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Избрани предложения от над 8800 промоции, комплекти и трайно ниски цени
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КАЛИЙ – У 
Очен разтвор, 10 мл
Съдържа калиев йодид. Без 
консервант. За профилактика 
и поддържащо лечение при 
кръвоизлив в окото. Забавя 
прогресията на катаракта. 
Подобрява зрителната острота.

ХЮМЕР Стоп Вирус 
Спрей за нос, 15 мл
Предпазва от настинка и грип. 
Клинично доказано елиминира 
99,9% от вирусите на 
настинка и грип.

MUSTELA 
Нежен измиващ гел, 750 мл
93% натурални съставки. 
Цялостно почиства кожата и 
косата на новородените бебета 
и децата, като същевременно ги 
предпазва. Не дразни очите.

BIOTRADE Pure Skin 
Озаряващ дневен крем с 
ниацинамид и хиалуронова 
киселина SPF 50+, 50 мл
Осигурява мощна дълбока 
хидратация, сияен тен и 
надеждна слънцезащита.
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https://remedium.bg/humer-stop-virus-sprey-za-nos-x15-ml-131057/p
https://remedium.bg/mustela-nezhen-izmivasht-gel-za-kosa-i-tyalo-za-bebeta-i-detsa-za-normalna-kozha-x750-ml-17469/p
https://remedium.bg/pyuar-skin-krem-dneven-ozaryavasht-spf50-50ml-059012/p
https://remedium.bg/kaliy-u-kolir-2-10ml-063859/p
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https://remedium.bg/novanayt-tb-16br-056281/p
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https://remedium.bg/mig-400-pri-bolka-i-visoka-temperatura-400-mg-h10-tabletki-17417/p
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ГРИПЕКС Хот МАКС, 12 сашета
С МАКСимална доза на трите 
активни съставки, достъпна 
без рецепта, за да се борят със 
симптомите на настинка и грип. 
С вкус на лимон.

Грипекс Хот МАКС е лекарствен продукт без рецепта за 
възрастни и деца над 12 години. Съдържа парацетамол. 
Преди употреба прочетете листовката. А 0021/03.02.2022

ГРИПЕКС Хот СИНУС, 
12 сашета
Най-силното* саше за настинка, 
грип и синузит. Вземете при 
синузит, хрема и запушен нос, 
кашлица, температура, болки в 
гърлото.

ГРИПЕКС Хот за ДЕЦА, 
12 сашета
При настинка и грип. За деца 
над 6 години. С вкус на ягода и 
портокал.

ДИАЛГИН 500 mg/ml 
Капки, 20 мл
Патентован състав с 
бързо действие. При болка 
и температура. Бързо и 
продължително действие.

СИАФЕН 100 mg/5 ml, 120 мл
При болка, възпаление и висока 
температура. Ефективен до 
8 часа. Без захар. Съдържа 
ибупрофен. 

ПАРАСЕДОЛ 120 mg/ml, 120 мл
При висока температура и болка 
за бебета и деца. За повлияване 
на болки и фебрилитет в 
детска възраст при зъбобол, 
никнене на зъби, възпалено гърло. 
Удобен прием чрез мерителна 
спринцовка.

Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 
10 години. Съдържа метамизол. Преди употреба прочетете 
листовката. А129/11.08.2016

Грипекс Хот Синус е лекарствен продукт без рецепта за 
възрастни и деца над 12 години. Съдържа парацетамол. 
Преди употреба прочетете листовката. A 0227/13.09.2021
*По отношение на неговия качествен и количествен състав.

Грипекс Хот за Деца е лекарствен продукт без рецепта за 
деца над 6 години. Съдържа парацетамол. Преди употреба 
прочетете листовката. Рег. № 20110721

За кърмачета над 3 месеца и деца до 12 години. 
ИАЛ: A0025/15.03.2018

За деца от 2 месеца до 12 години. ИАЛ А0054/27.02.2020
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https://remedium.bg/gripeks-hot-maks-sashe-12br-064247/p
https://remedium.bg/gripeks-hot-sinus-sashe-12br-064246/p
https://remedium.bg/gripeks-hot-za-detsa-sashe-12br-066725/p
https://remedium.bg/dialgin-kapki-pri-bolki-i-temperatura-500-mg-x20-ml-71819/p
https://remedium.bg/parasedol-sirop-za-detsa-nad-2-mesetsa-120-mg-5-ml-x120-ml-sopharma-153987/p
https://remedium.bg/siafen-sirop-pri-bolka-vazpalenie-i-visoka-temperatura-100mg-5ml-h120-ml-19559/p
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https://remedium.bg/search?q=%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%80
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ФЛУДРЕКС Макс Хербал 
хот дринк, 10 сашета
Изживей деня на макс. Облекчава 
бързо симптомите на настинка 
и грип. Максимална доза 
парацетамол. Не предизвиква 
сънливост. Със сух екстракт от 
черен бъз.

НАЗИК 
Спрей за нос, 10 мл
При хрема и ринит. Двойно 
действие за по-бързо облекчение 
и оздравяване.

668
835

ОЛИНТ 0,1% 
Спрей за нос, разтвор, 10 мл
Отпушва носа и синусите 
само след 2 минути!

CHICCO 
Аерозолeн инхалатор с бутало
Небулизира всички видове 
лекарства бързо и ефективно.

НАЗИК Кидс 
Спрей за нос, 10 мл
При хрема и ринит. Двойно 
действие за по-бързо облекчение 
и оздравяване.

668
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13139
17519Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години. 

Съдържа парацетамол. Преди употреба прочетете 
листовката. А 0221/19.09.2019

Лекарствен продукт без лекарско предписание. Съдържа 
декспантенол и ксилометазолин хидрохлорид. Преди 
употреба прочетете листовката. Назик – за възрастни и 
деца над 6-годишна възраст. A-0085/11.04.2019

Лекарствен продукт без лекарско предписание. Съдържа 
декспантенол и ксилометазолин хидрохлорид. Преди 
употреба прочетете листовката. Назик кидс – за деца над 
2-годишна възраст. A-0085/11.04.2019

Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни 
и деца над 6 години. Съдържа ксилометазолинов хидрохлорид. 
Преди употреба прочетете листовката. A0169/15.07.2021

https://remedium.bg/chemax-pharma-fludreks-maks-herbal-hot-drink-pri-prostuda-i-grip-h10-sasheta-151628/p
https://remedium.bg/search?q=chicco%20%D0%B8%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://remedium.bg/olint-sprey-za-nos-0-1-h10-ml-461/p
https://remedium.bg/klosterfrau-709/b#postFilters=attr.lekarstvena-forma-12;eq;Nasal_spray
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ТЕРАФЛУ Макс 
Простуда и Кашлица 
1000 mg/12,2 mg/200 mg
Най-мощната формула на 
Терафлу* срещу симптомите 
на настинка и грип. Започва 
да действа след 10 минути.**

С падането на листата всички започват масово да под-
смърчат. Настъпването на есента напълно закономерно 
води до повишаване на случаите на настинка и грип, 
но рискът от разболяване може да бъде намален почти 
до нула с няколко лесни стъпки. Повечето настинки 
се предават чрез контакт, например докосването на 
повърхности. Противно на общоприетото схващане, 
по-хладното време само по себе си не е причина за 
повишаване на настинките през това време на годи-
ната. Истината е, че хората просто прекарват пове-
че време в закрити помещения, давайки на вирусите 
чудесна възможност за разпространение. А много от 
бактериите и вирусите лесно се предават от човек на 
човек – урок, който много хора научиха по време на 

пандемията от коронавирус. Друга причина е, че някои 
от вирусите, причиняващи грип и обикновена настин-
ка, се развиват при влажно и хладно време.
Ако се разболеете, важно е да следите симптомите и 
да сте сигурни, че няма да се влошат или да показват 
друго заболяване, например грип.
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 инфекции. 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 про-
дължи седмици. Симптомите на настинка обикновено 
са по-леки и продължават около 1 седмица. Също така 
хремата или запушването на носа са по-чести при на-
стинка, отколкото грип. Повръщането е друга ключова 
разлика – то обикновено не е свързано с обикновената 
настинка, но може да е част от случващото се при 
грип.
Въпреки че изброените до тук разлики са многократно 
потвърждавани във времето, без да се направят специ-
ални тестове е невъзможно да се знае със сигурност 
дали е грип или настинка. Тоест, възможно е да имате 
грип, без да вдигнете висока температура.
Високата температура е защитна реакция на тялото 
и обикновено се появява, когато тялото се бори с 
инфекция. Както при другите симптоми на настинка и 
грип, треската е знак, че в тялото се случва нещо не-
обичайно. Причинена от вируси на настинка или грип, 
повишената телесна температура може да продължи 
3 – 4 дни и за съжаление ни кара да се чувстваме 
доста неприятно. 
Настинката обикновено не е причина за посещение 
при лекар. За нея лечение няма, а изисква прием на 
достатъчно течности и почивка и ще премине за около 
седмица. Може да приемате и лекарства без рецепта 
за облекчаване на симптомите, както и да правите на-
зални промивки с физиологичен разтвор. Това помага 
за намаляване на запушването на носа и ограничава 
развитието на бактерии в синусите.
Повечето инфекции на гърлото се причиняват от ви-
руси или от дразнители (алергени). Болка при преглъ-
щане, сухо и драскащо гърло са често придружени 
от други от симптомите на настинка или грип. Когато 

