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ТАНТУМ ВЕРДЕ, 
20 таблетки за смучене
С Тантум Верде без болка в 
гърлото!

Лекарствен продукт без лекарско 
предписание. За възрастни и деца над 6 г. 
Съдържа бензидаминов хидрохлорид. Преди 
употреба прочетете листовката. ИАЛ: 
А0019/28.01.2022

SCHOENENBERGER 
100% сок от ацерола, 200 мл
Натурален източник на 
витамин С. Подходящ като 
имуностимулант. Може да 
се ползва за малки деца и в 
периодите на бременност и 
кърмене.

JOHN FRIEDA Volume Lift 
Шампоан, 250 мл
Подсилва естествения обем на 
косата като й придава плътност 
и мекота. Кажете край на фината 
и безжизнена коса, радвайте се на 
бляскава прическа, пълна с обем!

BIOTRADE Acne Out 
Активен лосион, 60 мл
Специална грижа при мазна 
и склонна към акне кожа с 
гнойни пъпки в областта на 
лицето, гърба и деколтето. 
Предотвратява появата 
на черни точки и пъпки по 
кожата.
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https://remedium.bg/schoenenberger-chist-bio-sok-ot-atserola-h200-mililitra-9657/p
https://remedium.bg/tantum-verde-s-vkus-na-portokal-i-med-pri-vazpaleno-garlo-i-bolki-v-ustnata-kuhina-3mg-x20-tabletki-za-smuchene-20573/p
https://remedium.bg/biotrade-acne-out-aktiven-losion-za-mazna-i-akneichna-kozha-x60-ml-17354/p
https://remedium.bg/john-frieda-luxurious-volume-shampoan-za-kosa-za-obem-x250-ml-19932/p
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https://remedium.bg/lunestil-kaps-15br-065428/p
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Природно 
решение 

при проблеми 
със съня
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https://remedium.bg/search?q=%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD&#postFilters=brand;eq;5ecc2d686af72c3ad4d44ec6
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https://remedium.bg/walmark-ginkoprim-maks-za-pamet-i-kontsentratsia-120mg-h60-tabletki-20-tabletki-podarak-71021/p
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https://remedium.bg/ketonal/b?sort=score-desc&#
https://remedium.bg/diklak-5-gel-za-lechenie-na-bolka-otok-i-vazpalenie-v-muskulite-i-stavite-h50-gr-8192/p
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ОКИТАСК, 20 сашета

ДИАЛГИН 1000 mg, 6 сашета
Патентован състав с по-бърз 
и по-мощен ефект. При болка и 
температура.

ТЕРАФЛУ Усилена формула 
650 mg/10 mg/20 mg, 
14 сашета
Разбива 8 симптома на 
простуда и грип БЪРЗО!

ОКИТАСК, 20 таблетки

Иновативен продукт с прием БЕЗ ВОДА. Спомага за намаляването на главоболието, мускулните и менструални болки. 
Съдържа 40 mg кетопрофен лизин сол, която спомага за бързата абсорбция на продукта в организма.

Лекарствени продукти без рецепта за възрастни над 18 г. 
Съдържат активната съставка кетопрофен 25 mg (като кетопрофен 
лизинова сол 40 mg). Преди употреба прочетете листовките. 
ИАЛ А0242/1.10.2021 (20 сашета) и ИАЛ А0241/1.10.2021 (20 таблетки)

Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни 
и деца над 15 години. Съдържа метамизол. Преди употреба 
прочетете листовката. А128/11.08.2016

Терафлу Усилена формула е лекарствен продукт без лекарско 
предписание за възрастни и юноши над 12 години. Съдържа 
парацетамол, фенилефринов хидрохлорид и фенираминов 
малеат. Преди употреба прочетете листовката. 
A0020/22.01.2021; PM-BG-THRFL-20-0033

ПАРАЦЕТАМОЛ Софарма 500 mg, 20 таблетки
При температура и болка.

167
209

АНАЛГИН Макс 1000 mg, 
6 сашета
Метамизол натрий, 
ефервесцентен прах. При 
главоболие, зъбобол, повишена 
температура, посттравматична 
и постоперативна болка.
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ИАЛ рег. № 20010674

ИАЛ рег. № 201700281274
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https://remedium.bg/dompe/b
https://remedium.bg/paratsetamol-pri-bolka-i-visoka-temperatura-500-mg-h20-tabletki-13018/p
https://remedium.bg/dialgin-pri-bolki-i-temperatura-1000mg-x6-sasheta-111329/p
https://remedium.bg/teraflu-usilena-formula-pri-prostuda-i-grip-h14-sasheta-144980/p
https://remedium.bg/analgin-maks-pri-glavobolie-i-povishena-temperatura-1000-mg-h6-sasheta-146502/p
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ГОЛАМИР 
Спрей за гърло, 30 мл
Успокоява болката и 
дразненето.

ИМУНОМИКС 
Защита за носа, 
30 мл
Защитава лигавицата 
от външни агенти, 
като вируси и 
бактерии.

ФИТОНАЗАЛ Спрей 
концентрат, 30 мл
Защитен 
деконгестант с 
нефармакологично 
действие при алергия 
и възпаление на 
носните кухини.

Бариера срещу вирусите*, 
причиняващи настинка, грип, COVID-19 
и др. Защита срещу проникване 
и разпространение на вируси. 
Облекчава симптомите на инфекция 
и подпомага лечението. Намалява 
продължителността на заболяването. 
За възрастни и деца над 1 година. 
Медицинско изделие.

*Грипни вируси тип 
В, С и коронавируси.

ТАНТУМ ВЕРДЕ 0,15% 
Спрей за устна лигавица, 
разтвор, 30 мл
При възпаление и болки в 
гърлото.

Лекарствен продукт без лекарско предписание. За 
възрастни, деца и кърмачета. Съдържа бензидаминов 
хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката. 
ИАЛ: А0223/07.12.2020

BLOXIVIR 
Гел спрей за нос, 
20 мл

BLOXIVIR 
Гел спрей за уста, 
20 мл

НИЗИТА Маз при суха носна лигавица, 20 г
Подпомага отпушването на носа, например 
при настинка или хрема; почиства и овлажнява 
носната лигавица, например при условия на 
сух въздух; омекотява струпеите и крустите. 
Подходящ за възрастни, деца и кърмачета.
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https://remedium.bg/search?q=bloxivir
https://remedium.bg/aboca-golamir-2act-sprey-pri-bolka-v-garloto-h30-ml-151604/p
https://remedium.bg/imunomiks-zashtita-sprey-nos-30ml-aboca-064303/p
https://remedium.bg/fitonazal-sprey-kontsentrat-30ml-aboca-058100/p
https://remedium.bg/tantum-verde-sprey-za-garlo-pri-prostuda-i-grip-x30ml-909/p
https://remedium.bg/nizita-ungvent-pri-suha-nosna-ligavitsa-h20-gr-7902/p
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https://remedium.bg/baykavir-kaps-400mg-30br-vita-gold-056518/p
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https://remedium.bg/angal/b?sort=score-desc&#
https://remedium.bg/acc/b?sort=score-desc&#
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ХЕКСОРАЛЕТЕН Н, 20 таблетки за смучене
4 действия: антибактериално, 
противовъзпалително, успокоява болката и 
облекчава преглъщането.

ГелоМиртол Форте, 
10 капсули
Втечнява 
секрета, бори се 
с възпалението, 
изчиства 
дихателните пътища, 
повлиява кашлицата.

ОЛИГРИП Ден и нощ, 
16 таблетки
Облекчава за 24 часа.* При 
запушен нос, главоболие, 
температура, болка.
*При спазване на правилната 
препоръчана доза.

671
839

Нео-ангин, Нео-ангин без захар и Нео-ангин череша са лекарствени продукти без лекарско предписание. За възрастни и деца над 6-годишна възраст. 
Преди употреба прочетете листовката. A-0082/11.04.2019

ГелоМиртол Форте е лекарствен продукт без лекарско 
предписание за възрастни и деца над 10 години. За 
симптоматично лечение на остри и хронични бронхити 
и синуити. Преди употреба прочетете листовката. 
А-0223/09.09.2021

Лекарствен продукт без лекарско предписание за 
възрастни и деца над 15 години. Съдържа парацетамол/
псевдоефедринов хидрохлорид; парацетамол/
дифенхидраминов хидрохлорид. Преди употреба прочетете 
листовката. А0119/24.06.2022

Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни 
и деца над 6 години. Съдържа хлорхексидинов дихидрохлорид 
и бензокаин. Преди употреба прочетете листовката. 
А0132/18.07.2022

НЕО-АНГИН, 
НЕО-АНГИН Без захар, 
НЕО-АНГИН Череша, 
20 таблетки за смучене
Бързо облекчава болката в 
гърлото. Лекува възпалението. 
Ефективен срещу причинителите 
на инфекцията.
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https://remedium.bg/klosterfrau-709/b?sort=discount-desc&#postFilters=attr.lekarstvena-forma-12;eq;Lozenges
https://remedium.bg/gelomirtol-forte-kaps-300mg-20br-063144/p
https://remedium.bg/oligrip-tb-16br-067811/p
https://remedium.bg/heksoraleten-n-tabletki-za-smuchene-pri-vazpaleno-garlo-h20-br-401/p
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https://remedium.bg/mukoplant-33367/b?sort=score-desc&#
https://remedium.bg/naturprodukt-unckalor/b?sort=score-desc&#
https://remedium.bg/search?q=herbalsept
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Есента пристигна и в допълнение към красивите зла-
тисти корони на дърветата, сивите облаци, студеният 
вятър и дъждът ще донесат със себе си кашлица, грип, 
настинки и обостряне на хроничните заболявания. Се-
зонните простудни заболявания се причиняват основно 
от вируси, които повишават чувствителността на ре-
цепторите за кашлица. Физиологично тя е защитен ре-
флекс за изчистване на белите дробове. Има различни 
видове кашлица, но най-вече се дели на суха и влажна.

