
Промоционален каталог №191

Избрани предложения от над 8200 промоции, комплекти и трайно ниски цени

ЯНУАРИ 2023

ГРИПЕКС Хот МАКС, 12 сашета
Грипекс Хот МАКС е с 
МАКСимална доза на трите 
активни съставки, достъпна 
без рецепта, за да се борят със 
симптомите на настинка и грип.

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

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

BIOTRADE Acne Out 
Активен лосион, 60 мл
Специална грижа при мазна и 
склонна към акне кожа с гнойни 
пъпки в областта на лицето, гърба 
и деколтето. Предотвратява 
появата на черни точки и пъпки 
по кожата.

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.
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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/gripeks-hot-maks-sashe-12br-064247/p
https://remedium.bg/eritritol-prah-bio-250gr-dragon-056134/p
https://remedium.bg/biotrade-acne-out-aktiven-losion-za-mazna-i-akneichna-kozha-x60-ml-17354/p
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https://remedium.bg/marsiantsi-zashtitni-sili-zhel-tb-50br-069740/p
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https://remedium.bg/wyeth-whitehall-983/b
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https://remedium.bg/alive-33301/b?sort=score-desc&#
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https://remedium.bg/tibanol-kaps-646mg-10br-061355/p
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REGULATPRO Bio, 350 мл
Подпомага вашата имунна 
система. Биоактивен 
концентрат при остри 
възпалителни и хронични 
заболявания или превантивно. 
Ефективен имунорегулатор, 
подходящ в сезона на 
настинките.

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.

ВИТАМИН C 500 mg/5 ml, 10 ампули за пиене
Ежедневна нужда от здраве и енергия! 
Укрепва имунната система, подпомага 
възстановителните сили на организма, засилва 
антиоксидантната защита. Хранителна 
добавка за възрастни и кърмачета. 1276

1595

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

КОЛАСТРА, 
60 капсули
Допринася за нормалното 
функциониране на имунната 
система.

МАСЛО ОТ ЧЕРЕН КИМИОН, 
90 капсули
Натурален източник на омега-
мастни киселини: омега-6 
и омега-9. Допринася за 
нормалното функциониране на 
имунната и сърдечно-съдовата 
система. Благоприятства 
защитата на клетките от 
оксидативен стрес.
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https://remedium.bg/regulatpro-bio-energien-kontsentrat-x350-ml-24582/p
https://remedium.bg/gnc-vitamin-ts-s-shipki-za-visok-imunitet-h250-kapleti-138555/p
https://remedium.bg/optime-lipozomna-dobavka-s-povishena-usvoimost-na-vitamin-s-h100-ml-146739/p
https://remedium.bg/gnc-kolastra-za-visok-imunitet-h60-kapsuli-19271/p
https://remedium.bg/sofarma-vitamin-s-ampuli-za-piene-za-visok-imunitet-5-ml-h10-broya-20576/p
https://remedium.bg/gnc-superfoods-maslo-ot-cheren-kimion-h90-softgel-kapsuli-154696/p
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https://remedium.bg/schoenenberger-bio-sok-ot-ehinatseya-za-visok-imunitet-h200-ml-19016/p
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https://remedium.bg/baykavir-kaps-400mg-30br-vita-gold-056518/p
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НОВО
!

Дай пет!
OMNi-BiOTiC® Pro-Vi 5 

срещу чести вирусни инфекции:
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
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НАЗИК Спрей за нос, 10 мл
При хрема и ринит. Двойно 
действие за по-бързо облекчение 
и оздравяване.

668
835

РИНОСТОП 0,1% 
Спрей за нос, 10 мл
Ксилометазолинов хидрохлорид. 
Бързо и дълготрайно облекчава 
запушения нос. Бърз ефект: 
до 2 минути след прием. 
Продължително действие. 
Приложение до 10 дни.

ОЛИНТ Хидра 0,1% 
Спрей за нос, разтвор, 10 мл
Отпушва носа и синусите само 
след 2 минути. Хидратира 
ефективно носната лигавица. 
Със сребърна спирала в 
дозиращото устройство, която 
предотвратява развитието на 
бактерии в лекарството.

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

НОЗИТИКС 
Тиксотропен спрей за нос, 10 мл
Спомага при лечение нa 
възпаления на носната лигавица, 
като: алергичен, бактериален 
и вирусен ринит; при първи 
симптоми на настинка и грип; 
като превантивна мярка в 
периода на повишен риск от 
поява на инфекции на носната 
лигавица.
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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

За възрастни и деца над 6 години. ИАЛ А 0231/10.10.2019

Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и 
деца над 6 години. Съдържа ксилометазолинов хидрохлорид.
Преди употреба прочетете листовката. ИАЛ: A0161/15.07.2021

https://remedium.bg/nazik-sprey-za-nos-h10-ml-8918/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/rinostop-sprey-za-nos-0-1-h10-ml-152981/p
https://remedium.bg/nozitiks-nazalen-sprey-10ml-068486/p
https://remedium.bg/olint-hidra-sprey-za-nos-0-1-h10-ml-9702/p
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МУКОПЛАНТ 
Сироп от 
теснолист живовлек, 
100 мл* 
Успокоява 
възпалението. 
При суха кашлица.

МУКОПЛАНТ 
Експекторант с 
бръшлян, 100 мл*
Отделя секрета 
от бронхите. При 
влажна кашлица.

МУКОПЛАНТ Сироп 
от теснолист 
живовлек „Лека нощ“, 
100 мл
Втечнява секрета и 
облекчава дразнещата 
кашлица. Допринася за 
спокоен сън.

ОКТЕАНГИН, 
20 таблетки за смучене
Краткосрочно лечение за 
възпалената лигавица на устата 
и гърлото. Антисептичен 
лекарствен продукт с клинично 
доказан профил на безопасност 
и ефикасност срещу вируси, 
гъбички и бактерии.

ИБУПРОМ Синус, 12 таблетки
Вземи Ибупром Синус! Облекчава болката и 
прочиства носа и сунусите.

HERBITUSSIN Билкови близалки за 
бронхи и гърло, 4 бр.
С букет от билки, витамин С и 
концентрат от сок от ябълка/
портокал/малини. Допринася 
за облекчаване на дразненето 
в устната кухина, гърлото и 
фаринкса, а витамин С спомага 
за нормалното функциониране на 
имунната системата.

