по-малко видими. И при двете процедурите са 
по-резултатни, когато лечението започне рано.
Червените стрии имат повече шансове да бъдат нама-
лени по размер и да избледнеят, когато бъдат лекувани 
навреме. Белите стрии са много трудни за лечение, тъй 
като представляват постоянно увреждане на кожната тъ-
кан. Можете да си помогнете да изглеждат по-малко 
видими с помощта на кремове или подлагане на есте-
тична процедура.
В случай на целулит, лечението му на ранен етап или 
още по-добре – предотвратяването му, докато е в пред-
целулитен стадий, е много по-ефективно, отколкото да 
се чака да стане твърд, подпухнал и болезнен. Избро-
еното по-горе важи и за портокаловата кожа, но не 
забравяйте да избягвате резките промени в теглото, това 
може да доведе до появата на стрии. Освен това може-
те да използвате кремове с активната форма на витамин 
А, за да подмладите кожата си, като същевременно 
минимизирате трапчинките от целулита.
Ако тези методи не постигнат желания ефект за ваша-
та кожа, значи е време да изберете лазерно лечение. 
При него се постига разкъсване на твърдите ивици под 
кожата и в същото време тя се удебелява, за да се ми-
нимизира образуването на портокалова кожа.
Сега, като знаете за разликите между стриите и целули-
та, можете да прецените каква да е следващата стъпка 
за премахването им от тялото ви. Не забравяйте да се 
консултирате с професионалистите по естетична дерма-
тология, за да сте сигурни кое е най-доброто решение 
за вас.

Прилики и разлики между 
стрии и целулит
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BIONIKE Defence Body Lifting 
Стягащ крем за тяло с 
антиейдж ефект, 200 мл
Предотвратява отпускането на 
кожата, като я запазва стегната 
и хидратирана в дълбочина. 

4223
5279

BIONIKE Defence Body Repair 
Възстановяващ крем против стрии, 
300 мл
Спомага за намаляването на стриите 
и защитава от повторната им поява. 
Подхранва, хидратира и омекотява 
кожата, като същевременно увеличава 
еластичността й.

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

MATERNEA 
Олио за превенция от стрии, 
100 мл
Доказано предпазва от появата 
на стрии. Намалява чувството 
на сърбеж, сухота и опънатост.

JORJEIA Мисия 1, 220 мл
• Клинично тестван продукт.
• Ефективно елиминира 
стриите.
• Премахва белези от акне.
• Стяга отпуснатата кожа.

2332
2915

JORJEIA Мисия 2, 220 мл
• Намалява целулита.
• Редуцира мастните клетки.
• Тонизира кожата.

1892
2365

4290
6129

1552
2069

1034
1379

https://remedium.bg/bionike-defence-body-lifting-styagasht-krem-za-tyalo-s-anti-eydzh-efekt-h200-ml-145463/p
https://remedium.bg/bionike-defence-body-repair-vazstanovyavasht-krem-protiv-strii-h300-ml-145566/p
https://remedium.bg/maternea-krem-p-v-strii-220ml-062723/p
https://remedium.bg/maternea-olio-za-elastichnost-x100-ml-152586/p
https://remedium.bg/jorjeia-3269/b
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SAFEGUARD 
Течен сапун, 225 мл
различни видове 

319
399

PALMOLIVE 
Течен сапун, 
300 мл с помпа
различни видове

SEPTONA 
Антибактериални мокри 
кърпи, 60 бр.
99,9% елиминират 
бактерии и вируси 
H1N1/H3N2. БИОЦИД. 
Микробиологично и 
дерматологично тествани, 
с дезинфекциращо действие.

МОЯТА ПРИРОДА 
Крем за ръце, 75 мл
различни видове 

PALMOLIVE 
Душ гел, 250 мл
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.

119
159

407
479

407
479

386
429

239
319

314
349

PALMOLIVE 
Течен сапун, 
500 мл пълнител
различни видове

https://remedium.bg/safeguard-2812/b#postFilters=category;eq;5ecc33cf6af72c3ad4d45e0b&postFilters=price;range;*,500
https://remedium.bg/search?q=%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://remedium.bg/palmolive-3359/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/septona-mokri-karpi-limon-60br-060651/p
https://remedium.bg/wet-hankies-dezinfektsirashti-mokri-karpi-sini-h72-br-116969/p
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VЕЕТ PURE Восъчни ленти за 
тяло и крака за чувствителна 
кожа, 40 бр.
Хипоалергенна восъчна формула 
PURE, за минимизиране на броя 
на необходимите съставки и 
риска от алергични реакции. 
Премахва космите от корена 
за гладка кожа до 28 дни.

