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Избрани предложения от над 10 500 промоции, комплекти и трайно ниски цени
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ХЮМЕКСГРИП, 
12 таблетки и 4 капсули
При настинка и грип. Дневни 
таблетки и нощни капсули 
в един продукт. Дневните 
таблетки ободряват и 
облекчават симтомите. 
Нощната капсула осигурява 
спокоен сън.

FLORADIX Диджестив, 250 мл
Билков еликсир в подкрепа на 
храносмилането, подпомага 
нормалната работа на черния 
дроб и стомаха. Облекчава 
състояния като тежест след 
хранене, може да се използва и 
при липса на апетит.

LIERAC Supra Radiance 
Възстановяващ антиоксидантен 
крем за лице, 50 мл
Противостарееща грижа, която 
възвръща блясъка на нормалната 
и сухата кожа. С бял пчелник, 
стимулиращ обновяването на 
клетките, и хиалу-3 концентрат, 
който подхранва и изглажда 
кожата.

BIOTRADE Acne Out 
Активен крем, 30 мл
Грижа при мазна и склонна 
към акне кожа с предимно 
подкожни пъпки. Формула, 
повлияваща ефективно 
омазняването, предотвратява 
появата на черни точки и 
пъпки по кожата.

2015
2519

9652
11355

2456
2729

815
959

https://remedium.bg/floradix-didzhestiv-bilkov-eliksir-h250-ml-3758/p
https://remedium.bg/hyumeksgrip-pri-prostuda-i-grip-x12-tabletki-4-kapsuli-12223/p
https://remedium.bg/biotrade-acne-out-aktiven-krem-za-litse-protiv-papki-i-cherni-tochki-x30-ml-8988/p
https://remedium.bg/lierac-supra-radiance-vazstanovyavasht-krem-za-litse-za-normalna-i-suha-kozha-h50-ml-145598/p
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19 часа

98,6%

уд
ължено освобождаване

усвояване на витамин С

2005
2359

https://remedium.bg/tsetebe-troyna-zashtita-vitamin-ts-vitamin-d-tsink-h60-kapsuli-gsk-68593/p
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https://remedium.bg/
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…и за
гърлото,
   носа и
   ушите!

4316
5755

https://remedium.bg/omni-biotik-imund-tb-30br-068485/p
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ДЕТРИКАЛ, 60 таблетки
Силен имунитет и здраве. При нисък 
имунитет, чести настинки, дефицит на 
витамин D, дискомфорт в костите и 
мускулите.

МОЛЕКИН 
Цинк 15 mg, 
30 таблетки

МОЛЕКИН Комплекс 
витамин С +
витамин D + цинк, 
30 таблетки

МОЛЕКИН 
Витамин С 1000 mg, 
20 ефервесцентни 
таблетки

За повишаване на имунитета и нормалната физическа и умствена активност.

ViruFor, 60 таблетки
Има благоприятно действие върху имунната 
система, подпомага устойчивостта на 
дихателните пътища срещу микроорганизми, 
подпомага възстановителните процеси и 
естествената противовирусна защита на 
организма.

SCHOENENBERGER 
Чист 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.

ПРОПОДЕЗ Хранителна добавка с прополис 
и витамин С за здравето на дихателната и 
имунната система, 50 таблетки
четири вкуса – джинджифил, шипки, билки и 
малини1976

2195

716
895

599
749

1380
1725

660
825

615
769

700
875

https://remedium.bg/detrikal-400-tb-60br-058026/p
https://remedium.bg/molekin/b?sort=score-desc&#
https://remedium.bg/virufor-tb-60br-058769/p
https://remedium.bg/search?q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7
https://remedium.bg/schoenenberger-chist-bio-sok-ot-atserola-h200-mililitra-9657/p
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СИЛЕН ИМУНИТЕТ 
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
НА СЕЗОНИТЕ ВИРУСИ 

И НАСТИНКИ 
С НАТУРАЛНИТЕ ПРОДУКТИ НА 

Андрографис 
Враг N: 1 на 
вирусите и 
настинките!

Ехинацея, Астрагал 
& Рейши 

Тристепенна 
комбинация с ударно 

действие срещу 
вируси и инфекции. 

Котешки нокът
Натурален 

имуностимулатор с 
противовъзпалително 

действие. 

Чесън 
Мощен 

имуностимулатор 
срещу настинка и 

грип.

2066
2295

2519
2799

3032
3369

1871
2079

https://remedium.bg/nature-s-way-16/b?sort=discount-desc&#
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1596
1995

https://remedium.bg/vitamin-d3-selen-tsink-vitamin-c-h60-kapsuli-vitagold-155374/p
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1424
1675

https://remedium.bg/zhivi-vitamini-680-grama-h30-kapsuli-9727/p
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СЕЛЕН 100 μg, 
100 вегетариански таблетки
Допринася за защитата на 
клетките от оксидантен 
стрес, за нормалната функция 
на щитовидната жлеза, 
имунната система и нормалното 
състояние на косата и ноктите.

COLIEF Витамин C, 30 мл
Хранителна добавка, съдържаща 
висококачествена доза 
витамин С под формата на 
капки, подходяща за бебета и 
деца над 1 година. Приемът 
й съдейства за активирането 
на естествените защитни 
сили на организма и има мощно 
антиоксидантно действие.

1316
1645

DRAGON SUPERFOODS 100% 
спирулина с органичен произход, 
200 таблетки
В удобна таблетна форма, 
без примеси. За подсилване на 
организма и подкрепа функциите 
на черния дроб.

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

1711
2139

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
3109

СУПРАДИН Имуно, 
10 ефервесцентни таблетки
При настинка и грип. Специално формулирани 
мултивитамини с висока доза витамин C, 
витамин D и цинк за подкрепа на имунната 
система и намаляване на периода за 
възстановяване.

1387
1460

791
879

1319
1465

https://remedium.bg/dragon-superfoods-bio-spirulina-400-mg-h200-tabletki-133954/p
https://remedium.bg/supradin-imuno-ef-tb-10br-069345/p
https://remedium.bg/optime-lipozomna-dobavka-s-povishena-usvoimost-na-vitamin-s-h100-ml-146739/p
https://remedium.bg/koliyf-vitamin-s-sol-20ml-063828/p
https://remedium.bg/gnc-selen-100-mkg-h100-tabletki-14782/p
https://remedium.bg/gnc-vitamin-s-500mg-h100-kapleti-19309/p
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5687
6319 1859

2065

3770
4189

https://remedium.bg/doctor-s-formulas/b?sort=discount-desc&#
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	 Икономични	опаковки
	 Висока	концентрация
	 Отлична	бионаличност
	 100%	абсобция
	 Без	ГМО

Естествени продукти 
с	доказани	антиоксидантни	и	
имуностимулиращи	действия

2501
2779

1337
1485

3122
3469

2057
2285

https://remedium.bg/natural-factors-444/b#postFilters=category;eq;5ecc31f96af72c3ad4d45c3b
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1305
1535

1220
1435

1305
1535

https://remedium.bg/search?q=%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://remedium.bg/atsts-600-med-i-limon-sashe-10br-058710/p
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МАРИАМЕД 
Сироп за кашлица с бяла ружа, 
прополис и мед, 100 мл
С три съставки и силен троен 
ефект – при дразнеща кашлица, 
при болно гърло, за здрав 
имунитет.

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

ХЕКСОРАЛЕТЕН Н, 
20 таблетки за смучене
4 действия: антибактериално, 
противовъзпалително, успокоява болката и 
облекчава преглъщането.

ГРИНТУС Сироп за деца за суха 
и влажна кашлица, 180 г
Успокоява кашлицата, намалява 
възпаленията по лигавицата и 
защитава горните дихателни 
пътища. С екстракти от 
живовляк, гринделия и хелихризум, 
в комбинация с мед и етерични 
масла.

ЕКСПЕКТОРАНС № 5 
Сироп, 90 мл
При суха и влажна кашлица.

ДИМЕКС 
Сироп за кашлица, 125 мл
Овладей кашлицата. 
За симптоматично лечение на 
дразнеща и спастична кашлица.

1113
1309

1679
1975

1062
1249

693
815

716
795

719
799

Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 
12 години. Съдържа течен екстракт от корени ружа. Преди 
употреба прочетете листовката. А292/17.12.2015

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

Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и 
деца над 6 години. Преди употреба прочетете листовката. 
ИАЛ: А0225/04.11.2022

https://remedium.bg/apipharma-mariamed-sirop-za-uspokoyavane-na-suha-kashlitsa-h100-ml-145094/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/chemax-pharma-ekspektorans-no-5-sirop-za-kashlitsa-x90-ml-12048/p
https://remedium.bg/aboca-grintuss-pediatric-sirop-za-detsa-za-suha-i-vlazhna-kashlitsa-h180-grama-8978/p
https://remedium.bg/heksoraleten-n-tabletki-za-smuchene-pri-vazpaleno-garlo-h20-br-401/p
https://remedium.bg/dimeks-sirop-pri-kashlitsa-h125-ml-205/p


Настинка и грип   www.remedium.bg  

692
769

692
769

539
599

https://remedium.bg/flavamed/b?sort=score-desc&#
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2015
2519

356
445

https://remedium.bg/search?q=floradix%20alpenkraft
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1160
1365

888
1045

https://remedium.bg/stada-orofar/b?sort=score-desc&#
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ГРИПЕКС Макс, 20 таблетки
Комбинират мощната сила на три активни 
съставки с МАКСимална доза (достъпна без 
рецепта), които бързо и ефективно се борят 
срещу симптомите на настинка и грип.