Влажна (продуктивна) кашлица
Мократа кашлица издига храчки от долните дихателни 
пътища. Обикновено е временна, свързана с вирусна 
инфекция, като настинки и грип, и е придружена от 
симптоми, като запушен нос, болки, възпалено гърло и 
хрипове. Но продуктивната кашлица може да остане и 
след възстановяване от вируса, превръщайки се в упо-
рита кашлица. Тогава е добре да потърсите своя лекар, 
който вероятно ще ви препоръча сироп за кашлица от 
аптеката без рецепта. Кашлица, появила се от вирус, не 
се повлиява от антибиотици.
Ако пушите или имате белодробно заболяване, като 
емфизем, бронхит или астма, може да имате постоянна 
влажна кашлица.

Суха кашлица
Раздразнените, възпалени горни дихателни пътища мо-
гат да причинят кашлица. Но за разлика от долните 
дихателни пътища, в горните няма толкова жлези, съз-

даващи секрет. В резултат липсва изхвърляне на слуз, а 
оттам и названието „суха кашлица“.
Някои сухи кашлици са временни. Задушаване, сърбеж 
в гърлото и дразнители от въздуха могат да предизвикат 
временна суха кашлица. Но ако забележите, че сухата 
кашлица е станала упорита, е време за среща с ле-
кар. Ларингит, тонзилит и синузит могат да предизвикат 
суха кашлица. А бактериални инфекции, свързани с 
магарешка кашлица и туберкулоза, причиняват паро-
ксизмална кашлица, разпознаваема от пристъпите на 
тежка суха кашлица. Разбира се, състояния като алер-
гии, емфизем, бронхит, астма или ГЕРБ могат да при-
чинят суха кашлица, както и някои лекарства като АСЕ 
инхибитори. Важно е да споделите възможно най-мно-
го информация за кашлицата си с вашия лекар, за да 
може той да се опита да намери основната причина и 
подходящото лечение.

По какво се различават
Различните болести се отразяват по различен начин на 
белите дробове. Наличието на влажна кашлица по-
казва, че в долните дихателни пътища се събира слуз 
(течности). При сухата кашлица има малко или никакво 
натрупване на течности в дихателните пътища. Поради 
това при сухата кашлица не се отделят храчки. При 
някои състояния може да се стигне до суха или проду-
ктивна кашлица, а при други ясно изразен да е само 
единият вид кашлица, но и двата да са потенциално 
налични.

Кашлица – не пренебрегвайте 
този симптом

ПРОСПАН Сироп, 100 мл
При кашлица и бронхит – 
за да сме заедно. Облекчава 
кашлицата. Втечнява 
бронхиалния секрет и 
улеснява отделянето му. 
Повлиява възпалението 
на дихателните пътища. 
Разширява бронхите и 
улеснява дишането.

Лекарствен продукт без лекарско предписание. Съдържа сух 
екстракт от листа на бръшлян. За възрастни и деца над 
2 години. Преди употреба прочетете опаковката. 
ИАЛ А0044/01.03.2021

ФЛУДИТЕК 50 mg/ml 
Сироп карбоцистеин за 
възрастни, 125 мл
Сироп за кашлица при 
остър и хроничен 
бронхит. Улеснява 
отхрачването, подобрява 
дишането.

Флудитек е лекарствен продукт, без лекарско предписание. 
Преди употреба прочетете листовката. №А36/10.03.2016916

1145
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https://remedium.bg/prospan-sirop-za-kashlitsa-h100-ml-1035/p
https://remedium.bg/fluditek-5-sirop-za-vazrasti-pri-zabolyavania-na-dihatelnite-patishta-x125-ml-13657/p
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https://remedium.bg/hupavir-sashe-6gr-20br-068184/p
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МОЛЕКИН 
Цинк 15 mg, 
30 таблетки

МОЛЕКИН Комплекс 
Витамин С + 
Витамин D + Цинк, 
30 таблетки

МОЛЕКИН 
Витамин С 1000 mg, 
20 ефервесцентни 
таблетки

ДЕТРИКАЛ, 60 таблетки
При нисък имунитет, чести настинки, 
дефицит на витамин D, дискомфорт в 
костите и мускулите.

За повишаване на имунитета и нормалната физическа и умствена активност.

БИОВИТА Масло от водорасли омега-3 
DHA 40% 625 mg, 30 растителни капсули 
За силна имунна система, антиоксидант, 
предпазва клетките от стареене, за здрави 
очи и сърце, за добра памет и концентрация.

YOGI Tea Био чай подкрепа за 
имунитета, 17 пакетчета
Аюрведична рецепта, която 
хармонира силата на билките 
в подкрепа на имунитета. 
Горчиво-сладкият вкус на 
ехинацея се комбинира с плодове 
бъз и ароматен босилек, а 
естественият витамин 
С е от плодчета ацерола.
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https://remedium.bg/molekin/b?sort=score-desc&#
https://remedium.bg/detrikal-400-tb-60br-058026/p
https://remedium.bg/biovita-cellular-maslo-ot-vodorasli-omega-3-biodha-za-visok-imunitet-h30-kapsuli-136737/p
https://remedium.bg/yogi-tea-immune-support-bio-ayurvedichen-chay-za-podkrepa-na-imunnata-sistema-x17-paketcheta-138388/p
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✔	 Гарантиран	произход	
✔	 Високо	качество,	удостоверено	чрез	тестване	и	анализи
✔	 Състав,	отговарящ	на	настоящите	френски	и	европейски		 	 	
	 разпоредби	за	безопасност
✔	 Висока	хранителна	стойност	със	100%	запазена	
	 антиоксидантна	и	антимикробна	активност

висок	клас	пчелни	продукти	от	Франция
Редки лечебни медове от 
цял свят, пчелно млечице, 
зелен и червен прополис с 
безкомпромисно качество 

в съответствие с най-
високите международни 

стандарти за безопасност 
и ефективност.
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https://remedium.bg/famille-mary/b?sort=discount-desc&#
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https://remedium.bg/phyto-wave-764/b#postFilters=attr.lekarstvena-forma-12;eq;Sirups
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https://remedium.bg/supravit-imu-s-vit-s-shipka-tb-30br-062769/p
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„Една ябълка на ден държи чичко доктор далеч от мен“. 
Този израз периодично набира популярност в различ-
ни социални медии, използван от модерни инфлуенсъри 
като квинтесенция за съвременния здравословен начин 
на живот. Но доколко добра идея е това?
Имунната система е начинът на организма да се пред-
пази от инфекция и заболяване. Представлява сложна 
мрежа от клетки, тъкани и органи, които се обединяват, 
за да защитават тялото ни от патогени. Имунитетът ни 
се бори с всичко – от вирусите на настинката и грипа 
до сериозните заболявания, като рак. Човешката имунна 
система е сложна и е повлияна от много фактори. Из-
ползваме ваксините за изграждане на имунитет срещу 
специфични заболявания, но другите начини за укрепва-
не на имунната ни система са далеч по-популярни и са 
неразделна част от ежедневието ни. Това са доброто и 
разнообразно хранене, физическата активност, поддър-
жането на здравословно тегло, осигуряването на продъл-
жителен, качествен сън и в същото време избягване на 
прекомерната употреба на алкохол и цигари.
Изграждането на здравословен имунитет е комплексна 
задача. Няма плод, зеленчук, билка, хапче или добавка, 
които да вземете еднократно и бързо да укрепите имун-
ната си система. Правилното хранене е от съществено 
значение за добрата работа на вашата имунна система. 
Ежедневната консумация на празни калории не само 
води до наддаване на тегло, но и може да ви направи 
по-склонни към инфекции. Освен това наднормено те-
гло е свързано с редица здравословни проблеми, които 
също могат тласнат имунната система в нежелана по-
сока.
Една богата на антиоксидантни витамини диета може 
да повиши устойчивостта на организма към инфекции. 
Внесете в менюто си тъмнозелени, червени, жълти и 
оранжеви плодове и зеленчуци, които са пълни с анти-
оксиданти. Цветът на дадено растение се определя от 
фитохимикалите, които съдържа, а някои от тях са свър-
зани с положителни ползи за имунната система. Яжте 
горски плодове, цитрусови плодове, киви, ябълки, чер-
вено грозде, зеле, лук, спанак, сладки картофи и мор-
кови. Колкото по-голямо е разнообразието от различни 
по цвят растения в диетата ви, толкова повече видове 
фитохимикали консумирате. Сред другите подпомагащи 
имунитета храни е и пресният чесън, който доказано 
има антивирусни и антибиотични свойства. Не забравяй-
те и старомодна пилешка супа. Проучванията показват, 

че ако наистина хванете настинка или грип, паничка 
топла пилешка супа може да облекчи възпалението и да 
ви помогне да оздравеете по-бързо.
Витамините и минералите играят жизненоважна роля 
при определянето на функционирането на имунитета, 
като подсилват защитния механизъм на организма. А 
витамините са основна съставка, нужна на тялото за 
нормалното му функциониране. Нашите тела не произ-
веждат повечето витамини: витамините D и С са необ-
ходими за добро здраве и трябва да се приемат редов-
но. Известно е, че витамините А, С, D и Е имат ключови 
роли в имунната система. Витамин А помага за под-
държане на нормалното зрение, кожата, растежа и иму-
нитета. Витамин D3 е от основно значение за доброто 
усвояване на калция, но е и комплексен за имунитета. 
Смята се, че има централна роля във вродената и адап-
тивната имунна система. Витамин С играе голяма роля 
за синтеза на колаген, усвояването на желязото, защита 
на клетките от увреждане и повишаване на имунитета в 
борбата с патогените. Като антиоксидант е от основно 
значение за поддържане на механизмите на имунитета. 
Той помага и за производството на бели кръвни клетки, 
участващи в изграждането на силна имунна система.
Минералите, като мед, желязо, магнезий, цинк, манган, 
селен, хром, са важни за правилното функциониране на 
имунитета. Дефицитът на микроелементи оказва влияние 
върху различни имунни функции, като клетъчен имунен 
отговор и функционирането на NK клетките. Функцио-
нирането на имунната система и способността й да се 
бори с вредни елементи изисква наличието на минерали 
в достатъчни количества. А лесен начин да увеличите 
витамините и минералите е чрез добавки.
Не забравяйте и за вашето чревно здраве. Връзката 
между бактериите в червата и функционирането на иму-
нитета е реална и се подпомага от консумацията на 
растителни фибри.
В заключение може да се каже, че неадекватният прием 
и недостига на витамини и минерали може да доведе до 
потискане на нормалната работа на имунната система. 
В резултат се увеличава рискът от инфекции и влошено 
здраве. Следователно добавките с различни витамини, 
минерали и микроелементи могат да подпомогнат ес-
тествената устойчивост на организма срещу физичните, 
химичните и биологичните патогенетични фактори от за-
обикалящата ни среда. Не забравяйте – най-добре е 
всеки прием да се консултира със здравен специалист.