ИБУПРОМ Спринт Макс, 10 меки капсули
Скорост на макс + сила на макс. 2х по-бързо 
действие при болка! Съдържа течен разтвор 
на активната съставка ибупрофен за 
по-бързо атакуване на болката.
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*Лекарствени продукти за възрастни и деца над 2 години. Преди употреба прочетете листовката. Без рецепта! 
А244/27.10.2016

Октеангин е лекарствен продукт за възрастни и юноши на 
12 години и по-големи. Съдържа Октенидин дихидрохлорид. 
Преди употреба прочетете листовката. ИАЛ-37636/29.8.2022

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 СПРИНТ МАКС е лекарствен продукт без рецепта 
за възрастни и деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. 
Преди употреба прочетете листовката. А0032/29.03.2018

https://remedium.bg/mukoplant-33367/b?sort=score-desc&#postFilters=attr.lekarstvena-forma-12;eq;Sirups
https://remedium.bg/okteangin-tb-2-6mg-20br-068614/p
https://remedium.bg/search?q=%D1%85%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%20%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://remedium.bg/ibuprom-sinus-pri-nastinka-zapushen-nos-i-bolki-v-sinusite-h12-tabletki-18714/p
https://remedium.bg/ibuprom-sprint-maks-pri-bolka-i-visoka-temperatura-400-mg-h10-kapsuli-140070/p
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ПРОСПАН Сироп, 100 мл
При кашлица и бронхит – за 
да сме заедно. Облекчава 
кашлицата, втечнява 
бронхиалния секрет и улеснява 
отделянето му. Повлиява 
възпалението на дихателните 
пътища. Разширява бронхите и 
улеснява дишането.

УМКАЛОР 20 mg, 15 таблетки
При първи симптоми на настинка и грип.

Лекарствен продукт за възрастни и деца над 1 година. 
Съдържа EPs 7630 екстракт от пеларгониум. Преди употреба 
прочетете листовката. Без рецепта. ИАЛ А 0217/07.12.2020

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: парацетамол 500 mg, 
псевдоефедринов хидрохлорид 
30 mg и декстрометорфанов 
хидробромид 15 mg.

НЕО-АНГИН, 
24 таблетки за смучене
Бързо облекчава болката 
в гърлото. Лекува 
възпалението. Ефективен 
срещу причинителите на 
инфекцията.

ИСЛА Медик Войс, 20 пастила
Дава облекчение на натоварените гласове. 
Забележимо по-бързо облекчение при раздразнени 
гласни струни и пресипнал глас. Двоен защитен 
филм – исландски лишей + хидрогел комплекс с 
хиалуронова киселина. Дълготрайна хидратация на 
мукозните мембрани в устната кухина и гърлото.

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.

2027
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1151
1279Грипекс МАКС е лекарствен продукт без рецепта за 

възрастни и деца над 12 години. Съдържа парацетамол. 
Преди употреба прочетете листовката. А 0021/03.02.2022

Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години. 
Съдържа парацетамол. Преди употреба прочетете 
листовката. А 0221/19.09.2019

985
1159

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

Нео-ангин, Нео-ангин без захар и Нео-ангин череша са 
лекарствени продукти без лекарско предписание. За възрастни 
и деца над 6-годишна възраст. Преди употреба прочетете 
листовката. A-0082/11.04.2019
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https://remedium.bg/prospan-sirop-za-kashlitsa-h100-ml-1035/p
https://remedium.bg/neo-angin-n-tabletki-za-smuchene-pri-vazpaleno-garlo-h24-br-3451/p
https://remedium.bg/umkalor-pri-ostri-infektsii-na-dihatelnite-patishta-20mg-h15-tabletki-7347/p
https://remedium.bg/isla-medik-voys-tb-20br-061374/p
https://remedium.bg/us-pharmacia-gripeks-maks-pri-prostuda-i-grip-h20-filmirani-tabletki-141462/p
https://remedium.bg/chemax-pharma-fludreks-maks-herbal-hot-drink-pri-prostuda-i-grip-h10-sasheta-151628/p
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https://remedium.bg/search?q=floradix%20%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%BE
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https://remedium.bg/doppelherz-1583/b?sort=discount-desc&#
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ОПТИХЕПАН Слим, 30 капсули
Допринася за здравето на черния дроб и за 
поддържане на оптимално телесно тегло. 
Антиоксидант.

БИОВИТА Масло от черен кимион 500 mg, 
30 капсули 
100% студено пресовано масло от 
Египетски черен кимион. За силна имунна 
система, антиоксидант, изчиства тялото 
от токсини.

БЯЛ ТРЪН 200 mg, 90 капсули
Допринася за поддържането на 
нормалната функция на черния 
дроб.

4511
5639

ТУРМИРИН Биослим, 60 капсули
Подобрява храносмилането, 
допринася за засилване 
на метаболизма, улеснява 
разграждането на мазнините.

2053
2415

3068
3609

Традиционно богатите трапези по празниците ви карат да 
се почувствате подути, качили някой друг килограм и ето че 
вече не сте себе си. Време е да си дадете малка почивка 
след невъздържаността около края на годината и се поглезе-
те с отпускаща пречистваща диета.
Не забравяйте, че течностите по време на вашата освобож-
даваща детоксикация са ваш приятел – билковите чайове, 
антиоксидантният зелен чай, бульоните и особено водата са 
чудесни за вашето тяло. Пресният лимонов сок рано сутрин 
е добър начин да започнете деня. А модерните тенденции ви 
предлагат зеленчуков сок или вода от бреза, пълни с чудни 
ползи за организма.

За да избегнете повишаване на апетита, яжте богати на 
протеини храни. Не забравяйте да похапвате плодове и 
зеленчуци. Те ще подпомогнат работата на черния дроб и 
храносмилането. Натуралното кисело мляко е ваш добър 
съюзник, тъй като е богато на пробиотици и помага на 
храносмилателната система. А ако не можете без сладко, 
добавите му лъжица мед.
И не ограничавайте тези добри навици само за периодите 
след празниците, те могат да ви бъдат полезни през ця-
лата година. Не забравяйте, че малко спорт няколко пъти 
седмично ще увеличи драстично ползите от детокса след 
празничните гуляи.

Как да се върнем във форма след празниците

1636
1925

https://remedium.bg/optihepan-slim-za-zdrav-cheren-drob-i-dobar-metabolizam-h30-kapsuli-145286/p
https://remedium.bg/gnc-milk-thistle-byal-tran-za-cheren-drob-200mg-h90-kapsuli-19325/p
https://remedium.bg/biovita-kletachna-grizha-maslo-ot-cheren-kimion-h30-kapsuli-129244/p
https://remedium.bg/turmirin-bioslim-kurkuma-bioperin-za-otslabvane-h60-vegan-kapsuli-137233/p
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3668
4075

3515
39056461

7179

https://remedium.bg/natural-factors-444/b#postFilters=category;eq;5ecc309c6af72c3ad4d45adb
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КАЛЦИЙ + ВИТАМИН D3, 
120 каплети
Калцият поддържа нормалното 
състояние на костите и зъбите, 
допринася за нормалното 
пренасяне на нервните импулси 
и нормалната функция на 
мускулите. Витамин D допринася 
за нормалното усвояване/
използване на калция и фосфора.

2103
2629

КОРЕН ОТ КУРКУМА Био 
Прах, 150 г
Препоръчва се при болки в 
ставите, артрит и ревматизъм. 
Подобрява работата на 
жлъчката и черния дроб. 
Известна е с пречистващата си 
сила и антитуморни свойства. 

SWEDISH NUTRA Collagen Pure 
Peptide Течен телешки колаген 
10 000 mg с хиалуронова киселина 
50 mg, 500 мл

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

7708
9635

ИБУТОП Крем/Гел, 50 мл
Болкоуспокояващ и противовъзпалителeн 
продукт за локално приложение. Съдържа 
ибупрофен.