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

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

ТЕРАФЛУ Форте Простуда и 
Кашлица 500 mg/6,1 mg/100 mg, 
16 твърди капсули
НОВО! СИЛАТА НА ТЕРАФЛУ В 
КАПСУЛИ. Започва да облекчава 
кашлицата след 15 минути.*

ОКИТАСК, 20 таблетки

1309
1745

ОКИТАСК, 20 сашета

1657
2209

1151
1279

782
869

1265
1405

Лекарствени продукти без рецепта за възрастни 
над 18 г. Преди употреба прочетете листовките. 
ИАЛ А0242/1.10.2021 (20 сашета)  
ИАЛ А0241/1.10.2021 (20 таблетки)

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

*На база абсорбцията на гвайфенезин. Използвайте Терафлу 
Форте Простуда и Кашлица САМО ако имате ВСИЧКИ 
изброени симптоми: болка и/или температура, запушен нос и 
продуктивна кашлица.
Терафлу Форте 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. 
A0293/09.12.2021; PM-BG-THRFL-21-00025

ИБУПРОМ СПРИНТ МАКС е лекарствен продукт без рецепта 
за възрастни и деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. 
Преди употреба прочетете листовката. А0057/12.04.2018

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

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

899
999

https://remedium.bg/ibuprom-sinus-pri-nastinka-zapushen-nos-i-bolki-v-sinusite-h24-tabletki-69181/p
https://remedium.bg/ibuprom-sprint-maks-pri-bolka-i-visoka-temperatura-400-mg-h10-kapsuli-140070/p
https://remedium.bg/teraflu-forte-kaps-16br-064585/p
https://remedium.bg/us-pharmacia-gripeks-maks-pri-prostuda-i-grip-h20-filmirani-tabletki-141462/p
https://remedium.bg/dompe/b
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8часа

15мин

8часа

15мин

890
989

914
1015

1308
1539

https://remedium.bg/lekadol-kompleks-tb-200-500mg-10br-sandoz-270942/p
https://remedium.bg/sandoz-ketonal-za-oblekchavane-na-bolka-50-mg-h20-kapsuli-12942/p
https://remedium.bg/diklak-maks-5-gel-za-lechenie-na-bolka-otok-i-vazpalenie-v-muskulite-i-stavite-ikonomichna-opakovka-h100-gr-17526/p


Нервна система www.remedium.bg  

ГИНКО БИЛОБА 60 mg, 
100 капсули
Допринася за поддържането на 
паметта и концентрацията 
и нормалната функция на 
кръвообращението.

3103
3879

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

ДЕПРЕВИТАЛ 475 mg, 
40 капсули
Подкрепя нормалната 
физиологична функция при 
панически възприятия, 
емоционалност, немотивираност 
и ниско самочувствие.

1338
1487

1483
1745

Човешкият мозък е изключително сложен орган, който 
контролира почти всичко, което правим и чувстваме. 
Може да му помогнете да запази своята острота и 
здраве, особено с напредването на възрастта. За да 
поддържате здравословен за мозъка начин на живот, 
помислете за добавки с натурални съставки за ум-
ствена острота и памет. Проучванията показват, че 
екстрактът от гинко билоба подобрява когнитивните 
функции, увеличава притока на кръв към мозъка и 
може да помогне срещу атеросклеротични плаки.
Гинко билоба (Ginkgo biloba) е средноголямо широ-
колистно дърво. В продължение на векове се смята 
за изчезнало в дивата природа, но в наши дни диво-
растящи дървета са открити в Източен Китай. Гинко 
се култивира в България от края на 19. век. Първи-
те засадени дървета растат и до днес в градината 
при Докторския паметник. Орехоподобните семена 
на плодовете са особено ценени в Азия и са тради-
ционна китайска храна, но за съвременната медици-
на листата представляват по-голям интерес. Те са с 
много характерна ветриловидна форма, обикновено 
врязани на върха и оттам идва епитетът „biloba“, т.е. 
„двуделен“. През последните десетилетия препаратите 
с извличани от листата на гинко съединения намират 
широко приложение за справяне с някои заболявания 
на кръвоносните съдове, при атеросклероза, разсеяна 
склероза, за подобрение на паметта и концентраци-
ята. Екстрактът от листата на гинко билоба стимулира 
кръвообращението и обмяната на веществата, има 
съдоразширяващо действие и подпомага по-бързо-
то възстановяване при физическо претоварване. За 
екстракта от листата се знае, че има антиоксидантни 
свойства. Различни изследвания показват, че расте-
нието може да има благоприятен ефект при астма, 
алергични възпаления, Алцхаймер, шум в ушите, гла-
воболие и световъртеж.
Но растящото безконтролно прилагане на препарати 
с екстракт от растението може да предизвика стра-
нични ефекти. Това прави прилагането на препарати 
с гинко билоба без консултация с лекар нежелателно. 
Приемането на всякакви препарати с гинко по време 
на бременност и кърмене е противопоказно.

Дайте допълнителна 
сила на своите 

когнитивни функции

https://remedium.bg/gnc-ginko-biloba-za-pamet-i-orosyavane-60mg-h100-kapsuli-65281/p
https://remedium.bg/gnc-magnesium-magneziy-250-mg-h90-tabletki-12733/p
https://remedium.bg/deprevital-kaps-475mg-40br-064297/p
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1755
2065

1024
1205

1815
2135

1691
1989

1288
1515

1067
1255

10 бр. 20 бр .

https://remedium.bg/linex/b?sort=score-desc&#
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OMNi-BiOTiC HETOX Light 
Пробиотик, 30 сашета х 3 г
Подобрява естествената бариерна функция 
на чревната лигавица. Подпомага регулирането 
на въглехидратния, липидния и протеиновия 
метаболизъм в черния дроб. Улеснява 
разграждането на липополизахаридите, 
отговорни за автоинтоксикацията на черния 
дроб. 

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

ОМНИ-БИОТИК Стрес Рипеър, 
28 сашета х 3 г
За да останеш здрав след стресова ситуация. 
Синбиотик, който работи за възстановяване 
на чревната бариера, овладява хроничните 
възпаления в червата след стресови ситуации. 
Подходящ при хора под силен и продължителен 
стрес, страдащи от burn-out или безсъние. 

ПРОБИОТИК СЪЛЮШЪНС 
УИМЪНС 30 млрд. бактерии, 
30 вегетариански капсули
Клинично проучен пробиотик 
с множество щамове, 
благоприятстващ женското 
здраве. Способства за 
функционирането на уринарната, 
храносмилателната и имунната 
система.

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

МЕГА АЦИДОФИЛУС, 
90 вегeтариански капсули
Подпомага нормалното 
функциониране на стомашно-
чревния тракт.

5756
6059

4644
4889

2415
2543

6539
8719

2834
3779

5779
7705

https://remedium.bg/omni-biotic-4999/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/gnc-probiotic-solutions-probiotik-za-zheni-s-30-miliarda-bakterii-h30-kapsuli-134710/p
https://remedium.bg/gnc-mega-atsidofilus-probiotik-1-5-miliarda-zhivi-bakterii-h90-vegetarianski-kapsuli-19272/p
https://remedium.bg/gnc-probiotic-solutions-multi-strain-probiotik-s-25-miliarda-bakterii-h30-kapsuli-134709/p
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4031
4479

5786
6429

4577
5085

https://remedium.bg/search?q=%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD&#postFilters=brand;eq;5ecc2d816af72c3ad4d44efc
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ТРИФЛЕКС Бързодействащ, 
120 каплети
Комбинация от глюкозамин, 
хондроитин, MSM 
(метилсулфонилметан), куркума и 
босвелия. Подпомага нормалното 
състояние на ставите. 
Насърчава подвижността и
гъвкавостта на ставите.

7215
9019

МСМ 
(Метилсулфонилметан) 1000 mg, 
90 капсули
Допринася за нормалното 
състояние на ставите и 
хрущялите.

3388
4235

КЕТАЛГО, 
6 сашета
Осигурява до 24 часа без 
болка. Бърз и силен срещу 
болката. Ефективно облекчава 
възпалението. Подобрява 
подвижността на ставите.

РИБЕНО МАСЛО, 
360 софтгел капсули
Рибеното масло (омега-3) 
допринася за нормалното 
състояние на ставите, кожата 
и очите, благоприятства 
мозъчната функция и 
функционирането на сърдечно-
съдовата система.

7812
9765

МСМ/ГЛЮКОЗАМИН, 
90 капсули
МСМ (Метилсулфонилметан) 
допринася за нормалното 
състояние на ставите и 
хрущялите. Глюкозаминът 
благоприятства функцията на 
ставите, както и тяхната 
подвижност.