Добрият имунитет зависи от 
разнообразната диета



Имунна система   www.remedium.bg  

999
1175

819
964

989
1164

1879
2210

3789
4210

1809
2010
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PLASMON Nutri-mune 3 
Мляко за малки деца, 700 г
100 мл от млякото осигуряват 
значителни количества витамини 
A, C и D. За разнообразна 
и балансирана диета и 
здравословен начин на живот.

2423
3029

COLIEF 
Олио за млечни 
крусти, 30 мл

COLIEF Vitamin D3, 
720 капки 
(370 дневни дози)
Подкрепят организма 
при повишени нужди 
от витамин D и при 
установен дефицит.

COLIEF Капки за бебета 
против колики, 15 мл
С неутрална лактаза, 
облекчава коликите, 
подпомага усвояването 
на млечната захар и 
съкращава времето на 
плача.

DOCTOR‘S BEST Витамин D3, 
60 желирани таблетки
Хранителна добавка за деца 
над 4 години. Без глутен и без 
желатин. С натурален плодов 
пектин и аромати.

REGULATIUS, 350 мл
Спомага за: регулиране на 
имунната система; намалява 
оксидативния стрес; има 
противовъзпалителен ефект, 
подходящ при остри вирусни 
инфекции; антибактериален 
ефект; премахва изтощението 
и умората.

ХЮМЕР Спрей за нос за бебета 
и деца, 150 мл
100% чиста морска вода. 
Овлажнява сухата носна лигавица 
и втечнява носния секрет, с 
което улеснява отделянето му.

1398
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1398
1645
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https://remedium.bg/plasmon-nutri-mune-3-mlyako-za-malki-detsa-ot-12-do-24-mesetsa-x700-grama-3708-153193/p
https://remedium.bg/regulatpro-kids-regulatius-sirop-za-ukrepvane-na-imunnata-sistema-h350-ml-149350/p
https://remedium.bg/crosscare-898/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/humer-sprey-za-nos-s-morska-voda-za-bebeta-i-detsa-x150-ml-8749/p
https://remedium.bg/vitamin-d3-zhel-tb-1000iu-60br-doctors-best-064049/p
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БИОТИН 300 μg, 
100 вегетариански таблетки
Допринася за поддържането 
на нормалното състояние на 
кожата, косата и лигавиците 
и за нормалния метаболизъм на 
макрохранителните вещества.

1711
2139

NATURELL Ester-C PLUS, 50 таблетки
Подпомага имунната система и помага 
при състояния като умора и изтощение. 
В сравнение с обикновената аскорбинова 
киселина, формата Ester-C по-бързо се усвоява, 
по-дълго остава в организма, по-добре прониква 
в имунните клетки (левкоцитите).

DOCTOR‘S BEST 
Витамин С 1000 mg, 120 капсули
Витамин С с участието 
на Quali-C осигурява най-
чистата аскорбинова киселина, 
произведена в Шотландия. Не 
съдържа ГМО и не съдържа 
глутен. Подходящ за вегани.

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

1711
2139

NATURELL Органичен ЦИНК + C, 60 таблетки
Подпомага имунната и нервната система. 
Подпомага правилния метаболизъм на 
въглехидратите и мазнините. Допринася за 
намаляване на чувството на умора. Поддържа 
здрави кожата, косата и ноктите.

NATURELL Органичен СЕЛЕН 100, 100 таблетки
Подпомага имунната система. Подпомага 
функцията на щитовидната жлеза. Допринася 
за здрави коса, кожа и нокти.
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https://remedium.bg/gnc-biotin-biotin-za-kosa-kozha-i-nokti-300-mkg-h100-tabletki-12697/p
https://remedium.bg/gnc-vitamin-s-500mg-h100-kapleti-19309/p
https://remedium.bg/ester-s-plyus-tb-50brb-naturell-065487/p
https://remedium.bg/tsink-vit-s-tb-60br-naturell-065489/p
https://remedium.bg/selen-organichen-tb-100br-naturell-065488/p
https://remedium.bg/vitamin-s-kaps-1000mg-120br-doctors-best-064034/p
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1424
1675

https://remedium.bg/zhivi-vitamini-680-grama-h30-kapsuli-9727/p
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БЕТА-КАРОТИН 6 mg, 
100 софтгел капсули
Бета-каротинът (провитамин А) 
допринася за поддържането на 
нормалното зрение.

1652
2065

МЕРЦ Специал, 
60 дражета
Витамини и минерали за 
ежедневно поддържане на 
здравето и красотата на 
косата, кожата и ноктите.

ХОЛИН 250 mg 
100 вегетариански таблетки
Холинът (витамин В4) допринася 
да нормалното функциониране на 
мозъка, черния дроб и сърдечно-
съдовата система.

2647
3309

OPTIME 
Липозомен витамин В12, 100 мл
Липозомите капсуловат 
активното вещество и 
се сливат с клетката, без 
необходимост от храносмилане.

3015
3769

СУПРАДИН Енерджи, 
15 ефервесцентни таблетки
Кажи стоп на умората! 
Мултивитамини и минерали с 
коензим Q10. Клинично доказана 
ефективност от първия прием.

+ ПОДАРЪК чаша.

1259
1399

2121
2495

https://remedium.bg/gnc-beta-carotene-beta-karotin-za-zrenieto-i-ochite-6-mg-h100-kapsuli-12775/p
https://remedium.bg/gnc-holin-grizha-za-mozaka-chernia-drob-i-sartseto-250mg-h100-kapsuli-23891/p
https://remedium.bg/merz-special-drazheta-za-svezha-kozha-blestyashta-kosa-i-zdravi-nokti-h60-tabletki-1089/p
https://remedium.bg/optime-b12-lipozomna-dobavka-s-povishena-usvoimost-h100-ml-146741/p
https://remedium.bg/bayer-supradin-enerdzhi-multivitamini-i-minerali-koenzim-q10-h15-tabletki-367/p
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хиалуронова киселина и мсм биотин + б-комплекс + силиций

рибен колаген 12 500 мг

хиалуронова киселина 75 мг

Рибен Колаген Deluxe® 12500 мг
с хиалуронова киселина 75 мг

20 броя x 25мл
 
 

опаковка за 20 дни / без захар

коса, кожа, нокти и стави

биотин + б-комплекс + силиций

витамини Д и ц + селен и цинк

витамини Д и ц + селен и цинк

рибен колаген 10 000 мг

коса, кожа, нокти и стави

Рибен Колаген Repair® 10000 мг с
хиалуронова киселина 50 мг 500 мл

 

опаковка за 20 дни / без захар

Произведени в швеция

100% натурален цвят и вкус - високи дози хиалурон, биотин, мсм, витамини и минерали

Не съдържат: гмо, лактоза, соя, ядки, глутен, оцветители, пълнители

5252
5835

7124
7915

https://remedium.bg/swedish-collagen/b?sort=discount-desc&#
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МАСЛО ОТ ВЕЧЕРНА ИГЛИКА 
1300 mg, 180 софтгел капсули
Естествен източник на 
гама-линоленова киселина 
(GLA) (омега-6). Допринася за 
поддържането на нормалния 
хормонален баланс и 
благоприятства нормалното 
състояние на кожата.

SENI Lady Plus 
Урологични подложки за жени с лека и средна 
инконтиненция, 15 бр.

ВАГИЗАН 
Овлажняващ крем, 25 г с апликатор
Облекчава симптомите при вагинална 
сухота. Медицинско изделие СЕ 0483.