Крем, рег. № 20010485; Гел, рег. № 20010680

SWEDISH COLLAGEN Collagen 
Repair Рибен колаген 10 000 mg 
с хиалуронова киселина 50 mg, 
500 мл

611
679

4451
4945

5252
5835

829
975

https://remedium.bg/gnc-calcium-kaltsiy-i-vitamin-d-3-h120-kapleti-68848/p
https://remedium.bg/gnc-triflex-za-stavi-h120-kapleti-130742/p
https://remedium.bg/ibuton/b?sort=score-desc&#
https://remedium.bg/dragon-superfoods-bio-kurkuma-na-prah-h150-grama-141197/p
https://remedium.bg/kolagen-riben-ripear-sol-500ml-064870/p
https://remedium.bg/kolagen-teleshki-10-000mg-hialuronova-k-na-sol-500ml-064851/p
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ПРИРОДНА ПОМОЩ 
ПРИ СТРЕС И БЕЗСЪНИЕ

1157
1285

3875
4305

1427
1585

https://remedium.bg/webber-naturals-506/b#postFilters=category;eq;5ecc30926af72c3ad4d45acf
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Подобно на храненето с питателна храна, пиенето на 
вода и редовните упражнения (или поне разходките на 
открито), качественият сън е важен елемент за доброто 
здраве. Макар точните причини защо спим все още да са 
неизвестни, специалистите са единодушни, че редовната 
пълноценна нощна почивка носи много ползи. Докато 
спи, тялото извършва редица възстановителни и укрепва-
щи процеси, които засягат почти всичко в нас. Именно 
поради това добрият нощен сън или липсата на такъв 
може да повлияе на тялото както психически, така и 
физически.
Стресът и хроничната умора често причиняват безсъние, 
което ни лишава от възможността да сме продуктивни и 
влошава емоционалния ни баланс. Безсънието (инсомния) 
по същество е неспособност да спим или да спим за 
дълго време. Това е трайно, болестно разстройство на 
съня и съответно на способността на човешкия организъм 
да си почива. А последствията се отразяват върху цялост-
ното качество на живот. За борба с това са разработе-
ни множество препарати, основен компонент на които 
е мелатонинът, познат като „хормон на съня“, отговорен 
и за качеството на съня, и за регулиране на циркадния 
ритъм (цикъла сън – бодърстване). Той играе важна роля 
и във функциите на органи, като бъбреци и черен дроб, 
и помага за регулиране на кръвното налягане и при сър-
дечно-съдови проблеми.
Защо страдаме от безсъние?
Безсънието е състояние, характеризиращо се с невъзмож-
ност за сън. Има редица причини, включително медицин-
ски и психиатрични. То може да бъде остро (краткосроч-
но) или хронично (дългосрочно).
Най-честата причина за остро безсъние са нормални жи-
тейските обстоятелства, които могат да доведат до безпо-
койство, тревожност, страх или стрес. Този вид инсомния 
често отшумява самостоятелно и не продължава дълго 
време. Хроничната инсомния е най-разпространеното 
разстройство на съня. Причините за хронично безсъние 
най-често са лоши навици за почивка, нелекувани или 
неконтролирани медицински състояния и лекарства. То се 
появява когато циркадният ритъм е редовно нарушаван, 
което води до непълни REM цикли или затруднено заспи-
ване. Обобщено, безсънието се причинява от нарушения, 
физически или психически, които пречат на способността 
ни да получаваме качествен, спокоен сън през нощта.
Какви са рискове за здравето от безсънието?
Освен свързаните с безсънието тревожност, раздразни-
телност и дори стрес, недоспиването може да има и 
по-тежки последици за здравето.

В краткосрочен план лошият сън може да допринесе за 
забавяне на рефлексите и когнитивните способности. Това 
може да увеличи риска от злополуки. Доказано е, че уме-
реното недоспиване причинява двигателни и когнитивни 
нарушения, подобни на алкохолното опиянение. По-дъл-
госрочните състояние на безсъние водят до повишен риск 
от развитие на различни болестни състояния, включително 
диабет, затлъстяване, хипертония, напрежение и депресия.
Какви са ползите от добрия сън?
Подобрява настроение. Сънят възстановява тялото и по-
добрява енергийните му нива, затова добрата почивка 
има положително въздействие върху настроението. Хро-
ничната липса на сън може да доведе до тревожност, 
депресия и раздразнителност. Създаването на рутина за 
добър сън обаче често разрешава тези симптоми.
Възстановяване на имунната система. Популярните те-
ории за съня гласят, че сънят възстановява организма, 
карайки хората да се чувстват освежени на сутринта. По 
време на сън тялото произвежда хормони на растежа, не-
обходими за развитието на децата и юношите. Тези хор-
мони на растежа също възстановяват тъканите и клетките 
при хората от всички възрасти. По време на сън тялото 
също произвежда и цитокини, които поддържат имунната 
система в борбата с инфекциите.
Подобрена умствена функция. Смята се, че сънят пома-
га за паметта и когнитивното мислене. Теорията за плас-
тичността на мозъка постулира, че сънят е необходим, за 
да може мозъкът да расте, реорганизира, преструктурира 
и създава нови невронни връзки. Качественият сън води 
до подобрена концентрация и по-добри умения за реша-
ване на проблеми и вземане на решения. С други думи, 
добрият нощен сън може да увеличи производителността.
Облекчаване на стреса. Получаването на подходящ сън 
всяка нощ може да помогне за справяне със стреса. Ко-
гато хората се събуждат освежени, те избягват стресовите 
фактори от ежедневието. Качественият сън може също 
така да намали тревожността, депресията и други пробле-
ми на психичното здраве, свързани със стреса.
Запазване на здравословно тегло. Качественият сън е 
важна част от поддържането на здравословното тегло. По 
време на сън тялото естествено произвежда повече от 
потискащия апетита хормон лептин, като същевременно 
намалява производството на стимуланта на апетита гре-
лин. В нощи с твърде малко сън обаче производството 
на грелин се увеличава и лептинът намалява. В резултат 
на това липсата на сън може да доведе до по-голямо 
чувство на глад.

Добрият сън ни осигурява добро здраве
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6224
6915

5993
6659

4724
5249

https://remedium.bg/vegavero/b?sort=discount-desc&#
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НИКОРЕТ Бериминт 
Спрей, 13,2 мл
Искаш ли да откажеш цигарите? 
Никорет Бериминт спрей с 
бързо действие, след 30 секунди 
потиска желанието за цигара.

ТАБЕКС, 100 таблетки
Освободи се от никотиновата зависимост! 
Откажи цигарите в рамките на 25 дни!