4495
5619

ВИТАМИН D-3, 
100 таблетки
Благоприятства поддържането 
на нормалното състояние на 
костите и зъбите, нормалната 
функция на мускулите и 
подпомага имунната система.

591
695

1119
1244Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни 

и юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен (като 
кетопрофен лизинат). Преди употреба прочетете листовката. 
А0239/30.09.2021

https://remedium.bg/gnc-triflex-fast-acting-barzodeystvasht-za-stavi-h120-kapleti-10321/p
https://remedium.bg/gnc-fish-oil-ribeno-maslo-h360-softgel-kapsuli-21879/p
https://remedium.bg/gnc-msm-glyukozamin-h90-kapsuli-153282/p
https://remedium.bg/gnc-msm-za-zdravi-stavi-i-hrushtyali-1000-mg-h90-kapsuli-131610/p
https://remedium.bg/gnc-vitamin-d3-400iu-h100-tabletki-16590/p
https://remedium.bg/ketalgo-sashe-50mg-6br-270973/p
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биотин + б-комплекс + силиций
витамини Д и ц + селен и цинк

рибен колаген 10 000 мг
хиалуронова киселина 100 мг

хиалуронова киселина и мсм
хидролизиран тип 1, 2 и 3 

куркума, витамин ц и селен
глюкозамин и хондроитин

телешки колаген 12 000 мг
коса, кожа, нокти и стави

Joint Support Max Течен колаген за стави
12000 mg х500 мл

Marine Beauty Рибен Колаген 10000
мг с хиалуронова киселина 100 мг

20 флакона х25 мл
 
 
 

опаковка за 20 дни / без захар

опаковка за 20/33 дни / без захар
НОВО

НОВО

течна формула

произведени в швеция

GMP 
сертифицирани

4004
4449

7124
7915

... с мисъл за вас!

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


Кости, стави, мускулиwww.remedium.bg  

... с мисъл за вас!

https://remedium.bg/
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5999
6665

https://remedium.bg/doppelherz-system-kollagen-beauty-za-zdrava-i-elastichna-kozha-h30-flakona-142170/p
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Редовните прегледи при офталмолог не са единстве-
ният начин да помогнете на зрението си и да пре-
дотвратите увреждания или заболявания на очите. 
Най-вероятно не свързвате яденето на зеленчуци 
или следенето на теглото като ключови стъпки към 
по-добро зрение, но те са именно такива.
Познат като „витамин за очите“, лутеинът спомага за 
предпазване от поражения върху ретината, причи-
нени от светлината. Той има антиоксидантни свой-
ства, които могат да играят положителна роля за 
когнитивните функции, здравето на сърцето, срещу 
възпаление и оксидативен стрес, които се свързват с 
очни състояния като глаукома, диабетна ретинопатия 
и дегенерация на макулата. В природата той пред-
ставлява пигмент (каротеноид), който в нормална 
концентрация придава жълтия цвят на растенията, 
но при висока концентрация ги прави оранжеви или 
червени. Той се произвеждат само в растенията, 
поради което и хората, и животните си го набавят 
чрез консумацията им. В най-високи концентрации 
може да се намери в тъмнозелените листни зелен-
чуци, като зеле, спанак, листно цвекло, ряпа, както 
и в много други. Интересен факт за лутеина е, че 
добавен към храната на кокошките подсилва жълтия 
цвят на жълтъците в яйцата.
Лутеинът присъства в най-голямо количество в маку-
лата, но също така и в ретината и лещата на окото. 
Тъй като заедно със зеаксантина са концентрирани в 
задната част на окото, те са известни като пигменти 
на макулата и са смятани за полезни за здравето на 
очите. Зеаксантинът и лутеинът повишават усвоява-
нето от окото на микроелементи, като по този на-
чин спомагат за поддържане на неговото оптимално 
състояние. Проучвания показват, че по-високият им 
хранителен прием, заедно с други естествени анти-
оксиданти, включително витамин С, бета-каротин и 
витамин Е, са свързани със значително намален риск 
от образуване на катаракта.
И не забравяйте, че здравословният начин на живот 
все още си остава най-добрата ви защита.

Подобрете здравето 
на очите си с 

натурални екстракти
ЛУТЕИН 20 mg, 
60 софтгел капсули
Лутеинът присъства в най-
голямо количество в макулата 
на окото, както и в ретината 
и лещата. Допринася за 
поддържането на нормалната 
функция на очите.

ОКУФЛАШ Блу Капки за очи, 
разтвор с екстракт от 
Euphrasia officinalis (очанка), 
без консерванти, 10 мл
Незабавно дезинфекцира, 
почиства и успокоява 
раздразнени, зачервени и 
уморени очи! Може да се прилага 
при новородени, кърмачета, 
бременни жени и кърмачки.

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

2501
2779

3527
3919

800
889

https://remedium.bg/gnc-lutein-za-ochi-i-zrenie-20mg-h60-kapsuli-133225/p
https://remedium.bg/okuflash-blu-kolir-10ml-061711/p
https://remedium.bg/alcon-systane-complete-ovlazhnyavashti-kapki-za-ochi-h10-ml-152047/p
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FAMILIA Мюсли, 350 г
Осигурява всички 
необходими хранителни 
вещества за 
индивидуалните нужди. 
Натурални, устойчиви и 
здравословни.
различни видове

679
849

YOGI TEA Био аюрведичен 
коледен чай, 17 пакетчета
YOGI TEA празнува най-
вълшебното време от годината 
с аюрведична чаена смес от 
хъни буш и коледните подправки 
канела и звезден анасон.

ЛУКЧЕТА Билкови пастили със 
100% натурални билкови масла, 18 бр.
За спокойно гърло. С доказано антимикробно 
и антивирусно действие. 

LINDT Exellеnce 
Черен шоколад, 
100 г
различни видове

LOTTE XYLITOL Дъвки, 
лимитирана серия с BTS, 41 бр.
Без захар, без аспартам, с 
висококачествен натурален 
подсладител ксилитол от 
финландска бреза. Подходящи за 
деца, бременни и диабетици. 
различни вкусове

DRAGON SUPERFOODS Био, 
сурово кокосово масло, 300 мл
Подходящо като дълбоко 
подхранваща и овлажняваща 
естествена грижа за косата 
и кожата. Познато и като 
суперхрана в кулинарията.

378
445

659
775

897
1055

341
379

701
825

https://remedium.bg/familia-myusli-s-lyuspi-mindful-yadki-i-semena-350gr-066315/p
https://remedium.bg/lindt%20/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/yogi-tea-organic-772/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/lotte-confectionery-1298/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/zaharni-zavodi-427/b#postFilters=attr.lekarstvena-forma-12;eq;Lozenges
https://remedium.bg/dragon-superfoods-bio-kokosovo-maslo-studeno-presovano-h300-ml-133940/p
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КАНЕЛА С ХРОМ, 60 капсули
Канелата и хромът допринасят 
за поддържането на нормалната 
концентрация на глюкоза в 
кръвта. 

3007
3759

ХРОМ ПИКОЛИНАТ 200 μg, 
90 вегетариански таблетки
Допринася за поддържането на 
нормалната концентрация на 
глюкоза в кръвта. 

CONTOUR PLUS Тест ленти, 50 бр.
Лесни за използване, с изключителна точност 
на резултатите. Технологията „втори шанс“ 
позволява добавяне на капка кръв в рамките 
на 30 секунди, ако първата проба не е била 
достатъчна.

Повечето хора знаят, че захарният диабет представля-
ва увреждане на част от ендокринната система, което 
се характеризира с повишаване на нивата на глюкоза в 
кръвта. Развитието на това заболяване се характеризира с 
нарушения в много системи и органи – зрението се вло-
шава, сърдечно-съдовата система страда и способността 
на организма да се регенерира е нарушена.
За да може човек със захарен диабет да продължи със 
своя пълноценен начин на живот и да предотврати раз-
витието на различни нарушения в организма, той трябва 
да поддържа нивото на кръвната си захар под постоянен 
контрол. За това помага редовното следене на нивата на 
кръвната захар. У дома това се прави с глюкомер. С него 
се измерват нивата на глюкоза в органичните течности, 
като кръвта, и се използва за диагностициране на със-
тоянието на въглехидратния метаболизъм при хора със 
захарен диабет.
Глюкомерите работят с тест ленти за еднократна употре-
ба. Модерните тест ленти осигуряват висококачествен 
контрол на анализа и точност на резултатите. 
А колко често трябва да се измерва кръвната захар зави-
си от тежестта на състоянието на отделния човек. Обик-
новено се препоръчва това да се прави сутрин на гладно, 
2 часа след обяд и 2 часа след вечеря. Хората с висок 
риск от развитие на нощна хипогликемия трябва да из-
мерват кръвната си захар в малките часове на нощта. 
Трябва да се обърне специално внимание на храненето. 
За диабетиците е важно намирането на модел на хра-
нене, който е здравословен за тях и който отговаря на 
техните нужди и начин на живот. Като начало трябва 
да се избягват храни, които причиняват бързо повиша-
ване на нивата на кръвната захар и могат да създадат 
непредвидими колебания в нивата на глюкозата. Често 
това са обработени храни с добавена захар. „Бавните 
въглехидрати“, от друга страна, се разграждат по-бавно в 
организма и имат по-предвидим ефект върху нивата на 
кръвната захар. 