9148
10165

790
929

1624
1709

С напредването на възрастта при жените приближа-
ва и настъпването на менопаузата, когато хормони-
те започват да намаляват, по-конкретно естроген и 
прогестерон. Но това, което някои жени може да не 
знаят, е, че към тези два хормона се присъединява 
и тестостеронът, който обикновено е свързван с мъ-
жете, и който също започва да намалява. Спадът в 
нивата на хормоните може да доведе до изпитания 
по отношение на сексуалното здраве в две сфери 
на здравето.
На първо място, ниските нива на естроген може 
да причинят проблеми със самата вагинална тъкан, 
предизвиквайки изтъняване и липса на спонгиозност 
и гъвкавост на тъканта. В допълнение, способността 
на жената за вагинална лубрикация може да бъде 
значително отслабена, което да направи половия акт 
неприятен, а понякога и доста болезнен. И обратно, 
тъй като нивата на тестостерон намаляват, жената 
може да изпита промени в сексуалната си отзивчи-
вост, особено в способността й да постигне оргазъм 
или в неговата интензивност.
Но настъпването на средната възраст не означава да 
се сбогувате с това да се чувствате щастливи, увере-
ни и здрави. Благодарение на постиженията в позна-
нията за напредването на възрастта и хормоналното 
здраве, можете да се чувствате на 40+ по-добре, 
отколкото сте се чувствали някога на 30 или дори 
на 20 години. Това ще е като да се върнете към 
безкрайната енергичност, бурното сексуално влече-
ние и бързия метаболизъм, но с добавена мъдрост, 
увереност и комфорт, които идват с житейския опит. 
А това е печеливша комбинация, която определено 
не искате да пропуснете!
Затова е важно, когато имате въпроси или ако имате 
проблеми в тази област, да посетите своя лекар и не 
само да се тествате за възможен дефицит на естро-
ген и прогестерон, но и за дефицит на тестостерон. 
Защото е важно в периодите на перименопауза и 
постменопауза и трите хормона да бъдат баланси-
рани.

Възрастта не е 
пречка да сте 

щастливи, уверени 
и здрави

https://remedium.bg/gnc-women-s-evening-primrose-oil-maslo-ot-vecherna-iglika-1300mg-h180-kapsuli-23208/p
https://remedium.bg/seni-lady-plus-urologichni-podlozhki-za-zheni-s-leka-i-sredna-inkontinentsia-h15-broya-71710/p
https://remedium.bg/dr-wolff-vagisan-ovlazhnyavasht-krem-s-aplikator-h25-grama-10704/p
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https://remedium.bg/search?q=%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%81%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD
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УНИтиърс 
Изкуствени сълзи без консервант 
със защитен, епителизиращ и 
овлажняващ ефект, 10 мл
Хипромелоза 5 mg/ml и 
декспантенол. За възрастни, 
подрастващи и деца.

СИСТЕЙН Ултра
Овлажняващи капки за очи без 
консерванти, 10 мл
Незабавно облекчаване на 
симптомите на сухо око. За 
дълготрайна защита и мощно 
действие.

1 A – клас и група медицинско изделие.

АКУСТИВУМ 
Спрей за уши при ушна кал, 20 мл 
Спомага за поддържане на 
подходяща ушна хигиена, улеснява 
размекването и премахването на 
тапите ушна кал и предотвратява 
натрупването на ушна кал.

COTTON line MAX 
Клечки за уши, 300 бр.
От 100% естествен висококачествен 
памук. Хартиени, биоразградими. 
Микробиологично тествани.

CLEANIC Pure Effect 
Клечки за уши, 200 бр. кръгла кутия 
От 100% памук. С биоразградима клечка, 
направена от захарна тръстика, и в изцяло 
рециклируема опаковка. 191

255
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https://remedium.bg/unimed-pharma-unitiars-kapki-za-ochi-h10-ml-134513/p
https://remedium.bg/akustivum-sprey-20ml-067869/p
https://remedium.bg/sisteyn-ultra-kolir-bez-konservanti-10ml-060302/p
https://remedium.bg/cotton-line-max-biorazgradimi-klechki-za-ushi-x300-broya-155011/p
https://remedium.bg/kliynik-klechki-ushi-pure-effect-200br-kragla-kutia-060977/p
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https://remedium.bg/chlorofresh-33349/b?sort=score-desc&#
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FAMILIA Мюсли, 350 г
Осигурява всички 
необходими хранителни 
вещества за 
индивидуалните нужди. 
Натурални, устойчиви и 
здравословни.
различни видове

VITALIA Мюсли, 320 г
С 30% по-малко 
съдържание на захар. Не 
съдържа палмово масло 
и лактоза. Веган.

ГОЛДИС 
Сухари без захар и сол, 240 г

LINDT Exellеnce 
Черен шоколад, 
100 г
различни видове

За създател на мюслито се смята швейцарският лекар Мак-
симилиан Бирхер-Бенер, който развива идеята в началото 
на 20. век за своите пациенти. Първоначално мюслито е 
известно като даващото здраве диетично хранене с ябълки 
и е сервирано като лесносмилаема вечеря в санаториума му 
край Цюрихското езеро. То е част от неговата диета със су-
рови непреработени храни, която използва при лечението на 
собствената си жълтеница. Прилага го и срещу стомашните 
проблеми на своите пациенти, сред които има и немалко 
известни за времето си личности. Д-р Бирхер-Бенер е убе-
ден, че голяма част от болестите, спохождащи пациентите 
му, може да бъдат облекчени с повече физически упражне-

ния и по-питателна диета.
Като един от първите лекари, които се застъпват за хра-
нене с пълнозърнести храни, д-р Бирхер-Бенер вярва, че 
богата на хранителни вещества диета може по естествен 
път да помогне на хората да се излекуват и да попречи на 
развитието на болестите. И това е така, защото мюслито е 
пълно с основни хранителни вещества за здравето на чер-
вата, имунната и сърдечно-съдовата система, осигурявайки 
им фибри, витамини и минерали. Мюслито в неговата мо-
дерна разновидност (със сушени плодове) става популярно 
на Запад около 1960 г. като част от повишения интерес към 
здравословните диети.

Здравословно хранене – мюсли
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https://remedium.bg/familia-myusli-s-lyuspi-youthful-sas-superhrani-350gr-066316/p
https://remedium.bg/papadopoulos-goldies-pshenichni-suhari-bez-dobaveni-zahar-i-sol-x240-grama-151524/p
https://remedium.bg/lindt%20/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/vitalia-crunchy-muesli-kranchi-myusli-s-kapina-i-malina-x320-grama-140370/p
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ЧИСТОТА И СВЕЖЕСТ 
ОТ АРКТИЧЕСКАТА ПРИРОДА

Почистването на кожа е основната стъпка в правилната грижа. 
Деликатните формули от Lumene са обогатени с натурални съставки от арктическата 

природа. Ефективно премахват грима и оставят кожата свежа и сияйна.

[KIRKAS]
ОЗАРЯВАЩА ПОЧИСТВАЩА 

ПЯНА С ВИТАМИН C 
За нормална кожа

Почиства нежно и ефективно, без да 
изсушава кожата. Поддържа естестве-
ната хидролипидна бариера на кожата 
и в същото време й придава усещане за 
чистота, мекота и свежест.

[HELLA]
ОВЛАЖНЯВАЩА 

ПОЧИСТВАЩА ПЯНА
за суха и нормална кожа

Ефективно премахва гримa, замърся-
ва  нията и излишния себум. Поддържа 
вод ния баланс на кожата и не нарушава 
естествената защитна бариера на епи-
дермиса. 

[PUHDAS]
ДЪЛБОКО

ПОЧИСТВАЩА ПЯНА 
за мазна и комбинирана кожа 

Ефективно почиства запушените пори, 
предотвратявайки появата на черни точ-
ки. Премахва излишното омазняване, 
оста вяйки кожата, гладка, матирана, с 
естест вено сияен тен.

| 150 мл
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https://remedium.bg/search?q=lumene%20%D0%BF%D1%8F%D0%BD%D0%B0
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Изравняващ тена 
концентрат  

за хиперпигментирана 
кожа - Тъмни петна 

30 ml 

Капки за локално прило-
жение против тъмни 

петна за хиперпигмен-
тирана кожа 

Капка в целта - 15 ml 

Защитен крем про-
тив тъмни петна с 
UV защита SPF 50  

за хиперпигментирана 
кожа - 40 ml

Озаряващ почистващ  
крем- Дневен пилинг 

за 
хиперпигментирана 

кожа  - 150 ml

*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 производ-ствена партида 
се анализира, за да се осигури съдържание на никел под 0,00001%.

DEFENCE HYDRA5
Тестван 

за никел**

НЕ СЪДЪРЖА
Консерванти

Парфюми
Глутен*

ТЕРАПИЯ СРЕЩУ ХИПЕРПИГМЕН-
ТАЦИЯ ЗА ВСИЧКИ ТИПОВЕ КОЖА

• Намалява видимостта на тъм-
ните петна за 8 седмици °

• Предпазва кожата от хипер-
пигментация

• Изравнява равномерно тена, ко-
жата изглежда сияеща и млада

In vivo test върху 30 лица, прилагайки защитен крем Skin-evening concentrate два пъти на ден и  Anti-dark spots Protective Cream SPF 50 веднъж дневно.
* 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 производ-
ствена партида се анализира, за да се осигури съдържание на никел под 0,00001%.

НАМАЛЯВА ТЪМНИТЕ ПЕТНА, 
ИЗРАВНЯВА И ИЗСВЕТЛЯВА 

ТЕНА НА КОЖАТА.