2687
2985

3221
3579

Никотинът е едно от най-известните вещества на пла-
нетата, благодарение на наличието му в тютюна за 
цигари и пристрастяващото му действие. Но има още 
много за този силно пристрастяващ алкалоиден сти-
мулант, което не знаете.
Какво е никотин?
Никотинът представлява алкалоид, съдържащ се в 
растенията от семейството на картофите, и има силен 
ефект върху парасимпатиковата част на вегетативната 
нервна система. Повечето хора знаят за никотина, 
защото той е активната съставка в цигарите и при-
чината, поради която тютюнопушенето може да бъде 
толкова опасно. Тъй като е мощен стимулант за нерв-
ната система, тялото започва да иска повече никотин, 
но неговото въздействие е кратко.
Това, което повечето не знаят е, че никотин има и в 
други растения, като патладжани, домати и картофи, 
но в минимални количества. А в някои случаи може 
да се използва за медицински цели или за подпома-
гане и лечение на пристрастяването към цигарите. 
Употреба в медицината
При терапията за отказване от тютюнопушенето нико-
тинът се използва чрез никотинови лепенки, спрейове 
или дъвки. Целта на такива терапевтични процедури 
е да се намалят симптомите на отказа, докато паци-
ентите се въздържат от тютюнопушене. Ето защо има 
смисъл да започнете спиране на тютюнопушенето с 
никотинова замяна. Освен това липсват вредните до-
бавки, съдържащи се в цигарения дим (над 7000 хи-

микала). От тях най-малко 250 са вредни за здравето, 
а около 70 са канцерогенни.
Никотинов пластир
Никотиновият пластир има трансдермален ефект. Това 
означава, че никотинът при този метод се осигурява 
през кожата и оттам влиза в кръвния поток. След като 
пластирът е залепен за кожата, той освобождава ни-
котин непрекъснато. По този начин се избягва нико-
тиновият прилив, получаван при пушенето на цигара. 
Това значително намалява пристрастяващия му ефект.
Никотинов спрей
Никотиновият спрей е най-приложим при поява на 
желание за пушене. Малко, контролирано количество 
се впръсква в устата. В никотиновия спрей липсват 
вредните вещества, присъстващи в цигарата, но оси-
гурява нужния никотин в кръвния поток. Прилаганото 
количество с течение на времето трябва постепенно 
да се намалява, докато продължава отказването от 
вредния навик, за да може един ден да се спре упо-
требата на никотинови спрейове.
Никотинова дъвка
Никотиновата дъвка може да помогне за спиране на 
тютюнопушенето, както и за облекчаване симптомите 
при лишаване на организма от никотин. При дъвчене 
никотинът навлиза в кръвния поток през устната лига-
вица. След няколко минути дъвчене никотинът се ос-
вобождава. И отново, количеството приеман за деня 
никотин с дъвката постепенно се намалява за времето 
на лечението.

Отказването на цигарите не е трудно

Табекс е лекарствен продукт без лекарско предписание за 
възрастни от 18 до 65 г. Съдържа цитизин. Преди употреба 
прочетете листовката. ИАЛ – А 218/19.09.2019

Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 
18 години. Съдържа никотин. Преди употреба прочетете 
листовката. А0164/15.08.2022

https://remedium.bg/nikorete-berimint-sprey-za-ustnata-ligavitsa-1mg-vpraskvane-h13-2-ml-060265/p
https://remedium.bg/tabeks-za-otkazvane-na-tyutyunopusheneto-1-5mg-x100-tabletki-368/p
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620
729

650
765

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

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

BIONIKE Defence Color 
Спирала мигли
различни видове

2639
3299

INTERVION KillyS 
Лакочистител за гел лак, 150 мл
С аромат на дива роза и 
ванилия. Лесно премахва както 
обикновен, така и гел лак.

LYCIA Natural 
Touch/Delicate Touch 
Ленти за лице, 20 бр.

492
615

191
255

419
599

356
375

https://remedium.bg/bionike-3200/b?sort=discount-desc&#postFilters=category;eq;5ecc339a6af72c3ad4d45dcd&postFilters=attr.promo-komplekt-21;eq;ne-21
https://remedium.bg/koton-tamponi-grim-140-broya-058361/p
https://remedium.bg/pom-pon-3439/b#postFilters=category;eq;5ecc32e66af72c3ad4d45cf3
https://remedium.bg/killys-lakochistitel-za-gel-lak-s-aromat-na-diva-roza-i-vanilia-x150-ml-148120/p
https://remedium.bg/lycia-3348/b?sort=discount-desc&#postFilters=category;eq;5ecc32dc6af72c3ad4d45ce6
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Грижата за кожата винаги има една цел – да я направи 
сияйна и да й върне младежкия вид. А тайната е в до-
брата хидратация и правилното поддържане на здравето 
на кожата. Дехидратираната кожа е причина за появата 
на хоризонтални линии, което води до образуването на 
дълбоки бръчки по кожата. Поддържането й гладка и 
хидратирана може да предотврати преждевременното 
стареене.
Бръчките са естествена част от остаряването и са най-за-
бележими върху изложените на слънце и пред очите 
на околните хора части на тялото. Макар генетиката да 
определя структурата и текстурата на кожата, излагане-
то на слънце е основна причина за бръчките, особено 
при хората със светла кожа. Ако бръчките са източник 
на притеснения, днес имате много възможности как да 
ги изгладите или да ги направите почти незабележими. 
Козметика, медикаменти, филъри и хирургични намеси 
оглавяват списъците с ефективни действия срещу бръч-
ките.
Първите бръчки се появяват там, където кожата естест-
вено се нагъва по време на мимики. Появяват се, защо-
то кожата става по-тънка и по-малко еластична с течение 
на времето. Освен това се появяват и по частите от тя-
лото, които са изложени на най-много слънце, като лице, 
шия, горната част на ръцете и предмишниците. Бръчките 
са естествена част от остаряването и засягат всички.
Освен това те се причиняват от комбинация от фактори, 
някои можете да контролирате, други не. С напредване 
на възрастта кожата става по-тънка, по-суха и губи гъв-
кавост, тоест намалява способността й да се предпазва 
от увреждане. А това води до бръчки, гънки и линии 
по кожата.
Израженията на лицето, като усмивка и мръщене, водят 
до развитието на фини линии в ранна възраст. С вре-
мето, тези линии се задълбочават. Докато сме млади, 
кожата ни се възстановява лесно, но с напредването 
на възрастта тя губи своята еластичност, което води до 
образуване на трайни канали.
Други важни фактори за развитието на бръчки са про-
дължителните слънчеви бани, пушене, дехидратация, ня-
кои лекарства, екологични и генетични фактори.
Добрата хидратация е в основата на всяка красива и 
сияйна кожа, но поддържането й е наистина трудно. Все 
пак едва ли познавате някой, който винаги е с хидрати-
рана, сияеща, блестяща кожа през цялата година. Нали? 
За съжаление, обикновено именно лицето е първото 

