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

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

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

BIOTRADE Atopity
Успокояващ емолиентен балсам за 
тяло, 400 мл
Подхранва в дълбочина, 
намалява усещането за сърбеж и 
раздразнение, като интензивно 
овлажнява и подобрява бариерната 
функция на кожата. Подходящ за 
бебета, деца и възрастни.

OPTIME Липозомен 
витамин В12, 100 мл
Липозомите капсуловат 
активното вещество и 
се сливат с клетката, 
без необходимост от 
храносмилане.
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https://remedium.bg/humer-sprey-za-nos-s-morska-voda-za-bebeta-i-detsa-x150-ml-8749/p
https://remedium.bg/ibuprom-sinus-pri-nastinka-zapushen-nos-i-bolki-v-sinusite-h24-tabletki-69181/p
https://remedium.bg/optime-b12-lipozomna-dobavka-s-povishena-usvoimost-h100-ml-146741/p
https://remedium.bg/atopiti-emolienten-balsam-za-tyalo-400ml-063435/p
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ШАМПОАН ЗА 
ЕЖЕДНЕВНА 
УПОТРЕБА
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https://remedium.bg/stada-nizoral/b?sort=score-desc&#
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https://remedium.bg/
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https://remedium.bg/lekadol-kompleks-tb-200-500mg-10br-sandoz-270942/p
https://remedium.bg/sandoz-ketonal-intenziv-za-oblekchavane-na-bolka-50-mg-h12-sasheta-146747/p
https://remedium.bg/search?q=%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81


При болкиwww.remedium.bg  

ВОЛТАРЕН Форте 2,32% Гел, 150 г

НОВО – лесна за отваряне капачка. До 12 часа 
облекчение на болката в ставите и мускулите.*
*С две апликации дневно.

ДИАЛГИН 500 mg/ml 
Перорални капки, 20 мл
Патентован състав с бързо 
действие. При болка и 
температура.

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

Волтарен Форте 2,32% Гел е лекарствен продукт без 
лекарско предписание за възрастни и юноши над 14 години. 
Съдържа диклофенак диетиламин. Преди употреба прочетете 
листовката. A0132/27.05.2021; PM-BG-VOLT-21-00036

ИБУПРОМ Спринт Макс, 20 капсули
Скорост на МАКС + сила на МАКС. 
2х по-бързо действие при болка! С течен 
ибупрофен, който веднага атакува болката.
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Независимо дали става въпрос за главоболие, мигрена, зъ-
бобол, ставни и мускулни болки или за травма, болката ни 
съпровожда навсякъде, по всяко време. Тя може драстично 
да промени обичайния ни начин на живот и ежедневие. 
Болката е най-важният механизъм, който позволява на тяло-
то бързо да реагира на всяко въздействие, което предста-
влява потенциална опасност за него. За щастие има много 
обезболяващи препарати, които да ви помогнат бързо да се 
почувствате по-добре. За облекчаване на острите състояния 
се използват различни болкоуспокояващи. Ето как работят 
те.
Болката се проявява в два случая:
• Външни стимули възбуждат нервните клетки и те изпращат 
сигнал до мозъка – сигнал за болка.
• Поради увреждане или дисфункция на клетки в тялото. В 
тези случаи се произвеждат простагландини, които действат 
върху нервните окончания в тялото и ги стимулират да из-
пратят сигнал до мозъка в коя област и колко силно боли.
Болкоуспокояващите лекарства действат, като възпрепятстват 
освобождаването на простагландини в цялото тяло. Тряб-
ва да знаете, че почти всички обезболяващи само спират 
симптома, без да засягат причините за възникването му. Ето 
защо, ако се притеснявате от силна болка, не забравяйте да 
се консултирате с лекар!
Как действат нестероидните противовъзпалителни 
средства (НСПВС)
НСПВС потискат специални вещества в организма – цикло-
оксигенази – ензими, които участват в производството на 
простагландини.
Как действат аналгетиците
Подобно на НСПВС, и те блокират ензима, отговорен за 
синтеза на простагландини и намаляват проводимостта на 
болковите импулси. Също така, аналгетиците повишават 
прага на чувствителност на таламуса, което води до подо-
брение при зъбобол, болки в ставите, главоболие и имат 
понижаващ повишената телесна температура (антипирети-
чен) ефект.
Как действат спазмолитиците
Спазъмът е продължително болезнено свиване на мускул. 
Спазмолитиците засягат симпатиковата нервна система и 
понижават тонуса на гладката мускулатура.
Не забравяйте, че всички обезболяващи лекарствени пре-
парати имат противопоказания, поради което преди тяхната 
употреба се консултирайте с лекар. И винаги четете листов-
ката за пациента!

Как обезболяващите 
лекарства знаят къде 

ни боли

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

https://remedium.bg/ibuprom-sprint-maks-kaps-400mg-20br-072348/p
https://remedium.bg/dialgin/b?sort=score-desc&#
https://remedium.bg/voltaren-forte-gel-za-lechenie-na-bolka-vazpalenie-i-otok-pri-stavite-i-muskulite-2-32-h150-grama-136818/p
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https://remedium.bg/search?q=alpenkraft
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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.

ГРИПЕКС Макс, 10 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.

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

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

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

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

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

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

Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни 
и деца над 6 години. Съдържа ксилометазолинов хидрохлорид. 
Преди употреба прочетете листовката. A0169/15.07.2021 674
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https://remedium.bg/olint-sprey-za-nos-0-1-h10-ml-461/p
https://remedium.bg/gripeks-hot-sinus-sashe-12br-064246/p
https://remedium.bg/gripeks-maks-pri-prostuda-i-grip-h10-tabletki-17852/p
https://remedium.bg/hyumeksgrip-pri-prostuda-i-grip-x12-tabletki-4-kapsuli-12223/p
https://remedium.bg/oligrip-tb-16br-067811/p
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https://remedium.bg/angal/b?sort=score-desc&#postFilters=attr.lekarstvena-forma-12;eq;Spray_gorge&postFilters=attr.lekarstvena-forma-12;eq;Oral_spray
https://remedium.bg/sandoz-lineks-kompleks-aktivna-formula-3-h14-kapsuli-146556/p
https://remedium.bg/atsts-600-med-i-limon-sashe-10br-058710/p
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ТАНТУМ ВЕРДЕ, 
20 таблетки за смучене
С Тантум Верде без болка в гърлото!