СПЕЦИАЛНО СЪЗДАДЕНА 
ЗА ЧУВСТВИТЕЛНА КОЖА

DEFENCE HYDRA5
Тестван 

за никел**

НЕ СЪДЪРЖА
Консерванти

Парфюми
Глутен*

ТЕРАПИЯ СРЕЩУ ХИПЕРПИГМЕН-
ТАЦИЯ ЗА ВСИЧКИ ТИПОВЕ КОЖА

• Намалява видимостта на тъм-
ните петна за 8 седмици °

• Предпазва кожата от хипер-
пигментация

• Изравнява равномерно тена, ко-
жата изглежда сияеща и млада

In vivo test върху 30 лица, прилагайки защитен крем Skin-evening concentrate два пъти на ден и  Anti-dark spots Protective Cream SPF 50 веднъж дневно.
* 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 производ-
ствена партида се анализира, за да се осигури съдържание на никел под 0,00001%.2687
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https://remedium.bg/b-lucent-33320/b?sort=score-desc&#
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Цветът на кожата ни се определя от специално вещество 
– пигмент, наречен меланин, който се произвежда от клет-
ките на меланоцитите. Основната функция на меланоцитите 
е защитна, те предпазват кожата от вредното въздействие на 
ултравиолетовото лъчение. Например, меланиновата пигмента-
ция под въздействието на слънчевите лъчи или при посещение 
на солариум е известна като тен. Така кожата ни реагира на 
„бомбардирането“ с ултравиолетово лъчение. Процесът на ес-
тествено производство на меланин се регулира от съответните 
системи в тялото и, подобно на всеки друг физиологичен 
процес, е възможно понякога да не проработи правилно. Не-
правилната пигментация е свързана с грешното функционира-
не на меланина, което води или до хиперпигментация (тъмни 
петна) или до депигментация на кожата (по-светли петна). Във 
втория случай най-вероятно става дума за заболяване – ви-
тилиго или албинизъм, което трябва да бъде лекувано. При 
хиперпигментацията появилите се контрастни пигментни петна 
могат да са с различни размери и форми.
Пигментацията не е вредна и обикновено не е признак на 
сериозно медицинско състояние. В някои случаи потъмнелите 
участъци от кожата изчезват сами, но често това е по-веро-
ятно да не се случи без полагане на специални грижи. Сред 
най-честите са следните видове пигментни петна:
• Бенки или рождени белези, като и двете могат да се видят 
веднага при раждането или да се появят по-късно в живота. 
Тези малки, леко изпъкнали петна, са кафяви, кафяво-червени 
или розови. Колкото по-тъмен е цветът на бенката, толкова 
по-висока е концентрацията на меланин в нея. В „спокой-
но“ състояние бенките са безвредни, но ако формата им се 
промени или се появят неприятни усещания (като сърбеж, 
изтръпване, кървене), трябва незабавно да се консултирате 
с лекар.
• Лунички, особено изразени по кожата на лицето през про-
летта. Често причината за появата на лунички е генетично на-
следена. Те почти винаги украсяват кожата на хора с червена 
коса, но с първите лъчи на пролетното слънце могат да се 
появят по лицата на всички останали хора.
• Старческа пигментация – малки петънца по лицето и ръце-
те, появяващи се в напреднала възраст. Те се характеризират 
с неправилна форма и неравномерна сянка, като се появяват 
най-често по откритите, изложени на ултравиолетово лъчение 
зони на тялото. Забавяне на метаболизма, хронични заболява-
ния и нарушена обмяна на меланин са причините за появата 
им. Засегнати обикновено са челото и зоните около очите, 
деколтето, устните и бузите, както и ръцете.
• Пигментните петна в резултат на прекомерен тен са един 
вид сигнал за помощ от кожата ни, заради пренасищането й 
с ултравиолетова светлина.

• Пигментация при бременност се причинява от интензивна-
та работа на надбъбречните жлези през периода на износване 
на плода.
• Има и пигментация на кожата, свързана със заболявания 
на вътрешните органи - черен дроб, жлъчния мехур, сто-
машно-чревния тракт.
• Пигментация на кожата под влияние на химикали – напри-
мер при използване на нискокачествена козметика или при 
хора, работещи в химически индустрии с агресивни веще-
ства. Освен това появата на пигментни петна по кожата може 
да бъде причинена от:
• авитаминоза, свързана с недохранване или нарушена пра-
вилна абсорбция на витамини;
• приемане на някои хормонални лекарства, включително 
перорални контрацептиви;
• свръхчувствителност при носене на бижута, която включва 
никел, мед, желязо и дори злато или сребро.
В допълнение, тъмни петна могат да останат върху кожата 
след неуспешно екструдиране на акне или отстраняване на 
някои неоплазми.
Какво може да предприемете като превенция срещу появата 
на нежелани кожни петна:
• правилно хранене, богато на плодове и зеленчуци с ес-
тествено „избелващо“ действие: цитрусови плодове, ананас, 
касис, грозде, чушки, краставици, магданоз, кисело зеле;
• допълнителен прием на ниацин (витамин B3) и витамин C;
• използване на слънцезащитни продукти и ежедневна грижа 
за кожата с помощта на висококачествена козметика;
• при предразположение към появата на хиперпигментация 
е препоръчително да се откажете или поне да намалите упо-
требата на кафе.
Въпреки навременната превенция, ако все още се появяват 
пигментни петна, съвременните методи за справяне с хипер-
пигментацията идват на помощ. Те включват:
• професионални избелващи маски, кремове и серуми;
• разнообразие от химически пилинги;
• лазерно „подмладяване“ на кожата, което включва ефектив-
ното премахване на ненужните количества пигмент;
• микродермабразио процедури за изравняване тена на ко-
жата;
• криоапликация и криомасаж.
За да могат козметичните продукти да бъдат ефективни в този 
сложен процес, в тях се влагат различни активни съставки със 
синергично действие. Комбинирането им цели да се проти-
водейства на процеса на свръхпроизводство на меланин, като 
същевременно се благоприятства обновяването на епидерми-
са. И запомнете, че само дерматолог може да определи дали 
реално страдате от хиперпигментацията.

Пигментация – тъмни и светли петна по кожата
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L’ACTION Озаряваща стик маска 
за лице с розова глина и захарна 
тръстика, 30 г
Разкрива естествения блясък на 
кожата, като същевременно й 
придава интензивна свежест.

1575
1969

БИЛЕ 
Интензивен избелващ 
серум за лице, 30 мл

932
1165

АХРОМИН 
Избелващ крем, 45 мл

L‘ORЕAL Дневен/нощен 
ревитализиращ крем, 50 мл
Антиоксидантен комплекс за 
обновяване на клетките на 
кожата.

FITO 
Азовска синя глина с комплекс 
от микроелементи, 100 г
Осигурява интензивна 
грижа за кожата, изглажда 
фините бръчки, повишава 
еластичността и запазва 
влагата в нея.

172
215

EVELINE Хидратиращ/
мултихидратиращ крем за лице с 
органично кокосово масло, 50 мл

2634
3099

268
315

985
1159

https://remedium.bg/l-action-by-mediatic-labs-353/b
https://remedium.bg/loreal-age-perfect/b?sort=score-desc&#postFilters=category;eq;5ecc32db6af72c3ad4d45ce4
https://remedium.bg/bile-intenziven-izbelvasht-serum-za-litse-h30-ml-11064/p
https://remedium.bg/fito-glina-maska-litse-tyalo-sinya-azovska-100g-2401-064546/p
https://remedium.bg/achromin-izbelvasht-krem-za-litse-i-tyalo-s-uv-filtri-h45-ml-1941/p
https://remedium.bg/eveline-rich-coconut/b?sort=score-desc&#postFilters=category;eq;5ecc32db6af72c3ad4d45ce4
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https://remedium.bg/deva-natural/b?sort=score-desc&#postFilters=category;eq;5ecc303c6af72c3ad4d45a82
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CLEANIC Pure Effect Тампони за 
почистване на грим, 
120 бр.
2+1 пакета
Вълнообразната повърхност 
разпространява козметичния 
продукт върху лицето и 
почиства без остатъци.

*Отстъпката е от стойността на комплекта. 615
769

BEAUTY FORMULAS Charcoal Детоксикиращи 
мокри кърпи за лице с активен въглен, 25 бр.
Отлично премахват натрупалите се 
замърсявания, грим и други вредни естества 
от кожата. Отстраняват омазняването и 
придават дълготрайно усещане за свежест и 
чистота.

TITANIA 2950 Двустранна пинсета за вежди
С два различни края, с които перфектно да се 
справите с нежеланите косъмчета. Единият 
край е със заострен връх, а другият – със 
скосен. 759

949

BIONIKE Defence Color Infinity 
Спирала за мигли за дължина и 
подчертаване, 11 мл
Разресва миглите, оформя ги и 
ги прави по-дълги само с няколко 
нанасяния.
черна

2639
3299

BIONIKE Defence Color 3D Volume 
Спирала за мигли с 3D ефект, 
11 мл
С едно движение осигурява 
обемни, дълги и извити мигли 
за интригуващ и съблазнителен 
поглед.
черна/черна водоустойчива 

2639
3299

BIONIKE Defence Color Volume 
Спирала за обем, с ефект 
изкуствени мигли, 8 мл.
Осигурява незабавен ефект на 
фалшиви мигли, интензивен обем 
и интригуващ поглед.
черна/черна водоустойчива 

2639
3299

244
349

*

https://remedium.bg/cleanic-pure-promo-paket-pochistvashti-tamponi-za-grim-3h120-br-129049/p
https://remedium.bg/defence-color-33322/b?sort=discount-desc&#postFilters=category;eq;5ecc339a6af72c3ad4d45dcd
https://remedium.bg/beauty-formulas-charcoal-detoksikirashti-mokri-karpi-za-litse-s-aktiven-vaglen-h25-broya-146525/p
https://remedium.bg/titania-essentials-pinseta-za-oformyane-na-vezhdi-model-2950-h1-broy-140585/p
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1199
1499

501
589 629

699

730
859

667
785

584
649

https://remedium.bg/search?q=nivea%20sensitive%20pro
https://remedium.bg/nivea-22/b
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GILLETTE King C  
Самобръсначка с 1 ножче, 1 бр.

2367
2959

DUREX 
Висококачествени презервативи, 
10 бр.
Осигуряват ефективна защита 
и максимално истинско усещане.  
Изключително деликатни са към 
кожата.

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

ADIDAS 
Тоалетна вода, 
100 мл 
различни аромати

BIC Flex 5 Hybrid 
Система с 
2 резервни глави, 1 бр.
5 подвижни нанотехнологични 
остриета за изключително 
гладко бръснене. 1 прецизно 
острие за точно оформяне. 
Овлажняваща лента с алое вера 
и витамин Е.