място, върху което се проявяват признаците на сухата 
кожа. Освен това, сухата кожа на лицето винаги се 
забелязва от останалите, за разлика от сухата кожа на 
коленете или лактите.
Но каква е разликата между суха и дехидратираната 
кожа?
Суха кожа означава, че кожата ви не произвежда доста-
тъчно от естественото си масло. И преди да сте казали, 
че мазната кожа е нещо лошо, се замислете дали на-
истина е така.
Тялото по естествен път произвежда мастен секрет, на-
речен себум, с който защитава кожата. Себумът помага 
на външните слоеве на кожата да задържат влагата, кое-
то поддържа нейната хидратация. И докато прекалено 
мазната кожа може да доведе до проблеми, то всички 
ние се нуждаем от определено количество себум по ко-
жата си, за да бъде тя здрава, блестяща и хидратирана. 
Без достатъчно себум най-вероятно ще изпитате редица 
симптоми на сухата кожа, като зачервяване, сърбеж и 
лющене.
Докато сухата кожа е причинена от ниски нива на себум 
върху нея, дехидратираната кожа означава, че няма дос-
татъчно влага вътре в нея. Следователно кожата може да 
бъде дехидратирана, докато все още има много себум 
или може да бъде дехидратирана и суха едновременно.
Колагенът е друг важен компонент на красивата и здра-
ва кожа. Представлява протеин, който тялото си произ-
вежда по естествен път. И макар да е от съществено 
значение за здравето и нормалното функциониране на 
ставите, колагенът поддържа еластичността на кожата и 
по този начин намалява бръчките. Този протеин често се 
използва като съставка в козметични продукти за кожата 
на лицето. А специалисти го препоръчват за прием като 
хранителна добавка заради множество предимства за 
кожата, включително подобряване на нейната хидрата-
ция и еластичност. С напредването на възрастта кожата 
губи своята еластичност, появяват се бръчки и кожата 
започва да увисва. Това прави колагена основна добавка 
за всеки, който иска да обърне тези признаци на ста-
реенето.
И не на последно място, застъпете превенцията в своята 
разкрасителна рутина. Преди всичко, съветват специа-
листите, защитете кожата си от слънцето и поддържай-
те добра хидратация. Редовната употреба на козметика 
води до забележимо подобрение в кожата чак след ня-
колко седмици.

Погрижете се за фините линии 
и бръчките още през зимата
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PRIME 
Серия за третиране и предотвратяване на най-ранните ∙ръчки.

ULTIMATE 
Серия за третиране на дъл∙оки ∙ръчки, загу∙а на плътност с лифтинг ефект.

Ревитализиращ изглаждащ крем 
за чувствителна и нетолерантна кожа 
За нормална и комбинирана кожа 
Ранни бръчки - 50 ml

Ревитализиращ изглаждащ балсам  
за чувствителна и нетолерантна кожа 

Подходящ за суха кожа 
Ранни бръчки - 50 ml

Възстановяващ 
нощен крем 
за чувствителна и 
нетолерантна кожа 
Всички типове кожа 
Ранни бръчки  
50 ml

Ремоделиращ лифтинг крем за нормална 
и комбинирана чувствителна кожа  
Дълбоки бръчки 
50 ml

Ремоделиращ лифтинг балсам за суха и 
много суха чувствителна кожа  

Дълбоки бръчки 
50 ml

Нощен крем-филър 
за чувствителна и 
нетолерантна кожа 
За всички типове 
кожа 
Дълбоки бръчки 
50 ml

Серум за околоочния контур
Редуцира бръчките, тъмните кръгове и 
подпухналостта 
За чувствителна и нетолерантна кожа
15 ml

4159
5199

3687
4609

4575
5719

4631
5789

4956
6195

https://remedium.bg/defence-xage-33334/b?sort=score-desc&#
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ЧИСТОТА И СВЕЖЕСТ 
ОТ АРКТИЧЕСКАТА ПРИРОДА

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

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

[KIRKAS]
ОЗАРЯВАЩА ПОЧИСТВАЩА 

ПЯНА С ВИТАМИН C 
За нормална кожа

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

[HELLA]
ОВЛАЖНЯВАЩА 

ПОЧИСТВАЩА ПЯНА
за суха и нормална кожа

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

[PUHDAS]
ДЪЛБОКО

ПОЧИСТВАЩА ПЯНА 
за мазна и комбинирана кожа 

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

| 150 мл
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https://remedium.bg/search?q=lumene%20%D0%BF%D1%8F%D0%BD%D0%B0
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EVELINE Japan Essence 
Подхранващ крем за лице против бръчки, 50 мл
Подходящ за всички възрастови групи. 
Прекрасен избор за зимния сезон.

NIVEA Hyaluron Cellular Filler 
Дневен/нощен крем против бръчки, 
50 мл

NIVEA Expert Filler Cellular 
Околоочен крем, 15 мл

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

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

MIXA Hyalurogel 
Дневен/нощен крем с 
хиалуронова киселина за 
интензивна хидратация за 
24 часа, 50 мл

999
1249

RIVANA 
Етерично масло 
от чаено дърво, 10 мл 
Възстановява и балансира 
мазната кожа, възпрепятства 
образуването на акне.

1245
1465

2366
2629

1979
2199

2537
2819

523
615

https://remedium.bg/evelin-japan-essence-podhranvasht-krem-50ml-068857/p
https://remedium.bg/mixa-hyalurogel-noshten-krem-za-intenzivna-hidratatsia-za-litse-h50-ml-140977/p
https://remedium.bg/Nivea_Hyaluron_Cellular_Filler/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/harmonia-podhranvasht-i-predpazvasht-balsam-za-ustni-h1-broy-135664/p
https://remedium.bg/rivana-eterichno-maslo-ot-chaeno-darvo-h10-ml-21528/p
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4920
5179

4920
5179

1215
1429

https://remedium.bg/pampers-2804/b?sort=discount-desc&#
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COLGATE 
Паста за зъби за деца, 50 мл
Намалява плаката, укрепва зъбите и спомага 
за предотвратяване на кариес.

ТЬОПФЕР Био 
Безмлечна каша, 175 г
различни видове

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

CORINE DE FARM Disney 
Душ гел за коса и тяло, 
300 мл
Дерматологично тествана 
козметика за деца от 
Франция.
различни видове

PLASMON 
Месно пюре, 2 бр. х 80 г
Приготвено на водна баня от 
селектирани парчета месо, без 
добавени сол и нишесте.
различни видове

372
465

БЕБЕЛАН 
Влажни кърпи със сребърна вода, 60 бр.

297
349

607
809

467
549

807
849

331
389

https://remedium.bg/colgate-3358/b#postFilters=attr.vazrast-14;eq;za-detsa-14&postFilters=category;eq;5ecc33c66af72c3ad4d45e03
https://remedium.bg/search?q=corine%20de%20farme%20%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%20%D0%B4%D1%83%D1%88%20%D0%B3%D0%B5%D0%BB%202%20%D0%B2%201
https://remedium.bg/search?q=topfer%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B0
https://remedium.bg/plasmon-pyure-agneshko-meso-za-detsa-ot-4-tia-mesets-2h80-grama-1091-153520/p
https://remedium.bg/babylino-3508/b
https://remedium.bg/bebelan-mokri-karpi-silver-water-60-broya-057330/p
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368
409

https://remedium.bg/bochko-3138/b?sort=discount-desc&#
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BIONIKE Triderm Baby 
Душ крем, 500 мл 
Нежен душ крем подходящ за 
почистване на суха и раздразнена 
кожа на бебета и деца. Измива, 
омекотява и защитава кожата, 
оставяйки я мека и хидратирана.