Обърнете внимание на здравето си през 
студените месеци

*От регистрираните в България на база съдържание на 
парацетамол.
**На база абсорбцията на парацетамол.
Използвайте Терафлу Макс Простуда и Кашлица САМО 
ако имате ВСИЧКИ изброени симптоми: болка и/или 
температура, запушен нос и продуктивна кашлица.
Терафлу Макс Простуда и Кашлица е лекарствен продукт без 
лекарско предписание за възрастни и юноши над 16 години. 
Съдържа парацетамол, фенилефринов хидрохлорид и гвайфенезин. 
Преди употреба прочетете листовката. A0004/13.01.2021
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https://remedium.bg/teraflu-maks-pri-prostuda-i-kashlitsa-h10-sasheta-136829/p
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възпаленото гърло е причинено от вирус, лечението с 
антибиотици няма да помогне. Почивка, гаргари и ле-
карствата без рецепта могат да помогнат да се почув-
ствате по-добре. В повечето случаи болките в гърлото 
ще се подобрят от само себе си в рамките на 1 – 2 
седмици. Все пак трябва да потърсите медицинска 
помощ, ако възпаленото гърло е придружено от висока 
температура, подути лимфни възли, затруднено преглъ-
щане или дишане, или ако симптомите ви са тежки 
или продължават повече от 1 – 2 седмици. 
Специалистите съветват, че най-добрата профилакти-
ка срещу сезонния грип е ваксинацията. Поставянето 
на противогрипна ваксина е силно препоръчително, 
особено за хората над 60-годишна възраст и малките 
деца. При тях грипът протича по-често тежко и са въз-
можни усложнения. За хората с хронични белодробни 

и сърдечно-съдови заболявания също се препоръчва 
да си поставят противогрипна ваксина. Повишен риск 
от заразяване или предаване на инфекцията има при 
медицинския персонал.
Препоръчва се ваксината срещу грип да се приложи 
поне 14 – 21 дни преди началото на циркулацията на 
грипните вируси. За най-подходящ момент за поставя-
не на противогрипна ваксина се смята времето между 
началото на октомври и края на декември, но дори и 
по време, когато грипните вируси циркулират, може да 
се прилага ваксина, при положение че човек е здрав 
и няма остро заболяване. И докато COVID-19 все още 
е тук, препоръките за противогрипна ваксинация са от 
особено значение поради вероятността от заразяване 
с коронавирус и грипен вирус, което би довело до 
утежняване състоянието на пациента.

ГОЛАМИР Таблетки, 30 г
Благодарение на ActiFilm DOL, съставен от 
танини, смоли, полизахариди и флавоноиди 
образува филм с бариерен ефект и двойно 
действие: защитава повърхността на 
лигавицата и възстановява нормалната й 
функция.

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

ОралМед 
Спрей за възпалено гърло, 20 мл
Природно билково 
средство при болки в 
гърлото – болкоуспокояващ, 
противовирусен, 
антибактериален.

ТАНТУМ ВЕРДЕ Форте 0,30% 
Спрей за устна лигавица, 
разтвор, 15 мл
Бърз и силен при възпаление и 
болки в гърлото!

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

Лекарствен продукт без лекарско предписание. За възрастни. 
Съдържа бензидаминов хидрохлорид. Преди употреба 
прочетете листовката. ИАЛ: А0222/07.12.2020
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https://remedium.bg/golamir-2akt-tb-20br-aboca-069204/p
https://remedium.bg/apipharma-oralmed-sprey-za-usta-pri-vazpaleno-garlo-h20-ml-145095/p
https://remedium.bg/tantum-verde-forte-sprey-pri-prostuda-i-grip-x15ml-8574/p
https://remedium.bg/tantum-verde-pri-vazpaleno-garlo-i-bolki-v-ustnata-kuhina-3mg-x20-tabletki-za-smuchene-8151/p


Имунна система   www.remedium.bg  

2393
2815

https://remedium.bg/tibanol-kaps-646mg-10br-061355/p


Имунна системаwww.remedium.bg  

МУЛТИВИТАМОЛ за деца, 
50 желирани витаминни мечета
За поддържане на здравето и баланса и 
имунитета през цялата година.

   

ЛЕКОВИТА Цитровакс Плюс, 20 ампули х 25 мл
Тройна комбинация от три доказани мощни 
имуномодулатора – витамин С, цинк и 
витамин D3, в максимална концетрация. 
Засилва имунитета. Защитава срещу вирусни 
и бактериални инфекции.

РЕГУЛАТПРО Био, 350 мл
Подпомага вашата имунна система. 
Биоактивнвен концентрат, който 
може да бъде приеман както при 
остри възпалителни и хронични 
заболявания, така и превантивно. 
Ефективен имунорегулатор, подходящ 
в сезона на настинките.

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

1644
2055

ЦИТРОСЕПТ Органик, 50 мл
100% защита от вируси и настинки. 
Натурален имуностимулатор с екстракт от 
грейпфрут. Подсилва имунитета, богат на 
витамини C, Е и P. Регулира храносмилането и 
ускорява метаболизма.

1809
1+1

8936
11915

2223
2615

3365
3959

OPTIME 
Липозомен витамин С, 100 мл
Иновация в хранителните 
добавки за директно клетъчно 
усвояване, без храносмилане. 
Най-високоефективната позната 
форма на добавка с бързи 
резултати.

2487
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https://remedium.bg/multivitamol-zhelirani-mecheta-2h50br-063123/p
https://remedium.bg/optime-lipozomna-dobavka-s-povishena-usvoimost-na-vitamin-s-h100-ml-146739/p
https://remedium.bg/regulatpro-bio-energien-kontsentrat-x350-ml-24582/p
https://remedium.bg/schoenenberger-bio-sok-ot-ehinatseya-za-visok-imunitet-h200-ml-19016/p
https://remedium.bg/tsitrovaks-plyus-vit-s-amp-1000mg-25ml-20br-056265/p
https://remedium.bg/tsitrosept-organik-ekstrakt-za-silen-imunitet-h50-ml-10133/p
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МОЩЕН ИМУНОСТИМУЛАТОР 
ЗА ЦЯЛОТО СЕМЕЙСТВО

Sambucus 
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https://remedium.bg/sambucus-33308/b?sort=score-desc&#


Настинка и грипwww.remedium.bg  ... с мисъл за вас!

https://remedium.bg/
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НОВ
О!

Дай пет!
Комбинация срещу честите вирусни инфекции:

OMNi-BiOTiC® Pro-Vi 5 е комбинация от  
5 бактериални щама, подбрани на базата  

на техните свойства, с цел да възпрепятстват 
репликацията на вирусите. 

Всяко саше  
OMNi-BiOTiC® Pro-Vi 5 

съдържа 5 милиарда бактерии, 
обогатени с витамин D, 

който допринася за 
нормалната функция на 
имунната система при 

възрастни и деца.

2699
3599

https://remedium.bg/omni-biotik-pro-vi-5-sashe-2gr-14br-064932/p


Атнтиоксидантиwww.remedium.bg  

ВИТАМИН Е 100 IU, 
100 софтгел капсули
Допринася за защитата на 
клетките от оксидативен 
стрес.

1852
2315

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

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

КОЕНЗИМ Q-10 100 mg, 
30 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

РЕСВЕРАТРОЛ 200 mg с гроздово 
семе 25 mg, 90 капсули
С изключителни антиоксидантни 
и противовъзпалителни свойства. 
Допринася за: поддържане на 
зрителната функция; нормалното 
състояние на вените и капилярите; 
облекчаване на симптомите при 
разширени вени и хемороиди; 
нормалното кръвообращение.

