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DRAGON SUPERFOODS Det‘x Mix, 
200 г
Комбинация от четири суперхрани 
в помощ на детоксикацията 
на тялото. Спирулина, хлорела, 
пшенични стръкове и ечемични 
стръкове правят този микс 
богат на хлорофил и ензими. 

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

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

BIOTRADE Acne Out 
Активен лосион, 60 мл
Специална грижа при мазна 
и склонна към акне кожа с 
гнойни пъпки в областта на 
лицето, гърба и деколтето. 
Предотвратява появата 
на черни точки и пъпки по 
кожата.
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https://remedium.bg/missha/b#postFilters=category;eq;5ecc32f36af72c3ad4d45d04
https://remedium.bg/biotrade-acne-out-aktiven-losion-za-mazna-i-akneichna-kozha-x60-ml-17354/p
https://remedium.bg/dragon-superfoods-bio-detoks-miks-na-prah-h200-grama-132034/p
https://remedium.bg/tantum-verde-s-vkus-na-limon-pri-vazpaleno-garlo-i-bolki-v-ustnata-kuhina-3mg-x20-tabletki-za-smuchene-12169/p
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https://remedium.bg/profilakt-protekt-kaps-30br-067872/p
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https://remedium.bg/nature-s-way-16/b#postFilters=category;eq;5ecc30a56af72c3ad4d45ae4
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ОМНИ БИОТИК Панда Пробиотик за колики, 
атопичен дерматит и алергии, 30 сашета
Пробиотична комбинация за майката и бебето. 
За жизненоважната популация от бактерии в 
детските черва. За профилактика на атопичен 
дерматит при бебето. За балансираното 
съзряване на имунната система.

ОМНИ БИОТИК Про-Ви 5 
Пробиотик за висок имунитет, 14 сашета
При високо вирусно натоварване. При 
небалансирана чревна флора. Подпомага 
защитните сили на организма.

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

ПРОБИОТИК 1,5 млрд. бактерии, 
100 дъвчащи таблетки
Подпомага нормалното 
функциониране на стомашно-
чревния тракт.

2303
2879

ПАПАЯ ЕНЗИМИ, 
90 таблетки за дъвчене
Подпомага нормалната 
храносмилателна функция. 
Съдържа ензима папаин, който се 
съдържа в плода папая. Приятни 
на вкус таблетки за дъвчене. 
Със захар и подсладител.
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https://remedium.bg/omni-biotic-panda-probiotik-pri-imunologichen-disbalans-za-maykata-i-bebeto-30-broya-x3-grama-69994/p
https://remedium.bg/omni-biotik-pro-vi-5-sashe-2gr-14br-064932/p
https://remedium.bg/gnc-super-hranosmilatelni-enzimi-h100-kapsuli-19327/p
https://remedium.bg/gnc-probiotik-s-1-5-miliarda-bakterii-h100-davchashti-tabletki-121166/p
https://remedium.bg/gnc-papaya-enzyme-papaya-enzimi-h90-davchashti-tabletki-12654/p
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…и за
гърлото,
   носа и
   ушите!

4309
5745

https://remedium.bg/omni-biotik-imund-tb-30br-068485/p
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https://remedium.bg/laktoflor-sevida-kaps-30br-062767/p
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2393
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https://remedium.bg/tibanol-kaps-646mg-10br-061355/p
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SCHOENENBERGER 100% чист 
биосок от ехинацея, 200 мл
За подкрепа на имунната 
система.

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.

От хиляди години хора от различни култури от цял свят 
пият чай. Редица проучвания показват, че някои чайо-
ве, като зеления, могат да стимулират имунната система, 
да помогнат за справяне с възпаления, да подпомогнат 
здравето на сърдечно-съдовата система и дори да пре-
дотвратят развитието на някои видове рак. Тези ползи 
за здравето са свързани със съдържанието на антиокси-
данти. Въпреки името си, билковите чайове всъщност не 
са „чай“, тъй като тези напитки обикновено не съдържат 
листа на чаените растения. Билковите чайове се пригот-
вят от тизани, които представляват смеси или инфузии от 
сушени плодове, цветя, подправки или билки във вода. 
Доказано е, че тизаните имат лечебни ефекти. И не се 
поддавайте на заблудите, а бъдете информиран потре-
бител и четете етикета – много напитки, продавани като 
„билков чай“ с „ползи от билков чай“, не са нищо повече 
от подсладен сок.
Полезен ли е билковият чай за вас? Какви ползи за здра-
вето би могъл да осигури?
Някои билкови чайове имат стимулиращи здравето свой-
ства и са били използвани като естествени средства в 
продължение на векове. Билковият чай и инфузиите са 
с доста ниско съдържание на калории. И въпреки това, 