1343
1679

S.OLIVER Pure Sense 
Мъжка тоалетна вода, 
30 мл

3620
4525

1432
1909

1300
1529

1205
1339

https://remedium.bg/zhilet-s-chka-king-c-1br-1n-066075/p
https://remedium.bg/durex-real-feel-prezervativi-h10-broya-43164/p
https://remedium.bg/alpecin-c1-energizirasht-shampoan-za-mazhe-s-kofein-protiv-kosopad-h250-ml-79608/p
https://remedium.bg/bik-samobrasnachka-5-hybrid-flex-1br-2n-066054/p
https://remedium.bg/adidas-3395/b#postFilters=category;eq;5ecc33046af72c3ad4d45d14
https://remedium.bg/s-olivar-pure-sense-men-edt-30ml-064115/p


Мама и бебе   www.remedium.bg  

3689
4099

3059
3399

395
465

https://remedium.bg/pampers-2804/b?sort=discount-desc&#
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SENSITIVE за новородени 
(0-12 м) със защитен крем 
против подсичане, 60 бр.
100% памук, продукт без 
съдържание на пластмаса.

CHAMOMILE за кърмачета 
и малки деца с успокояващи 
свойства, 80 бр.
Със съдържание на 
растителни влакна.

ECOLIFE за кърмачета и 
малки деца, 60 бр.
С неутрално pH 5,5. 
100% органичен памук.

SEPTONA Sensitive Бебешки кърпички
0% алергени, 0% алкохол, 0% сапун. Дерматологично тествани.

PUFIES Детски пелени
Новите пелени Pufies – 
меки като дрешки, вече 
с три каналчета за по-
бързо попиване.
GIANT PACK 
(размери от 1 до 6)

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

PUFIES Детски гащи
Новите гащички Pufies 
– вече с две бариери 
против протичане.
GIANT PACK 
(размери 4, 5 и 6)

2740
3425

БЕБЕЛАН 
Влажни кърпи със сребърна вода, 60 бр.

311
389

259
345

259
345

292
389

2650
2789

717
755

https://remedium.bg/septona-509/b?sort=discount-desc&#postFilters=category;eq;5ecc32d56af72c3ad4d45cdc
https://remedium.bg/pufies-2787/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/babylino-3508/b
https://remedium.bg/bebelan-mokri-karpi-silver-water-60-broya-057330/p
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За здравословен растеж,
         Вашето дете се нуждае от
  7 пъти повече витамин D, 
      отколкото Вие.

hipp.bg
1937
2279

https://remedium.bg/hipp-10/b
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BELLA Mamma 
Подплънки за кърмачки, 
30 бр.

316
395

SEBAMED Baby 
Бебешки лосион за тяло, 
400 мл

ТЬОПФЕР БИО 
Млечна каша 6+ м, 200 г
с плодове ябълка, банан и 
портокал/с пълнозърнест 
овес, ябълка и ванилия

TOMMEE TIPPEE Хигиенен 
комплект за грижа за 
новородено
Съдържа: дигитален 
термометър, бебешка 
нокторезачка, пила за нокти 
(2 бр.), четка за зъби, бебешка 
ножичка със заоблени краища, 
комплект четка с изкуствен 
косъм и гребен, аспиратор 
за нос.

4831
6039

CHICCO Електрически 
стерилизатор 2в1
Стерилизира до 6 шишета за 
хранене. Може да се използва 
в цял и в компактен размер.

HUMANA Зърнена каша, 200 г
С ценни хранителни 
вещества, необходими за 
пълноценното развитие на 
детето. Подбрани зърнени 
храни, без добавена захар или 
аромати.

3127
3679

7884
9275

557
655

611
679

https://remedium.bg/bella-mamma-podplanki-za-karmachki-h30-broya-144337/p
https://remedium.bg/chicco-elektricheski-sterilizator-2-v-1-15288/p
https://remedium.bg/sebamed-baby-bebeshki-losion-za-tyalo-x400-ml-139008/p
https://remedium.bg/tommee-tippee-essentials-higienen-komplekt-za-bebeta-5745/p
https://remedium.bg/topfer-mlechna-kasha-s-yabalka-banan-i-portokal-za-bebeta-nad-6-mesetsa-x200-grama-16393/p
https://remedium.bg/humana-bezmlechna-kasha-s-elda-sled-4-mesechna-vazrast-x-200gr-135107/p
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1249
1469

1175
1469

831
1039

https://remedium.bg/ikarov-31/b?sort=discount-desc&#
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... с мисъл за вас!

https://remedium.bg/
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368
409

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


Грижа за дететоwww.remedium.bg  

БОЧКО 
Детска паста за зъби ягода, 
75 мл
Предотвратява развитието на 
кариес и се грижи за здравето 
на венците посредством 
включения флуор.

БОЧКО Детска паста за зъби с 
аромат на дъвка, 75 мл
Специалната формула се грижи 
за ежедневната хигиена на 
детските зъбки и венци.

БОЧКО 
Детска паста за зъби, 75 мл
Свежият вкус и приятен аромат 
помагат за приучване към 
редовна устна хигиена.

167
209

NIVEA Kids 2in1 
Душ гел и шампоан, 
500 мл
Спомага лесното 
разресване на 
косата. Неутрално 
pH. Формула без 
сапун.

NATURAVERDE Kids 
Детски балсам за усти с масло 
от карите SPF15, 5,7 мл
Поддържа естествения процес 
на хидратация на устните, 
предпазва от напукване и 
изсушаване.
различни герои

501
589

365
429

167
209

167
209

https://remedium.bg/bochko-3138/b#postFilters=category;eq;5ecc33c66af72c3ad4d45e03
https://remedium.bg/search?q=nivea%20kids
https://remedium.bg/naturaverde-kids-5000/b#postFilters=category;eq;5ecc32e06af72c3ad4d45ceb
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176
235

319
425

247
329

https://remedium.bg/search?q=%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%20%D1%80%D1%8A%D1%86%D0%B5
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BIONIKE Triderm 
Защитен крем за ръце за 
чувствителна и нетолерантна 
кожа, 50 мл

1724
2155

NEUTROGENA Norwegian 
Formula Крем за ръце 
и нокти/за ръце за 
възстановяване, 75 мл

MEDISKIN 
Крем за крака, 
75 мл

BIONIKE Defence Body Drain 
Гел за крака за облекчаване на 
умората, 100 мл 
За чувствителна и 
нетолерантна кожа.

WellsaCare Крем-вазелин, 50 мл
Омекотява и подхранва кожата.
различни видове

FOOTNESS 
Део спрей за крака, 125 мл
С доказана 24-часова 
защита срещу изпотяване и 
неприятни миризми.

495
619

1397
1995

761
1015

296
395

225
265

https://remedium.bg/bionike-triderm-krem-za-ratse-zashtiten-50ml-059581/p
https://remedium.bg/bionike-defence-body-drain-gel-umoreni-kraka-100ml-db121713-060554/p
https://remedium.bg/neutrozhena-krem-ratse-nokti-75ml-060258/p
https://remedium.bg/search?q=wellsacare
https://remedium.bg/footness-protection-deo-sprey-za-kraka-x125-ml-149987/p
https://remedium.bg/mediskin-db-omekotyavasht-krem-za-kraka-s-5-urea-za-diabetitsi-h75-ml-70176/p
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652
815

852
1065

935
1169

532
665

940
1175

311
389

https://remedium.bg/search?q=perlier%20caribbean%20vanilla
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PALMOLIVE 
Душ гел, 500 мл
различни видове

559
699

OLD SPICE 
Душ гел, 400 мл
различни видове

FELCE AZZURRA 
Душ гел за баня и 
вана, 650 мл
Гъста емулсия, 
гарантираща богата 
пяна, подходяща и за 
вана. Сатенен ефект 
върху кожата.

500
625

LUX Botanicals 
Душ гел за тяло с масло от чаено 
дърво и фрезия, 500 мл
Нежна грижа за кожата с аромат 
на екзотични цветя и съставки от 
естествен произход.

TESORI D‘ORIENTE 
Душ крем, 250 мл
различни видове

TREACLEMOON 
Душ гел, 500 мл
различни видове

767
959

615
879

НОВО

662
779

433
509

https://remedium.bg/palmolive-3359/b?sort=discount-desc&#postFilters=category;eq;5ecc33206af72c3ad4d45d35
https://remedium.bg/luks-dush-gel-freesia-tea-tree-oil-500ml-066749/p
https://remedium.bg/tesori-d-oriente-3456/b?sort=discount-desc&#postFilters=category;eq;5ecc33206af72c3ad4d45d35
https://remedium.bg/old-spice-2823/b?sort=discount-desc&#postFilters=category;eq;5ecc33206af72c3ad4d45d35
https://remedium.bg/felche-azzurra-dush-gel-pyana-za-vana-black-orchid-650ml-056982/p
https://remedium.bg/treaclemoon-night-beach-kiss-dush-gel-za-tyalo-s-aromat-na-morski-briz-h500-ml-154051/p
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DOVE Део спрей, 150 мл
Осигурява 48-часова 
защита против изпотяване 
и неприятни миризми. 
Съдържа витамин Е и 1/4 
хидратантен крем, които 
се грижат за кожата на 
подмишниците.
различни видове 

LYCIA 
Дезодорант
Рол-он, 50 мл
Спрей без газ, 75 мл
Спрей, 150 мл 
различни видове

455
569

SCOTTISH FINE SOAPS Calluna 
Botanicals Подхранващ крем 
за тяло, 300 мл
Нежен, естествено 
овлажняващ лосион за тяло 
с богата формула.