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

HERBITUSSIN, 
12 пастила за смучене
Естествената сила на 
природата! Билкови пастили, 
вдъхновени от швейцарските 
монаси. Уникална комбинация 
от екстракт от билки 
и етерични масла.
различни видове

ТАНТУМ ВЕРДЕ 0,15% 
Спрей за устна лигавица, 
разтвор, 30 мл
Оригиналният спрей за малки 
деца при възпаление и болки 
в гърлото!

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

ДЖУНИЪР-АНГИН 
Сироп за деца, 100 мл
Сироп за болки в гърлото и 
суха кашлица. С екстракт от 
исландски лишей и слез. Не 
съдържа алкохол и захар. 
С вкус на череша.

1062
1249

1198
1409

693
815

620
729

674
749

922
1085

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

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

Медицинско изделие за деца над 1 г. 
Преди употреба прочетете инструкциите.

Лекарствен продукт без лекарско предписание. За възрастни 
и деца. Съдържа бензидаминов хидрохлорид. Преди употреба 
прочетете листовката. ИАЛ: А117/11.05.2017

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

https://remedium.bg/dzhuniar-angin-sirop-za-detsa-pri-kashlitsa-i-bolki-v-garloto-h100-ml-53318/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%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8
https://remedium.bg/chemax-pharma-ekspektorans-no-5-sirop-za-kashlitsa-x90-ml-12048/p
https://remedium.bg/gelomirtol-forte-kaps-300mg-20br-063144/p
https://remedium.bg/tantum-verde/b?sort=discount-desc&#
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✔	 Гарантиран	произход	
✔	 Високо	качество,	удостоверено	чрез	тестване	и	анализи
✔	 Състав,	отговарящ	на	настоящите	френски	и	европейски		 	 	
	 разпоредби	за	безопасност
✔	 Висока	хранителна	стойност	със	100%	запазена	
	 антиоксидантна	и	антимикробна	активност

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

в съответствие с най-
високите международни 

стандарти за безопасност 
и ефективност.

3200
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2019

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


Имунна система www.remedium.bg  

АСТРАГАЛ 500 mg, 
100 капсули
Подпомага нормалната функция 
на имунната система.

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.

1455
1819

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

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

1711
2139

FLORADIX Билково-плодов еликсир 
с желязо за деца, 250 мл
Вкусен, натурален сироп с 
желязо, създаден специално 
за деца. За здравословно 
израстване. Лесен за усвояване, 
без странични ефекти.

2412
3015

СОФАРМА Витамин C 200 mg, 
10 ампули за пиене х 2 мл
Има антиоксидантно и общоукрепващо 
действие. Стимулира имунната система 
и защитава организма от вирусни и 
бактериални инфекции. Спомага за по-бързото 
възстановяване след боледуване. 831

1039

2425
2695

2835
3335

https://remedium.bg/biovita-cellular-maslo-ot-vodorasli-omega-3-biodha-za-visok-imunitet-h30-kapsuli-136737/p
https://remedium.bg/sofarma-vitamin-s-ampuli-za-piene-za-visok-imunitet-2-ml-h10-broya-20577/p
https://remedium.bg/floradiks-bilkova-krav-detsa-250ml-060656/p
https://remedium.bg/schoenenberger-chist-bio-sok-ot-atserola-h200-mililitra-9657/p
https://remedium.bg/gnc-vitamin-s-500mg-h100-kapleti-19309/p
https://remedium.bg/gnc-astragal-za-imunnata-sistema-500mg-h100-kapsuli-21634/p
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... с мисъл за вас!
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https://remedium.bg/search?q=%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%81
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... с мисъл за вас!

https://remedium.bg/
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https://remedium.bg/doppelherz-1583/b?sort=discount-desc&#
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 АКО ВИТАМИНИ 
ТЪРСИШ ТИ, 

ПЪРВО 

 ПРОВЕРИ! 

ВСИЧКИ ВИТАМИНИ НА ЕДНО МЯСТО!
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https://remedium.bg/natural-factors-444/b#postFilters=category;eq;5ecc30976af72c3ad4d45ad4
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https://remedium.bg/search?q=%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://remedium.bg/detrical/b?sort=score-desc&#
https://remedium.bg/multivitamol/b?sort=score-desc&#
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1655
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https://remedium.bg/zhivi-vitamini-680-grama-h30-kapsuli-9727/p
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https://remedium.bg/swanson-3736/b?sort=discount-desc&#
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3029
3365

https://remedium.bg/vitagold-maxofen-za-zdravi-stavi-kosti-muskuli-i-nervna-sistema-h30-kapsuli-150571/p
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5714
6349

3518
3909

4577
5085

https://remedium.bg/webber-naturals-506/b#postFilters=category;eq;5ecc309c6af72c3ad4d45adb
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МСМ (Метилсулфонилметан) 
1000 mg, 90 капсули
Допринася за нормалното 
състояние на ставите и 
хрущялите.

3388
4235

БЕСТИФЛЕКС 12 G, 
30 флакона
12 g течен хидролизиран 
колаген.

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

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

4396
5495

4196
5245

4196
5245

SWEDISH NUTRA Joint 
Support Max 
Течен колаген за стави 
12 000 mg, 500 мл
С добавен тип 2 колаген.

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

БЕСТИФЛЕКС – за здрави стави и сухожилия

4004
4449

6143
6825

SWEDISH COLLAGEN Deluxe 
Рибен колаген 12 500 mg с 
хиалуронова киселина 75 mg, 
500 мл
С висока доза хиалуронова 
киселина – 75 mg в доза.  

https://remedium.bg/gnc-msm-za-zdravi-stavi-i-hrushtyali-1000-mg-h90-kapsuli-131610/p
https://remedium.bg/gnc-msm-glyukozamin-h90-kapsuli-153282/p
https://remedium.bg/naturprodukt-bestiflex/b?sort=score-desc&#
https://remedium.bg/kolagen-sol-12-000mg-500ml-swedish-nutra-068731/p
https://remedium.bg/kolagen-riben-deluks-sol-500ml-064872/p


Женско здраве   www.remedium.bg  

Месец на женското здраве 

ДИВ ЯМ
Намалява симптомите 

при менопауза

КЕЛП
В подкрепа на 

щитовидната жлеза

ВЕЧЕРНА ИГЛИКА
Регулира хормоналния 

дисбаланс

CRANRX 
За профилактика на 
уринарни инфекции

1637
1819

4010
4455

3464
3849

1994
2215

https://remedium.bg/nature-s-way-16/b?sort=discount-desc&#
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ФеминХелп, 56 таблетки
Допринася за контролирането на неволно 
изпускане на урина.