екстракцията им съдържа антиоксиданти и други фито-
химикали, необходими за доброто здраве. Те не причи-
няват стимулиране на централната нервна система, което 
да води до безпокойство, тревожност, мускулни спазми, 
секреция на стомашна киселина или безсъние.
По-важното е, че билковите чайове съдържат различни 
антиоксидантни: полифеноли (например апигенин в лай-
ка, тангеритинин в цитрусовите кори, танини в карамфил, 
естрагон и др.); неполифенолни флавоноиди в някои 
билки; терпеноиди (като ментол, камфор, каротеноиди, 
куркуминоиди) в ментата и джинджифила. Много от тези 
антиоксиданти притежават противоракови свойства и за-
бавят стареенето на кожата. Всички заедно, те помагат 
за детоксикация, ревитализиране на тялото и регулират 
метаболитните процеси в черния дроб, костния мозък, 
бъбреците и далака.
Тези малки герои – антиоксидантите – неутрализират и 
елиминират свободните радикали от кръвния поток в 
опит да поддържат оптималното функциониране на ор-
ганизма. В повечето случаи обаче свободните радикали 
надвишават концентрацията на естествено срещащите се 
антиоксиданти в тялото ни. За да се поддържа здраво-
словно статукво, човек се нуждае от постоянно набавяне 
на антиоксиданти от външни източници, основно чрез 
храната, но и чрез билкови чайове, плодов сок и други.
Билковите чайове съдържат следи от антиоксидантни ви-
тамини, като витамин С и витамин А, а плодовете и 
зеленчуците осигуряват витамин Е, бетакаротен, ликопен, 
лутеин, селен и други. Едни от най-популярните билки в 
света с ползи за имунитета са ехинацея, джинджифил, 
хибискус, лайка.

Антиоксидантна защита за имунитета
1586
2265

8936
11915

https://remedium.bg/schoenenberger-bio-sok-ot-ehinatseya-za-visok-imunitet-h200-ml-19016/p
https://remedium.bg/regulatpro-bio-energien-kontsentrat-x350-ml-24582/p
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https://remedium.bg/doppelherz-1583/b?sort=discount-desc&#
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СУПРАДИН Енерджи 
Мултивитамини и минерали 
с коензим Q10, 30 таблетки
Клинично доказана 
ефективност от първия 
прием. Намалява умората. 
Възстановява енергията. 
+ ПОДАРЪК чаша

Супрадин® Енерджи  
е хранителна добавка за лица над 12 г.

CH-20230106-11

За повече информация: Байер България ЕООД, 
София 1510, ул. Резбарска 5,
тел.: +359 2 4247 280; факс: +359 2 814 01 09

Очаква ви СТРАХОТНА ЧАША
при закупуване на Супрадин® Енерджи!

Щастливи сте,  
когато сте  
изпълнени  
с енергия!

Промоцията важи до изчерпване количеството на чашите.

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.

2532
3165

YOGI TEA Био чай джинджифил и 
лимон, 17 пакетчета
Едновременно енергизиращ, мек и 
свеж, със завършващо цитрусово 
присъствие – вашата ароматна 
следобедна чаша чай.

FLORADIX Мултивитамин, 250 мл
Натурална хранителна добавка, 
подходяща за цялото семейство. 
Уникална комбинация от 
9 основни витамина, ехинацея и 
семена от кола за подкрепа на 
имунитета.

2508
3135

3 CHENES Immunite, 20 ампули
Френски БИО хранителни 
добавки за имунитет и добра 
форма. 20-дневна програма.

2831
3539

ХуПаВир, 20 сашета х 6 г
Иновативна формула, разработена по 
антивирусен патент със следните ефекти: 
повишава имунитета, подобрява състоянието 
на кожата и благоприятства състоянието на 
кожата.

1750
2059
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https://remedium.bg/bayer-supradin-enerdzhi-multivitamini-i-minerali-koenzim-q10-h30-tabletki-15985/p
https://remedium.bg/floradix-multivitamin-energia-ot-prirodata-h250-ml-11061/p
https://remedium.bg/optime-lipozomna-dobavka-s-povishena-usvoimost-na-vitamin-s-h100-ml-146739/p
https://remedium.bg/imunitet-bio-ampuli-20h10ml-3chenes-071915/p
https://remedium.bg/yogi-tea-ginger-lemon-bio-ayurvedichen-chay-s-limon-i-dzhindzhifil-x17-paketcheta-18380/p
https://remedium.bg/hupavir-sashe-6gr-20br-068184/p
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*Nicholas Hall’s global CHC database, DB6 MAT Q1 2022 Продукти участващи в промоцията Centrum Women from A to Z 30 таблетки, Centrum Men 
from A to Z 30 таблетки, Centrum Silver 50+ Women from A to Z 30 таблетки, Centrum Silver 50+ Men from A to Z 30 таблетки, Centrum from A to Z 30 
таблетки, Centrum from A to Z 60 таблетки, Centrum Silver 50+ from A to Z 30 таблетки.  Период на промоцията от 01.03.2023 – 31.03.2023 или до 
изчерпване на промоционалните количества. PM-BG-CNT-23-00004 Разнообразното и балансирано хранене и здравословният начин на живот са 
важни и тези продукти не трябва да се използват като заместител на разнообразното хранене.

Купи през март
МУЛТИВИТАМИНИ В СВЕТА*

НА СУПЕР ЦЕНА
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https://remedium.bg/wyeth-whitehall-983/b
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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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... с мисъл за вас!

https://remedium.bg/
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https://remedium.bg/baykavir-kaps-400mg-30br-vita-gold-056518/p
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https://remedium.bg/lineks-forte-za-normalna-chrevna-flora-kapsuli-h14-sandoz-8810/p
https://remedium.bg/atsts-sirop-za-detsa-pri-kashlitsa-s-vkus-na-cheresha-h100-ml-5770/p
https://remedium.bg/angal/b?sort=score-desc&#


Настинка и грипwww.remedium.bg  

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

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

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

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.