2423
3029

ADIDAS 
Део спрей за мъже, 
150 мл
различни видове

VENUS Snellente Anticellulite 
Дрениращ лосион за 
отслабване, 400 мл

1351
1689

559
799

526
619

https://remedium.bg/dove-2834/b?sort=discount-desc&#postFilters=attr.vidove-dezodoranti-15;eq;sprey-dezodorant-15
https://remedium.bg/lycia-3348/b#postFilters=category;eq;5ecc33246af72c3ad4d45d3a
https://remedium.bg/adidas-3395/b?sort=discount-desc&#postFilters=attr.vidove-dezodoranti-15;eq;sprey-dezodorant-15
https://remedium.bg/skotish-calluna-botanicals-krem-tyalo-300ml-060463/p
https://remedium.bg/venus-snellente-drenirasht-losion-za-otslabvane-h400-ml-150061/p
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GILLETTE Power Beads 
Део гел против 
изпотяване, 75 мл
различни видове

BU 
Тоалетна вода, 50 мл
различни аромати

1692
2115

BIONIKE Defence Deo Рол-он 
против изпотяване, 50 мл

1367
1709

NEUTROGENA Cica 
Многофункционален балсам за 
интензивно възстановяване с 
пантенол, 100 мл
Незабавно успокоява, облекчава 
и предпазва сухата и сърбяща 
кожа. За цялото тяло.

NEUTROGENA 
Norwegian Formula 
Лосион/Олио-лосион 
за тяло за суха кожа, 
400 мл
Хидратация за 48 часа.

539
599

832
1109

1039
1599

https://remedium.bg/search?q=bionike%20defence%20deo%20%D1%80%D0%BE%D0%BB-%D0%BE%D0%BD
https://remedium.bg/gillette-8/b#postFilters=category;eq;5ecc33226af72c3ad4d45d37
https://remedium.bg/neutrozhena-nf-krem-intense-repair-cica-balsam-100ml-062941/p
https://remedium.bg/neutrozhena-nf-losion-tyalo-sk-400ml-062062/p
https://remedium.bg/search?q=b.u.%20%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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877
1169

1537
2049

3184
4245

989
1319

1154
1539 1424

1899

https://remedium.bg/ekre-741/b?sort=discount-desc&#
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Сет от укрепващ ˉампоан и 
укрепващи ампули за сезонен или 

временен косопад 
за чувствителна кожа и отсла∙ена 

коса 
21 ампули( 6 ml) + 200 ml

Укрепващ 
ˉампоан
за чувствителна 
кожа и отсла∙ена 
коса
200 ml

Шампоан за 
чуплива и 

изтъняла коса 
200 ml

РЕШЕНИЕ ЗА ЗДРАВА 
И КРАСИВА КОСА

1392
1989

1663
2079

5242
7489

https://remedium.bg/bionike-3200/b?sort=discount-desc&#postFilters=category;eq;5ecc334b6af72c3ad4d45d6a&postFilters=category;eq;5ecc334f6af72c3ad4d45d6e
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982
1155

866
1019

807
949

https://remedium.bg/maiandra-880/b?sort=discount-desc&#
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3 CHENES 
Color & Soin 
Боя за коса, 
135 мл
различни нюанси

WELLA Wellaton 
Боя за коса
различни нюанси

APHRODITA 
Оцветяваща къна, 50 г
Придава блясък на 
косата, заздравява 
косъма, засилва 
растежа и има 
противопърхотен 
ефект.

295
369

3 CHENES Color&Soin Спрей за коса, 75 мл
Идеално покрива корените на косата за естествен вид и
равномерен резултат. Предлага се в 6 нюанса.

L‘OREAL Paris Elseve 
Шампоан, 400 мл 

711
889

ELEA Proffesional 
Colour&Care 
Крем-боя за коса
С професионална формула 
за перфектен цвят 
и грижа, специално 
разработена от 
фризьори и колористи за 
домашна употреба.

1774
2365

586
689

424
499

https://remedium.bg/3chenes-laboratoires-1064/b#postFilters=category;eq;5ecc30396af72c3ad4d45a7e
https://remedium.bg/wellaton/b?sort=score-desc&#
https://remedium.bg/elsev-shampoan-hyaluron-plump-400ml-064973/p
https://remedium.bg/search?q=elea%20professional&sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/ventoni-rudozem-121/b#postFilters=category;eq;5ecc33636af72c3ad4d45d87
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КУПИ ПРОДУКТ

ОТ АПТЕКИ РЕМЕДИУМ 
И МОЖЕШ ДА

СПЕЧЕЛИШ

Период на кампанията: 01.10 – 31.10.2022 г. За участие е необходима покупка на продукт Syoss от аптеки Ремедиум за поне 2 лв. Пълните 
правила може да намерите на www.syoss-promo.bg Наградата е кутия, съдържаща: шампоан, балсам и интензивен балсам Syoss Keratin. 
Изображението е с илюстративна цел и може да се различава от реалната награда. Организатор на кампанята е Хенкел България ЕООД.

SYOSS OLEO INTENSE  
боя за коса,  
различни  
нюанси

SYOSS 
шампоан,  
750 мл,  
различни видове

SYOSS  
маска за коса, 

500 мл,  
различни видове

SYOSS  
шампоан/балсам,  
440 мл,  
различни видове

БЕЗ 
АМОНЯК

4-в-1 
УПОТРЕБА

ВЪЗСТАНОВЯВА

XXL 
РАЗФАСОВКА

SYOSS  
сух шампоан, 200 мл,  

различни видове

SYOSS  
стилизанти, 

различни 
видове

ОЩЕ 
ЕДИН ДЕН 
СВЕЖЕСТ

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

www.syoss-promo.bg

48 ч МЕГА 
СИЛНА 

ФИКСАЦИЯ

СПЕЦИАЛЕН КОМПЛЕКТ  
SYOSS KERATIN

790
1129

607
809 647

809

764
899

997
1329

668
835

https://remedium.bg/syoss-1614/b
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HEAD&SHOULDERS 
DermaX PRO 
Шампоан, 300 мл
различни видове

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

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

PARUSAN – комплексна терапия против oредяваща коса и косопад.

КЕТОЗАЛ 2% 
Лечебен шампоан против 
пърхот, 60 мл
За лечение и профилактика на 
пърхот, себорейни дерматити и 
разноцветен лишей.

Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 
12 години. Съдържа кетоконазол. Преди употреба прочетете 
листовката. А245/12.12.2013

VICTORIA BEAUTY 
Ампули против косопад, 
5 бр. х 10 мл
Спрете сезонния косопад с 
мощна укрепваща грижа за 
трайно здрава коса.

Филмирани 
таблетки, 42 бр.

HERBAL TIME 
Обогатена хининова вода за 
коса с кофеин и витамини, 
200 мл
Подходяща за чувствителен 
и алергичен скалп.

727
855

683
975

1754
1949

1754
1949

1052
1169

934
1099

251
295

https://remedium.bg/hed-end-sholdars-shampoan-dxp-soothe-300ml-066739/p
https://remedium.bg/parusan-3186/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/victoria-ampuli-protiv-kosopad-s-platsenta-i-vitamini-5-broya-h10-ml-5908/p
https://remedium.bg/himaks-farma-ketozal-2-lecheben-shampoan-za-kosa-h60-ml-11984/p
https://remedium.bg/herbal-time-hininova-voda-za-kosa-protiv-kosopad-h200-ml-144282/p


Устна хигиена   www.remedium.bg  

Осигурете пълна защита
на вашите чувствителни зъби.

Стоматолозите
препоръчват:
Сменяйте четката
си за зъби
всеки 3 месеца 

728
809

611
679

557
619

https://remedium.bg/elmex-3573/b?sort=discount-desc&#
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844
1125

1042
1389

997
1329

689
919

616
725

https://remedium.bg/gum-736/b?sort=discount-desc&#
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876
1095

https://remedium.bg/listerine-2780/b?sort=discount-desc&#


Устна хигиенаwww.remedium.bg  

CURAPROX CS 5460 ultra soft 
Четка за зъби, 3 бр.
Венците ви ще се влюбят в тази 
четка! Със своите 5460 фини и гъсто 
разположени Curen влакна, всяко 
с дебелина 0,1 mm, тя е толкова 
нежнa към венците и същевременно 
толкова силна срещу плаката!

COREGA 
Почистващи 
таблетки за 
протези, 30 бр.

VITIS orthodontic Ежедневна грижа за предпазване на венците и зъбите по време на носене на брекети.

860
1075

716
895

CURAPROX Perio Plus Regenerate 
Антибактериална вода за уста, 200 мл 
Без алкохол, комбинираща хлорхексидин 
и биофлавоноиди от червен портокал за 
ефективна защита срещу широк спектър 
от микроорганизми. С добавена хиалуронова 
киселина за ускоряване регенерацията на 
меките тъкани след дентална хирургия.

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

Паста за зъби, 
100 мл

Ортодонтска 
четка за зъби, 
1 бр.

Ортодонтски 
восък, 2 бр.

743
929

1898
2109

1312
1749

602
669

518
609

https://remedium.bg/kyuraproks-voda-za-usta-pp-regenerate-chx-0-09-200ml-066357/p
https://remedium.bg/curaprox-5460-ultra-soft-chetka-za-zabi-h3-broya-15556/p
https://remedium.bg/corega-tablete-4in1-za-barzo-pochistvane-na-chastichni-protezi-s-troyna-mentova-svezhest-h30-tabletki-12925/p
https://remedium.bg/search?q=vitis%20orthodontic
https://remedium.bg/parodontax-herbal-fresh-pasta-za-chuvstvitelni-zabi-i-ventsi-s-menta-dzhindzhifil-i-evkalipt-h75-ml-148384/p
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679
849 1767

2079

https://remedium.bg/oral-b-384/b?sort=discount-desc&#
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PHILIPS SONICARE 
Електрическа звукова четка 
за зъби, 2 бр.
Звуковата технология, 
съчетана с действието на 
четката, нежно премахва 
плаката до 3 пъти по-добре 
от ръчната четка за зъби.