1606
1889

1049
1165

1886
2095

https://remedium.bg/gnc-natural-vitamin-e-naturalen-vitamin-e-100-iu-h100-meki-kapsuli-12563/p
https://remedium.bg/dragon-superfoods-bio-spirulina-na-prah-h200-grama-133953/p
https://remedium.bg/webber-naturals-resveratrol-h90-kapsuli-68711/p
https://remedium.bg/gnc-coenzyme-q-10-grizha-za-sartseto-100mg-h30-kapsuli-20346/p
https://remedium.bg/biovita-100-chisto-maslo-ot-cheren-kimion-imunomodulator-za-optimalno-zdrave-h100-ml-143578/p
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2196
2745

2212
2765

3484
4355

2015
2519

https://remedium.bg/search?q=floradix%20%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%BE
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Когато броят на циркулиращите в тялото червени кръвни 
клетки намалее, възниква анемия и това е най-често 
срещаното заболяване на кръвта. Всички здравословни 
проблеми, които пречат на производството на здрави 
червени кръвни клетки или ускоряват тяхното разграж-
дане и загуба, са причинители на анемия. Най-честият 
симптом на анемията е умората, а други често срещани 
са блед тен, ускорен или неравномерен сърдечен ри-
тъм, задух, болка в гърдите, главоболие и замаяност. 
При всеки човек тези симптоми са различни. При някои 
хора с лека анемия може да няма никакви симптоми. 
Различните форми на анемия могат да бъдат определени 
според симптомите, а по-често срещаните видове ане-
мия са желязодефицитна анемия, анемия с дефицит на 
витамин В12, апластична анемия и хемолитична анемия. 
Червените кръвни клетки са важни за тялото, защото са 
му нужни, за да функционира правилно. Те транспорти-
рат хемоглобин – сложен протеин, който се свързва с 
молекулите на желязото. Тези молекули пренасят кисло-
род от белите дробове до останалата част от организма.
Желязодефицитна анемия
Това е най-често срещаната форма на анемия и е в ре-
зултат на производството на твърде малко червени кръв-
ни клетки поради липса на желязо в тялото. Причините 
за това може да са диета с ниско съдържание на же-
лязо, сериозни храносмилателни проблеми, обилна мен-
струация при жените, тренировка за издръжливост при 
спортистите, прием на дразнещи лигавицата на червата 
лекарства, а дори и често кръводаряване. Симптоми на 
желязодефицитна анемия са умора, замаяност, студени 
крайници.
Анемия с дефицит на витамин В12
Витамин B12 е от съществено значение за производство-
то на червени кръвни телца. Ако човек не консумира или 
абсорбира достатъчно B12, броят на червените кръвни 
клетки в кръвта намалява. Симптоми при тази анемия 
са затруднено ходене, объркване и забравяне, проблеми 
със зрението, диария, както и гладък зачервен език.
Апластична анемия
Това рядко състояние на кръвта се случва, когато костни-
ят мозък не може да произведе достатъчно нови червени 
кръвни клетки. Най-често е резултат от автоимунно забо-
ляване, което уврежда стволовите клетки. Това се случва 
въпреки нормалните нива на желязо.
Симптоми могат да са умора, чести инфекции, кожни 
обриви, лесно образуване на синини.
Хемолитична анемия
Този тип анемия възниква, когато червените кръвни тел-

ца се унищожават по-бързо, отколкото тялото може да 
произведе нови. Различни състояния могат да причинят 
това, като автоимунни заболявания, инфекции, проблеми 
с костния мозък, както и наследствени заболявания, като 
сърповидно-клетъчна анемия и таласемия. Симптомите 
са световъртеж, слабост, жълтеница, тъмна урина, висока 
температура и болки в корема.
Различни здравословни проблеми могат да доведат до 
ниски нива на червените кръвни клетки и да причинят 
анемия. Видовете анемия са много и няма една-един-
ствена причина за тях. При някои хора дори е трудно да 
се определи каква е причинява за развитието на анемия.
Трите основни причини за анемия са:
Загуба на кръв
Загубата на кръв може да бъде остра (краткотрайна) или 
хронична (продължителна). Остра загуба на кръв има в 
случаите на операция, раждане или травма. По-често 
отговорна за анемията е хроничната загуба на кръв. Хро-
ничната загуба на кръв може да е резултат от състояния 
като стомашна язва, ендометриоза, рак или друг вид ту-
мор. Когато тялото губи кръв, то изтегля вода от тъканите 
и кръвта се разрежда, намалявайки броя на червените 
кръвни клетки в нея.
Малко и увредени червени кръвни клетки
Костният мозък произвежда стволови клетки, които се 
развиват в червени кръвни клетки, бели кръвни клетки и 
тромбоцити. Но редица заболявания увреждат костния 
мозък. Например левкемия, при която се произвеждат 
много и „дефектни“ бели кръвни клетки. Това нарушава 
производството на червени кръвни клетки.
Проблеми със самия костен мозък също могат да при-
чинят анемия. Апластична анемия например възниква, 
когато в костния мозък има малко или никакви стволо-
ви клетки. В някои случаи анемията се случва, когато 
червените кръвни клетки не растат и не узряват както 
обикновено. Това се случва при хора с таласемия – на-
следствена форма на анемия.
Унищожаване на червените кръвни телца
Автоимунната хемолитична анемия се причинява от раз-
рушаването на червените кръвни телца от тялото. Това 
се случва, когато имунната система грешно възприема 
червените кръвни клетки за чуждо тяло и ги атакува.
Лечението на анемия зависи от причината за нейната 
поява. Всяка форма изисква различен подход, като всеки 
има за цел да увеличи броя на червените кръвни клетки. 
Добавките с желязо и промените в храненето могат да 
помогнат, а при някои хора се налага кръвопреливане, 
плазмафереза, трансплантация на костен мозък.

Какво представлява анемията
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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

990
1165

2758
3245

2787
3279

1495
17591750

2059

https://remedium.bg/jamieson-94/b?sort=discount-desc&#


Имунна 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
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ВИТАМИНИ В ПОДКРЕПА  
НА ДВИГАТЕЛНАТА И  

СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА  
НА СУПЕР ИЗГОДНИ ЦЕНИ

2111
2345

1790
1989

1688
1875

https://remedium.bg/natural-factors-444/b#postFilters=category;eq;5ecc31fe6af72c3ad4d45c41
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1869
2199

https://remedium.bg/fibroleks-kaps-30br-vita-gold-062651/p


Черен дроб и детоксикация   www.remedium.bg  

A3
черния си дроб

1196
1495

https://remedium.bg/esentsiale-forte-n-300mg-h30-kapsuli-7801/p
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FLORADIX Магнезий, 250 мл
Минерална напитка, 
комбинираща билки, плодове и 
две магнезиеви соли – съдържа 
500 mg за дневна доза. Подходящ 
за активно спортуващи, 
бременни, кърмещи, както и 
за всички при физически или 
психически стрес.

2015
2519

МАГ6 
Магнезий + витамин В6, 
56 таблетки
Подпомага намаляването на 
умората и изтощението и 
допринася за повишаване на 
енергичността.

ФОРМУЛА ЗА ЕНЕРГИЯ И 
ТОНУС, 100 капсули
Подпомага енергийните 
нива. Допринася за 
намаляване на усещането 
на умора.

4020
5025

ЛЕКОВИТА Периферин, 20 ампули х 25 мл 
Подобрява функционирането на опорно-
двигателната система – стави, кости, 
мускули, сухожилия. Подходящ е при нарушения 
на периферната нервна система, свързани със 
скованост, изтръпване, мравучкане.

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

1155
1359

3090
3635

1866
2195

MOLLER‘S Forte, 150 капсули
Съдържа висококачествено рибено масло от 
черен дроб на треска, богато на омега-3 
ненаситени масни киселини (EPA и DHA), в 
комбинация с важните витамини D и E, които 
допринасят за правилното функциониране 
на нервната и сърдечно-съдовата система и 
подпомага общото здраве на целия органзиъм. 5949

6999

https://remedium.bg/floradix-magneziy-mineralna-napitka-h250-ml-3752/p
https://remedium.bg/mag-6-magneziy-i-vitamin-b6-h56-tabletki-134506/p
https://remedium.bg/gnc-energy-formula-za-energia-i-tonus-h100-kapsuli-21635/p
https://remedium.bg/lecovita-periferin-25-ml-h20-ampuli-059518/p
https://remedium.bg/moller-s-forte-omega-3-s-ribeno-maslo-ot-cheren-drob-na-treska-h150-kapsuli-68732/p
https://remedium.bg/nevraksil-h30-kapsuli-154043/p


Кости, стави, мускули   www.remedium.bg  

5359
5954

https://remedium.bg/dopelherts-sistem-kolagen-fl-30br-6br-p-k-069111/p
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БЕСТИФЛЕКС 12 G, 
30 флакона
12 g течен хидролизиран 
колаген.

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

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

БЕСТИФЛЕКС – за здрави стави и сухожилия.

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

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

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

1121
1319

1483
1745

1483
1745

ИДЕОС, 
30 таблетки за дъвчене
За профилактика и лечение 
на калциев и витамин D 
дефицит, като допълнение 
към специфичното лечение на 
остеопороза.