1663
2079

BIONIKE Triderm Baby 
Хидратиращ крем, 100 мл
Овлажнява и облекчава 
дискомфорта на сухата бебешка 
и детска кожа. Подходящ за 
новородени.

1428
1785

SEBAMED Baby Измивна пяна за 
лице и тяло, 400 мл с помпа
С рН 5,5, не съдържа сапун и 
алкали, почиства в дълбочина 
деликатната кожа и защитава 
от сухота, раздразнение, 
алергени и патогенни 
микроорганизми. 

BIONIKE Triderm Baby 
Нежен шампоан, 200 мл
Деликатно почиства косата и 
чувствителната кожа на бебета 
и деца, без да дразни очите. 
Подходящ и за честа употреба.

1324
1655

BIONIKE Triderm Baby 
Крем против подсичане, 100 мл 
Създава защитна бариера върху 
бебешката кожа. Успокоява 
и възстанова раздразнения и 
зачервяване.

1287
1609

JOHNSON‘S Cotton Touch 2in1 
Шампоан за коса и тяло с 
екстракт от истински памук, 
500 мл
С перфектно балансирано рН, 
нежно измива и предпазва 
деликатната кожа на 
новороденото още от първия 
ден.

735
919

2155
2535

https://remedium.bg/bionike-triderm-baby-kid/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/sebamed-baby-face-and-body-wash-foam-sebamed-bebe-izmivashta-pyana-za-litse-i-tyalo-x400ml-22374/p
https://remedium.bg/johnson-s-cottontouch-2-v-1-shampoan-za-kosa-i-tyalo-x500-ml-147159/p
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1912
2549

1180
1475

1383
1729 2426

3235

1384
1845

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

REXONA Дезодорант, 150 мл
Спрей против изпотяване, 
който предпазва 48 часа от 
изпотяване и неприятни 
миризми. Xидратира кожата 
и осигурява оптимална 
защита.

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

FITO Байкал 
Антистрес соли за вана, 
500 г
Релаксиращи соли за 
вана с екстракт от 
кедрово дърво, лимонена 
трева и масло от ела. 
Снемат напрежението 
и тревогата и правят 
кожата мека и гладка. 

383
479

FA Дезодорант
Спрей, 150 мл
Рол-он, 50 мл
различни видове

NEUTROGENA Hydro Boost 
Хидратиращ крем гел за тяло, 
250 мл
Бързо попива и е немазен, 
така че можете веднага да 
се облечете. Подходящ за 
чувствителна кожа. 

MIXA 
Лосиони за тяло, 
400 мл
различни видове

1007
1259

450
529

383
589

296
395

1076
1435

https://remedium.bg/rexona-3288/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/fa-2597/b#postFilters=attr.vidove-dezodoranti-15;eq;rol-on-dezodorant-15&postFilters=attr.vidove-dezodoranti-15;eq;sprey-dezodorant-15
https://remedium.bg/neutrogena-hydro-boost-hidratirasht-krem-gel-za-tyalo-h250ml-155344/p
https://remedium.bg/search?q=wellsacare
https://remedium.bg/fito-nr-soli-za-vana-baykal-antistres-500g-6142-071263/p
https://remedium.bg/mixa-2598/b#postFilters=category;eq;5ecc331b6af72c3ad4d45d2e
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652
815

852
1065

532
665

940
1175

543
679

935
1169

https://remedium.bg/search?q=perlier%20caribbean%20vanilla
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DIRTY WORKS 
Крем за ръце, 100 мл
Подхранва и хидратира за 
минути. Съдържа естествени 
масла: кокос, провитамин В5, 
витамин Е. Попива за секунди и 
не оставя лепкави следи.

TEO Rich Milk 
Течен сапун, 
800 мл пълнител
различни видове

WET HANKIES
Влажни антибактериални кърпички, 72 бр.
Съдържат алкохол денат и допълнителен 
антисептичен агент. С дискретен свеж 
аромат. Изключително практични и подходящи 
за дома, колата и офиса.

BIONIKE Triderm 
Защитен крем за ръце за 
чувствителна и нетолерантна 
кожа, 50 мл

1724
2155

SAFEGUARD 
Течен сапун, 225 мл
различни видове

319
399

MEDIX 
Течен сапун, 
400 мл с помпа
Мека формула, 
обогатена 
със специални 
екстракти.
различни видове

252
315

506
779

263
309

341
359

https://remedium.bg/darti-uarks-krem-za-ratse-in-good-hands-100ml-062028/p
https://remedium.bg/bionike-triderm-krem-za-ratse-zashtiten-50ml-059581/p
https://remedium.bg/search?q=teo%20milk%20rich%20%D1%85800
https://remedium.bg/search?q=safeguard%20%D1%85225
https://remedium.bg/search?q=wet%20hankies%20%D1%8572
https://remedium.bg/search?q=medix%20%D1%85400
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176
235

319
425

247
329

https://remedium.bg/search?q=%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%20%D1%80%D1%8A%D1%86%D0%B5&#postFilters=category;eq;5ecc33cd6af72c3ad4d45e09
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Пяна за бръснене, 200 мл
Омекотява брадата и 
улеснява плъзгането на 
бръснача, като осигурява 
безопасно и гладко бръснене. 
С дълготраен успокояващ 
ефект, предотвратява 
неприятното зачервяване и 
раздразненията.

Успокояващ балсам за след 
бръснене, 75 мл
Възстановява 
чувствителната кожата, 
освежава и предпазва от 
изсушаване.

Ревитализиращ крем гел за 
нетолерантна кожа, 50 мл
Защитава кожата от 
свободните радикали и 
замърсители, хидратира я и 
укрепва нейните естествени 
защитни сили.

BIONIKE Defence Man за чувствителна кожа

1271
1589

2607
3259

3167
3959

GILLETTE 
Гел за бръснене, 
200 мл

ТОП ТЕН 
Крем бръснене, 
100 мл

220
275

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

2684
3355

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

795
935

560
659

НОВО

https://remedium.bg/search?q=bionike%20defence%20man&#postFilters=attr.promo-komplekt-21;eq;ne-21
https://remedium.bg/zhilet-gel-pro-sensitive-200ml-067192/p
https://remedium.bg/zhilet-s-chka-skinguard-sensitive-flexball-1br-2n-059142/p
https://remedium.bg/top-ten-3132/b#postFilters=category;eq;5ecc330b6af72c3ad4d45d19
https://remedium.bg/old-spice-2823/b?sort=discount-desc&#postFilters=attr.vidove-dezodoranti-15;eq;sprey-dezodorant-15&postFilters=attr.vidove-dezodoranti-15;eq;stik-dezodorant-15
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12849
18355

4059
5799

3167
3519

494
659

https://remedium.bg/oral-b-384/b?sort=discount-desc&#
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VITIS Gingival 
Паста за зъби 
за ежедневна 
употреба, 100 мл

PERIO-AID Intensive 
Care Вода за уста 
с с хлорхексидинов 
диглюконат 0,12%, 
готов за употреба 
разтвор, 500 мл

PERIO-AID Intensive 
Care Гел паста 
за зъби след 
стоматологични 
интервенции, 75 мл

LACALUT Aktiv & Healhy Enamel 
Паста за зъби, 75 мл
За здрави и бели зъби и защита 
на емайла.