АСПИРИН С, 
20 ефервесцентни таблетки
• При симптоми на настинка и грип.
• При температура.
• При болка.

ТЕРАФЛУ Форте Простуда и 
Кашлица 500 mg/6,1 mg/100 mg, 
16 твърди капсули

НОВО! Силата на Терафлу в 
капсули. Започва да облекчава 
кашлицата след 15 минути.*

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

948
1115

1135
1335

662
735

899
999

1151
1279

1205
1339

Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 
12 години. Съдържа ацетилсалицилова киселина и аскорбинова 
киселина. Преди употреба прочетете листовката.
A0193/15.10.2020

*На база абсорбцията на гвайфенезин. Използвайте Терафлу 
Форте Простуда и Кашлица САМО ако имате ВСИЧКИ 
изброени симптоми: болка и/или температура, запушен нос и 
продуктивна кашлица.
Терафлу Форте Простуда и Кашлица е лекарствен продукт без 
лекарско предписание за възрастни и юноши над 16 г. Съдържа 
парацетамол, фенилефринов хидрохлорид и гвайфенезин. Преди 
употреба прочетете листовката. A0293/09.12.2021

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

https://remedium.bg/okteangin-tb-2-6mg-20br-068614/p
https://remedium.bg/bayer-aspirin-c-pri-prostuda-grip-bolka-i-povishena-temperatura-h20-efervestsentni-tabletki-633/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%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://remedium.bg/teraflu-forte-kaps-16br-064585/p
https://remedium.bg/search?q=%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81
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НАД

години
12

654
769

https://remedium.bg/ksilogel-hidro-gel-10gr-057075/p
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НАЗИК Спрей за нос, 10 мл
При хрема и ринит. Двойно 
действие за по-бързо облекчение 
и оздравяване.

828
1035

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.

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

828
1035

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

Назалните спрейове са медицински изделия, които впръск-
ват активна съставка директно в носа. Те се препоръчват 
при симптоми на запушване и възпаление на носа, които 
могат да бъдат причинени от алергии или инфекция на 
синусите. Предимство им е, че с тях активните съставки се 
прилагат директно, което помага за бързото облекчаване на 
запушването. Назалните спрейове, предлагани без лекарско 
предписание, могат да бъдат категоризирани според техните 
активни съставки (или липса на такива):
• Стероидни. Предназначени са да намалят възпалението. 
Ето защо се препоръчват за лечение на алергии и хроничен 
синузит. 
• Антихистаминови. Предназначени са да притъпят въз-

действието на алерген, на който тялото ви реагира. Тези 
продукти се препоръчват най-вече при алергии. 
• Назален деконгестант. Тези видове спрейове имат за цел 
да свият набъбналите кръвоносни съдове, намалявайки въз-
палението, за да ви помогнат да дишате по-лесно. 
• Физиологичен разтвор. Физиологичните спрейове не съ-
държат активни съставки, но отслабват секрета и помогнат да 
дишате по-лесно. Повечето назални спрейове са изотонични, 
което означава, че разтворът е със същата физиологична 
концентрация като в тялото ни. Хипертоничните версии имат 
по-висока концентрация на сол от тази в тялото. И двата 
вида помагат за изчистване на носния секрет.

Видове назални спрейове 

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

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

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

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

953
1059

824
915

https://remedium.bg/search?q=%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://remedium.bg/olint-hidra-sprey-za-nos-0-1-h10-ml-9702/p
https://remedium.bg/ibuprom-sinus-pri-nastinka-zapushen-nos-i-bolki-v-sinusite-h12-tabletki-18714/p
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5084
5649

4778
5309

10304
11449

5273
5859

https://remedium.bg/webber-naturals-506/b#postFilters=category;eq;5ecc309f6af72c3ad4d45ade
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ХРОМ ПИКОЛИНАТ 200 μg, 
90 вегетариански таблетки
Допринася за поддържането на 
нормалната концентрация на 
глюкоза в кръвта.

ДИАБЕСТ, 
30 растителни капсули
За добър метаболизъм, нормална кръвна 
захар и тегло. При предиабетно състояние, 
наднормено тегло, инсулинова резистентност, 
метаболитен синдром, диабет тип 2.

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

1671
1759

2214
2605

1886
2095

Повечето ранни симптоми за наличие на диабет про-
изтичат от по-високите от нормалното нива на глюкоза 
в кръвта. В същото време предупредителните сигнали 
могат да бъдат толкова леки, че да не ги забележите. 
Това важи особено за диабет тип 2. Някои хора не 
разбират, че имат диабет, преди да се сблъскат с дъл-
госрочните здравни проблеми, причинени от болестта. 
При диабет тип 1 симптомите обикновено се появяват 
бързо, в рамките на няколко дни или няколко седмици 
и са много по-тежки.

Ранни признаци на диабет
И двата вида диабет се характеризират с еднакви пре-
дупредителни сигнали!

Глад и умора. Тяло преработва храната в глюкоза, коя-
то клетките използват за енергия. Но клетки се нуждаят 
от инсулин, за да приемат глюкоза. Ако тялото не про-
извежда достатъчно инсулин или ако клетките отхвърлят 
произвеждания инсулин, глюкозата не може да попадне 
в тях и оставате без енергия. В резултат сте гладни и 
уморени повече от обикновено.