ELEA Teen 
Крем депилатоар 
за тяло/деликатни 
зони, 75 г

Velvet Touch 
Крем за депилация 
на лице, 50 мл

Natural Touch 
Ленти за лице, 
20 бр.
100% натурални, 
за всеки тип кожа.

LYCIA
…твоята кожа много гладка и мека за дълго…

492
615

Delicate Touch 
Ленти за лице 
за чувствителна 
кожа, 20 бр.

492
615

BIC Miss Soleil Дамска еднократна 
самобръсначка с три ножчета и 
подвижна глава, 1 бр.
С овлажняваща лента с витамин Е и 
ланолин, които подобряват нивото 
на хидратация.

204
255

1898
2109

319
425

https://remedium.bg/viyt-pure-lenti-tyalo-chk-20br-dv-061724/p
https://remedium.bg/search?q=elea%20teen%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%20%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B0%D1%80
https://remedium.bg/lycia-3348/b?sort=discount-desc&#postFilters=category;eq;5ecc33196af72c3ad4d45d2c
https://remedium.bg/bic-miss-soleil-samobrasnachka-za-zheni-x1-broy-69546/p
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1841
2045

https://remedium.bg/nizoral-shampoan-2-100ml-064052/p
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Ултра нежно измиване, щадящо скалпа, 
дори когато е много чувствителен.

DEFENCE HAIR 
DERMOSOOTHING

Дермоуспокояващ крем- 
балсам за чувствителна и 
склонна към раздразнение 

кожа - Ултра нежен 
200 ml

Дермоуспокояващ  шампоан 
за чувствителна и  склонна към 
раздразнение кожа- Ултра нежен 

400 ml

Дермоуспокояващ  шампоан за 
чувствителна и  склонна към 

раздразнение кожа- Ултра нежен 
200 ml

1476
1845

2156
2695

1324
1655

https://remedium.bg/defence-hair-33325/b?sort=discount-desc&#
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1264
1685

1099
1465

1424
1899

1207
1609

1042
1389

1207
1609

https://remedium.bg/nature/b?sort=score-desc&#
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FITO Народни рецепти
Възстановяваща маска за 
коса с коприва, 155 мл
За всеки тип коса. 
Защитава от 
накъсвания. С ефект на 
дълбока хидратация.

383
479

FITO Народни рецепти
Маска за коса за обем и блясък с мая, 30 мл
Маската е с мая, мляко и зехтин и 
е източник на полезни витамини и 
микроелементи, необходими за красива и 
здрава коса. За тънка и отслабена коса. 
Интензивно подхранва и хидратира косата и 
й придава луксозен блясък и обем.

Стимулант за растеж на косата 
с абсолю от коприва, 100 мл

Подхранващо масло за коса 
с арган, 100 мл

IKAROV 100% натурална грижа за коса

Интензивен серум за коса 
с кестен, 50 мл

ХИГИЯ 
Шампоан, 120 г
Унищожава въшките 
и техните гниди. 
Бърз и лесен за 
употреба. За 
възрастни и деца 
над 5 г. Съдържа 
1% перметрин.

ИАЛ A0103/07.06.2018

PADSTOP 
Лосион против главови въшки, 
75 мл
+гребен и шапка

206
275

599
705

1206
1419

1623
1909

1368
1609

https://remedium.bg/narodni-retzepti/b?sort=score-desc&#postFilters=category;eq;5ecc33356af72c3ad4d45d50
https://remedium.bg/ikarov-stimulant-za-rastezh-na-kosata-s-absolyu-ot-kopriva-h100-ml-152866/p
https://remedium.bg/ikarov-podhranvashto-maslo-za-kosa-s-argan-h100-ml-152867/p
https://remedium.bg/ikarov-intenziven-serum-za-kosa-s-maslo-ot-kesten-h50-ml-152865/p
https://remedium.bg/higia-shampoan-protiv-vashki-h120-gr-25490/p
https://remedium.bg/naturprodukt-padstop-losion-sreshtu-vashki-v-komplekt-s-greben-i-shapchitsa-h75-ml-144218/p
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Schauma шампоан 400 мл./балсам 250 мл.,  
различни видове