LACALUT Sensitive 
Паста за зъби, 75 мл 
За чувствителни зъби и естествено 
избелване.

559
699

SENSODYNE Паста за зъби, 75 мл
различни видове

Антиплакови продукти при кървящи, чувствителни и деликатни венци. 

LACALUT 
Мицеларна вода за 
уста, 500 мл
Иновативна 
мицеларна технология 
за цялостна защита 
на зъбите.

679
849

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

1098
1569

720
1029

753
1075

554
615

518
609

https://remedium.bg/vitis-gingival-pasta-za-zabi-za-maksimalna-ezhednevna-grizha-na-ventsite-x100-ml-136103/p
https://remedium.bg/search?q=perio-aid%20intensive
https://remedium.bg/lacalut/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/senzodin-natural-white-pz-75ml-065266/p
https://remedium.bg/parodontax-herbal-fresh-pasta-za-chuvstvitelni-zabi-i-ventsi-s-menta-dzhindzhifil-i-evkalipt-h75-ml-148384/p
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828
1035

https://remedium.bg/curaprox-5460-ultra-soft-chetka-za-zabi-h1-broy-14973/p
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CURAPROX Четки за зъби, 1 бр.
Ултрамека, с многобройни фини 
влакна Curen, неповторимо нежни 
към венците. Осмоъгълната дръжка 
стимулира правилния захват за 
четкане на зъбите под ъгъл от 450 за 
ефективно почистване в критичната 
зона на границата между зъбите и 
венците.

828
1035

BEVERLY HILLS Formula Unicorn 
Sparkle Избелваща паста за зъби, 
100 мл
За холивудска усмивка. Подобри 
рутинната грижа за устната 
кухина с малко еднорогов блясък! 
Отлична цялостна защита и 
нежно, безопасно избелващо 
действие.

999
1249

NANO-B 
Антибактериална 
четка за зъби със 
сребро, 1 бр.

TRISA Natural Clean DUO medium 
Четка за зъби, 2 бр.
Дървена четка за зъби, 
изработена от сертифицирана 
устойчива букова дървесина, 
която нежно и ефикасно 
отстранява наличните 
замърсявания и плаката по 
зъбите и венците.

LISTERINE Coolmint 
Вода за уста, 500 мл
Използвана два пъти дневно, 
осигурява 24 часа защита срещу 
плаката и дълготрайно усещане 
за свеж дъх.

BIO-CARE 
Четка за зъби, 1 бр.

300
375

794
1059

652
869

1011
1189

https://remedium.bg/curaprox-5460-ultra-soft-chetka-za-zabi-h1-broy-14973/p
https://remedium.bg/triza-natural-clean-medium-2br-chz-071792/p
https://remedium.bg/bevarli-hils-formula-unicorn-sparkle-pz-100ml-068325/p
https://remedium.bg/listerine-cool-mint-voda-za-usta-za-ezhednevna-upotreba-h500-ml-14981/p
https://remedium.bg/oraguard-3074/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/bio-care-578/b?sort=discount-desc&#
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GUM Original White
Избелваща гама продукти за ежедневна 
употреба. Патентованата съставка 
„stain clear“ в пастата и водата за 
уста отстранява повърхностните 
оцветявания, дори в пукнатините на 
емайла, и образува защитен филм срещу 
появата на нови оцветявания.

Паста за зъби, 75 мл Конец за зъби с флуорид, 30 м Вода за уста, 300 мл

HIMALAYA Gum Expert Паста за зъби, 75 мл
Билкова формула за дълготрайна свежест и 
цялостна защита на зъбите. Грижа за здравето 
на венците, която укрепва и заздравява 
зъбите.
различни видове428

535

DENTAL Anti Parodontit Паста за зъби, 100 мл

319
399

SPLAT Professional Biocalcium 
Паста за зъби, 100 мл
Възстановява структурата на зъбния емайл и 
намалява чувствителността на зъбите.

BILKA Parodont Protect Паста за зъби, 75 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.

584
779

494
659

569
759

574
765

356
395

https://remedium.bg/search?q=gum%20original%20white
https://remedium.bg/himalaya-bilkova-pasta-za-zabi-za-tsyalostna-grizha-s-fluroid-h100-grama-22370/p
https://remedium.bg/splat-professional-biocalcium-izbelvashta-pasta-za-zabi-s-bioaktiven-kaltsiy-h100-ml-19376/p
https://remedium.bg/search?q=dental%20anti&sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/dent-parodont-protect/b?sort=score-desc&#postFilters=category;eq;5ecc33c66af72c3ad4d45e03
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DOORI Glamo Безсулфатен шампоан 
против косопад, 400 мл
Комплексна грижа за вашия 
скалп, корени и коса. Стимулира 
растежа на косъма и заздравява 
скалпа. Придава на косата обем и 
естествен блясък, като я прави 
мека, блестяща и еластична. 
Формула с 35% концентрация на 
лечебни билки от Изтока.

3116
3895

KENT Pure Flow 5 
Дървена, кръгла четка 
С отвори в корпуса за вентилация 
на топлия въздух при оформяне и 
сушене. Комбинацията с естествен 
косъм и игли от термоустойчива 
пластмаса с йонна добавка спомага 
за лесно захващане, оформяне и 
предотвратява увреждане на скалпа.

TRESemme Biotin
Шампоан, 400 мл
Балсам, 400 мл
Професионална формула, 
обогатена с биотин и 
Pro Bond Complex, които 
заздравяват косата и 
видимо я възстановяват и 
защитават.

BIONIKE Defence Hair Укрепващ комплект
Шампоан за слаба коса, 200 мл
Ампули за слаба коса, 21 бр.
Препоръчва се при сезонен и временен 
косопад, причинен от стрес.

*Отстъпката е от стойността на комплекта.

BIONIKE Triderm D.S. 
Интензивен шампоан против 
себорея, лющеща се кожа и 
сърбеж, 125 мл

1967
2459

BIONIKE Triderm D.S. 
Крем, 50 мл
Благоприятства намаляването 
на симптомите на себореен 
дерматит, сърбеж, парене, 
зачервяване на кожата, люспи 
и/или пърхот. Спомага за 
смекчаване на дразненето на 
скалпа.