2196
2745

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

660
825

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

МАСЛО ОТ ВЕЧЕРНА ИГЛИКА 
1300 mg, 
90 софтгел (меки) капсули
Богат източник на омега-6 
есенциални мастни киселини. 
Допринася за поддържането на 
нормалния хормонален баланс в 
женския организъм. Подпомага 
нормалното състояние на 
кожата.

КОЛАГЕН, 180 каплети
Благоприятства увеличаването 
на еластичността на кожата и 
изглаждането на бръчките.

ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА 
150 mg, 30 капсули
Хидратира кожата и забавя 
процесите на стареене.

5116
5685

5606
5902

1705
1795

3751
3949

https://remedium.bg/feminhelp-pri-inkontinentsia-h56-tabletki-132481/p
https://remedium.bg/gnc-women-s-evening-primrose-oil-maslo-ot-vecherna-iglika-1300mg-h90-kapsuli-22520/p
https://remedium.bg/seni-lady-super-urologichni-podlozhki-za-zheni-s-leka-i-sredna-inkontinentsia-h15-broya-78715/p
https://remedium.bg/gnc-women-s-collagen-kolagen-za-kozha-kosa-i-nokti-h180-kapleti-22452/p
https://remedium.bg/dr-wolff-vagisan-ovlazhnyavasht-krem-s-aplikator-h25-grama-10704/p
https://remedium.bg/gnc-women-s-hyaluronic-acid-grizha-za-kozhata-i-stavite-150mg-h30-kapsuli-21391/p
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809
899 1049

1165

806
895

611
679

800
889

791
879

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


Суперхрани  www.remedium.bg  

Здравословното хранене, активният начин на живот и качест-
веният сън са трите стълба, върху които трябва да градим 
своето добро цялостно здраве и благополучие. Проблемът 
със затъването в ежедневните задачи е, че не живеем гри-
жейки се за себе си, а просто съществуваме. Тези около вас, 
които се хранят здравословно и живеят, давайки приоритет 
на здравето си, ще отбележат, че се чувстват по-добре и 
по-енергични. Световните тенденции не подминават страната 
ни и вече няколко години суперхраните са част от нашата 
диета. Терминът „суперхрани“ е обобщаващ за храни, които 
предлагат максимални хранителни ползи за минимални ка-
лории и са пълни с витамини, минерали и антиоксиданти.
Суперхраните правят нещо повече от това да ни помогнат да 
задоволим нуждите си от хранителни вещества. Те помагат в 
постигането на по-добро здраве, понижавайки риска от раз-
лични хронични заболявания и подобряват начина, по който 
се чувстваме всеки ден.
Антиоксидантите са естествени молекули, които се срещат 
в определени храни. Те помагат за неутрализирането на 
свободните радикали в телата ни – естествени странични 
продукти от производството на енергия, които могат да при-
чинят здравословни проблеми. Различни проучвания свиде-
телстват за връзката на суперхраните с високото съдържание 
на антиоксиданти и флавоноиди и понижаването на риска 
от сърдечни заболявания и рак, както и за подобряване на 
имунитета и реакцията срещу възпаленията. Те помагат и за 
поддържане на здравословно тегло.

По-достъпните суперхрани
Зеленолистни зеленчуци. Тъмнозелените листни зеленчуци са 
добър източник на витамин А, витамин С и калций, както и 
няколко фитохимикали (химикали, произведени от растения, 
които имат положителен ефект върху здравето). Също така 
прибавят фибри в диетата.
Кисело мляко. Добър източник на калций и протеини, ки-
селото мляко съдържа живи култури, наречени пробиотици. 
Тези „добри бактерии“ помагат в защитата на организма от 
вредните бактерии. Препоръчителни са продуктите с „живи 
култури“ като Lactobacillus, L. acidophilus, L. bulgaricus и S. 
thermophilus.
Риба. Рибата е добър източник на протеини и омега-3 маст-
ни киселини, които помагат за предотвратяване на сърдечни 
заболявания.
Бобови растения. Тази широка категория включва боб (бял, 
черен, червен), нахут, соя и грах. Бобовите растения са 
отличен източник на фибри, фолиева киселина и растителни 

протеини. Проучванията показват, че те могат да помогнат за 
намаляване на риска от сърдечни заболявания.
Пълнозърнести храни. Добър източник както на разтворими, 
така и на неразтворими фибри, пълнозърнестите храни също 
съдържат няколко витамина от група В, минерали и фито-
нутриенти. Доказано е, че понижават холестерола и предпаз-
ват от сърдечни заболявания и диабет.
Зехтин. Зехтинът е добър източник на витамин Е, полифеноли 
и мононенаситени мастни киселини, които помагат за нама-
ляване на риска от сърдечни заболявания.
Кръстоцветни зеленчуци. Тук попадат броколи, брюкселско 
зеле, карфиол, зеле, къдраво зеле, алабаш, синап, репички и 
ряпа. Те са отличен източник на фибри, витамини и фитохи-
микали, които могат да са от полза срещу някои видове рак.
Горски плодове. С високото си съдържание на фибри, гор-
ските плодове са естествено сладки, а наситените им цветове 
означават, че имат високо съдържание на антиоксиданти и 
хранителни вещества, борещи се с болестите.
Ядки. Лешници, орехи, бадеми — те са добър източник на 
растителни протеини. Също така съдържат мононенаситени 
мазнини, които могат да бъдат фактор за намаляване на 
риска от сърдечни заболявания.
Чай. Чаят съдържа малко калории, помага при хидратация-
та на организма и е добър източник на антиоксиданти. За 
разлика от другите видове чай, зеленият претърпява лека 
обработка. Това помага да се максимизира съдържанието на 
антиоксиданти и полифеноли. Зеленият чай може да помогне 
за засилване на метаболизма, подобряване на хигиената в 
устната кухина, повишаване на инсулиновата чувствителност 
и намаляване на няколко рискови фактора за сърдечни за-
болявания.
Но, суперхраните не са лек сами по себе си. Нереалистично 
е да се очаква от тези богати на хранителни вещества храни 
да ни предпазват от хронични заболявания и здравословни 
проблеми само защото сме добавили една или две от тях 
към пълна с джънк фуд диета. Включването на суперхрани 
като част от ежедневното хранене е чудесно, но само когато 
се придържаме цялостно към здравословен и балансиран 
начин на хранене. Експертите съветват да ядем „супердиета“, 
а не да се концентрираме върху отделни „суперхрани“.
Нито една храна, дори суперхраните, не може да предло-
жи всички хранителни вещества, здравни ползи и енергия-
та, от които се нуждаем. Диетичните насоки на експертите 
препоръчват формули за здравословно хранене, съчетаващи 
здравословен избор от различните групи храни в разумни 
калорийни граници.