ЗАЩИТА  
НА  

ЦВЕТА

Taft стилизанти, 
различни видове

ДО 24Ч 
ФИКСАЦИЯ  

БЕЗ  
СЛЕПВАНЕ

Gliss шампоан 400мл./  
спрей балсам 200мл.,  
различни видове

ПОДХРАНВА

Gliss шампоан 250 мл./ балсам 200 мл., 
различни видове

ХИДРАТИРА

Schauma шампоан 
750 мл./ 800 мл.

УДОБНА 
СЕМЕЙНА 

ОПАКОВКА

Syoss боя за коса, различни нюанси

СИСТЕМА 
ПРОТИВ 

УВРЕЖДАНЕ

599
999

397
529

440
629

599
749

577
769

665
739

https://remedium.bg/schauma-2599/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/gliss-1615/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/taft-1616/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/syoss-1614/b?sort=discount-desc&#
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TITANIA Четка за дълга коса, 
квадратна, с блестящи камъни, 
26 см
Голямата повърхност на главата 
лесно и бързо разресва дългите 
коси. Масажира леко скалпа и 
подобрява кръвообращението.

1151
1439

WELLA Wellaflex
Пяна, 200 мл
Спрей, 250 мл
различни видове

TRESemme Biotin 
Шампоан/Балсам, 400 мл
Професионалната формула, 
обогатена с биотин и Pro 
Bond Complex, заздравява 
косата и видимо я 
възстановява и защитава. 

GARNIER Olia Боя за коса
Без амоняк за прекрасен 
аромат, базиран на комплекс 
от концентрирани растителни 
масла. Изразителен цвят и 
видимо подобрено качество на 
косата след всяко боядисване.

543
679

PRESTIGE Тонер за коса, 100 мл
Не съдържа амоняк и оксидант. 
Нежно оцветява и подхранва 
косата с комбинация от 
100% чисти натурални масла.
различни видове

MARION 
Шампоан-оцветител, 40 мл
Не съдържа амоняк или пероксид. 
С алое вера и кератин за красив, 
ярък цвят и естествен блясък 
на косата. Цветът се задържа 
върху косата за 4 – 8 измивания.

172
215

532
709

701
779

263
309

https://remedium.bg/titania-1400-chetka-za-kosa-h1-broy-79370/p
https://remedium.bg/wellaflex/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/biotin-repair-7/b?sort=score-desc&#
https://remedium.bg/Olia-garnier/b?sort=score-desc&#
https://remedium.bg/search?q=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%20%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B0
https://remedium.bg/marion-923/b#postFilters=category;eq;5ecc334c6af72c3ad4d45d6b
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BEAUTY FORMULAS Active Oral Care Конци за зъби 
под формата на пластмасови клечки, 50 бр.
Елиминират замърсяванията от 
труднодостъпните междузъбни пространства 
и спомагат за поддържането на усещането за 
комфорт и чистота след хранене.

WELLSAMED SuperSoft 3 
Мека четка за зъби
С над 2000 Tynex влакна, 
ергономична дръжка с 
гумена лента за стабилен 
захват и малка компактна 
глава за почистване на 
труднодостъпните места.

ПРОТЕФИКС Премиум 
Фиксиращ крем за зъбни протези, 47 г
Изключително силен – фиксира зъбните протези 
с дълготраен ефект. Формула със смирна, 
градински чай и лайка, оказваща позитивен 
ефект върху лигавицата.

SPLAT Professional White Plus 
Паста за зъби, 100 мл
Безопасно избелване и защита на емайла.

VADEMECUM 
Паста за зъби
Избелваща/3в1, 75 мл
различни видове

300
375

TOOTH MOUSSE 
Реминерализиращ дентален 
крем, 35 мл
Иновативната технология 
Recaldent (CPP-ACP) със 
специален млечен протеин 
доставя бионалични калций 
и фосфат. За локално 
приложение. Без захар и 
флуорид.