1034
1149

4396
5495

4196
5245

4196
5245

https://remedium.bg/naturprodukt-bestiflex/b?sort=score-desc&#
https://remedium.bg/AllgaSan/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/ideos-za-vazstanovyavane-na-kostnata-platnost-x30-davchashti-tabletki-13654/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 5792
6435

6143
6825

https://remedium.bg/swedish-collagen/b?sort=discount-desc&#
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EVERYDAY Discreet 
Дамски подложки, 10 бр.
За специфични потребности, 
с несравнима абсорбация. До 
8 часа гарантиран контрол 
върху миризмите.
различни размери

VAGISAN Cremolum Овлажняващи овули, 16 бр.
Базирани са на крем срещу вагинална сухота, 
който облекчава симптомите на дискомфорт, 
парене и сърбеж, причинени от сухота във 
влагалището. Не съдържа хормони. 

ПРОФЕКУНД, 30 таблетки
Повишава репродуктивните 
стойности при жените.

+ ПОДАРЪК Тест за овулация

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

660
825

DUREX Mutual Pleasure Презервативи, 16 бр.
Осигуряват ефективна защита и 
същевременно максимално удоволствие и 
чувственост както за него, така и за нея.
С анатомична форма Easy On с резервоар, 
която поддържа комфорта и предизвиква в 
пъти по-силни и чувствени изживявания.

313
329

1747
1839

1869
2199

https://remedium.bg/hyllan-pharma/b#postFilters=attr.mazhki-damski-11;eq;damski-11
https://remedium.bg/seni-lady-super-urologichni-podlozhki-za-zheni-s-leka-i-sredna-inkontinentsia-h15-broya-78715/p
https://remedium.bg/search?q=everyday%20sensitive%20discreet
https://remedium.bg/vagizan-cremolum-ovlazhniavashti-ovuli-h16-vaginalni-ovuli-062862/p
https://remedium.bg/durex-mutual-pleasure-prezervativi-h16-broya-147994/p
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959
1065 1682

1869 467
519

1817
2019

https://remedium.bg/barbel-dreksel/b#postFilters=category;eq;5ecc30a56af72c3ad4d45ae4
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ДЖИНДЖИФИЛ Корен 550 mg, 
100 капсули
Подпомага дейността на 
храносмилателната система.

2663
3329

ТАЛЦИД, 20 таблетки за дъвчене
За симптоматично лечение на: киселини и 
оплаквания, свързани с повишена киселинност, 
гастро-езофагеален рефлукс, остър и хроничен 
гастрит.

ПРОЛАКТОН Пробиотик + пребиотик в едно, обогатен с витамин С.

СУПЕР ХРАНОСМИЛАТЕЛНИ 
ЕНЗИМИ, 100 капсули
Подпомага храносмилането на 
протеините, въглехидратите 
и мазнините. Съдържа 
патентована смес от ензими с 
доказана биоактивност.

3055
3819

ОМНИО БИОТИК 6, 
30 дози х 2 г
Отбор от добри бактерии за 
силен имунитет. Универсална 
формула за чревно здраве – 
повлиява устойчивостта на 
организма спрямо вирусни 
инфекции и подобрява 
ефективността на имунната 
ни система.

ПРОЛАКТОН Гасро, 
30 капсули
Съдържа още 
храносмилателни 
ензими за добро 
храносмилане.

ПРОЛАКТОН Форте, 
20 капсули
Синергия от 10 
пробиотични щама 
за баланс.

620
729

4904
6539

1436
1689

1024
1205

https://remedium.bg/bayer-taltsid-tabletki-za-davchene-pri-stomashni-kiselini-i-gastrit-500-mg-h20-br-838/p
https://remedium.bg/search?q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://remedium.bg/gnc-ginger-root-dzhindzhifil-koren-550mg-h100-kapsuli-22192/p
https://remedium.bg/gnc-super-hranosmilatelni-enzimi-h100-kapsuli-19327/p
https://remedium.bg/omni-biotic-6-sinbiotik-za-chrevno-zdrave-60-grama-h30-dozi-69995/p


Чайове и билки   www.remedium.bg  

650
765

620
729

620
729

https://remedium.bg/yogi-tea-organic-772/b?sort=discount-desc&#


Храниwww.remedium.bg  

FAMILIA Bio Organic 
Хрупкаво швейцарско 
биомюсли, 375 г
различни видове

748
935

ЕРИТРИТОЛ Прах, 250 г
Натурален подсладител, 
от който не се усвояват 
калории. Може да се ползва 
като заместител на захарта 
в различни рецепти и за 
подслаждане на напитки.

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

391
489

RICOLA Бонбони с 
швейцарски алпийски 
билки и успокояващо 
освежаване, 40 г 
Без захар.
различни видове

Заместителите на захарта осигуряват сладост и подобря-
ват вкуса на храната, без да се добавят калориите на 
захарта. За разлика от захарта, те не допринасят за раз-
валянето на зъбите. Повечето от тях не повишават нивата 
на кръвната захар. Това може да е полезно, ако имате 
диабет и трябва да внимавате колко захар консумирате. 
Заместителите могат да бъдат полезни, ако се опитвате да 
контролирате количеството калории, които приемате. Те 
могат да бъдат открити в повечето от предлаганите днес 
light, „нискокалорични“ и „без захар“ храни и напитки. 
Стевията е изключително популярен нискокалоричен 
подсладител. Тя е сто пъти по-сладка от захарта, като 

осигурява много сладост, но без калории. Еритролът е 
друг нискокалоричен подсладител. Съдържа около 6% от 
калориите в грам захар и 70% от сладостта й. Напълно 
безопасен е, ако не се прекалява с консумацията му. 
Ксилитолът е друг подсладител със сладост близка до тази 
на захарта. Съдържа 2,4 калории на грам и е свързан с 
понижен риск от зъбни кариеси.
Въпреки че заместителите на захарта имат по-малко кало-
рии от нея, най-добре е да се съсредоточите върху избо-
ра на здравословна диета. Плодове, зеленчуци, нетлъсти 
меса и пълнозърнести храни са най-добрите източници на 
хранителни вещества за вашето тяло.

Сладост без калории

806
895

183
215

https://remedium.bg/familia-bio-organic-bio-myusli-s-leshnitsi-i-med-x375-grama-125563/p
https://remedium.bg/lotte-confectionery-1298/b#postFilters=category;eq;5ecc30af6af72c3ad4d45aee
https://remedium.bg/eritritol-prah-bio-250gr-dragon-056134/p
https://remedium.bg/ricola/b
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13364
14849

13634
15149

15773
17525

19511
21679

https://remedium.bg/omron-185/b?sort=discount-desc&#
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VARTA Longlife Max Power АА 
Усилена алкална батерия, 4+2 бр.
Максимална мощност за вашите 
устройства. За устройства, 
които се нуждаят от прецизна 
енергия при променящите се 
изисквания. Подходяща е за 
апарати за кръвно налягане, 
цифрови камери, контролери за 
игри и много други.

VARTA Longlife Power АА Усилена 
алкална батерия, 4+2 бр.
Останете гъвкави с ефективна 
мощност. За устройства с 
висока консумация на енергия. 
Подходяща е за енергоемки 
устройства, като играчки 
с дистанционно управление, 
безжични мишки, LED фенерчета 
и др.

VARTA Longlife АА 
Алкална батерия, 4 бр.
Енергия в дългосрочен план. 
За устройства с постоянни и 
ниски енергийни нужди, като 
дистанционни управления, 
стенни часовници или 
радиоприемници и др. С дълго 
време на работа и надеждна 
доставка на енергия.

DURACELL Optimum 
АА/ААА Батерии, 
4 бр.

ENERGIZER Max АА/ААА 
Батерии, 3+1 бр.

539
719

476
635

382
509

634
845

437
485
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370
569

https://remedium.bg/str8-1778/b
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EYLURE Мигли за обем от 
естествен косъм в черен цвят, 
1 чифт
За изтънчeнa и впeчaтлявaщa 
вeчepнa визия.  Плътни, гъсти и 
оптически отварят окото.  
За многократна употреба.

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

BOURJOIS Tinted Beautifier 
Фон дьо тен, 30 мл
различни нюанси

1916
2395

BIONIKE Aknet Comfort Cover 
Фон дьо тен против 
несъвършенства SPF 30, 30 мл
Подходящ за себорейна, 
предразположена към акне кожа. 
Със средно висока покривност и 
матиращ ефект.
четири нюанса

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

MAX FACTOR Colour Elixir Kiss 
Червило, 4 г
различни цветове

1679
2099

974
1299

2118
3169

191
255

404
539

https://remedium.bg/eylure-3283/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/koton-tamponi-grim-140-broya-058361/p
https://remedium.bg/titania-essentials-noktorezachka-model-1052-2-h1-broy-44/p
https://remedium.bg/search?q=bionike%20aknet%20comfort%20cover
https://remedium.bg/search?q=bourjois%20healthy%20mix%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%20%D0%B4%D1%8C%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%20x30
https://remedium.bg/max-factor-colour-elixir-chervilo-za-ustni-055-bewitching-coral-150688/p
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1267
1949

1904
2929

1583
2435

2486
3825

https://remedium.bg/professional-quality/b?sort=discount-desc&#
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1082
1665

1193
1835 1141

1755

1267
1949

https://remedium.bg/professional-quality/b?sort=discount-desc&#
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BIONIKE Defence 
Почистващ гел за лице за 
комбинирана и мазна кожа, 
150 мл
Почиства себума от кожата, 
като я оставя чиста, свежа и 
успокоена.