Повече жажда и по-често уриниране. Хората с диабет 
ходят по малка нужда много повече спрямо средноста-
тистическия човек. Защо? Обикновено тялото реабсор-
бира глюкозата, когато преминава през бъбреците, но 
при завишени нива на кръвна захар, бъбреците не са в 
състояние да върнат всичко обратно. Това кара тялото 
да произвежда повече урина, а това отнема течности и 
изпитвате жажда по-често.

Сухота в устата и сърбеж по кожата. По-високото из-
разходване на течности за уриниране води до по-малко 
влага за останалите органи. Получава се дехидратиране 
и усещане за сухота в устата, а сухата кожа сърби.

Замъглено зрение. Промяната на нивата на течности в 
тялото може да накара лещите в очите да се подуят. Те 
променят формата си и това пречи на фокусирането.

Ако сте на възраст над 45 години или сте в рискова 
група, е важно да се тествате. Ранното откриване на 
диабет е важно за избягване увреждането на нервите, 
сърдечни проблеми и други усложнения.

Как да разберете 
дали имате диабет

https://remedium.bg/gnc-chromium-picolinate-hrom-pikolinat-200-mg-h90-kapsuli-84/p
https://remedium.bg/biovita-kletachna-grizha-za-diabetitsi-h30-kapsuli-68713/p
https://remedium.bg/bayer-contour-plus-test-lenti-za-kravna-zahar-h50-broya-6949/p
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2222
2469

3902
4335

3668
4075

https://remedium.bg/natural-factors-444/b#postFilters=category;eq;5ecc309c6af72c3ad4d45adb
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НЕВРАКСИЛ, 30 капсули
Допринася за нормалното функциониране на 
периферната нервна система.

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

Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни 
юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен (като кетопрофен 
лизинат). Преди употреба прочетете листовката. 
А0239/30.09.2021

SWEDISH COLLAGEN Deluxe Рибен колаген 
12 500 mg с хиалуронова киселина 75 mg, 
20 дози х 20 мл

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

Студено и влажно времето, наднормено тегло, преумора и 
стрес на тялото в резултат на тежка физическа дейност или 
вследствие на други дейности, като спорт, са само част от 
причините, които могат да доведат до ставни и мускулни 
болки. Проблемите със ставите и мускулите са често сре-
щани при хора от всички възрасти и пол.
Нашите стави са подложени на голямо натоварване в ре-
зултат на начина ни на живот. Усещането за болка в ста-
вите е често срещано, а причините са разнообразни, но 
сред ортопедите съществува разбирането, че възрастта има 
не малка роля при определяне на произхода на болката.
Така например в детска възраст болката често се дължи 
на бързия растеж на костите. Това води до възникване 

на напрежение в работата между меките тъкани (мус-
кули, ставни връзки) и костите. При младежите и хората 
в активна възраст като най-често срещана причина се 
посочват синдромите, свързани с прекомерно натоварва-
не (тендинити, оток на костите, фрактури). В тази група 
се причисляват и активно спортуващите. При възрастните 
хора причина за болката в ставите главно се явява тяхното 
износване, известно като остеоартрит, характеризиращо се 
с разрушаването на хрущяла.
Други причини за болки в ставите и мускулите, незави-
симо от възрастта, са хроничните артрити (ревматоиден, 
подагра и др.), бактериалните инфекции, както и заболя-
вания на съединителната тъкан.

Болки в мускулите и ставите

1866
2195

591
695

7124
7915

5252
5835

https://remedium.bg/nevraksil-h30-kapsuli-154043/p
https://remedium.bg/ketalgo-sashe-50mg-6br-270973/p
https://remedium.bg/kolagen-riben-deluks-fl-20br-064874/p
https://remedium.bg/kolagen-riben-ripear-sol-500ml-064870/p
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Продукт №1 по продажби в ОТС клас „06G ANTIFUNGALS” за 2021г. според одитирания от IQVIA България български 
фармацевтичен пазар. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни. Съдържа нафтифинов хидрохлорид. 
Преди употреба прочетете листовката. А0086/03.05.2022, BG2203025333/02-MAR-2022_cream. Сандоз България КЧТ, 
1407 София, бул. Н. Вапцаров 55, сгр. 4, ет. 4, тел.: 02/9704747, факс: 02/9704757.

УНИЩОЖИТЕЛ НА ГЪБИЧКИ 
ПО КОЖАТА

ЗA

МАРКА
 Н

О
М

ЕР
 1 СРЕЩУ ГЪБИЧКИ В БЪ

ЛГАРИЯ

*

Медицинско изделие. BG2102041286/04-FEB-2021; Сандоз България КЧТ, 1407 София, 
бул. Никола Вапцаров 55, сграда 4, ет. 4, тел.: 02/970 47 47, факс: 02/970 47 57.

Доказано ефективен при 
гъбички по ноктите!