233
359

574
765

394
525

608
715

2876
3195

https://remedium.bg/beauty-formulas-active-kontsi-za-zabi-pod-formata-na-plastmasovi-klechki-h50-broya-11974/p
https://remedium.bg/splat-professional-white-plus-izbelvashta-pasta-za-zabi-h100-ml-19378/p
https://remedium.bg/wellsamed-supersoft-3-chetka-za-zabi-h1-broy-138358/p
https://remedium.bg/vademecum-3019/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/protefiks-fiksirasht-krem-premium-47gr-059450/p
https://remedium.bg/school-of-dental-science-melb-2144/b
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LACALUT Active 
Паста за зъби, 75 мл
Стяга венците, предпазва от 
кървене и кариеси.

LACALUT Active 
Четка за зъби
За нежно и дълбоко 
почистване на 
зъбите.

LACALUT Active Вода 
за уста срещу плаки, 
300 мл
Ежедневна дентална 
грижа против зъбна 
плака.

447
559

447
559

583
729

PHILIPS Sonicare Накрайник за 
електрическа звукова четка за 
зъби, 2 бр.
Дълбоко почистване, премахване 
повърхностните петна за 
искряща, по-бяла усмивка. До 
7 пъти повече премахване на 
плаката в сравнение с ръчна 
четка за зъби.

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

COLGATE Natural Extracts 
Паста за зъби, 75 мл 
С естествени екстракти от растения и 
минерали за чиста, свежа и здрава усмивка.
различни видове

CURAPROX Enzycal 
Ензимна паста за зъби против 
образуването на кариеси, 75 мл
Усилва естествените защитни 
функции на слюнката. С мек 
вкус, който оставя приятно 
усещане на свежест. Ниско 
абразивна. Без SLS.

844
1055

695
869

2915
3429

416
489

https://remedium.bg/lacalut-aktiv-voda-za-usta-h300-ml-16894/p
https://remedium.bg/lacalut-aktiv-pasta-za-zabi-protiv-karvene-i-gingivit-x75-ml-2414/p
https://remedium.bg/lacalut-aktiv-chetka-za-zabi-12780/p
https://remedium.bg/philips-sonicare-hx6062-10-standartni-glavi-za-zvukova-chetka-za-zabi-beli-h2-broya-144242/p
https://remedium.bg/listerine-cool-mint-voda-za-usta-za-ezhednevna-upotreba-h500-ml-14981/p
https://remedium.bg/search?q=colgate%20natural
https://remedium.bg/search?q=curaprox%20enzycal
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13432
19189

4241
6059

3200
3765

494
659

https://remedium.bg/oral-b-384/b?sort=discount-desc&#
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SEBAMED Интимен душ гел, 
400 мл с помпа
За нежна интимна хигиена на 
жената в детеродна възраст. 
Не съдържа сапун и е с рН 3.8, 
който запазва специфичния 
микрофлорен баланс и предпазва 
от бактериални и гъбични 
инфекции.

MATERNEA Интимен гел, 200 мл
Специално разработен съобразно 
нуждите на бременните жени. 
Формула с внимателно подбрани 
съставки, без добавен сапун, 
нежно измива и освежава.

LIBRESSE Ultra 
Дамски превръзки, 8/10 бр.
Перфектно се адаптират по 
тялото, с 3 абсорбиращи зони. 
Меки и дишащи.
различни видове дневни и нощни

ALWAYS Ultra/Platinum 
Дамски превръзки
DUO PACK различни видове

500
625

BELLA Perfecta 
Дамски превръзки, 10 бр.
Ултратънки, със суперабсорбация.

215
269

DISCREET
Ежедневни дамски превръзки, 
60 бр.
различни видове 

2116
2489

622
829

239
265

467
519

https://remedium.bg/sebamed-intimate-wash-pochistvasht-intimen-gel-s-ph-3-8-x400-ml-136574/p
https://remedium.bg/maternea-intimen-gel-za-bremenni-h200-ml-127563/p
https://remedium.bg/dp-libres-ultra-large-noshtni-8br-059569/p
https://remedium.bg/always-ultra-super-damski-prevrazki-h16-broya-7707/p
https://remedium.bg/search?q=bella%20perfecta
https://remedium.bg/discreet-deo-waterlily-ezhednevni-damski-prevrazki-s-multiforma-h60-broya-14399/p
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39900
49875

2479
4958

2299
3832

1799
3598

https://remedium.bg/akvafor-3603/b


Храносмилане www.remedium.bg  ... с мисъл за вас!

https://remedium.bg/
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3999
5713

2999
4614

1499
2141

2999
5998

2999
4614

https://remedium.bg/Laica/b
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ACE Почистващ 
спрей-пяна,
650/700/750 мл
различни видове 

BREF Color Active 
Твърдо тоалетно 
блокче, 4 бр. 