1996
2495

BIONIKE Defence 
Почистващ крем, 400 мл
Почиства и премахва грима 
от лицето, очите и устните, 
включително водоустойчив 
грим. За суха и много суха 
чувствителна кожа.

2687
3359

BIONIKE Defence 
Почистваща пяна за лице за 
чувствителна кожа, 150 мл
Премахва замърсяванията от 
кожата, като щади баланса й и 
неутрализира изсушаващия ефект 
на твърдата вода.

2156
2695

MIXA Мицеларна вода, 
400 мл
За всички типове 
кожа, дори и най-
чувствителната.

711
889

VICTORIA BEAUTY 
Лентички за почистване 
на нос, 6 бр.
Чиста кожа без черни 
точки за 10 минути.

REGAL Pre Bio 
Хидратиращо почистващо 
мляко за лице за нормална и 
комбинирана кожа, 200 мл
91% натурални съставки за меко 
и нежно почистване, с масло от 
жожоба и алантоин.

356
509

334
445

https://remedium.bg/mixa-2598/b#postFilters=category;eq;5ecc32e86af72c3ad4d45cf6
https://remedium.bg/bionike-defence-pochistvasht-gel-za-litse-za-kombinirana-i-mazna-kozha-h150-ml-145565/p
https://remedium.bg/bionike-defence-krem-pochistvasht-400ml-061166/p
https://remedium.bg/bionike-defence-pochistvashta-pyana-za-litse-za-chuvstvitelna-kozha-x150-ml-133196/p
https://remedium.bg/regal-pre-bio-mlyako-pochistvashto-200ml-060585/p
https://remedium.bg/search?q=victoria%20%D0%BD%D0%BE%D1%81
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РЕАКТИВИРАЩ КРЕМ. Защитава кожата 
от стрес. За нормална и комбинирана 
чувствителна кожа. 50 ml

РЕАКТИВИРАЩ БАЛСАМ. Защитава кожа-
та от стрес. За суха и много суха чувст-
вителна кожа 50 ml

РЕАКТИВИРАЩ КОНЦЕНТРАТ АМПУЛИ. 
Защитава кожата от стрес. 
За чувствителна и нетолерантна кожа. 
60 ампули (24 ml)

РЕАКТИВИРАЩ ОКОЛООЧЕН СЕРУМ.
Защитава кожата от стрес и стареене, за 

чувствителна и нетолерантна кожа 15 ml 

6399
7999

3687
4609

4956
6195

https://remedium.bg/search?q=bionike%20defence%20skin
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GARNIER 
Дневен крем с 
витамин С, 50 мл

MIXA 
Хидратиращ 
балсам за устни, 
4,7 мл
различни видове

ХАРМОНИЯ 
Балсам за устни, 1 бр.
Формула от натурални 
съставки. Предпазва устните 
от напукване и изсушаване 
през всички сезони, прави ги 
меки и гладки.
различни видове

119
149

GARNIER Хартиена маска 
витамин C, 28 г
Разкрий блясъка на кожата си с 
витамин C oт Garnier!

319
399

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

RIVANA Шипково масло, 10 мл
Едно от най-добрите 
масла против стареене и с 
подмладяващо действие за 
всеки тип кожа. Хидратира 
и овлажнява в дълбочина, 
особено подходящо за 
околоочния контур. Заглажда 
съществуващите бръчки, 
изравнява тена.

909
1069

371
495

247
329

441
519

https://remedium.bg/garnie-skin-nat-vitamin-c-krem-dneven-50ml-066614/p
https://remedium.bg/garnie-skin-nat-vitamin-c-maska-litse-1br-059784/p
https://remedium.bg/mixa-2598/b#postFilters=category;eq;5ecc32e06af72c3ad4d45ceb
https://remedium.bg/missha/b?sort=discount-desc&#postFilters=category;eq;5ecc32dd6af72c3ad4d45ce7
https://remedium.bg/harmonia-podhranvasht-i-predpazvasht-balsam-za-ustni-h1-broy-135664/p
https://remedium.bg/rivana-maslo-ot-shipka-h10-ml-24260/p
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Ревитализиращ крем за лице за 
чувствителна кожа, 50 мл

Възстановяващ балсам за лице за 
чувствителна кожа, 50 мл

BIONIKE Defence Xage Prime

4159
5199

VICTORIA BEAUTY Snail Extract 
Дневен/Нощен крем за лице, 50 мл
Ефективна грижа за зряла кожа със 
100% чист охлювен екстракт.
различни видове

EVELINE My Beauty Elixir Peach Matt Матиращ 
и детоксикиращ крем за лице, 50 мл
За проблеми по кожата за всякаква възраст. 
Изглажда несъвършенствата и осигурява 
здравословен вид на кожата.

Стягащ нощен крем за лице за 
чувствителна кожа, 50 мл

4575
5719

COLLAGENA Pure Lumi Gorgeous 
Коригиращ флуид, 50 мл
Съдържа комплекс от 
подхранващи и разкрасяващи 
кожата съставки. Изсветлява 
пигментните петна, тушира 
несъвършенствата по кожата и 
изравнява тена.

NIVEA Hyaluron Cellular 
Filler 3in1 Околоочен 
крем против бръчки и 
коректор, 4 мл

1064
1419

2677
3569

1028
1209

2474
2749

НОВОНОВО

https://remedium.bg/defence-xage-33334/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/victoria-snail-extract-dneven-krem-kontsentrat-za-litse-s-ekstrakt-ot-ohlyuv-h50-ml-149408/p
https://remedium.bg/kolagena-pure-fluid-lumi-gorgeous-50ml-062127/p
https://remedium.bg/evelin-my-beauty-elixir-peacht-matt-krem-50ml-068853/p
https://remedium.bg/search?q=nivea%20hyaluron%20cellular%20filler%203in1%20%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD
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622
829

982
1309

1034
1379

https://remedium.bg/maternea-3340/b
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Душ крем, 500 мл
Нежно измива кожата, без да 
променя хидролипидния й слой, 
оставяйки я мека и хидратирана. 
Подходящ за ежедневна 
употреба.

BIONIKE Triderm Baby

1663
2079

Хидратиращ крем, 100 мл
Овлажнява и успокоява сухата 
бебешка и детска кожа.

1428
1785

PALOMITA 
Превръзки за родилки, 10 бр.
копринени/текстилни

Нежен шампоан, 200 мл 
Деликатно почиства косата и 
чувствителната кожа на бебета 
и деца, без да дразни очите.

1324
1655

Крем против подсичане, 100 мл
Създава защитна бариера върху 
бебешката кожа и я предпазва 
от действието на дразнещи 
агенти.

1287
1609

SEBAMED 
Бебешко масажно масло, 150 мл
Ефективно задържа влагата, 
подхранва и успокоява 
деликатната бебешка кожа. 
Подходящо за ежедневен 
масаж, с 95% съдържание на 
естествено соево масло и 
пшеничен зародиш. 

217
255

1980
2329

https://remedium.bg/bionike-triderm-baby-kid/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/search?q=palomita%20%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D1%8A%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%20%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://remedium.bg/sebamed-baby-massage-oil-sebamed-bebe-masazhno-olio-x150ml-15582/p


Мама и бебе   www.remedium.bg  

2311
2719

620
729

https://remedium.bg/water-wipes-3481/b?sort=discount-desc&#
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HUGGIES Ultra Comfort 
Пелени размер 4 (7-18 кг), 
50 бр. 

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

BEPANTHEN Унгвент, 30 г
Нежна ежедневна грижа за 
предпазване на деликатната 
кожа на Вашето бебе от 
подсичане. Против подсичане 
при бебета, при всяка смяна 
на пелените. При разранени 
зърна по време на кърмене. Не 
съдържа аромати, антисептици, 
оцветители и консерванти.

JOHNSON‘S CottonTouch Лосион 
за лице и тяло за новородени, 
300 мл
Хипоалергенен, с балансирано 
pH. С лека и нежна текстурата, 
която позволява на кожата да 
диша, без да оставя следи и 
усещане за лепкавост.