Кои храни са неотменна част от 
здравословния начин на живот
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391
489

844
1055

231
289

383
479

https://remedium.bg/lotte-confectionery-1298/b
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MENTOS Бонбони
Открий вълнуващия 
вкус на Mentos 
бонбони!
различни видове 

095
119

LINDT Exellеnce 
Черен шоколад, 
100 г
От рафинирания 
шоколад до финеса.
различни вкусове

FAMILIA Мюсли, 350 г
Осигурява всички 
необходими 
хранителни 
вещества за 
индивидуалните 
нужди. Натурални, 
устойчиви и 
здравословни.
различни видове

748
935

VITALIA 
Овесени бисквити, 
145 г
различни вкусове

YOGI TEA Detox, 
17 пакетчета
Чаена композиция, създадена 
по законите на древната 
наука аюрведа, с органично 
отгледани суровини за 
максимална ефективност и 
наслада от билките.

378
445

399
469

620
729

https://remedium.bg/familia-myusli-s-lyuspi-mindful-yadki-i-semena-350gr-066315/p
https://remedium.bg/search?q=lindt%20%D1%85100
https://remedium.bg/search?q=vitalia%20%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D1%85145
https://remedium.bg/yogi-tea-detox-bio-chay-za-detoksikatsia-h17-paketcheta-18376/p
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1300
1529

https://remedium.bg/durex-mutual-pleasure-prezervativi-h10-broya-3300/p
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STR8 
Лосион за след 
бръснене, 50 мл
различни видове 

Душ гел, 500 мл
Почиства кожата, 
без да я изсушава.

Гел за бръснене, 
200 мл

Балсам за след 
бръснене, 100 мл
Незабавно успокоява 
раздразненията, 
облекчава 
зачервяванията и 
хидратира.

759
949

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

PEPE JEANS 
Тоалетна вода за 
мъже, 30 мл

NIVEA Men Sensitive за чувствителна кожа

SCOTTISH FINE SOAPS 
Ветивер и Сандалово дърво
Шампоан за коса и тяло, 200 мл 

692
989

3497
4995

773
909

1189
1409

1355
1505

1580
1859

https://remedium.bg/search?q=str8%20%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%20%D0%B1%D1%80%D1%8A%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B5%20%D1%8550
https://remedium.bg/pepe-jeans-for-him-parfyumna-voda-za-mazhe-x30-ml-153660/p
https://remedium.bg/nivea-men-sensitive-dush-gel-za-mazhe-s-chuvstvitelna-kozha-h500-ml-136802/p
https://remedium.bg/nivea-men-sensitive-gel-za-brasnene-za-litse-h200-ml-25676/p
https://remedium.bg/nivea-men-sensitive-balsam-za-sled-brasnene-h100-ml-1238/p
https://remedium.bg/alpetsin-s1-shamp-kosopad-mazhe-s-kofein-250ml-069113/p
https://remedium.bg/scottish-fine-soaps-vetiver-sandalwood-shampoan-za-kosa-i-tyalo-za-mazhe-s-aromat-na-vetiver-i-sandalovo-darvo-h200-ml-150610/p
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BIONIKE Proxera 
Балсам за сухи и напукани 
устни, 4,5 г
Защитава, възстановява 
и овлажнява кожата на 
устните, без да оставя 
лепкави следи.

1151
1439

HIMALAYA 
Балсам за устни, 
10 г
различни видове

340
425

RIVANA Шипково масло, 10 мл
Против стареене и с 
подмладяващо действие, за 
всеки тип кожа. Хидратира и 
овлажнява в дълбочина, особено 
подходящо за околоочния контур. 
Заглажда съществуващите 
бръчки, изравнява тена и помага 
за третиране на пигментни 
петна.

VICTORIA BEAUTY Snail Extract Крем-вазелин за 
лице и напукани устни, 40 мл
SOS грижа за суха кожа с охлювен екстракт, 
прополис и билкови екстракти.

MISSHA Airy Fit 
Текстилна маска, 1 бр.
Прилепва перфектно 
и насища кожата с 
активни натурални 
съставки, които 
подхранват, 
хидратират и 
освежават лицето.

239
299

EVELINE Дневно-нощен крем 
за лице с козе мляко и Q10, 
50 мл
Подхранващ и възстановяващ 
крем за лице за всички 
възрастови групи. Особено 
подходящ за зимния период.

479
639

480
565

688
809

https://remedium.bg/bionike-proxera-balsam-za-suhi-i-napukani-ustni-x4-5-grama-152539/p
https://remedium.bg/victoria-snail-podhranvasht-krem-vazelin-za-litse-i-ustni-s-aloe-vera-i-neven-h40-ml-145213/p
https://remedium.bg/himalaya-balsam-za-ustni-podhranvasht-10gr-069256/p
https://remedium.bg/misha-maska-litse-zelen-chay-19g-059213/p
https://remedium.bg/rivana-maslo-ot-shipka-h10-ml-24260/p
https://remedium.bg/evelin-q10-goats-milk-krem-dneven-noshten-50ml-062504/p
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NEUTROGENA Clear&Defend+ 
Дневен серум, 30 мл
Формулата съдържа мощна 
комбинация от AHA (гликолова 
киселина), BHA (салицилова 
киселина) и PHA (глюконолактон), 
която помага за изчистването 
на пъпките.