FROSCH Препарат 
за почистване на 
прозорци със спирт, 
500 мл

FAIRY 
Таблетки за 
съдомиялна, 
50/66/84 бр.

2980
3725

ЕХО Препарат за 
измиване на съдове
Гел/Балсам, 400 мл

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

236
295

449
599

714
1099

322
379

200
235

https://remedium.bg/ace-fresh-sceni-universalen-pochistvasht-preparat-x650-ml-133927/p
https://remedium.bg/bref-color-active-wc-koshnichka-evkalipt-4br-065580/p
https://remedium.bg/frosch-spiritus-glas-reiniger-preparat-za-prozortsi-x500-ml-66108/p
https://remedium.bg/feari-tabletki-sadomialna-limon-84-broya-065461/p
https://remedium.bg/eho-3309/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/bochko-preparat-za-bebeshki-sadove-h500-ml-9568/p


За дома   www.remedium.bg  

1159
1545

1159
1545

1159
1545

1522
2029

https://remedium.bg/barwa/b
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PERWOLL 
Перилен препарат
Течен, 2,7 л
Капсули, 27 пранета
различни видове 

PERSIL 
Перилен препарат
Течен, 40 пранета
Капсули, 26 пранета

LENOR 
Омекотител, 
57 пранета
различни видове

TEO bebe 
Течен перилен 
препарат, 2,2 л 
(40 пранета)

1372
1715

HEITMANN Почистващ препарат 
за перални машини, 250 мл
Почиства замърсяванията, 
премахва миризми, варовик и 
отлагания. С лимонена киселина.

ARIEL 
Течен перилен 
препарат, 1,1 л

1349
1799

1310
2015

764
899

412
485

1250
1389

https://remedium.bg/perwoll-3461/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/teo-bebe-techen-preparat-aloe-vera-2-2l-40-praneta-057557/p
https://remedium.bg/persil-3457/b?sort=discount-desc&#postFilters=category;eq;5ecc30fc6af72c3ad4d45b81&postFilters=category;eq;5ecc31066af72c3ad4d45b87
https://remedium.bg/lenor-2807/b?sort=discount-desc&#postFilters=category;eq;5ecc31016af72c3ad4d45b85
https://remedium.bg/ariel-2793/b?sort=discount-desc&#postFilters=category;eq;5ecc31066af72c3ad4d45b87
https://remedium.bg/heitmann-pochistvasht-preparat-za-peralni-mashini-3in1-x250-ml-66004/p
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КЛУБ РЕМЕДИУМ
Спести сега с клубната карта на Аптеки Ремедиум!

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

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

използвате натрупания кредит в картата Ви за лоялност. Това е нашият начин да 
Ви благодарим, че ни избрахте и се връщате отново при нас.

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

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

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

попълване на формуляр „Програма лоялност“.
• Клубната карта се активира веднага и точките започват да се натрупват още с първата 

покупка.
• Клубната карта може да бъде използвана за натрупване и използване на точки във всички 

физически обекти на верига „Аптеки Ремедиум“, както и в онлайн магазина Remedium.bg, съгласно 
условията за участие в „Клуб Ремедиум“. 

* Изключение са продуктите в промоция и стоки по линия на здравна каса.
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ÐÅÌÅDÈÓÌ - 1
 ул. „Добруджа“ 15
 понеделник – събота: 8.00 – 20.00 ч.
 неделя: 9.00 – 20.00 ч.

ÐÅÌÅDÈÓÌ - 6
 kв. „Иван Вазов“, ул. „Краище“ 25 
 понеделник – петък: 8.00 – 21.00 ч.  
 събота и неделя: 9.00 – 20.00 ч.

Аптеката работи с жълти и зелени рецепти и изготвя 
екстемпорални лекарствени форми по магистрална и 
фармакопейна рецептура.

ÐÅÌÅDÈÓÌ - 2
 ул. „Шишман“ 17 
 понеделник – петък: 8.00 – 21.00 ч.
 събота и неделя: 9.00 – 20.00 ч.