463
579

ТЕО Бебе Течен перилен 
препарат, 2,2 л (40 пранета)

1372
1715

АРКАДИ Омекотител с 
екстракт от маслина, 
1 л (14 дози)

420
525

1919
2559

1895
2229

982
1155

https://remedium.bg/hadzhis-peleni-4-maxi-7-18kg-50br-069239/p
https://remedium.bg/johnson-s-cottontouch-losion-za-litse-i-tyalo-s-istinski-pamuk-x300-ml-149582/p
https://remedium.bg/babylino-3508/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/teo-bebe-techen-perilen-preparat-lavandula-x2-2-l-145129/p
https://remedium.bg/arkadi-beybi-omekotitel-maslina-1l-14pr-068111/p
https://remedium.bg/bepanten-maz-pri-podsichane-i-razdraznena-kozha-5-h30-grama-bayer-9610/p
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4920
5179

4920
5179

1215
1429

https://remedium.bg/pampers-2804/b
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БЕБЕЛАН Бисквити за гризкане със сливи, 
200 г

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

HIPP Combiotic 4 Мляко за 
малки деца над 2 години, 
500 г

HUMANA 3-Малки герои 
Напитка за деца след 
12 месеца, 650 г
ПРО БАЛАНС на кости 
(калций), мозък и нерви 
(омега-3), имунна система 
(витамин D). За активни тяло 
и ум и естествено развитие 
на вашето дете.

BEBELAN Зеленчуково пюре, 190 г
различни видове

HIPP Зеленчуково пюре, 125 г
различни видове

371
495

1864
2485

431
539

172
215

207
259

В промоцията не са включени млека за кърмачета и 
преходни млека до 1 година.

В промоцията не са включени млека за кърмачета и 
преходни млека до 1 година. 1691

1989

https://remedium.bg/bebelan-biskviti-sas-sliva-200g-058933/p
https://remedium.bg/humana-3-650gr-063682/p
https://remedium.bg/ovko-zelenchukovo-pyure-tikvichki-s-kartofi-za-detsa-nad-4-mesetsa-h190-grama-5510-23776/p
https://remedium.bg/plasmon-pasta-parvi-mesetsi-kragcheta-forellini-za-detsa-nad-4-mesetsa-h320-grama-18504/p
https://remedium.bg/hip-mlyako-4-kombiotik-2099-500gr-065328/p
https://remedium.bg/hipp-nezhni-gradinski-zelenchutsi-s-oriz-za-detsa-nad-4-mesechna-vazrast-h125-grama-4023-8044/p


Грижа за детето   www.remedium.bg  

AQUAFRESH Little Teeth Паста за малките зъби от 3 до 5 
години, 50 мл

AQUAFRESH My Big Teeth Паста за зъби за деца над 6 години, 
50 мл

WELLSAMED Funny Clean 
Електрическа четка за зъби 
за деца 5+ г
С 8800 вибриращи 
движения в минута за 
ефективно отстраняване 
на зъбната плака. Екстра 
меки косъмчета за нежно 
почистване.

1460
1825

FROSCH 
Течен сапун за деца
300 мл с помпа
500 мл пълнител

AQUAFRESH Little Teeth 
Детска четка за зъби 
от 3 до 5 години

DISNEY Нежен 
шампоан за коса и 
тяло, 250/300 мл
С меко действие и 
натурални съставки.
различни видове

БОЧКО 
Антибактериален гел, 50 мл
Почиства без вода и оставя 
приятно свежо усещане. 
Унищожава бактериите по 
ръцете, без да вреди на 
кожата. 

329
439

424
565

441
519

389
409

254
299

https://remedium.bg/aquafresh-1517/b?sort=discount-desc&#postFilters=category;eq;5ecc33c26af72c3ad4d45dfe
https://remedium.bg/search?q=wellsamed%20funny%20clean%20%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://remedium.bg/disni-shampoan-kosa-tyalo-paw-patrol-250ml-068993/p
https://remedium.bg/search?q=frosch%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD
https://remedium.bg/bochko-antibakterialen-gel-za-ratse-za-detsa-i-bebeta-h50-ml-16812/p


Ароматиwww.remedium.bg  

SCOTTISH FINE SOAPS 
Тоалетна вода за мъже, 
100 мл

LA RIVE Just On Time 
Тоалетна вода за мъже, 
100 мл

1303
1629

BETTY BARCLAY Bohemian Romance 
Тоалетна вода за жени, 20 мл

3119
3899

JACQUES BATTINI № 12 Crystal Edition 
Дамски парфюм с елемент на Сваровски, 
100 мл

2279
2849

4530
5329

OLD SPICE 
Лосион за след 
бръснене, 100 мл
различни видове

1169
1375

https://remedium.bg/betty-barclay-bohemian-romance-toaletna-voda-za-zheni-h20-ml-148729/p
https://remedium.bg/search?q=scottish%20fine%20soaps%20%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0&#postFilters=attr.promo-komplekt-21;eq;ne-21&postFilters=attr.mazhki-damski-11;eq;mazhki-11
https://remedium.bg/la-riv-just-on-time-homme-edt-100ml-060066/p
https://remedium.bg/jacques-battini-17-crystal-edition-parfum-damski-parfyum-x100-ml-67670/p
https://remedium.bg/old-spice-wolfthorn-losion-za-sled-brasnene-za-mazhe-h100-ml-50108/p


Продукти за тяло   www.remedium.bg  

2548
3185

1220
1525 1060

1325

1615
2019

3116
3895 2548

3185

1151
1439

https://remedium.bg/perlier-3089/b?sort=discount-desc&#


Продукти за тялоwww.remedium.bg  

BETTINA BARTY Vanilla 
Почистващ гел за вана 
и душ, 500 мл

BETTINA BARTY Vanilla 
Лосион за тяло и ръце, 
500 мл

BETTINA BARTY Botanical 
Лосион за тяло и ръце, 
400 мл

REXONA Део спрей против 
изпотяване, 150 мл
Предпазва 48 часа от 
изпотяване и неприятни 
миризми. Иновативната му 
формула хидратира кожата и 
осигурява оптимална защита.
различни видове

NIVEA Care 
Универсален крем, 200 мл
Интензивно подхранване 
без омазняване. Съдържа 
леки хидратиращи кристали, 
които се разтапят в 
кожата. Усеща се лек върху 
кожата, като същевременно 
осигурява 24-часова интензивна 
хидратация.

ADIDAS 
Душ гел, 250 мл
дамски/мъжки, 
различни видове

1033
1215

1033
1215

1402
1649

450
529

764
899

389
409

Ежедневна грижа за кожата 
и тялото с наситени парфюмни аромати.

https://remedium.bg/rexona-sexy-bouquet-deo-sprey-protiv-izpotyavane-za-zheni-h150-ml-15863/p
https://remedium.bg/nivea-care-podhranvasht-universalen-krem-h200-ml-71221/p
https://remedium.bg/bettina-barty-599/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/adidas-3395/b?sort=discount-desc&#postFilters=category;eq;5ecc33206af72c3ad4d45d35


Грижа за ръцете   www.remedium.bg  

SAFEGUARD 
Течен сапун, 225 мл
различни видове 

319
399

IDC 
Течен сапун за ръце, 500 мл
Веган. Натурална формула.
различни аромати

652
815

PERLIER 
Течен сапун, 300 мл 
различни аромати

423
529

MIXA 
Крем за ръце, 100 мл
Предпазва и подхранва 
кожата на ръцете в 
студеното време.

503
629

IKAROV 
Органичен балсам за 
ръце портокал/ментов 
шоколад за нормална и 
суха кожа, 50 мл

727
909

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. 341

359

https://remedium.bg/safeguard-2812/b#postFilters=category;eq;5ecc33cf6af72c3ad4d45e0b&postFilters=price;range;*,500
https://remedium.bg/mixa-2598/b#postFilters=category;eq;5ecc30466af72c3ad4d45a89
https://remedium.bg/ikarov-31/b#postFilters=category;eq;5ecc33cd6af72c3ad4d45e09
https://remedium.bg/ids-techen-sapun-badem-80152-064560/p
https://remedium.bg/perlier-3089/b?sort=discount-desc&#postFilters=category;eq;5ecc33cf6af72c3ad4d45e0b
https://remedium.bg/henkis-mokri-karpi-limon-0705-72br-116970/p


Продукти за кракаwww.remedium.bg  

NEUTROGENA 
Крем за напукани 
пети, 50 мл
Третира в 
дълбочина.

FOOTNESS Крем при груба кожа 
и мазоли, 30 мл
Ефективно намалява загрубялата 
кожа и мазолите за 7 дни.

391
489

NEUTROGENA 
Крем за стъпала с 
незабавна абсорбация, 
100 мл
Хидратира в 
дълбочина сухата 
кожа на стъпалата, 
оставяйки ги 
изключително меки и 
здрави.