 Лак 2 в 1 

  Прониква                               
в целия нокът

  Атакува              
гъбичната инфекция 

  Предпазва oт 
повторно инфектиране

Видими 
резултати 

7дни*
след

*44% от потребителите 
са забелязали 
изсветляващия ефект 
след 7 дни употреба

www.exoderil.bg

Без пилене 
на ноктите

30g

15g

КРЕМ

1466
1725

2456
2889

1007
1185

https://remedium.bg/exoderil/b?sort=score-desc&#
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Хемороидите са деликатен, но много разпространен про-
блем както при мъжете, така и сред жените. От тях страдат 
по-често хора над 40-годишна възраст, както и бременните, 
но със съвременния заседнал начин на живот все по-често 
проблемът се диагностицира и сред по-младите. И макар 
някои да смятат темата за леко неудобна за обсъждане, то 
много по-неудобно е да се живее с тях. 
В началото, или при леки и средно тежки хемороиди, е 
много вероятно да се препоръча прием на добавки, с което 
да се компенсира дефицит в диетата. Съответните добавки 
осигуряват приема на един или няколко флавоноида. Това 
са растителни съединения, добре познати като средства за 
борба с венозните заболявания. Те не се произвеждат от 
организма и могат да се набавят само чрез храната и до-
пълнителен прием. Почти всички плодове, зеленчуци и билки 
съдържат някакво количество флавоноиди. 

Ето и няколко съвета как да се справите 
с хемороидите у дома:
Лед
Налагането на студен компрес върху ануса ще облекчите 
подуването. При големи и болезнени хемороиди това може 
да е изключително ефективно лечение. Винаги увивайте леда 
в кърпа или плат и никога не го поставяйте директно върху 
кожата.
Топла вана
Топлата вода може да помогне за успокояване на дразненето 
от хемороидите. Можете да използвате по-голям леген с то-
пла вода, в който да седнете за 15 – 20 минути. Добавянето 

на английска сол във водата трябва да донесе допълнително 
облекчение като намали болката.
Алое вера
Алое вера се използва отдавна за лечение на хемороиди и 
различни кожни заболявания. Смята се, че получаваният от 
листата гел има противовъзпалителни свойства и може да 
помогне за намаляване на дразненето. И е безопасен за 
директно приложение.
Мехлеми
Предлаганите в аптеките мехлеми (гелове, кремове и други) 
могат да осигурят незабавно облекчение. Намаляват поду-
ването, възпалението и помагат за по-бързото лечение на 
хемороидите.
Фибри
Приемът на фибри помага за облекчаване на запека. Фибри-
те омекотяват изпражненията и правят изхождането по-бързо 
и безболезнено. Много често те се предлагат под формата 
на прахчета, капсули или течности.

Профилактиката на хемороидите се основава на простите 
принципи на здравословния начин на живот. Физическата 
активност е задължителна, защото подобряването на кръ-
вообращението е от основно значение за предотвратяване 
появата на хемороиди. В случаите на тежки хемороиди или 
такива, които не се повлияват при домашно лечение, може 
да е необходима медицинска процедура и лекарства. Ваши-
ят общопрактикуващ лекар ще ви помогне с това, както и 
проктолог – лекар, специализиран в заболявания на дебелото 
черво и ректума.

Да си помогнем сами срещу 
хемороидите

ДЕТРАЛЕКС, 36 таблетки
Лечение на функционални симптоми, свързани 
с остри хемороидални кризи.

ФЛЕБОДИЯ 600 mg, 30 таблетки
При разширени вени и хемороиди.

Лекарствен продукт за възрастни. Отпуска се без лекарско 
предписание. Преди употреба прочетете листовката 
ИАЛ: А0040/27.02.2020 2150

2389

2543
3179

https://remedium.bg/detraleks-pri-hemoroidi-500mg-h36-tabletki-131653/p
https://remedium.bg/flebodia-pri-razshireni-veni-hemoroidi-tezhest-i-bolka-v-krakata-600mg-h30-tabletki-13656/p
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7829
8699

3848
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3725
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https://remedium.bg/barbel-dreksel/b#postFilters=category;eq;5ecc309b6af72c3ad4d45ad9
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БЕТА-КАРОТИН 6 mg, 
100 софтгел капсули
Бета-каротинът 
(провитамин А) допринася за 
поддържането на нормално 
зрение.

1652
2065

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

ОКУФЛАШ Капки за очи, 
разтвор, 2 x 10 мл
Съдържа екстракт от 
очанка. За промивка при 
раздразнения от: фактори 
на околната среда, 
козметика, неинфекциозни 
възпаления на клепачите и 
конюнктивата.

790
929

Напълно здравите очи, характеризиращи се с отлично зре-
ние и бистър поглед, са от ключово значение за вашето 
здраве и благополучие. Въпреки че много хора започват да 
развиват очни заболявания едва на средна възраст, то симп-
томи може да останат незабелязани, докато състоянието им 
вече е трудно за лечение. Така откриването на проблемите 
става по време на рутинен преглед, за малцината посеща-
ващи такива, или при цялостен задълбочен очен преглед, 
включващ проверка на ретината, зрителния нерв, очното 
налягане и т.н. Рискът от развитие на очно заболяване се 
увеличава с възрастта. Други фактори също могат да увели-
чат шансовете за проблеми със зрението. Пример за това 