ÐÅÌÅDÈÓÌ - 7
 ул. „Гео Милев“, бл. 34 
 понеделник – събота: 8.00 – 21.00 ч.
 неделя: 9.00 – 20.00 ч.

Аптеката работи с жълти и зелени рецепти. 
Официален щанд 

ÐÅÌÅDÈÓÌ - 3
 ул. „Граф Игнатиев“ 52-54 
 понеделник – събота: 8.00 – 20.00 ч.
 неделя: 9.00 – 19.00 ч.

Аптеката работи с жълти и зелени рецепти. 
Официален щанд 

ÐÅÌÅDÈÓÌ - 8
 ул. „Граф Игнатиев“ 40 
 понеделник – събота: 8.00 – 21.00 ч.
 неделя: 9.00 – 20.00 ч.

Аптеката работи с жълти и зелени рецепти. Рецепти за 
ветерани от войната. Официален щанд 

ÐÅÌÅDÈÓÌ - 4
 ул.„Денкоглу“ 34 
 понеделник – събота: 8.00 – 21.00 ч.
 неделя: 9.00 – 20.00 ч.

Официален щанд 

ÐÅÌÅDÈÓÌ - 9
 пл. „Славейков“ 7 
 понеделник – петък: 8.00 – 21.00 ч.
 събота – неделя: 9.00 – 21.00 ч.*

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 - 10
 ул „Борис Христов“ 2А 
 понеделник – петък: 8.00 – 21.00 ч.
 събота и неделя: 9.00 – 20.00 ч.

Официален щанд ÐÅÌÅDÈÓÌ - 5
 ул. „Тарас Шевченко“ 11-13 
 понеделник – петък: 8.00 – 21.00 ч.
 събота и неделя: 9.00 – 20.00 ч.

ÐÅÌÅDÈÓÌ - 12
 кв.„Младост 2“, бл. 272, вх. Г  
 понеделник – събота: 8.00 – 21.00 ч.
 неделя: 9.00 – 20.00 ч.

Официален щанд 

ÐÅÌÅDÈÓÌ - 13
 ул. „Тодор Каблешков“ №68  
 понеделник – събота: 8.00 – 21.00 ч.
 неделя: 9.00 – 20.00 ч.

*Предстоящ договор с НЗОК.

ÐÅÌÅDÈÓÌ - 14
 кв. „Дианабад“, бл. 66 
 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.

 on-line магазин: www.gnc.bg  02 859 30 26

ОТВОРЕНО ОТКРИВАНЕ



Балансираща 
почистваща вода- пяна 
за мазна, склонна към 
акне кожа 150 ml

Почистващ  гел 
с  биоразградими 

микрочастици за мазна, 
склонна към акне кожа 200 ml

Се∙ум-нормализиращ 
крем за себорейна, 

склонна към акне кожа 
Матиращ комплекс 40 ml

Слънцезащитен флуид 
с много висока защита 
SPF50+. Водоустойчив.   

За склонна към акне кожа 50 ml

МАЗНА КОЖА. 
НЕСЪВЪРШЕНСТВА. 
КОЖА, СКЛОННА КЪМ АКНЕ.

Предложенията са валидни за периода 01-30.09.2022 г. или до изчерпване на количествата. Цените са с включен ДДС.
Някои от продуктите не се предлагат във всички обекти. Възможни са разлики в цените в различните обекти. Възможни са разлики в 
цените и промоциите, обявени на сайта и тези в обектите. Във всички обекти и на remedium.bg се предлага богата гама от промо-

ционални продукти, които не са обявени в брошурата. Заповядайте и се възползвайте или ги разгледайте на сайта ни!
Аптеки РЕМЕДИУМ си запазват правото да променят цените в посочения период.

Аптеки РЕМЕДИУМ не носят отговорност при допуснати печатни грешки.

www.edenred.bg

Ваучер
Награда

Ваучер
Подарък

+359 (2) 974 0220

Всички аптеки приемат ваучери за подарък
Flexi Pass и Подарък Pass, UP Томбоу, Идънред България.

Можете да заплатите със следните карти:

Бъдете социални 

2031
2539

1687
2109

1748
2185

2007
2509

https://remedium.bg/aknet-33319/b?sort=score-desc&#