Контрол на кръвната 
захар у дома

1671
1759

1886
2095

https://remedium.bg/gnc-kanela-s-hrom-h60-kapsuli-21623/p
https://remedium.bg/gnc-chromium-picolinate-hrom-pikolinat-200-mg-h90-kapsuli-84/p
https://remedium.bg/bayer-contour-plus-test-lenti-za-kravna-zahar-h50-broya-6949/p
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14702
16335

11492
12769

19511
21679

... с мисъл за вас!

https://remedium.bg/omron-185/b?sort=discount-desc&#
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https://remedium.bg/
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Епилатор Silk-epil 9 9890
Подвижна епилираща глава с технология 
MicroGrip с 40 броя пинсети и 2 скорости.
Технология SensoSmart™ и система за 
осветяване Smartlight.
Бръснеща глава с тример приставка, 
масажиращи ролки, накрайници за контакт масажиращи ролки, накрайници за контакт 
с кожата и Тример Silk-epil Bikini Styler.

Епилатор Silk-epil 3 3170
20 броя пинсети  и 2 скорости.
Система за повдигане на косъмчетата .
SoftLift Tips® и система за осветяване Smart light
Масажиращи ролки и мрежово захранване.

Мултифункционално 
устройство FaceSpa 830
Епилиращата глава е с 10 броя микро 
пинсети и накрайник с четка за лице.
100% водоустойчива.
Светещо огледало и несесер за съхранение.
Захранване на батерии 1 х Батерия AAAЗахранване на батерии 1 х Батерия AAA
/включена в комплекта/.

Машинка за подстригване HC5010
Мемори SafetyLock система.
Светлинен LED индикатор.
До 50 минути употреба.

Дамска ел. самобръсначка LS5160
2 режима на работа и бръснеща глава 
с плаваща пластина и тример.
Тример приставка със заоблени върхове 
и ексфолираща приставка.
Напълно водоустойчива /работи с две 
батерии 1.5 V AA, включени в комплекта/.батерии 1.5 V AA, включени в комплекта/.
 

Тример за детайли PT1000
Гребени, оформящи брадата с дължина 
5mm и 8mm.
Измивна глава и гребени, защитно капаче.
Включена батерия и чантичка за 
съхранение.

31239
39049

7892
9285

13961
16425

8287
9749

9958
11715

4419
5199

https://remedium.bg/braun-382/b?sort=discount-desc&#
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BEURER BS 55 
Козметично огледало
Със 7-кратно увеличение, 18 LED 
светлини, сензор за докосване 
и въртене в две посоки – 
стандартна и увеличителна.

PHILIPS Епилатор BRE224/00
Улеснено епилиране с ергономична 
дръжка и глава с възможност за 
измиване за оптимална хигиена. 
Нежно отстранява от корена 
косъмчета с дължина от едва 0,5 
мм. Наслаждавайте се на гладки 
крака със седмици. 

BEURER HR 7000 
Електрическа 
самобръсначка
С три бръснещи глави 
и тример за детайлно 
бръснене. Водоустойчива. 
Време за работа на 
батерията – 60 минути.

PHILIPS 
Комплект за лице и тяло 
One Blade QP2830/20 и 
Бутилка за хидратация 
Уред за подстригване, 
оформяне и бръснене, с 
360-градусово острие и 
регулируем гребен 5в1.

7387
9849

7909
10545

11729

ПРОМО 
ПАКЕТ

5588
6209

6456
7595

REMINGTON D5220 
Сешоар с концентратор и дифузер 
Мощност 2400W. С генератор на йони, 
мощна струя за бързо сушене и хладна струя.  
3 температури, 2 скорости и турбо функция.

https://remedium.bg/beurer-kozmetichno-ogledalo-s-led-osvetlenie-bs55-152322/p
https://remedium.bg/borer-samobrasnachka-hr7000-061846/p
https://remedium.bg/remington-pro-air-turbo-seshoar-d5220-5662/p
https://remedium.bg/filips-ured-za-podstrigvane-qp2830-20-butilka-071550/p
https://remedium.bg/filips-epilator-bre224-00-064489/p
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BIONIKE Defence Mat-Zone 
Матиращ фон дьо тен за лице 
за чувствителна кожа SPF 15, 
30 мл
5 нюанса

2831
3539

BOURJOIS Velvet Ink 
Teчно червило, 3,5 мл
различни нюанси

REVLON Червило
Сатенена текстура, комфортно 
усещане и дълготраен цвят, 
издържащ до 16 часа. Обогатено 
с масло от касис, което 
хидратира в дълбочина устните.
различни цветове

MAX FACTOR All Day Flawless 
Фон дьо тен, 30 мл
различни нюанси

MISSHA M Perfect Cover BB 
Крем, 20 мл
Иновативна комбинация между 
грижа за кожата и грим: 
изравнява тена, предпазва от 
UVA и UVB лъчи, хидратира 
кожата, има дълготраен ефект, 
не омазнява.
4 цвята

1271
1589

GOLDEN ROSE Silky Touch 
Пудра 
Перфектно матово 
покритие на лицето с 
фина пудра Silky Touch. 
Съдържа копринен протеин 
за по-гладко и равномерно 
покритие.

551
689

1999
2855

1749
2499

1343
1919

https://remedium.bg/search?q=bionike%20defence%20mat-zone
https://remedium.bg/search?q=missha%20bb%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC
https://remedium.bg/search?q=max%20factor%20facefinity%203%20in%201
https://remedium.bg/search?q=bourjois%20rouge%20velvet%20ink
https://remedium.bg/search?q=revlon%20colorstay%20satin%20ink
https://remedium.bg/search?q=golden%20rose%20silky%20touch
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BIONIKE Промо комплект
Defence Color Спирала за мигли 
и Kohl & Kajal HD Молив за очи

*Отстъпката е 
от стойността 

на комплекта.

BOURJOIS Volume Glamour 
Black 06 Спирала, 12 мл

STANDELLI 
Комплект от четки за 
грим, 5 части
За твоята празнична 
визия, заблести с 
лекота.

3199
3999

MAX FACTOR 2000 Calorie 
Спирала, 9 мл
различни видове

LOREAL Air Mega Volume 
Black/Mega Black Спирала
Почувствайте красотата на 
празниците със спирала Air 
Volume от L‘оreal Paris! 
С въздушна формула за мега 
обем, без утежняване.

1504
2149

1567
2239

1642
2345

1273
1819

*

https://remedium.bg/bionike-3200/b#postFilters=category;eq;5ecc339a6af72c3ad4d45dcd&postFilters=attr.promo-komplekt-21;eq;da-21
https://remedium.bg/bourjois-volume-glamour-spirala-za-obem-cherna-7834/p
https://remedium.bg/search?q=max%20factor%202000
https://remedium.bg/standeli-chetki-set-5-chasti-062808/p
https://remedium.bg/search?q=loreal%20paris%20air&#postFilters=attr.promo-komplekt-21;eq;ne-21
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COTTON line DUO 
Тампони за грим, 120 бр.
Гладки от едната страна - за 
почистване на зоната около очите, 
и релефни от другата - идеална 
за лицето. Произведени от 100% 
чист висококачествен памук.

LYCIA 
Кърпи за почистване 
на грим с хиалуронова 
киселина, 20 бр.  
за нормална кожа/
с мляко от овес 
и пребиотик за 
чувствителна кожа

287
359

FITO Happy Vegan 
Маска за цяло лице лайм и 
босилек, 25 мл
Тонизираща, източник 
на хиалуронова киселина, 
антиоксиданти и витамини. 
Дава дълбока хидратация и 
тонус на кожата, правейки я 
гладка, мека и копринена.

287
359

CLEANIC Тампони за грим от 
бамбук и памук, 110 бр.
Продукт без животински 
произход и с рециклируема 
опаковка.

LYCIA 
100% памучни 
тампони за 
дегримиране
За пълно 
почистване 
на грим и 
замърсявания.
Кръгли, 80 бр.

LYCIA 
100% памучни 
тампони за 
дегримиране
За пълно 
почистване 
на грим и 
замърсявания.
Квадратни, 50 бр.

247
309

300
375

IKAROV 
Зимно подхранващо масло за 
лице за всички видове кожа, 
30 мл

1607
2009

169
225

260
289

https://remedium.bg/cotton-line-duo-pamuchni-tamponi-za-pochistvane-na-grim-x120-broya-133144/p
https://remedium.bg/kliynik-tamponi-grim-naturals-bambuk-i-pamuk-110-broya-057510/p
https://remedium.bg/lycia-3348/b#postFilters=category;eq;5ecc338b6af72c3ad4d45db8
https://remedium.bg/lycia-3348/b#postFilters=category;eq;5ecc32e66af72c3ad4d45cf3
https://remedium.bg/search?q=fito%20happy%20vegan
https://remedium.bg/ikarov-zimno-podhranvashto-maslo-za-vsichki-vidove-kozha-h30-ml-152890/p
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MISSHA Vita C Spot Correcting & 
Firming Ampoule Серум, 30 мл
Благодарение на липозомната 
си формула, обогатена с 99% 
чист витамин С, озарява тена 
и редуцира пигментациите, 
оставяйки кожата гладка, 
стегната и еластична.