е наличието на наследствената обремененост за глаукома, 
която увеличава риска от развитие на заболяването. А хора-
та с диабет могат да развият състояние, наречено диабетна 
ретинопатия, което може да доведе до увреждане на рети-
ната. В някои случаи симптомите на едни очни заболявания 
се припокриват със симптомите на други. Например „во-
днистите“ очи може да са признак за конюнктивит, алергии 
или ечемик. По същия начин чувствителността към светлина 
може да е сигнал за катаракта или мигрена. Други често 
срещани симптоми на очни заболявания са замъгляване, 
наличие на секрет, проблясъци в окото, чувствителност към 
светлина, кръвоизливи, раздразнение, болка и други. За да 
помогнете за облекчаване на симптомите, дайте почивка на 
очите си. Но, ако изпитвате силна или продължителна болка, 
незабавно потърсете лекарска консултация. Провеждането 
на редовни очни прегледи за откриване и коригиране на 
всякакви проблеми със зрението е много важно за запазва-
не на здравето на очите. Редовността на провеждането им 
зависи от възрастта и рисковите фактори. Затова се консул-
тирайте с вашия лекар, за да определите какво е най-добро-
то за вас. А други причини да посетите офталмолог, вместо 
да чакате датата на прегледа, са влошено зрение, секреция, 
зачервяване на окото или двойно виждане.

Запазете здравето на 
своите очи

2468
3085

https://remedium.bg/gnc-beta-carotene-beta-karotin-za-zrenieto-i-ochite-6-mg-h100-kapsuli-12775/p
https://remedium.bg/sisteyn-kampliyt-kolir-bez-konservanti-10ml-071970/p
https://remedium.bg/unimed-pharma-ocuflash-kapki-pri-razdrazneni-ochi-2-h10-ml-12582/p
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L‘ACTION Zero Pores 
Стик маска от 
зелена глина и цинк, 
30 г за 20 приложения
Почиства кожата, като 
същевременно осигурява 
интензивна свежест.

VICTORIA BEAUTY Age Pro Озаряващ 
антиейдж крем за лице, 50 мл
Свежа енергия за зряла кожа с витамин С, 
портокал, ананас и SPF 20.

MIXA Hyalurogel Super 
Серум, 30 мл
Концентрирана грижа с 
хиалуронова киселина за 
чувствителна кожа.

MISSHA Vita C Spot Correcting & 
Firming Ampoule Серум, 30 мл
Благодарение на липозомната 
си формула, обогатена с 99% 
чист витамин С, озарява тена 
и редуцира пигментациите, 
оставяйки кожата гладка, 
стегната и еластична. 

4607
5759

VICTORIA BEAUTY Hyaluron+ 
Инстантен серум за лице с 
антиейдж ефект, 20 мл
Тройна сила против бръчки с 
Matrixyl, колаген и хиалуронова 
киселина.

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

1378
1969

809
1155

571
815

1750
2059

1961
2615

https://remedium.bg/laksion-maska-litse-stik-zinc-clay-30g-1039-064581/p
https://remedium.bg/misha-ampula-vita-c-30ml-059229/p
https://remedium.bg/viktoria-vitamin-c-age-pro-krem-spf20-50ml-069685/p
https://remedium.bg/viktoria-hyaluron-serum-matrixyl-collagen-20ml-058275/p
https://remedium.bg/miksa-expert-serum-hyalurogel-30ml-064296/p
https://remedium.bg/kolagena-code-serum-v-kontur-50ml-062128/p
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МАЗНА КОЖА. 
НЕСЪВЪРШЕНСТВА. 
КОЖА, СКЛОННА КЪМ АКНЕ.

Балансираща 
почистваща вода-пяна 

за мазна
 Склонна към акне кожа. 

150 ml

Гел против акне  
интензивна грижа с  

Азелаинова киселина + 
Ретиноид.

За се∙орейна, склонна 
към акне кожа.

30 ml

Се∙ум-нормализиращ 
крем за се∙орейна, 

склонна към акне кожа. 
Матиращ комплекс. 

40 ml

Гел-крем 
за се∙орейна, склонна към 

акне кожа.
Нормализираща грижа. 
С гликолова киселина 

+ Пре∙иотик.
40 ml

2332
2915

2007
2509

2332
2915

1748
2185

https://remedium.bg/aknet-33319/b?sort=score-desc&#
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NIVEA MicelAir 
Мицеларна вода 
за чувствителна 
кожа, 400 мл

Най-ефективната формула на NIVEA срещу пигментни петна

FITO Азовска глина за лице и 
тяло, 100 г
Тонизираща глина от азовското 
крайбрежие с комплекс от 
микроелементи, които 
осигуряват интензивна 
грижа за кожата, изглаждат 
фините бръчки, повишават 
еластичността и запазват 
влагата в нея.

IKAROV Маслиново масло 
със сквален, 30 мл
Леко и бързо попиващо масло, 
подходящо за лице и коса. 
Добавеният сквален балансира 
себума, противодейства на 
вредите, нанесени от слънцето 
и свободните радикали, 
успокоява възпаления и повишава 
хидратацията.

NIVEA Cellular 
Luminous 
Серум срещу 
пигментни 
петна, 30 мл

NIVEA Cellular 
Luminous Дневен 
флуид SPF 50+, 
40 мл

EVELINE Serum Shot 
Овлажняващ околоочен серум 
с 5% кофеин, 30 мл
При видими признаци на 
стареене и умора. За тънка, 
матова кожа около очите, 
склонна към тъмни кръгове, 
подпухналост, „торбички“ 
и пачи крак.

IKAROV Масло от чилийска 
шипка, 30 мл
Свива и избистря пигментни 
петна, забавя процесите на 
стареене, регенерира и дава 
блясък на кожата. Попива 
отлично, без да омазнява. 
Подходящо е за чувствителна 
и смесен тип кожа. 