15492
19365

HIMALAYA Gum Expert 
Паста за зъби, 75 мл
Билкова формула за дълготрайна свежест и 
цялостна защита на зъбите. Грижа за здравето 
на венците, която укрепва и заздравява зъбите.
различни видове 375

469

SPLAT Special Blackwood 
Паста за зъби, 75 мл
Ефективно избелване на емайла, максимално 
отстраняване на плаката и дълготрайна 
свежест.

BEVERLY HILLS Formula Perfect 
White Избелваща паста за 
зъби, 100 мл
различни видове

1068
1335

FITO 
Пудра за зъби за пушачи, 75 г
Не само ефективно премахва плаката от 
зъбите, но и освежава устната кухина, 
предпазва зъбите от кариеси и предотвратява 
появата на зъбен камък. 172

215

929
1239

https://remedium.bg/filips-set-el-chetka-zabi-sonicare-hx3675-15-2br-065301/p
https://remedium.bg/splat-blackwood-izbelvashta-pasta-za-zabi-s-ekstrakt-ot-cherno-darvo-h75-ml-19379/p
https://remedium.bg/himalaya-izbelvashta-pasta-za-zabi-bez-fluorid-h75-ml-22533/p
https://remedium.bg/bevarli-hils-perfect-white-extreme-amethyst-pz-100ml-062885/p
https://remedium.bg/fito-pudra-zabi-izbelvashta-pushachi-75g-2305-064568/p
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439
549

252
315

415
519

https://remedium.bg/search?q=dental%20biovital
https://remedium.bg/pomorin-3323/b?sort=discount-desc&#


Устна хигиенаwww.remedium.bg  

AQUAFRESH 3в1 
Паста за зъби, 125 мл
Семейна паста за зъби с тройна защита. 
Със свеж ментов вкус или избелваща. 

AQUAFRESH 
Четка за зъби, 3 бр.

WELLSAGREEN 
Бамбукова четка за зъби 
за възрастни/деца с 
импрегниран в косъмчетата 
активен въглен, 1 бр.

COLGATE Max White Паста за зъби, 75 мл 
Клинично доказана формула, която 
действа нежно за премахване на 100% от 
повърхностните петна и възстановяване на 
естествената белота на вашите зъби. 399

499

DENTAL 
Четка за зъби, 1 бр.
различни видове

247
329

251
359

412
549

322
379

https://remedium.bg/akva-fresh-active-fresh-125ml-pz-060995/p
https://remedium.bg/aquafresh-flex-chetka-za-zabi-medium-h2-1-broya-136040/p
https://remedium.bg/kolgeyt-maxwhite-clay-minerals-75ml-pz-060261/p
https://remedium.bg/dental-sensitive-antibakterialna-chetka-za-chuvstvitelni-zabi-i-ventsi-h1-broy-131191/p
https://remedium.bg/search?q=wellsamed%20%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B7%D1%8A%D0%B1%D0%B8%20wellsagreen
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449
499

https://remedium.bg/libresse-2423/b?sort=discount-desc&#
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О.В. Organic Normal/Super 
Дамски тампони от 100% биопамук, 16 бр.
Сертифицирани от Ecocert Greenlife. 
Хипоалергенни, без избелване с хлор, без 
аромати, без добавени химикали.

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

NATURELLA Ежедневни дамски 
превръзки, 52 бр.

ALWAYS Platinum/Ultra Дамски превръзки
единични пакети

BELLA for Teens Ultra 
Дамски превръзки, 10 бр.

204
255

458
539

364
485

512
569

305
339

https://remedium.bg/dt-ob-organic-normal-16br-061694/p
https://remedium.bg/naturella-calendula-normal-ezhednevni-damski-prevrazki-s-neven-h52-broya-141836/p
https://remedium.bg/everyday-sensitive-maxi-night-duo-damski-prevrazki-h18broya-22327/p
https://remedium.bg/always-platinum-secure-night-damski-noshtni-prevrazki-x5-broya-153761/p
https://remedium.bg/search?q=bella%20for%20teens%20ultra&sort=discount-desc&#
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... с мисъл за вас!

https://remedium.bg/


Етерични маслаwww.remedium.bg  

IKAROV 
Бадемово масло, 
100 мл

IKAROV 
Масло от 
гроздови семена, 
100 мл

IKAROV 
Арганово масло, 
100 мл

RIVANA Евкалиптово масло, 10 мл
Действа ободряващо и 
тонизиращо. Дезодорира въздуха 
в помещенията.

GLADE Aromatherapy Pure 
Happiness Електрически 
ароматизатор, 20 мл

... с мисъл за вас!

522
745

522
745

1131
1615

IKAROV 
Масло от 
макадамия, 
100 мл

IKAROV 
Масло от 
пшеничен 
зародиш, 
100 мл

IKAROV 
Кафеено масло, 
30 мл

608
869

608
869

853
1219

348
409

826
869

https://remedium.bg/ikarov-31/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/rivana-eterichno-maslo-evkalipt-h10-ml-23742/p
https://remedium.bg/gleyd-aroma-el-dozator-portokal-neroli-20ml-066208/p


За дома   www.remedium.bg  

PERWOLL 
Течен перилен 
препарат, 
62 пранета
различни видове

REX Препарат за пране
Прах, 36 пранета
Течен, 40 пранета
различни видове

АРКАДИ 2в1 
Течен перилен 
препарат с 
омекотител, 
3 л (50 пранета)

2007
2509

ARIEL 
Течен перилен 
препарат, 
2,2 л (40 пранета)
различни видове

SAVEX 
Течен перилен 
препарат, 
1,1 л (20 пранета)
различни видове

636
795

БЕБО 
Течен перилен препарат 
супер концентрат, 
1,08 л (23 пранета)
Подходящ за 
чувствителната бебешка 
кожа, не съдържа аромат 
и оцветители.

1548
1935

1683
3365

2027
2385

1039
1385

НОВО НОВО

https://remedium.bg/perwoll-3461/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/ariel-2793/b?sort=discount-desc&#postFilters=category;eq;5ecc31066af72c3ad4d45b87
https://remedium.bg/rex-3458/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/savex-3306/b?sort=discount-desc&#postFilters=category;eq;5ecc31066af72c3ad4d45b87
https://remedium.bg/arkadi-beybi-techen-preparat-family-2v1-3l-50pr-068110/p
https://remedium.bg/bebo-techen-perilen-preparat-super-kontsentrat-1080ml-068564/p


За домаwww.remedium.bg  

BRITE Safety Wash 
Кърпички за сигурно 
пране с антистатична 
формула за цветни 
дрехи, 20+10 бр.

SOMAT 
За съдомиялна машина
Таблетки, 32 бр.
Гел, 990 мл

HEITMANN 
Спрей за дезинфекция на 
повърхности и текстил, 250 мл
Отстранява повече от 99,9% 
бактерии, гъбички и специални 
вируси. Действа за 30 секунди.

FROSCH 
Препарат за почистване на 
кухня със сода, 500 мл

VILEDA PVA Моп „Пеперуда“
Подходящ за всички видове 
подови настилки. Изключителна 
попивателна способност. 
С механизъм, който осигурява 
възможност за подмяна на 
гъбата.

348
409

1555
3109

582
685

341
379

2345
2759

https://remedium.bg/brayt-sw-karpichki-za-tsvetno-prane-antistatik-20br-059639/p
https://remedium.bg/somat-3464/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/heitmann-hygiene-spray-sprey-za-dezinfektsia-na-povarhnosti-x250-ml-145813/p
https://remedium.bg/frosch-aktiv-soda-reiniger-preparat-za-kuhnya-sas-soda-x500-ml-66106/p
https://remedium.bg/vileda-easy-mop-mop-peperuda-135429/p


Информационен бюлетин   www.remedium.bg  

КЛУБ РЕМЕДИУМ
Спести сега с клубната карта на Аптеки Ремедиум!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Трайно ниски цени в

 

Ние от „Аптеки Ремедиум“ се стремим 

да отговорим на всички потребности на 

Вас, нашите клиенти.

Предлагаме Ви богат асортимент от 

стоки и знаем колко важна е за Вас 

цената, на която купувате продуктите. 

В допълнение на многобройните ценови 

промоции и промоционални комплекти, 

Ви предоставяме подбрани топ артикули 

на „Трайно ниска цена“. 

Те са обозначени с оранжев етикет в 

обектите и са с цена по-ниска от 

средната регулярна на пазара. 



www.remedium.bg  
 www.remedium.bg;  02 980 0230  office@remedium.bg

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.

Аптеката работи с жълти и зелени рецепти. 

ÐÅÌÅDÈÓÌ - 14
 кв. „Дианабад“, бл. 66 
 понеделник – петък: 8.00 – 21.00 ч.
 събота и 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



DEFENCE MY AGE 
Навършили сте 50 години?  
Погрижете се за кожата по 
най-добрия и възможен начин.

Обновяващи концентрирани 
ампули за чувствителна и 

нетолерантна кожа Флакон с 
60 еднодозови ампули 

24 ml

Обновяващ нощен крем 
За всеки тип кожа 
За зряла кожа 
С нежен аромат 
50 ml

Обновяващ серум за зоната 
около очите и устата 
за чувствителна и 
нетолерантна кожа 
За зряла кожа 
15 ml

Обновяващ дневен крем 
За всеки тип кожа 
За зряла кожа 
С нежен аромат 
50 ml

Интензивен 
обновяващ серум За 

всеки тип кожа 
За зряла кожа 

С нежен аромат 
30 ml

Hoвo начало на kpacomama 

Предложенията са валидни за периода 01-31.10.2022 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 

4956
6195

3687
4609

5460
6825

4956
6195

6399
7999

https://remedium.bg/defence-my-age-33331/b?sort=score-desc&#