4607
5759

LUMENE Arctic Hydra 
Хидратиращ и успокояващ крем, 50 мл
Подходящ за суха, дехидратирана и 
чувствителна кожа. Създава защитен слой 
тип „втора кожа“, който предпазва от 
променливите и агресивни температурни 
колебания. Заличава зачервяването, изглажда 
тена и прави кожата сияйна.

FARMONA Perfect Beauty Серум за 
лице против бръчки ден/нощ с 
ретинол и ниацинамид, 30 мл
С формула, въздействаща върху 
сухата, с признаци на стареене 
и нарушена пигментация, 
кожа. Минимизира и редуцира 
бръчките, подхранва и 
хидратира дори най-дълбоките 
слоеве на епидермиса.

4492
5989

1459
1945

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

2831
3539

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

2831
3539

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

2831
3539

https://remedium.bg/misha-ampula-vita-c-30ml-059229/p
https://remedium.bg/lumene-arctic-hydra-care-hidratirasht-i-uspokoyavasht-dneven-krem-za-suha-i-mnogo-suha-kozha-h50-ml-150318/p
https://remedium.bg/farmona-perfect-beauty-retinol-i-niatsinamid-serum-30ml-065311/p
https://remedium.bg/bionike-3200/b?sort=discount-desc&#postFilters=category;eq;5ecc32fa6af72c3ad4d45d0b&postFilters=category;eq;5ecc32ff6af72c3ad4d45d0d&postFilters=category;eq;5ecc32fd6af72c3ad4d45d0c
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662
779

591
695

654
769

https://remedium.bg/search?q=bioapteka%20caviar&sort=discount-desc&#
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LOREAL Age Perfect Midnight 
Серум, 30 мл
Обновете клетките на кожата 
си чрез специално създадения 
Midnight Serum с антиоксидантен 
комплекс с витамин Е.

2764
3455

EVELINE Serum Shot Серум, 30 мл
Осигурява подхранване и 
регенерация на кожата, намалява 
признаците на стареене, 
подобрява гладкостта и 
еластичността на кожата.
различни видове

OLIVENOL Intensive 
Крем за лице, 50 мл
За интензивно подхранване 
на кожата и предпазване от 
атмосферните условия.

1543
1929

COLLAGENA CODE 
V-contour & Chin up Серум за 
премахване на двойна брадичка, 
50 мл
Редуцира мастните натрупвания 
под брадичката. Повдига и 
извайва отпуснатите контури 
на шията и деколтето.

NEUTROGENA Clear & Defend+ 
Дневен серум, 30 мл
Формулата на клинично 
доказания дневен серум съдържа 
мощна комбинация от AHA 
(гликолова киселина), BHA 
(салицилова киселина) и PHA 
(глюконолактон), която помага за 
изчистването на пъпките.

MEDIPHARMA Hyaluron Legere 
Дневен крем, 50 мл
С двоен хиалуронов комплекс 
за намаляване на бръчките и 
интензивно овлажняване на 
кожата.

Специални предложения за избрани продукти 
от сериите OLIVENOL и Hyaluron на MEDIPHARMA.

3871
4839

1961
2615

1262
1485

1361
1815

https://remedium.bg/loreal-age-perfect-midnight-serum-30ml-066298/p
https://remedium.bg/kolagena-code-serum-v-kontur-50ml-062128/p
https://remedium.bg/search?q=eveline%20serum%20shot
https://remedium.bg/neutrozhena-clear-defend-serum-30ml-069454/p
https://remedium.bg/olivenol/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/medipharma-cosmetics/b
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BIC Flex 3 Мъжка еднократна 
самобръсначка за гладко бръснене, 
3+1 бр.
С чупеща се глава, три 
остриета и овлажняваща лента 
с алое вера и витамин Е.

692
865

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

GILLETTE 
Лосион след 
бръснене, 100 мл 
различни видове 

GILLETTE Fusion 5 
Самобръсначка с 2 ножчета, 
1 бр.

MEN‘S MASTER 
Репигментиращ шампоан, 
120 мл
Добавя постепенно цвят 
на побелялата коса с всяко 
нанасяне. Придава лек 
естествен сив оттенък. 
Без амоняк и оксидант. 

MEN‘S MASTER Дезодорант 
антиперспирант, 150 мл 
Защитава кожата от 
изпотяване, като същевременно 
предоставя дълготрайно чувство 
за свежест. Ефективна формула 
със силно действие и с модерен 
и мъжествен аромат. Не оставя 
бели следи. 

319
399

1949
2599

1205
1339

1142
1269

616
725

https://remedium.bg/bic-flex-3-samobrasnachka-za-mnogokratna-upotreba-za-mazhe-h4-broya-119798/p
https://remedium.bg/gillette-fusion-5-samobrasnachka-za-mazhe-s-2-rezervi-h1-broy-8652/p
https://remedium.bg/alpecin-c1-energizirasht-shampoan-za-mazhe-s-kofein-protiv-kosopad-h250-ml-79608/p
https://remedium.bg/men-s-master-deo-sprey-protiv-izpotyavane-za-mazhe-h150-ml-146937/p
https://remedium.bg/mens-master-shampoan-repigmenting-120ml-064942/p
https://remedium.bg/zhilet-ash-losion-energizing-100ml-067834/p
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CHICCO Шампоан за коса 
и тяло 0 м+, 500 мл
С 92% натурални съставки 
и неутрално pH. Съдържа 
екстракт от овес. Нежно 
почиства бебешката 
кожа още от първата 
баня. Дерматологично и 
офталмологично тестван. 

1236
1545

БОЧКО Крем-сапун, 75 г
Крем-формулата е с 
омекотяващ комплекс, 
който поддържа кожата 
мека и гладка, без да я 
изсушава.
различни видове

100
125

НАХТКЕРЦЕН 
Шампоан, 200 мл

СЕНСИБЕЛ 
Нахткерцен 
душ-олио, 200 мл

СЕНСИБЕЛ 
Нахткерцен 
балсам, 100 мл

БОЧКО Защитен крем, 75 мл
Подхранва и защитава кожата 
по откритите части на тялото 
благодарение на комбинацията 
от растителни масла и 
витамини. 

223
279

TEO Bebe Течен 
перилен препарат, 
1,1 л (20 пранета)

За суха и чувствителна бебешка и детска кожа

863
1015

1079
1269

1534
1805

926
1029

https://remedium.bg/chicco-shampoan-za-kosa-i-tyalo-x500-ml-20633/p
https://remedium.bg/bochko-zashtiten-krem-za-litse-i-tyalo-za-detsa-i-bebeta-h75-ml-1057/p
https://remedium.bg/search?q=%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%B1%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC-%D1%81%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%BD
https://remedium.bg/search?q=%D1%82%D0%B5%D0%BE%20bebe%20%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82&sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/dr-theiss-sensibel/b?sort=discount-desc&#
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BABE Pediatric 
Промо комплект за бебета 
и деца за чувствителна 
кожа
Мляко за тяло, 500 мл
Душ гел, 500 мл

BABE Pediatric 
Интимен гел, 200 мл
Изключително мек. 
Допринася за правилната 
хигиена на деликатната 
интимна зона при бебета 
и деца. Предпазва от 
възпаления, раздразнения и 
подсичане.

BABE Pediatric Хидратиращ 
балсам за лице, 50 мл
Възстановява, успокоява 
и защитава. Предпазва 
деликатната бебешка 
кожа от студ, вятър и 
зачервявания в областта 
на лицето.

PLASMON 
Рибно меню, 2 х 80 г
различни видове

HIPP Плодово пюре, 125 г

BEBELAN Puree 
Месно меню, 220 г
различни видове

2358
3369

1243
1775

1119
1599

349
465

237
279

254
299

*Отстъпката е от стойността на комплекта.

*

https://remedium.bg/babe-pediatric-promo-komplekt-za-bebeta-i-detsa-dush-gel-i-mlyako-za-chuvstvitelna-kozha-151618/p
https://remedium.bg/babe-pediatric-intimen-gel-za-detsa-h200-ml-132467/p
https://remedium.bg/babe-balsam-za-litse-za-atopichna-kozha-50ml-056878/p
https://remedium.bg/search?q=plasmon%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E&#postFilters=price;range;*,500
https://remedium.bg/search?q=hipp%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D1%8E%D1%80%D0%B5
https://remedium.bg/ovko-spageti-s-pile-i-sirene-za-detsa-nad-8-mesetsa-h220-grama-5619-24157/p
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3689
4099

3059
3399

395
465

https://remedium.bg/pampers-2804/b?sort=discount-desc&#
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DryNites Нощни 
пелени-гащички за 
момчета/момичета 
от 8 до 15 години 
(27 – 57 кг), 9 бр.