VICTORIA BEAUTY Hydra Shot 
Крем за лице с хиалурон и алое вера, 50 мл
24-часова хидратация за суха и 
чувствителна кожа – 97% натурална грижа.

FREZYDERM Интензивен 
хидратиращ крем за лице и 
шия 30+, 50 мл 
С богата, немазна текстура. 
Спомага за увеличаване на 
производството на колаген и 
еластин, в резултат на което 
фините линии намаляват и 
кожата става стегната и 
тонизирана.

1361
1815

866
1155

4487
5279

BIONIKE Defence Tolerance 200 
Ултразащитен крем, 50 мл
Успокоява раздразненията, 
поддържа естествените 
регенериращи и защитни 
процеси и намалява неприятното 
усещане, като парене и опъване. 
Подходящ като основа за грим.

BIONIKE Defence Tolerance за 
свръхчувствителна и нетолерантна кожа

2652
3315

BIONIKE Defence Tolerance AR+ 
Крем, 50 мл
Интензивен крем за зачервена 
кожа, склонна към розацея 
или купероза. Успокоява вече 
съществуващите проблемни 
зони и предотвратява появата 
на нови.

2980
3725

BIONIKE Defence Tolerance 
Успокояващ околоочен крем, 
15 мл
Облекчава раздразненията и 
зачервяванията в областта на 
очите и клепачите и доставя 
дълготрайна хидратация на 
клетките.

2775
3469

https://remedium.bg/neutrozhena-clear-defend-serum-30ml-069454/p
https://remedium.bg/viktoria-hydra-shot-hialuron-krem-50ml-069680/p
https://remedium.bg/freziderm-krem-30-hidratirasht-restrukturirasht-50ml-068875/p
https://remedium.bg/defence-tolerance-33333/b?sort=score-desc&#
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https://remedium.bg/
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BOURJOIS Healthy Mix 
Пудра, 10 г
различни нюанси

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

GOLDEN ROSE Miss Beauty 
Масло за устни
С перфектна комбинация 
от масла и витамини: масло 
от череша, ягода, жожоба, 
витамин Е и овлажняващи 
съставки. Едновременно 
подхранва, защитава и придава 
бляскав финиш.

788
985

BIONIKE Defence Mat-Zone 
Матиращ фон дьо тен за 
чувствителна кожа SPF 15,
30 мл
5 нюанса

2831
3539

MAX FACTOR Lipfinity 
Течно червило, 4,5 г
различни нюанси

MAYBELLINE Volume Express 
Colossal Спирала за очи
различни видове

1320
2639

377
539

1777
2539

1026
1465

https://remedium.bg/search?q=bourjois%20healthy%20mix%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://remedium.bg/search?q=bionike%20defence%20mat-zone
https://remedium.bg/titania-essentials-noktorezachka-model-1052-2-h1-broy-44/p
https://remedium.bg/search?q=max%20factor%20lipfinity%20%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://remedium.bg/goldan-rouz-maslo-ustni-miss-beauty-strawberry-068758/p
https://remedium.bg/search?q=maybelline%20colossal


Мама и бебе   www.remedium.bg  

БОЧКО 
Олио за тяло, 
150 мл
различни видове

383
479

PUFIES Fashion&Nature Пелени
Новите бебешки пелени, 
създадени с грижа за бебето и 
природата: 0% целулоза, 
0% избелена с хлор, 0% лосион, 
0% парфюм.

2119
2649

БЕБЕЛАН 
Влажни кърпи, 
80 бр. с капаче

БОЧКО 
Крем при подсичане и 
кожни раздразнения със 
смрадлика, 50 мл

263
329

PUFIES Fashion&Nature Гащи 
Новите бебешки гащички, 
създадени с грижа за бебето и 
природата: 0% целулоза, 
0% избелена с хлор, 0% лосион, 
0% парфюм.

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

314
369

1895
2229

НОВО

https://remedium.bg/search?q=%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%82%D1%8F%D0%BB%D0%BE
https://remedium.bg/bochko-krem-sas-smradlika-pri-podsichane-i-kozhni-razdraznenia-h50-ml-139883/p
https://remedium.bg/search?q=pufies%20fashion
https://remedium.bg/search?q=bebelan%20%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8%20%D1%8580
https://remedium.bg/babylino-3508/b?sort=discount-desc&#


Мама и бебеwww.remedium.bg  

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

7420
9275

HIPP Пюре от различни 
зеленчуци/нежни моркови с 
картофи, 190 г

БЕБЕЛАН 
Десертно плодово-млечно 
пюре, 190 г
различни видове

JOHNSON‘S 
Бебешко олио, 300 мл
Мигновено овлажнява 
и подхранва кожата, 
оставяйки я мека и 
здрава. За цялото 
семейство!

PLASMON 
Бишкоти снакс, 6 м+, 60 г
Рецепта с калций, подбрани 
витамини от група В и с желязо, 
което допринася за нормалното 
когнитивно развитие 
и имунната система.

159
199

BEBELAN Toddler Лакта 3
Мляко за деца 1 – 3 години, 
400 г

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

569
759

293
325

183
215

1563
1839

https://remedium.bg/chicco-elektricheski-sterilizator-2-v-1-15288/p
https://remedium.bg/johnson-s-bedtime-oil-bebeshko-olio-x300-ml-149124/p
https://remedium.bg/hipp-10/b?sort=discount-desc&#postFilters=category;eq;5ecc30616af72c3ad4d45aa2
https://remedium.bg/plazmon-bishkoti-snaks-60gr-3595-069004/p
https://remedium.bg/bebelan-3480/b?sort=discount-desc&#


Продукти за ръце   www.remedium.bg  

547
729

761
1015

https://remedium.bg/neutrogena-2784/b#postFilters=category;eq;5ecc33cd6af72c3ad4d45e09&postFilters=attr.promo-komplekt-21;eq;ne-21


Продукти за тялоwww.remedium.bg  

МОЯТА ПРИРОДА Крем за ръце, 75 мл

Успокояваща формула, 
обогатена с екстракт от 
лайка и глицерин, която 
моментално подобрява 
комфорта при суха кожа. 
Оставя усещане за мека и 
гладка кожа.