594
699

3608
4009

3356
3729

151
215

1453
1709

1104
1299

1113
1309

https://remedium.bg/nivea-micellair-pochistvashta-mitselarna-voda-za-chuvstvitelna-kozha-x400-ml-129251/p
https://remedium.bg/nivea-visage-cellular-luminous-630-fluid-spf50-40ml-062628/p
https://remedium.bg/nivea-visage-cellular-luminous-630-serum-30ml-062627/p
https://remedium.bg/fito-glina-maska-litse-tyalo-sinya-azovska-100g-2401-064546/p
https://remedium.bg/evelin-ftp-serum-shot-5-kofein-kompleks-okoloochen-30ml-069460/p
https://remedium.bg/maslo-maslina-sas-skvalen-30ml-ikarov-068615/p
https://remedium.bg/maslo-chiliyska-shipka-30ml-ikarov-056829/p
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Възстановяващ балсам, 50 мл 
Ревитализиращ крем, 50 мл 

Ремоделиращ лифтинг балсам, 50 мл
Ремоделиращ лифтинг крем, 50 мл

Нощен крем, 50 мл

Нощен филър, 50 мл

4159
5199

4631
5789

FREZYDERM Околоочен крем 
против бръчки, 15 мл
Стяга и регенерира кожата 
около очите като осигурява 
богата хидратация и минимизира 
бръчките. Активните съставки 
незабавно оставят кожата 
да се чувства хидратирана и 
тонизирана, с по-младежки вид.

BIONIKE Defence Xage Prime
Пръв помощник в борбата с ранните признаци на стареене, като малки бръчки и първите мимически бръчки. 

С изглаждащ и ревитализиращ ефект, предназначен специално за чувствителна и нетолерантна кожа.

BIONIKE Defence Xage Ultimate
Забавя процесите на стареене, изглажда бръчките, повдига контура и озарява кожата.

4575
5719

4956
6195

NEUTROGENA Bright Boost 
Озаряващ крем-гел, 50 мл 
Активира естествения процес 
на обновяване на кожата, за 
да предотврати стареенето 
и кожата изглежда здрава и 
по-сияйна.

5312
6249

2654
3539

https://remedium.bg/defence-xage-33334/b?sort=score-desc&#
https://remedium.bg/freziderm-krem-ochi-15ml-068876/p
https://remedium.bg/neutrozhena-bright-boost-gel-krem-50ml-062934/p
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3974
5299

1350
1929

2029
2899

3387
4839

2029
2899

1350
1929

https://remedium.bg/olivenol/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/bonilash-eyelash-serum-bonilash-serum-za-stimulirane-rastezha-na-miglite-h3-ml-78707/p
https://remedium.bg/medipharma-cosmetics/b?sort=discount-desc&#
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L’ORЕAL Pro XXL Спирала
За професионално изглеждащи 
мигли. Първата спирала, 
вдъхновена от салоните за 
красота – за същия резултат 
в домашни условия. 

MAX FACTOR False Lash Effect XXL 
Спирала, 12 мл
различни видове

GOLDEN ROSE Червило
Класическо, универсално 
червило с богата гама от 
цветове. Съдържа масло от 
шия, аминокиселинен комплекс 
и витамин Е за перфектно 
подхранване и хидратация.

TITANIA Пила за нокти, 12 см
Класическа сапфирена пила за 
нокти от стомана SOLINGEN. 
С гъвкава хромирана повърхност, 
покрита от микросапфирен спрей 
и пластмасова дръжка. С връх 
с антибактериално покритие, 
което успокоява раздразнението 
при препилване на кожата. 

MAX FACTOR 
Miracle Second Skin 
Фон дьо тен, 30 мл
различни нюанси 

BOURJOIS Rouge Fabuleux 
Червило, 2,4 г
различни нюанси 

2029
2899

1840
2629

2020
2885

НОВО

194
299

371
495

1649
2199

https://remedium.bg/loreal-spirala-pro-xxl-lift-black-068204/p
https://remedium.bg/titania-essentials-sapfirena-pila-za-nokti-h1-broy-40/p
https://remedium.bg/maks-faktor-spirala-fols-lash-efekt-xxl-cherna-066847/p
https://remedium.bg/search?q=max%20factor%20miracle%20second%20skin
https://remedium.bg/golden-rose-dalgotrayno-chervilo-za-ustni-tsvyat-122-131810/p
https://remedium.bg/search?q=bourjois%20rouge%20fabuleux
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641
855

1304
1739

1139
1515

641
855

https://remedium.bg/maternea-3340/b?sort=discount-desc&#
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JOHNSON‘S Бебешки 
шампоан, 750 мл
Чудесен както за 
децата, така и за 
възрастните.

БЕБО 
Гел за никнещи зъбки, 20 мл
С ксилитол, който намалява риска 
от развитие на кариес. Успокоява 
венците на бебето и защита от 
раздразнения на лигавицата на 
устната кухина. С невен и ликорис 
за бързо и трайно облекчение на 
дискомфорта от поникващите 
зъбчета. 

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

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.

BIONIKE Triderm Baby 
Олио за баня, 500 мл
Нежно почиства кожата като 
я подхранва и компенсира 
изсушаващия ефект на твърдата 
вода.