PUFIES Sensitive 
Детски 
пелени/гащи
GIANT PACK
различни размери

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

SEPTONA Baby Aloe 
Нежни бебешки влажни кърпички, 60 бр.
Обогатени с екстракт от алое и витамин Е.
0% алергени, 0% алкохол, 0% сапун. 
Дерматологично тестван продукт. 
Със съдържание на растителни влакна.

BEBELAN Sensitive 
Влажни кърпи за нежна и чувствителна кожа, 
64 бр. с капак

311
389

БОЧКО 
Бебешки влажни кърпички, 84 бр. с капак
Създадени за почистване и защита на 
бебешката кожа от първия ден.
различни видове 228

285

974
1299

1980
2329

203
239

2906
3059

https://remedium.bg/kimberly-clark-441/b?sort=discount-desc&#postFilters=category;eq;5ecc302f6af72c3ad4d45a74
https://remedium.bg/septona-mokri-karpi-bebe-aloe-60br-068129/p
https://remedium.bg/bochko-mokri-karpi-pamuk-i-smradlika-84br-068605/p
https://remedium.bg/babylino-3508/b#postFilters=attr.vidove-peleni-17;eq;peleni-gashti-17
https://remedium.bg/pufies-2787/b?sort=discount-desc&#postFilters=attr.vidove-peleni-17;eq;peleni-gashti-17
https://remedium.bg/bebelan-mokri-karpi-senzitiv-64br-064424/p
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975
1219

1159
1449

https://remedium.bg/search?q=%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE
https://remedium.bg/maslo-za-tyalo-zimana-magia-60ml-ikarov-063239/p
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NEUTROGENA 
Norwegian Formula 
Лосион/Олио-лосион 
за тяло за суха кожа, 
400 мл
Хидратация за 
48 часа.

887
1109

BIONIKE Defence Deo 
Дезодорант против изпотяване
Спрей, 150 мл
Рол-он, 50 мл

1367
1709

NEUTROGENA Norwegian Formula 
Anti age Крем за ръце, 75 мл
За ежедневна употреба. 
Осигурява интензивна 
хидратация и помага 
за възстановяване на 
еластичността на кожата и 
предотвратява появата на 
кафяви петна.

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

423
529

761
1015

https://remedium.bg/defence-deo-33323/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/neutrozhena-nf-losion-tyalo-sk-400ml-062062/p
https://remedium.bg/neutrozhena-nf-krem-ratse-anti-age-75ml-068536/p
https://remedium.bg/footness-therapy-krem-za-napukani-peti-x50-ml-149986/p
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972
1215

1319
1649

1319
1649

1252
1565

1164
1455

https://remedium.bg/bettina-barty-599/b?sort=discount-desc&#
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852
1065

652
815

935
1169

543
679

935
1169

852
1065

652
815

https://remedium.bg/perlier-3089/b?sort=discount-desc&#
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396
495

https://remedium.bg/cottage-393/b?sort=discount-desc&#
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Блокче, 100 г Течен сапун, 
250 мл

956
1195

PALMOLIVE 
Душ гел, 250 мл
различни видове

PALMOLIVE 
Течен сапун, 
500 мл пълнител
различни видове

PALMOLIVE 
Течен сапун, 
300 мл с помпа
различни видове

383
479

L’ANGELICA 
Душ гел, 500 мл
С хидратиращи и 
успокояващи свойства. 
Прави кожата ви 
копринено мека на 
допир.
различни видове

455
569

BIONIKE Triderm Марсилски сапун за лице, ръце и тяло за чувствителна кожа

1476
1845

Течен сапун, 
500 мл 
пълнител

2007
2509

FELCE AZZURRA 
Течен сапун, 
300 мл с помпа
Подходящ за ръце 
и лице.

287
359

407
479

407
479

https://remedium.bg/search?q=bionike%20triderm%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://remedium.bg/palmolive-3359/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/andzhelika-supreme-care-dush-gel-yabalka-i-kanela-500ml-071446/p
https://remedium.bg/felche-azura-techen-sapun-original-300ml-056980/p
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1357
1809

989
1319

1976
26351207

1609

1357
1809

1357
1809

https://remedium.bg/lumino/b?sort=score-desc&#
https://remedium.bg/life/b?sort=discount-desc&#
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Silver Touch Тониращ 
шампоан за сиви и руси 
коси, 200 мл
Придава сияен, сребрист 
оттенък на посивялата 
и русата коса, като 
неутрализира всеки 
жълт тон и подчертава 
красотата на косата.

1447
1809

Dermopurifying Scalp Flakiness 
Шампоан за суха коса, 200 мл
Видимо намалява пърхота още след 
първата употреба. Предотвратява 
повторната му поява и възстановява 
нормалния баланс в скалпа.

1367
1709

TITANIA 2855 Четка за коса 
Иновативните бодлички на 
четката са обогатени с кератин 
и арганово масло по време на 
тяхното създаване. По този 
начин двете масла се нанасят 
малко по малко върху косата за 
период от 6 месеца и я правят 
бляскава и защитена.

Nutri Hair 
Шампоан за увредена 
коса, 200 мл
Възстановява 
жизнеността на 
косъма, удължава 
цвета на боядисаната 
коса, оставяйки я 
подхранена и сияйна.

Nutri Hair Балсам за 
увредена коса, 200 мл
Противодейства на 
електростатичния 
заряд, като мигновено 
прави косата лесна за 
разресване, мека на 
допир и я защитава от 
източниците на топлина, 
като сешоари и преси.

BIONIKE Defence Hair Шампоан против пърхот

BIONIKE Shine On

1732
2165

1943
2429

Anti-Oily Dandruff Shampoo 
Шампоан против мазен пърхот, 200 мл
Помага за нормализиране на мастната 
секреция и прекомерното лющене. 
Облекчава сърбежа и всяко дразнене. 

1796
2245

PARUSAN 
Стимулиращ шампоан за жени, 
200 мл
Ефективна грижа срещу 
oредяваща коса и косопад.

1512
1779

1657
1949

https://remedium.bg/shine-on/b?sort=score-desc&#postFilters=category;eq;5ecc33326af72c3ad4d45d4c&postFilters=category;eq;5ecc33336af72c3ad4d45d4d
https://remedium.bg/defence-hair-33325/b?sort=discount-desc&#postFilters=category;eq;5ecc33496af72c3ad4d45d68
https://remedium.bg/parusan-stimulirasht-shampoan-za-kosa-za-zheni-x200-ml-132612/p
https://remedium.bg/titania-2855-box-chetka-za-kosa-h1-broy-140594/p
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Обмисляте да промените цвета на косата си? Чудите 
се дали да изберете нещо по-дръзко? Великолепно! 
В такъв случай добрата новина за вас е, че косата 
си е ваша и можете да я боядисате в който цвят си 
пожелаете (стига да се предлага на пазара). Лошата 
новина е, че не винаги е толкова лесно, особено ако 
го правите сами у дома. Боядисването на косата е 
сериозна задача със значим резултат. Затова, преди 
да оцветите косите си, се уверете, че знаете какво 
правите. Ако сте решили да го направите в своя до-
верен фризьорски салон, по време на консултацията 
с колориста бъдете честни за състоянието на косата 
си. Но, ако сте решени да го направите сами в уюта 
на своя дом, то тогава следващите редове са имен-
но за вас. Това е основата, от която да тръгнете в 
преследване на превъзходния резултат.

Дълготрайната боя за коса е имено това, което 
казва и името й – променя цвета на косата за по-
стоянно. Смесена с оксидант (окислител, активатор), 
перманентната боя за коса отваря косъма и боята 
прониква дълбоко в него. След това той се затваря и 
боята остава в него, променяйки цвета му. Постоян-
ният цвят за коса не избледнява с времето, поради 
което винаги се забелязва разлика между боядиса-
ната и новоизрасналата част на косъма. Трайната 
боя се използва за изсветляване или потъмняване 
на косата, както и за покриване на сивите коси. 
Продължителността на действие на този тип боя за 
коса на практика е безкрайно, защото променя за 
постоянно цветовата структура на косата.

Полутрайна боя за коса е формула с ниско (или без 
никакво съдържание на амоняк), която обикновено 
се смесва с малко активатор. Ако е безамонячна 
полутрайна боя за коса, не е необходимо да се 
смесва с окислител. Поради това може да се нарича 
и оцветител, шампоан-оцветител, оцветяващ спрей, 
тонер и т.н. 
Полутрайната боя за коса с амоняк нежно отваря 
повърхностната кутикула на косата и позволява бо-
ята да проникне леко в косъма. Формулите на тези 
продукти са фини. С тях косата може да се потъмни 
или да се промени тона. Освен това добавят бля-

сък. Това, което не могат е да изсветлят косата или 
да покрият сивото! Формулите без амоняк функ-
ционират като полагат цвят върху повърхността на 
косата. Те само променя тона на косата. Тези бои 
подобряват естествения цвят на косата, освежават 
избледнелия цвят, потъмняват или много слабо изс-
ветляват косъма. Също може и да добавят блясък и 
да възстановят блясъка на матовата, увредена коса. 
Тези продукти са чудесен вариант за коса, която не 
е боядисвана до този момент, тъй като ще избледне-
ят постепенно, без да я увредят.
Безамонячната полутрайна боя може да се използва 
за полагане на цвят върху руса или изсветлена коса, 
за освежаване на избледнял цвят, за коригиране цве-
та, който е излязъл извън тона (например е станал 
месингов или пепеляв) или да се смесят акценти с 
основния цвят. Тъй като е без съдържание на амо-
няк, може да ги намерите като шампоани, балсами 
и маски, които могат да се използват за поддържане 
на тона на косата между посещенията във фризьор-
ския салон.
Полутрайните бои имат кратък живот, между 6 и 24 
измивания на косата, преди постепенно да избледне-
ят, в зависимост от здравето и плътността на косъма. 