Възстановяваща формула за 
дълготрайно хидратиране, 
дори и при много суха 
кожа на ръцете. Възвръща 
красивия и сияен вид.

Специална формула, която 
защитава от изсушаване 
на кожата благодарение 
на вложените екстракт 
от смрадлика и глицерин. 
Действа благоприятно и 
омекотява.

132
189

LAVERA Универсален крем за много суха 
кожа с био алое вера и био бадемово 
масло, 150 мл
Осигурява 24-часова хидратация. За 100% 
естествена и красива кожа.

SEPTONA Антибактериални 
мокри кърпи, 
4 х 15 бр.
99% елиминират бактерии 
и вируси H1N1/H3N2. 
Биоцид. Микробиологично и 
дерматологично тествани, с 
дезинфекциращо действие.

KRISPA Глицеринов сапун, 150 г

*Отстъпката е от стойността на комплекта.

1026
1465

227
239

239
299

*

https://remedium.bg/search?q=%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://remedium.bg/lavera-basis-sensitiv-bio-krem-za-tyalo-h150-ml-1470/p
https://remedium.bg/septona-mokri-karpi-limon-4h15br-068612/p
https://remedium.bg/krispa-sapun-seife-glitserin-150-grama-056296/p


Продукти за тяло   www.remedium.bg  

BIONIKE Triderm A.D. 
за атопична кожа
Повишава хидратацията на кожата 
и възстановява бариерната функция 
на склонната към атопия кожа, 
като помага за предотвратяване 
на сухотата, сърбежа и 
зачервяването.

2519
3149

3223
4029

4148
5185

СЕНСИБЕЛ 
Нахткерцен 
Душ-олио, 200 мл

НАХТКЕРЦЕН 
Шампоан за коса 
и тяло, 200 мл

СЕНСИБЕЛ 
Нахткерцен Балсам, 
100 мл

1015
1269

812
1015

1444
1805

IKAROV Масло за тяло 
Зимна магия, 60 мл

IKAROV Кокосово/Ший 
органично масло за тяло 
с ванилия, 120 мл

IKAROV Какаово органично 
масло за тяло с ший и 
кокос, 120 мл

Почистващ крем за 
коса и тяло, 500 мл

Емолиентен 
крем за тяло, 
400 мл

Емолиентен балсам 
за лице и тяло, 
450 мл 

За суха и чувствителна кожа

881
1259

1279
1505

1279
1505

https://remedium.bg/triderm-ad/b?sort=score-desc&#
https://remedium.bg/dr-theiss-sensibel/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/search?q=ikarov%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%20%D1%85120
https://remedium.bg/maslo-za-tyalo-zimana-magia-60ml-ikarov-063239/p


Продукти за тялоwww.remedium.bg  

Крем за ръце 
с 30% Глицерин 

за суха и много суха 
кожа. 75 ml

Емулсия за тяло 
за суха и много суха 
кожа. Овлажнява и 
успокоява. 400 ml

Емулсия за тяло
за суха и много суха 
кожа. Овлажнява и 
успокоява. 100 ml 

Душ-крем 
за суха и много 

суха кожа.
300 ml

2215
2769

948
1185

3479
4349

1228
1535

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


Продукти за тяло   www.remedium.bg  

DOVE Део спрей, 150 мл
Осигурява 48-часова защита 
против изпотяване и неприятни 
миризми. Съдържа витамин Е
и хидратантен крем, които 
се грижат за кожата на 
подмишниците.
различни видове

FA Душ гел, 
400 мл
различни видове

LYCIA
Део спрей, 150 мл
Део спрей без газ, 75 мл
Рол-он, 50 мл
различни видове

455
569

DIRTY WORKS Creme de la creme 
Душ гел, 280 мл
Формулата съдържа масло от 
макадамия, арган и алое вера, 
която интензивно овлажнява 
кожата.

ADIDAS Men 
Душ гел, 400 мл
различни видове

559
799

818
1169

397
529

565
665

https://remedium.bg/dove-2834/b?sort=discount-desc&#postFilters=attr.vidove-dezodoranti-15;eq;sprey-dezodorant-15&postFilters=attr.promo-komplekt-21;eq;ne-21
https://remedium.bg/darti-uarks-dush-gel-creme-de-la-creme-280ml-062018/p
https://remedium.bg/fa-2597/b?sort=discount-desc&#postFilters=category;eq;5ecc33206af72c3ad4d45d35
https://remedium.bg/adidas-3395/b?sort=discount-desc&#postFilters=category;eq;5ecc33206af72c3ad4d45d35
https://remedium.bg/lycia-3348/b#postFilters=category;eq;5ecc33246af72c3ad4d45d3a


Депилиращи продуктиwww.remedium.bg  

LYCIA Velvet Touch Крем за 
депилация на тяло, 150 мл

671
839

ДеВа Депилиращ крем за тяло, 
150 мл

359
449

WILKINSON Дамска система за 
бръснене 2в1 – овлажняване, 
хидратация и бръснене
С подвижна глава с 4 остриета, 
обвита в нежен сапун, която 
следва контурите на тялото, 
без нужда от пяна за бръснене.

STREP Кристални депилиращи 
ленти за лице, 20 бр.

TAKY 
Депилиращи ленти за 
тяло, 20 бр.