BEAUTY FORMULAS Odour Control 
Спрей за крака с дезодориращо 
действие, 150 мл
Разработената формула прониква 
в дълбочина и осигурява 
дълготрайна защита от 
нежеланата и неприятна миризма 
на ходилата, предотвратява 
прекормерното потене.

HAPPY FOOTTOPIA 
Чорапи, 1 чифт
различни размери и цветове

644
859

NEUTROGENA 
Хидратиращ крем за 
стъпала, 100 мл
Помага и защитава 
още от първия ден 
на употреба.

674
899

279
399

409
545

https://remedium.bg/neutrogena-2784/b?sort=discount-desc&#postFilters=category;eq;5ecc33cd6af72c3ad4d45e09&postFilters=attr.promo-komplekt-21;eq;ne-21
https://remedium.bg/footness-therapy-krem-pri-gruba-kozha-i-mazoli-x30-ml-149984/p
https://remedium.bg/beauty-formulas-sprey-za-kraka-s-dezodorirashto-deystvie-h150-ml-15927/p
https://remedium.bg/agiva-happy-foottopia/b?sort=discount-desc&#


Депилиращи продукти   www.remedium.bg  

WILKINSON Intuition 
Дамска система за 
бръснене 
С 5 Skin-Perfect 
остриета, 
осигуряващи плътно и 
гладко бръснене.

Nature/Delicate 
Ленти за 
депилация за 
тяло, 20 бр.

Крем за депилация 
за тяло, 150 мл

LYCIA …твоята кожа много гладка и мека за дълго…

703
879 671

839

VEET Восъчни ленти за лице за 
чувствителна кожа, 20 бр.
Осигуряват безупречни 
резултати, като улавят 
дори и най-късите и почти 
незабележими косъмчета, 
премахват ги от корена и 
поддържат кожата гладка и 
красива до 28 дни. 

GILLETTE Venus 
Smooth Sensitive 
Самобръсначка с 
2 ножчета

1695
2119

Ленти за депилация 
на чувствителни 
зони, 20 бр.

671
839

BIC Miss Soleil Sensitive 
Дамска еднократна самобръсначка с 
три ножчета, 1 бр. 
С подвижна глава, следваща по-лесно 
контура на тялото и овлажняваща 
лента с алое вера, която предпазва 
кожата от раздразнения.

292
365

1017
1565

1151
1279

https://remedium.bg/uilkinsan-s-chka-intuition-complete-woman-1n-067045/p
https://remedium.bg/lycia-3348/b?sort=discount-desc&#postFilters=category;eq;5ecc33196af72c3ad4d45d2c
https://remedium.bg/gillette-8/b
https://remedium.bg/bic-miss-soleil-sensitive-samobrasnachka-za-zheni-h1-broy-148441/p
https://remedium.bg/veet-easy-gelwax-vosachni-lenti-za-litse-za-chuvstvitelna-kozha-h20-broya-149324/p


Устна хигиена www.remedium.bg  

YOTUEL All-in-One Паста 
за зъби с професионална 
избелваща съставка, 75 мл
Бързо, безвредно и 
безболезнено избелване 
на зъбите с няколко 
тона. Укрепва емайла и 
предотвратява появата на 
чувствителност.

SPLAT Professional Active Паста за зъби, 100 мл
Здрави венци и комплексна грижа.

COLGATE Max White Ultra Active Foam 
Избелващата паста за зъби, 50 мл 
Осигурява неабразивно избелване на дълбоки 
петна, като същевременно е безопасна за 
вашия емайл.

ПРОТЕФИКС Фиксиращ крем за зъбни 
протези с алое вера, 47 г
Комбинира силната фиксация с нежна грижа за 
лигавицата, осигурена от натурален комплекс 
с алое вера.

1649
2199

641
915

НОВО

TRISA Complete Protection Паста за зъби, 
75 мл

TRISA Complete 
Care Cool Mint 
Вода за уста, 
500 мл

538
769

538
769

TRISA Profilac 
Complete 
medium 
Четка за зъби

509
679

574
765

552
649

https://remedium.bg/search?q=yotuel%20all%20in%20one
https://remedium.bg/kolgeyt-maxwhite-ultra-active-foam-50ml-pz-066976/p
https://remedium.bg/trisa-328/b?sort=discount-desc&#postFilters=category;eq;5ecc30456af72c3ad4d45a88
https://remedium.bg/splat-professional-active-pasta-za-zabi-za-tsyalostna-grizha-h100-ml-117302/p
https://remedium.bg/protefix-fiksirasht-krem-za-zabni-protezi-s-aloe-vera-za-chuvstvitelna-ligavitsa-h47-grama-9423/p


Устна хигиена   www.remedium.bg  

12849
18355

4059
5799

3167
3519

494
659

https://remedium.bg/oral-b-384/b?sort=discount-desc&#


Устна хигиенаwww.remedium.bg  

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

BILKA Parodont Protect 
Паста за зъби, 75 мл

LISTERINE Total Care 
Вода за уста, 1 л
Променете устната си хигиена 
като използвате LISTERINE Total 
Care вода за уста два пъти 
дневно.

PARODONTAX 
Complete 
Protection 
Четка за зъби

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

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

*О
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т
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ом
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т
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1391
1739

603
709

603
709

356
395

503
559

1184
1315

*

https://remedium.bg/search?q=parodontax%20gum+
https://remedium.bg/dent-parodont-protect/b?sort=score-desc&#
https://remedium.bg/listerinetotal-care-antibakterialna-voda-za-usta-s-6-deystvia-h1-l-24116/p
https://remedium.bg/kyuraproks-komplekt-be-you-chetka-zabi-5460-pz-interdentalna-056662/p


Продукти за коса   www.remedium.bg  

1527
1909

1292
1615

1287
1609

1287
1609

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


Продукти за косаwww.remedium.bg  

ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА КОСАТА 
СИ ПОДОБАВАЩО

Шампоан против косопад 
За чуплива и изтъняла коса 
200 ml

Стресът, липсата на хранителни вещества, хормоналния дис∙аланс, както и сезонните 
промени, могат да променят естествения жизнен цикъл на косъма(косата) (анагенна, 
катагенна и  телогенна фази) и следователно да доведат до увеличаване на косопада и 
прогресивното изтъняване на косъма. Шампоан против косопад Defence KS почиства нежно 
косата, създава оптимални условия за заздравяване на косата и намаляване на косопада, и  е 
идеален допълващ продукт, който възстановява ∙аланса на скалпа.

1743
2179

https://remedium.bg/bionike-defence-ks-shampoan-protiv-kosopad-za-chupliva-i-iztanyala-kosa-h200-ml-145914/p


Продукти за коса   www.remedium.bg  

КУПИ ПРОДУКТ   GLISS   ЗА МИНИМУМ 2 ЛВ., РЕГИСТРИРАЙ 
КАСОВАТА БЕЛЕЖКА НА  sk-promo.bg   И УЧАСТВАЙ ЗА НАГРАДА
При покупка на продукт Gliss или Gliss Color от обект на Апреки Ремедиум на стойност минимум 2 лева и регистриране на касовата бележка на www.sk-promo.bg, участвате в томбола за спечелването 
на дамска чанта О bag. Изображението на наградата е с илюстративна цел и може да се различава от реалната. Период на кампанията 01.11-30.11.2022г. Организатор на кампанията е Хенкел България 
ЕООД. Пълни правила, както и политика за защита на личните данни може да намерите на www.sk-promo.bg. 

GLISS
шампоан 400 мл,
различни видове

Schauma 
шампоан 400 мл,
различни видове

GLISS COLOR Боя 
за коса, 
различни нюанси

Taft стилизанти,  
различни видове

GLISS 7sec 
експресна течна маска, 
различни видове

СПЕЧЕЛИ

Опитай още

1

2
3

ГРИЖА ПО ВРЕМЕ
И СЛЕД БОЯДИСВАНЕ

ПОЧИСТВА,
БЕЗ ДА УТЕЖНЯВА

ВЪЗСТАНОВЯВА 
И ПРИДАВА 

БЛЯСЪК

773
909

599
749

1147
1529

397
529

577
769

https://remedium.bg/gliss-1615/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/schauma-2599/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/taft-1616/b?sort=discount-desc&#


Продукти за косаwww.remedium.bg  

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

BIONIKE Defence Hair Nourishing

1476
1845

LONDA Color 
Крем-боя за коса
различни нюанси

FITO Масло с чушка, 155 мл
Мигновено прониква в космения 
фоликул, стимулирайки растежа 
на гъста, здрава, силна и покорна 
коса. Маслото е обогатено с 
екстракт от хвойна, облепиха, 
бадем, репей, жожоба, масло 
от кедрови ядки и комплекс от 
витамини (А и Е).