Временната боя на коса променя цвета й незабавно 
и често се среща под формата на пудра, талк, сп-
рей, апликатор и други. Тя покрива косата с цвят и 
няма да изсветли, потъмни или промени действител-
ния цвят на косата по никакъв начин. Приложима е 
за маскиране на израстването на корените, покрива-
не на сивата коса или добавяне на акцент. Подходя-
ща е както за естествена, така и за боядисана коса. 
Отмива се от косата още при първото измиване.
Професионалните стилисти често използват в нестан-
дартна комбинация различните типове бои за коса, 
като например перманентна боя за израсналите ко-
рени и полутрайна за възстановяване на жизнеността 
на косата или дълбочината на цвета. Запомнете, че 
за да запазите цвета на косата си жизнен се изисква 
персонализиран арсенал от продукти за грижа за 
косата. Шампоаните и балсамите, специално пред-
назначени за боядисана коса, помагат да се запази 
нюансът жив и да се поддържа косата ви здрава.

Какво трябва да знаете 
за различните бои за коса
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Трайна боя за коса
Естествен и сияен цвят
Различни нюанси 
125 ml

Тестван за никел

БЕЗ
Êîíñåðâàíòè*

Àìîíÿê
Ðåçîðöèíîë   

Ïàðàôåíèëåíäèàìèí
Ãëóòåí

  

Оптимално покритие на сивите коси. 
Интензивен, естествен  и сияен цвят. 

Защитава структурата и подхранва косъма. 
Максимална поносимост.

SHINE ON

2007
2509

https://remedium.bg/shine-on/b?sort=score-desc&#postFilters=category;eq;5ecc33396af72c3ad4d45d55
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2180
2725

3508
4385

772
965

2122
2829

https://remedium.bg/doori-247/b?sort=discount-desc&#
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PALETTE Intensive 
Color Creme 
Дълготрайна крем боя 
за коса
различни нюанси

399
499

WELLA Wellaton
Боя за коса
различни нюанси 

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.

SYOSS
Шампоан, 440 мл
Балсам, 440 мл
различни видове

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

PANTENE 
Шампоан, 360 мл
различни видове

711
889

607
809

586
689

599
799

382
449

https://remedium.bg/palette-intensive/b?sort=score-desc&#
https://remedium.bg/wellaton/b?sort=score-desc&#
https://remedium.bg/elea-333/b#postFilters=category;eq;5ecc33396af72c3ad4d45d55
https://remedium.bg/search?q=syoss%20keratin&#postFilters=category;eq;5ecc33326af72c3ad4d45d4c&postFilters=category;eq;5ecc33336af72c3ad4d45d4d
https://remedium.bg/nature-box-avocado-dalboko-vazstanovyavasht-shampoan-za-uvredena-kosa-s-maslo-ot-avokado-x385-ml-143537/p
https://remedium.bg/pantene-2816/b?sort=discount-desc&#postFilters=category;eq;5ecc33336af72c3ad4d45d4d
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23014
30614

11489
15319

679
849

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


Устна хигиенаwww.remedium.bg  

TRISA Fresh kit to go 
Комплект за орална грижа
TRISA Travel 
Сгъваема четка за зъби 
Complete Protection 
Паста за зъби, 15 мл
Complete Care 
Вода за уста, 100 мл
Easy waxed Конец за зъби

*Отстъпката е от стойността на комплекта.

L’ANGELICA Паста за зъби, 75 мл 
Клинично тествана. Осигурява здраве и грижа 
за устната кухина.
различни видове 463

579

TePe GOOD
Биоразградими четки за 
зъби, 3 бр.
Направени от суровини 
на биологична основа.
различни видове

PLAYGRO Gentle Touch 
Комплект за грижа за устата
Масажираща четка за венци 
6 – 8 м
Силиконова масажираща и 
почистваща четка 8 – 12 м
Почистваща четка с меки влакна 
за първите израснали зъбки след 
12 м

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

NANO-B 
Антибактериална 
четка за зъби със 
злато и активен 
въглен, 1 бр.
различни видове

982
1309

1076
1655

929
1239

1050
1235

1011
1189

НОВО

* *

*Отстъпката е от стойността на комплекта.

https://remedium.bg/triza-komplekt-za-pat-fresh-kit-to-go-067874/p
https://remedium.bg/splat-extreme-white-intenzivno-izbelvashta-pasta-za-zabi-h75-ml-19383/p
https://remedium.bg/pleygro-komplekt-grizha-za-usta-gentle-touch-0851-6m-071364/p
https://remedium.bg/l-angelica-4884/b#postFilters=category;eq;5ecc33c66af72c3ad4d45e03
https://remedium.bg/search?q=tepe%20good%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%20x3%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F
https://remedium.bg/oraguard-3074/b?sort=discount-desc&#
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Заложете на сигурността 

Изберете пълна защита
за вашите зъби

692
769

728
809

611
679

https://remedium.bg/elmex-3573/b?sort=discount-desc&#
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SENSODYNE Repair & Protect 
Паста за зъби, 75 мл
Гарантира, че ще се наслаждавате на студени или 
топли напитки без неприятни усещания благодарение 
на специалната съставка Novamin.

LACALUT Active 
Паста за зъби, 75 мл
Стяга венците, предпазва 
от кървене и кариеси.

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

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

ПРОТЕФИКС 
Фиксиращ крем за зъбни протези, 47 г
Незабавно действие с изключителна фиксираща 
сила и при мокра основа. Гарантирано немско 
качество!

SENSODYNE Nourish Gentle Sooting 
Паста за чувствителни зъби/избелваща, 75 мл
С биоактивни минерали, които се грижат 
и подсилват зъбите, докато едновременно 
предпазват от чувствителност.

COREGA Екстра силен
Фиксиращ крем за протези, 40 г

688
809

475
559

475
559

620
729

705
829

540
635

https://remedium.bg/sensodyne-3434/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/lacalut-aktiv-pasta-za-zabi-protiv-karvene-i-gingivit-x75-ml-2414/p
https://remedium.bg/lacalut-aktiv-voda-za-usta-h300-ml-16894/p
https://remedium.bg/lacalut-aktiv-chetka-za-zabi-12780/p
https://remedium.bg/protefix-fiksirasht-krem-za-vsyakakav-vid-zabni-protezi-h47-grama-2897/p
https://remedium.bg/corega-ekstra-silen-neutralen-vkus-fiksirasht-krem-za-zabni-protezi-h40-grama-16876/p
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3999
5713

3499
5831

4499
6922

1699
2614

3499
4374

https://remedium.bg/Laica/b?sort=discount-desc&#
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SELPAK 
Тоалетна хартия, трипластова, 12 бр. 
Когато имате нужда от супер мека 
тоалетна хартия.

MEDIX 
Универсален почистващ 
препарат, 1,4 л
За бързо и лесно почистване 
на многообразие от 
повърхности, който пленява 
с елегантно парфюмно 
ухание.

348
435

FLEX Ontstopper 
Препарат за 
отпушване на канали 
с топла/студена вода, 
60 г

087
109

BREF Premium 
Твърдо тоалетно 
блокче, 3 бр.

VILEDA Ultramax Box 
Комплект за почистване
Система от плосък моп Ultramax със сгъваема 
дръжка и кофа Ultramax. Подходящ за сухо и 
мокро почистване на всякакви повърхности.

KRISPA Sensitive/Lemon 
Сапун за пране и петна 
по дрехите, 200 г

231
289

1061
1515

641
1069

4768
5609

https://remedium.bg/selpak-th-powder-scented-12br-068540/p
https://remedium.bg/search?q=medix%20universal%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%89%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://remedium.bg/vileda-ultramax-komplekt-mop-i-kofa-za-pochistvane-144075/p
https://remedium.bg/bref-brilliantgel-wc-koshnichka-arkticheski-okean-3br-066419/p
https://remedium.bg/search?q=flex%20ontstopper
https://remedium.bg/search?q=krispa%20%D1%81%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%82%D1%8F%D0%BB%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0
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2499
4998

2499
4998

3399
5665

999
1665

3399
5665

899
1499

https://remedium.bg/akvafor-3603/b?sort=discount-desc&#
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PERSIL
Гел, 60 пранета
Дискове, 33 пранета
различни видове

SILAN 
Омекотител, 
800/900 мл
различни видове

SEMANA 
Омекотител,
1,7 л (68 пранета)

GLADE Ароматна свещ, 129 г
различни аромати

BARWA Perfect House Glam 
Професионален ароматизатор за 
стая, 500 мл
Комбинация от ефектност 
и красив аромат с елегантен 
дизайн на опаковката.
различни аромати

RIVANA 
Етерично масло от канела, 
10 мл
Действа ободряващо, 
тонизиращо и отстранява 
неприятните миризми в 
помещенията.