892
1115

1147
1765

562
749

https://remedium.bg/wilkinson-sword-intuition-sensitive-samobrasnachka-za-zheni-x1-broy-7552/p
https://remedium.bg/strep-crystal-depilirashti-lenti-za-litse-i-delikatni-zoni-h20-br-11767/p
https://remedium.bg/lycia-3348/b#postFilters=category;eq;5ecc332a6af72c3ad4d45d42&postFilters=category;eq;5ecc332c6af72c3ad4d45d45
https://remedium.bg/deva-depilirasht-krem-5min-kapina-nk-150ml-060186/p
https://remedium.bg/taki-bio-depil-lenti-tyalo-10dv-065804/p


Продукти за коса   www.remedium.bg  

989
1319 1646

2195

1024
1365

1264
1685

3184
4245

1462
1949

https://remedium.bg/ekre-741/b?sort=discount-desc&#


Продукти за косаwww.remedium.bg  

Себорегулиращ шампоан 
за мазен скалп и коса 200 ml

Шампоан против 
сух пърхот  

200 ml

DEFENCE 
HAIR 

СПЕЦИАЛНА 
ГРИЖА ЗА 
ДОБРОТО 

СЪСТОЯНИЕ НА 
КОСАТА И СКАЛПА

Шампоан против 
мазен пърхот 

200 ml

1476
1845

1367
1709

1796
2245

https://remedium.bg/defence-hair-33325/b?sort=discount-desc&#
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449
499

796
995

688
809

1263
1329

793
835

719
799

https://remedium.bg/syoss-1614/b?sort=discount-desc&#


Продукти за косаwww.remedium.bg  

PANTENE 
Шампоан, 
250 мл

PANTENE 
Балсам, 
160 мл

PANTENE 
Маска, 
160 мл

WELLA Wellaton 
Боя за коса
различни нюанси

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

LOREAL Magic Retouch 
Спрей за моментално 
прикриване на бели 
корени, за боядисани 
коси, 75 мл

DeCOLOR TIME Система за отстраняване на 
цвета от трайно боядисаната коса, 
3 х 110 мл 
Продуктът представлява система за 
пълно отстраняване от косата на трайна 
оксидационна боя за коса, като запазва 
естествения пигмент на косъма.

832
979

832
979

897
1055

620
729

719
959

263
309

472
555

https://remedium.bg/search?q=pantene%20hair%20biology
https://remedium.bg/wellaton/b?sort=score-desc&#
https://remedium.bg/search?q=loreal%20paris%20magic%20retouch
https://remedium.bg/de-color-time-sistema-za-otstranyavane-na-tsveta-ot-trayno-boyadisana-kosa-h1-broy-20547/p
https://remedium.bg/search?q=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%20%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80


Устна хигиена   www.remedium.bg  

1993
2345

1759
2199

https://remedium.bg/curaprox-484/b?sort=discount-desc&#


Устна хигиенаwww.remedium.bg  

GUM Paroex 0,12% Паста за зъби, 75 мл
За контрол на плаката в устната кухина. Благодарение 
на основната си съставка – хлорхексидин, под формата 
на хлорхексидин диглюконат, намалява образуването на 
зъбната плака, успокоява венците и подобрява тяхното 
заздравяване.

543
679

ORAL B 6000 
Електрическа 
четка за зъби

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

GUM Trav-Ler Интердентални четки за зъби, 6 бр.
Предназначени са за почистване на междузъбното пространство 
от остатъци от храна и плака, които са предпоставка за 
появата на кариеси и проблеми с венците.
Размери: 0,6 мм; 0,8 мм; 0,9 мм.

543
679

ORAL B Накрайник за 
електрическа четка 
за зъби, 2 бр.
различни видове

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

19065
27235

1751
1945

3020
3355

650
765

https://remedium.bg/gum-736/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/oral-b-384/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/school-of-dental-science-melb-2144/b
https://remedium.bg/protefiks-fiksirasht-krem-premium-47gr-059450/p


Устна хигиена   www.remedium.bg  

Осигурете пълна защита
на вашите чувствителни зъби.

728
809

https://remedium.bg/search?q=elmex%20sensitive


Устна хигиенаwww.remedium.bg  

ORAL B 
Паста за зъби, 
75 мл
различни видове

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

FITO Избелваща паста за зъби с 
бяла глина, 75 мл
Бялата глина премахва плаката, 
намалява риска от кариес и 
прави емайла видимо по-бял. 
Екстрактът от евкалипт има 
антибактериално действие, 
успокоява лигавицата и поддържа 
свеж дъха за дълго време.

268
335

TRISA Compact Soft 
Четка за зъби
С изключително фини и 
гладки влакна със заоблени 
краища – идеални за 
защита на зъбния емайл и 
нежна грижа за венците. 
Компактната глава на 
четката достига дори до 
най-труднодостъпните 
места.

ORAL B 
Детска четка за зъби
различни видове

WELLSAMED Ultrasoft 
Четка за зъби, 3 бр. 

836
1045

637
849

509
679

НОВО

929
1239

297
349

https://remedium.bg/oral-b-384/b?sort=discount-desc&#postFilters=category;eq;5ecc33dc6af72c3ad4d45e10&postFilters=category;eq;5ecc33db6af72c3ad4d45e0f&postFilters=category;eq;5ecc33d96af72c3ad4d45e0e&postFilters=category;eq;5ecc33df6af72c3ad4d45e12
https://remedium.bg/triza-compact-soft-chz-071791/p
https://remedium.bg/splat-blackwood-izbelvashta-pasta-za-zabi-s-ekstrakt-ot-cherno-darvo-h75-ml-19379/p
https://remedium.bg/oral-b-junior-chetka-za-zabi-za-detsa-6-12-godini-razmer-s-144824/p
https://remedium.bg/fito-nr-pasta-za-zabi-byala-glina-i-evkalipt-75ml-7272-071302/p
https://remedium.bg/velsamed-ultrasoft-chz-3br-066348/p


Санитарни продукти   www.remedium.bg  

CLEANIC Pure Effect 
Козметични тампони за 
почистване на грим, 120 бр. 
От 100% памук.
Нежно и деликатно 
почистване.

DryNites 
Нощни пелени-
гащички за 
момчета/момичета 
от 8 до 15 години
(27 – 57 кг), 9 бр.

ZEWA Softis 
4-пластови носни кърпички, 1 пакетче
Меки и нежни към кожата, едновременно с 
това изключително здрави!
различни видове

COTTON line BAMBOO Биоразградими 
бамбукови клечки за уши, 200 бр. 
в картонена кутия

SELPAK Тоалетна хартия, 12 бр.
Трипластова. Дерматологично тествана. 
От 100% чиста целулоза.