383
479

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

1324
1655

HEAD & SHOULDERS 
Шампоан, 225 мл
различни видове

511
639

IDC Биоразградима четка за 
лесно разресване
Направена е от царевица и 
маниола. За всички типове 
коса – от права до къдрава.

1076
1345

458
539

https://remedium.bg/search?q=bionike%20defence%20hair%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%89
https://remedium.bg/londa-2805/b
https://remedium.bg/head-shoulders-2813/b?sort=discount-desc&#postFilters=category;eq;5ecc33336af72c3ad4d45d4d
https://remedium.bg/fito-nr-maslo-kosa-s-chushka-155ml-064558/p
https://remedium.bg/ids-chetka-kosa-2010w-eco-paddle-064536/p


Интимна хигиена   www.remedium.bg  

CAREFREE Cotton Fresh 
Ежедневни дамски превръзки, 
56 бр.
С памучна дишаща повърхност, 
която носи максимално 
удобство и свежест за 24 часа.

LIBRESSE Regular Ежедневни 
превръзки, 30/32 бр. 
Тънки, гъвкави и дишащи. 
С абсорбираща сърцевина, 
за всяка ситуация от 
деня.
различни видове

ALWAYS Ultra/Platinum
Дамски превръзки
DUO PACK, 
различни видове

BELLA Panty Mini Ежедневни 
дамски превръзки, 36 бр.

175
219

DISCREET Ежедневни дамски 
превръзки, 60 бр.
различни видове

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

492
579

305
339

467
519

512
569

269
299

https://remedium.bg/carefree-normal-fresh-scent-damski-ezhednevni-prevrazki-h56-broya-23027/p
https://remedium.bg/bella-panty-mini-ezhednevni-damski-prevrazki-h36-broya-25856/p
https://remedium.bg/libres-damski-prevrazki-ezhednevni-normal-black-30-broya-155353/p
https://remedium.bg/discreet-deo-waterlily-ezhednevni-damski-prevrazki-s-multiforma-h60-broya-14399/p
https://remedium.bg/always-platinum-secure-night-damski-noshtni-prevrazki-x10-broya-153762/p
https://remedium.bg/everyday-sensitive-maxi-night-damski-prevrazki-h10broya-25643/p


Интимна хигиенаwww.remedium.bg  

BABE Интимен гел, 250 мл
За ежедневна употреба, с 
активни съставки, които 
предпазват и успокояват 
кожата. Помага за 
предотвратяване на възможни 
инфекции и раздразнения и 
укрепва естествената бариера 
на кожата.

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.

O.B. PrоComfort Normal 
Тампони, 8 бр.
С уникално меко SilkTouch 
покритие – нежно се плъзгат за 
лесно поставяне и изваждане, 
предлагайки оптимален комфорт 
при носене.

1126
1609

2325
2735

220
259

BIONIKE Triderm Intimate, 500 мл

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

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

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

2148
2685

2148
2685

2148
2685

https://remedium.bg/babe-body-intimen-gel-s-rn-4-5-za-ezhednevno-prilozhenie-h250-ml-132469/p
https://remedium.bg/bionike-3200/b?sort=discount-desc&#postFilters=category;eq;5ecc30406af72c3ad4d45a87
https://remedium.bg/sebamed-intimate-wash-pochistvasht-intimen-gel-s-ph-3-8-x400-ml-136574/p
https://remedium.bg/o-b-procomfort-normal-damski-tamponi-h8-broya-13860/p


За дома   www.remedium.bg  ... с мисъл за вас!

2749
4999

1499
2141

2999
4614

1995
5700

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


Устна хигиенаwww.remedium.bg  ... с мисъл за вас!

https://remedium.bg/


За дома   www.remedium.bg  

39900
49875

2999
5998

2999
5998

1799
3598

1799
3598

https://remedium.bg/akvafor-3603/b?sort=discount-desc&#


За домаwww.remedium.bg  

BREF Power Active 
Твърдо тоалетно 
блокче, 
3 х 50 г

ACE WC 
Тоалетно блокче, 2 x 48 г

CERESIT Stop Aero 360 
Влагоабсорбатор 

CERESIT Stop Aero 360 
Неутрални таблетки за 
влагоабсорбатор 2в1, 
2 х 450 г

1655
2069

1412
1765

AIR WICK Freshmatic 
Спрей-пълнител за освежаване на 
въздуха, 250 мл
Помагат за неутрализиране на 
неприятните миризми. Действа 
до 70 дни на най-ниска честота. 
различни аромати

GLADE 
Пълнител за 
автоматичен 
ароматизатор, 
269 мл
различни аромати

CERESIT Stop Aero 360 
Таблетки за 
влагоабсорбатор 2в1, 
2 х 450 г
различни аромати 1468

1835

615
879

389
519

718
845

708
1089

https://remedium.bg/bref-4-power-active-wc-koshnichka-okean-3br-065643/p
https://remedium.bg/air-wick-freshmatic-24946/p
https://remedium.bg/ache-wc-koshnichka-eucalyptus-flower-3h48g-068929/p
https://remedium.bg/glade-bali-sandalwood-jasmine-palnitel-za-aromatizator-s-aromat-na-sandalovo-darvo-i-zhasmin-x269-ml-3865/p
https://remedium.bg/ceresit-3465/b?sort=discount-desc&#postFilters=category;eq;5ecc30dd6af72c3ad4d45b64


За дома   www.remedium.bg  

SOMAT 
Препарат за съдомиялна
Гел, 540 мл
Таблетки, 24 бр.
различни видове

FAIRY 
Таблетки за 
съдомиялна, 
50/84 бр.

ЕМЕКА Тоалетна хартия, 16 бр.

SEMANA 
Омекотител за 
дрехи, 950 мл 
(38 пранета)
различни видове 

LENOR 
Омекотител за 
дрехи, 57 пранета
различни видове 

FELCE AZZURRA 
Омекотител за дрехи 
концентрат, 
1,025 л (41 пранета)
различни видове

1154
1649

386
1515

2980
3725

764
899

1046
1395

471
589

https://remedium.bg/somat-3464/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/emeka-paradise-aromatizirana-triplastova-toaletna-hartia-h16-broya-1511/p
https://remedium.bg/semana-extra-fresh-aqua-joy-superkontsentriran-omekotitel-za-takani-h950-ml-152365/p
https://remedium.bg/fairy-2808/b?sort=discount-desc&#postFilters=category;eq;5ecc32ad6af72c3ad4d45cc1
https://remedium.bg/lenor-omekotitel-fresh-meadow-57-praneta-1-710ml-067206/p
https://remedium.bg/felche-azzurra-omekotitel-classic-1-25-litra-056984/p


За домаwww.remedium.bg  

MEDIX Alvina 
Pro Wash & Protect 
Течен перилен 
препарат, 
1,1 л (20 пранета)

PERSIL 
Перилен препарат
Гел, 40 пранета
Капсули, 22 пранета

ARIEL 
Течен перилен 
препарат, 
1,1 л

HEITMANN 
Препарат за пране на спортни 
обувки, 250 мл
Отстранява замърсявания 
дори при 20°C. Неутрализира 
неприятните миризми. 
Осигурява дълготрайна свежест. 
С мембранна защита за дишащи 
текстилни обувки.

SAVEX Soft 
Омекотители за дрехи, 
900 мл (25 пранета)

297
349

552
789

1429
2199

1250
1389

696
819

https://remedium.bg/medix-alvina-2v1-techen-perilen-preparat-h1-3-l-66074/p
https://remedium.bg/persil-3457/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/ariel-2793/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/heytman-techen-preparat-za-sportni-obuvki-250ml-062947/p
https://remedium.bg/savex-3306/b?sort=discount-desc&#postFilters=category;eq;5ecc31016af72c3ad4d45b85


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 - 4
 ул.„Денкоглу“ 34 
 понеделник – събота: 8.00 – 21.00 ч.
 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 - 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 - 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 - 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 - 12
 кв.„Младост 2“, бл. 272, вх. Г  
 понеделник – събота: 8.00 – 21.00 ч.
 неделя: 9.00 – 20.00 ч.

Официален щанд 

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



Балсам за сухи и 
напукани устни 

Подхранва и 
възстановява 

4,5 g

Релипидизиращ липогел 
за суха и много 

суха кожа 
50 ml

Крем за ръце 
30% Глицерин 

за суха и много суха 
кожа  75 ml

Емулсия за тяло 
за суха и много суха кожа. 

Овлажнява и успокоява 
400 ml

СПЕЦИАЛНА ГРИЖА ЗА СУХА 
И МНОГО СУХА КОЖА.

Предложенията са валидни за периода 01-30.11.2022 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 

2452
3065

1228
1535

1151
1439

3479
4349

https://remedium.bg/search?q=bionike%20proxera&sort=discount-desc&#