2071
3765

709
945

302
465

1522
2029

644
859

382
449

https://remedium.bg/persil-3457/b?sort=discount-desc&#postFilters=category;eq;5ecc30fc6af72c3ad4d45b81&postFilters=category;eq;5ecc31066af72c3ad4d45b87
https://remedium.bg/search?q=glade%20%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89
https://remedium.bg/silan-3463/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/parfekt-haus-perfume-sea-salt-aromatizator-500ml-069217/p
https://remedium.bg/search?q=semana%20extra%20fresh&sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/rivana-eterichno-maslo-ot-kanela-h10-ml-23743/p
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ALWAYS Platinum/Ultra 
Дамски превръзки
единични пакети

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

228
285

SEBAMED Интимен душ гел, 
200 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.

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

LIBRESSE Ultra
Дамски превръзки
Normal, 40 бр.
Long, 36 бр.
Тънки, дишащи 
и изключително 
абсорбиращи. Форма, 
която приляга 
перфектно.

SENI Classic Air 
Пелени за възрастни, размер L, 30 бр.

3476
4345

305
339

390
459

773
859

1543
1815

https://remedium.bg/always-platinum-secure-night-damski-noshtni-prevrazki-x5-broya-153761/p
https://remedium.bg/everyday-sensitive-maxi-night-duo-damski-prevrazki-h18broya-22327/p
https://remedium.bg/search?q=bella%20perfecta
https://remedium.bg/libresse-ultra-thin-long-damski-prevrazki-h36-broya-142752/p
https://remedium.bg/sebamed-intimate-wash-pochistvasht-intimen-gel-s-pompa-ph-3-8-x200-ml-143558/p
https://remedium.bg/seni-peleni-vazrastni-classic-air-l-30br-069336/p


Ароматиwww.remedium.bg  

S.OLIVER So Pure 
Тоалетна вода, 
30 мл

3620
4525

RUE PERGOLESE 
Парфюм за жени, 
100 мл

1996
2495

CARLOS MOYA 
Тоалетна вода, 
100 мл
Любими аромати 
за мъже.

ELIZABETH ARDEN 
5th Avenue 
Парфюмна вода, 75 мл

5615
7019

WOMEN SECRET 
Gold Seduction 
Парфюмна вода, 100 мл

3620
4525

1840
2629

https://remedium.bg/carlos-moya-3386/b#postFilters=category;eq;5ecc303b6af72c3ad4d45a80
https://remedium.bg/s-oliver-so-pure-toaletna-voda-za-zheni-h30-ml-137786/p
https://remedium.bg/elizabeth-arden-5th-avenue-parfyum-za-zheni-x75-ml-13260/p
https://remedium.bg/rue-pergolese-parfyum-za-zheni-h100-ml-25260/p
https://remedium.bg/women-secret-gold-seduction-parfyumna-voda-za-zheni-h100-ml-153654/p


Подаръчни комплекти   www.remedium.bg  

ПОЖЕЛАЙ СИ 
             ЖЕЛАНИЕ......
ПОЖЕЛАЙ СИ 
             ЖЕЛАНИЕ......

ПОЖЕЛАЙ СИ 
             ЖЕЛАНИЕ......
ПОЖЕЛАЙ СИ 
             ЖЕЛАНИЕ......

КОМПЛЕКТ SO PURE INCANTO D`ARMONIA
Дамска тоалетна вода 
златна ванилия и ирис 50 ml  
Душ-пяна за къпане 
За чувствителна и нетолерантна кожа 200 ml

КОМПЛЕКТ SO PURE INCANTO D`ARMONIA
Дамска тоалетна вода 
златна ванилия и ирис 50 ml  
Душ-пяна за къпане 
За чувствителна и нетолерантна кожа 200 ml

КОМПЛЕКТ SO PURE 
INCANTO D`AMORE
Дамска Тоалетна Вода 
Благороден божур и жасмин 50 ml 
Душ-пяна за къпане
За чувствителна и нетолерантна
кожа 200 ml

КОМПЛЕКТ SO PURE 
INCANTO D`AMORE
Дамска Тоалетна Вода 
Благороден божур и жасмин 50 ml 
Душ-пяна за къпане
За чувствителна и нетолерантна
кожа 200 ml

КОМПЛЕКТ SO PURE 
INCANTO D`AMORE
Дамска Тоалетна Вода 
Благороден божур и жасмин 50 ml 
Душ-пяна за къпане
За чувствителна и нетолерантна
кожа 200 ml

КОМПЛЕКТ SO PURE 
INCANTO D`AMORE
Дамска Тоалетна Вода 
Благороден божур и жасмин 50 ml 
Душ-пяна за къпане
За чувствителна и нетолерантна
кожа 200 ml

4783
5979

4783
5979

https://remedium.bg/bionike-so-pure-set-edt-gel-dush-incanto-d-armonia-so46228-071677/p
https://remedium.bg/bionike-so-pure-set-edt-gel-dush-incanto-d-amore-so46229-071674/p
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7983
9979

6383
7979

6959
8699

10863
13599

https://remedium.bg/bionike-3200/b?sort=discount-desc&#postFilters=attr.promo-komplekt-21;eq;da-21
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3372
3549

3704
3899

2868
3019

1700
1789

1624
1709

1434
1509

1709
1799

https://remedium.bg/neutrogena-2784/b#postFilters=attr.promo-komplekt-21;eq;da-21
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IDC 99586 Men в кожен несесер
Душ гел 160 мл
Шампоан, 60 мл
Лосион за тяло, 60 мл
Гел за бръснене, 30 г
Гъба за баня панделка

BIONIKE Defence Man
Пяна за бръснене, 200 мл
Успокояващ балсам за след 
бръснене, 75 мл
Рол-он, 50 мл 5519

6899

ADIDAS Ice Dive
Тоалетна вода, 100 мл
Душ гел, 250 мл

ADIDAS Team Force
Тоалетна вода, 100 мл
Душ гел, 250 мл

LA RIVE 
Тоалетна вода, 
90 мл
Душ гел, 100 мл

IDC 40394 Secret Stories
Душ гел, 200 мл
Лосион за тяло, 200 мл
Скраб за тяло, 150 мл
Крем за ръце, 50 мл
Хавлиена кърпа и 
декоративна порцеланова 
вана

2201
2589

1891
2225

1891
2225

1970
2189

2937
3455

https://remedium.bg/bionike-defence-man-set-rol-on-pyana-ash-balsam-uo046221-071672/p
https://remedium.bg/ids-set-for-men-ocean-essence-99586-063769/p
https://remedium.bg/adidas-3395/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/la-riv-in-flames-set-edp-90ml-dush-gel-071462/p
https://remedium.bg/ids-set-secret-stories-40394-069651/p
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2681
2979

2582
2869

2249
2499

2696
2995 1796

1995

2600
2889

1970
2189

1700
1889

https://remedium.bg/nivea-22/b?sort=discount-desc&#postFilters=attr.promo-komplekt-21;eq;da-21
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IDC Martinelia 24155 
Детски комплект
3 лака за нокти
Декорации за нокти
Татуировки за тяло
Козметичен несесер с еднорог

IDC Martinelia 91550 Cupcake 
Детски комплект във 
формата на кексче 
9 сенки за очи
7 гланца за устни
Руж
Апликатори

NATURAVERDE Kids Frozen 
Шампоан и балсам, 250 мл
Блестящ спрей за коса, 75 мл
Ключодържател с Елза

NATURAVERDE Kids Barbie 
Тоалетна вода, 50 мл
Балсам за устни, 5,7 мл
Карти за игра

NATURAVERDE Kids Paw Patrol
Тоалетна вода, 50 мл
Балсам за устни, 5,7 мл
Раничка

NATURE OF AGIVA Roses Hyalurose 
Комплект
различни видове

DIRTY WORKS Escape to Paradise
Лосион за ръце и тяло, 200 мл
Душ гел, 200 мл 
Гъба за баня панделка

2799
3499

1444
1699

1810
2129

1502
1669

1652
1835

1652
1835

2015
2239

https://remedium.bg/martinelia/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/naturaverde-kids-5000/b?sort=discount-desc&#postFilters=attr.promo-komplekt-21;eq;da-21
https://remedium.bg/nature%20of%20agiva/b#postFilters=attr.promo-komplekt-21;eq;da-21&postFilters=price;range;2000,5000
https://remedium.bg/darti-uarks-escape-to-paradise-069634/p
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КЛУБ РЕМЕДИУМ
Спести сега с клубната карта на Аптеки Ремедиум!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. 
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 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.

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



Укрепващ крем за 
зоната около очите и 

устните За зряла кожа 
15 ml 

Богат укрепващ крем 
За зряла кожа 
50 ml

Интензивен укрепващ 
нощен крем 

За зряла кожа 
50 ml 

Предложенията са валидни за периода 01-31.12.2022 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

4956
6195

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