1087
1359

250
385

124
165

1249
1665

042
049

https://remedium.bg/cleanic-pure-pochistvashti-tamponi-za-grim-h120-br-16569/p
https://remedium.bg/koton-line-bamboo-biorazgradimi-klechki-za-ushi-h200-broya-057917/p
https://remedium.bg/kimberly-clark-441/b#postFilters=category;eq;5ecc302f6af72c3ad4d45a74
https://remedium.bg/selpak-th-super-soft-12br-068539/p
https://remedium.bg/zewa-softis-aloe-balsam-4-plastovi-nosni-karpi-x1-broy-23825/p


Интимна хигиенаwww.remedium.bg  

FARMONA Herbal Care Интимен 
гел за чувствителна кожа, 
330 мл
Подходящ и за 
най-чувствителната кожа. 
Моментално облекчава 
интимните дразнения, 
възстановява правилното рН и 
придава дълготрайно усещане за 
свежест и чистота.

751
939

BEAUTY FORMULAS 
Интимен измиващ гел, 250 мл

ZIAJA Интимен гел, 500 мл
Нежна грижа за ежедневна 
хигиена на интимната зона 
като осигурява дълготрайно 
усещане за свежест. Подходящ 
за всеки тип кожа. Спомага за 
поддържането на оптимален 
pH баланс.

695
869

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

PALOMITA Thin & Soft 
Дневни/Нощни дамски 
превръзки, 7/8/10 бр.
С копринено и текстилно 
покритие. Индивидуално 
опаковани.

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.

269
299

299
399

169
199

1543
1815

https://remedium.bg/farmona-1097/b#postFilters=category;eq;5ecc30406af72c3ad4d45a87
https://remedium.bg/beauty-formulas-intimen-izmivasht-gel-s-neutralno-rn-h250-ml-12040/p
https://remedium.bg/palomita-thin-soft-extra-long-damski-noshtni-prevrazki-h7-broya-146725/p
https://remedium.bg/everyday-sensitive-maxi-night-damski-prevrazki-h10broya-25643/p
https://remedium.bg/ziaja-intimen-dush-gel-s-mlechna-kiselina-h500-ml-4313/p
https://remedium.bg/sebamed-intimate-wash-pochistvasht-intimen-gel-s-pompa-ph-3-8-x200-ml-143558/p


За дома   www.remedium.bg  

PERSIL 
Препарат за пране 
Гел, 60 пранета
Дискове, 33 пранета

WENKO 
Топки за пране против мъхчета и 
власинки, 6 бр.
Благодарение на специалната си 
повърхност, топките за пране 
абсорбират мъх, власинки вълна, косми 
и други по време на пране. Идеален 
за вълнени пуловери. За многократна 
употреба.

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

348
435

SAVEX 
Препарат за пране
Прах, 1,8 кг 
(18 пранета)
Течен, 990 мл 
(18 пранета)

WENKO 
Топки за сушилня, 2 бр.
Прането е не само 
меко, но и не се 
намачква в сушилнята. 
Без необходимост 
от омекотители. За 
многократна употреба.

591
695

1121
1319

2033
3389

863
1015

НОВО

https://remedium.bg/persil-3457/b?sort=discount-desc&#postFilters=category;eq;5ecc30fc6af72c3ad4d45b81&postFilters=category;eq;5ecc31066af72c3ad4d45b87
https://remedium.bg/savex-3306/b?sort=discount-desc&#postFilters=category;eq;5ecc31076af72c3ad4d45b88&postFilters=category;eq;5ecc31066af72c3ad4d45b87
https://remedium.bg/wenko/b
https://remedium.bg/search?q=medix%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


BREF Premium 
Твърдо тоалетно блокче, 3 бр.

SOMAT Giga 
Таблетки за 
съдомиялна, 
65/90 бр.

CERESIT Stop 
Aero 360° 
Влагоабсорбатор 
за баня 2в1, 
450 г 

1492
1865

1655
2069

CERESIT Stop 
Aero 360° Mix 
Таблетки за 
влагоабсорбатор, 
3 бр. х 450 г 

ЕХО Expert Балсам-
препарат съдове, 700 мл
С мощна формула и 
богата дълготрайна 
пяна. Премахва и най-
упоритите петна и 
мазнини бързо и лесно.

GLADE 
Aromatherapy 
Ароматизатор с 
ратанови пръчици, 
80 мл
различни аромати

За домаwww.remedium.bg  

712
949

2639
4399

348
409

1167
1459

https://remedium.bg/bref-brilliantgel-wc-koshnichka-arkticheski-okean-3br-066419/p
https://remedium.bg/somat-3464/b?sort=discount-desc&#postFilters=category;eq;5ecc32ad6af72c3ad4d45cc1
https://remedium.bg/ceresit-3465/b?sort=discount-desc&#postFilters=category;eq;5ecc30dd6af72c3ad4d45b64
https://remedium.bg/gleyd-aroma-prachitsi-portokal-neroli-80ml-066094/p
https://remedium.bg/eho-3309/b?sort=discount-desc&#
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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



Защитен крем против тъмни 
петна с UV защита SPF 50  
за хиперпигментирана 
кожа - 40 ml

Изравняващ тена 
концентрат   
за хиперпигментирана кожа 
Тъмни петна - 30 ml 

Капки за локално приложение 
против тъмни петна за 
хиперпигментирана кожа  
Капка в целта - 15 ml 

НАМАЛЯВА ТЪМНИТЕ ПЕТНА, 
ИЗРАВНЯВА И ИЗСВЕТЛЯВА 

ТЕНА НА КОЖАТА.

ТЕРАПИЯ СРЕЩУ ХИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ 
ЗА ВСИЧКИ ТИПОВЕ КОЖА

- Намалява видимостта на тъмните петна за 8 седмици
- Предпазва кожата от хипер пигментация
- Изравнява равномерно тена, ко жата изглежда 
сияеща и млада

СПЕЦИАЛНО СЪЗДАДЕНА 
ЗА ЧУВСТВИТЕЛНА КОЖА

Предложенията са валидни за периода 01-28.02.2023 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 

3572
4465

4439
5549

2247
2809

https://remedium.bg/b-lucent-33320/b?sort=score-desc&#