2332
2915

4309
5069

679
799

4493
7489

*

https://remedium.bg/doori-glamo-shampoan-obem-blyasak-p-v-kosopad-400ml-059656/p
https://remedium.bg/bionike-defence-hair-set-ukrepvasht-sh-n-200-21amp-058585/p
https://remedium.bg/kent-chetka-za-kosa-34717-darvena-kragla-golyama-061217/p
https://remedium.bg/bionike-triderm-ds/b?sort=score-desc&#
https://remedium.bg/search?q=tresemme%20biotin%20x400
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1319
1759

1099
1465

1264
1685

1462
1949

1154
1539

1282
1709

https://remedium.bg/ekre-741/b?sort=discount-desc&#
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BIONIKE Defence Hair 
Дермоуспокояващ шампоан за 

чувствителен скалп

200 мл 400 мл1476
1845

2156
2695

WELLA Deluxe
Пяна, 200 мл
Спрей, 250 мл 

BIONIKE Defence Hair 
Дермоуспокояващ 
крем-балсам за коса 
за чувствителен 
скалп, 200 мл

1324
1655

SCHAUMA
Шампоан, 400 мл
Балсам, 250 мл

GLISS
Шампоан, 400 мл
Спрей-балсам, 200 мл
различни видове 

599
749

674
899

397
529

310
365

HERBAL TIME 
Оцветяваща крем къна, 75 мл
Иновативна готова (без 
варене) формула, базирана 
на натурални съставки за 
боядисване в десет цвята. 

https://remedium.bg/defence-hair-33325/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/search?q=schauma%20repair%20care&sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/search?q=wella%20deluxe
https://remedium.bg/roza-impeks-342/b#postFilters=category;eq;5ecc33636af72c3ad4d45d87
https://remedium.bg/gliss-oil-nutritive-podhranvasht-shampoan-za-kosa-x400-ml-129022/p
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ALWAYS Ultra/Platinum
Дамски превръзки
DUO PACK,
различни видове 

LIBRESSE Regular 
Ежедневни 
абсорбиращи 
превръзки, 30/32 бр.
Дишащи, тънки 
и с абсорбираща 
сърцевина.
различни видове

FELCE AZZURRA 
Интимен гел, 250 мл
С деликатна формула, създадена 
да поддържа естествения 
физиологичен баланс на 
лигавицата. Обогатен с 
екстракт от невен за 
успокояващ ефект.
различни видове 

359
449

DISCREET 
Ежедневни дамски 
превръзки, 60 бр.
различни видове 

BELLA Herbs 
Дамски 
превръзки, 12 бр. 

212
265

SENI Super Plus 
Универсални 
пелени за 
възрастни, 
размер М, 10 бр.

512
569

467
519

305
339

1543
1815

https://remedium.bg/always-2800/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/search?q=discreet%20%D1%8560
https://remedium.bg/search?q=bella%20%D1%8512&#postFilters=brand;eq;5ecc2e2c6af72c3ad4d45175
https://remedium.bg/libresse-2423/b?sort=discount-desc&#postFilters=category;eq;5ecc32306af72c3ad4d45c61
https://remedium.bg/seni-super-seni-plus-universalni-peleni-za-vazrastni-razmer-m-h10-broya-154212/p
https://remedium.bg/pagliere-360/b#postFilters=category;eq;5ecc30406af72c3ad4d45a87
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Интимен гел с 
анти∙актериален 

агент pH 3,5 
за чувствителна и 
нетолерантна кожа 

250 ml *

Освежаващ 
интимен гел  

pH 5.5  
за чувствителна и 
нетолерантна кожа 

250 ml *

Успокояващ 
интимен гел  

pH 7,0 
за чувствителна и 
нетолерантна кожа 

250 ml *
* Продуктите са предлагат и в опаковка от 500 ml

1631
2039

2148
2685

https://remedium.bg/bionike-3200/b#postFilters=category;eq;5ecc30406af72c3ad4d45a87
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1999
3998

1999
3998

1799
3598

1916
3832

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


За дома   www.remedium.bg  

SEMANA Parfumes Of 
Night Омекотител, 
1,65 л (66 пранета)
различни видове

LENOR Омекотител, 
57 пранета
различни видове

ANNA ZARADNA Торби за смет с уши и аромат 
на цитрусови плодове
35 литра, 28 бр.
60 литра, 16 бр.

215
269

PERWOLL Перилен препарат
Течен, 2,88 л (48 пранета)
Капсули, 27 пранета
различни видове 

ARIEL 
Течен перилен 
препарат, 1,1 л
различни видове

644
859

1529
1799

764
899

1250
1389

https://remedium.bg/search?q=semana%20%D1%851650
https://remedium.bg/perwoll-3461/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/lenor-2807/b?sort=discount-desc&#postFilters=category;eq;5ecc31016af72c3ad4d45b85
https://remedium.bg/ariel-2793/b?sort=discount-desc&#postFilters=category;eq;5ecc31066af72c3ad4d45b87
https://remedium.bg/anna-zaradna-torbi-za-smet-s-ushi-i-aromat-na-na-tsitrusovi-plodove-35-l-x28-broya-151461/p


MILDE Тоалетна хартия, 24 бр.

BREF Power Active 
Твърдо тоалетно 
блокче, 3 х 50 г

FAIRY 
Таблетки за 
съдомиялна, 
50/84 бр.

2980
3725

SOMAT 
Таблетки за 
съдомиялна
Excellence, 51 бр.
All in 1, 80 бр.

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

236
295

FROSCH All in 1 
Таблетки за 
съдомиялна със 
зелен лимон, 26 бр.

За домаwww.remedium.bg  

2024
2699

615
879

2324
3575

854
949

https://remedium.bg/milde-premium-sensitive-toaletna-hartia-x24-broya-152375/p
https://remedium.bg/bref-4-power-active-wc-koshnichka-okean-3br-065643/p
https://remedium.bg/somat-3464/b?sort=discount-desc&#postFilters=category;eq;5ecc32ad6af72c3ad4d45cc1
https://remedium.bg/fairy-2808/b?sort=discount-desc&#postFilters=category;eq;5ecc32ad6af72c3ad4d45cc1
https://remedium.bg/bochko-preparat-za-bebeshki-sadove-h500-ml-9568/p
https://remedium.bg/frosch-tabletki-za-miene-na-sadove-sas-zelen-limon-x26-broya-150199/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. 



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.

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



Слънцезащитен  
крем за лице 
много висока 

защита SPF50+. 
Водоустойчив.  

За нормална и суха 
чувствителна кожа. 

50 ml 

Слънцезащитен 
матиращ крем  

за лице много висока 
защита SPF50+ 
Водоустойчив.  
За мазна кожа с 

несъвърˉенства. 
50 ml 

Предложенията са валидни за периода 01-31.01.2023 г. или до изчерпване на количествата. Цените са с включен ДДС.
Някои от продуктите не се предлагат във всички обекти. Възможни са разлики в цените в различните обекти. Възможни са разлики в 

цените и промоциите, обявени на сайта и тези в обектите. Във всички обекти и на remedium.bg се предлага богата гама от 
промоционални продукти, които не са обявени в брошурата. Заповядайте и се възползвайте или ги разгледайте на сайта ни!

Аптеки РЕМЕДИУМ си запазват правото да променят цените в посочения период.
Аптеки РЕМЕДИУМ не носят отговорност при допуснати печатни грешки.

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 

2655
3319

https://remedium.bg/defence-sun-33240/b?sort=discount-desc&#