2767
3459

BIONIKE Triderm Baby 
Крем против подсичане, 100 мл
Успокоява и възстановява 
раздразнената и зачервена 
бебешка кожа. Създава защитна 
бариера срещу действието на 
дразнещи агенти.

727
1039

501
589

2778
3029

1324
1655

1287
1609

https://remedium.bg/search?q=johnson%20%D1%88%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B0%D0%BD%20%D1%85750
https://remedium.bg/bebo-gel-za-nikneshti-zabki-3m-20ml-071975/p
https://remedium.bg/mustela-nezhen-izmivasht-gel-za-kosa-i-tyalo-za-bebeta-i-detsa-za-normalna-kozha-x750-ml-17469/p
https://remedium.bg/bionike-triderm-baby-kid/b?sort=discount-desc&#


Мама и бебе   www.remedium.bg  

5699
5999

5699
5999

1191
1489

https://remedium.bg/pampers-2804/b?sort=discount-desc&#
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БЕБЕЛАН Гранулирана 
бишкота без глутен 
4 м+, 400 г 

PLASMON 
Плодова закуска, 100 мл
Идеална за всеки повод и винаги под ръка.
различни видове

228
285

БЕБЕЛАН 
Млечна каша, 190 г
различни видове

CHICCO Natural Feeling 
Стъклено шише, 250 мл
Със силиконов биберон 
Natural Feeling 1 капка.

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

БЕБЕЛАН Сензитив 
Влажни кърпички, 64 бр. с капаче 

994
1325

1834
2445

1970
2189

183
215

331
389

https://remedium.bg/bebelan-bishkoti-granulirani-400g-058934/p
https://remedium.bg/chicco-natural-feeling-stakleno-shishe-za-hranene-sas-silikonov-biberon-s-edna-kapka-za-detsa-nad-0-mesetsa-x250-ml-146058/p
https://remedium.bg/search?q=plasmon%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0&sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/babylino-3508/b#postFilters=attr.vidove-peleni-17;eq;peleni-gashti-17
https://remedium.bg/bebelan-mokri-karpi-senzitiv-64br-064424/p
https://remedium.bg/ovko-mlechna-kasha-yabalki-i-slivi-s-elda-za-detsa-nad-5-mesetsa-h190-grama-5794-24150/p
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336
315

https://remedium.bg/bochko-3138/b#postFilters=category;eq;5ecc32d56af72c3ad4d45cdc
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3532
4155

https://remedium.bg/hipp-combiotic-2-prehodno-mlyako-za-karmacheta-nad-6-mesetsa-x800-grama-2094-140858/p
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ELIZABETH ARDEN Green Tea 
Дамска тоалетна вода, 50 мл

ADIDAS 
Тоалетна вода, 
100 мл 

ENGLISH SOAP COMPANY 
Тоалетна вода Бял жасмин, 
100 мл
Цветен аромат с лек 
ориенталски акцент. 

ELIZABETH ARDEN 5th Avenue 
Дамска парфюмна вода, 30 мл

BETTY BARCLAY Tender Love 
Дамска тоалетна вода, 20 мл

3058
4369

3931
5615

1432
1909

2951
4215

3238
3809

https://remedium.bg/elizabeth-arden-green-tea-toaletna-voda-za-zheni-h50-ml-91550/p
https://remedium.bg/elizabeth-arden-5th-avenue-parfyum-za-zheni-x30-ml-13256/p
https://remedium.bg/search?q=adidas%20%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BC%D1%8A%D0%B6%D0%B5%20x100%20%D0%BC%D0%BB
https://remedium.bg/beti-barkli-tender-love-edt-20ml-060706/p
https://remedium.bg/english-soap-white-jasmine-toaletna-voda-za-zheni-h100-ml-150618/p
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Дамска Тоалетна Вода 
Флер де сел и Лотус 
50 ml 

Дамска Тоалетна Вода 
Златна ванилия и ирис 
50 ml 

Душ-пяна за къпане 
За чувствителна 
и нетолерантна 
кожа 
200 ml 

Душ-пяна за къпане 
За чувствителна 
и нетолерантна 
кожа
200 ml

Душ-пяна за къпане 
За чувствителна 
и нетолерантна 
кожа
200 ml

Дамска Тоалетна Вода 
Фрезия и Бергамот 
50 ml Дамска Тоалетна Вода 

Благороден божур и жасмин
50 ml 

Душ-пяна за къпане 
За чувствителна 
и нетолерантна 
кожа
200 ml

4020
5025

4020
5025

4020
5025

4020
5025

1255
1569

1255
1569

1255
1569

1255
1569

https://remedium.bg/so-pure-33336/b?sort=score-desc&#
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1164
1455

972
1215

972
1215

https://remedium.bg/bettina-barty-599/b?sort=discount-desc&#
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FA
Део спрей, 150 мл
Рол-он, 50 мл

REXONA Max Protection 
Део спрей, 150 мл
Три пъти по-ефективна 
защита от изпотяване 
при стрес, топлина и 
движение.

OLD SPICE 
Део стик, 
50/70 мл

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

1724
2155

NEUTROGENA Norwegian Formula 
Дълбоко овлажняващ олио-лосион 
за суха кожа, 400 мл
Формулата от хидратиращ 
глицерин и подхранващи масла 
осигурява 48 часа хидратация – 
бързата абсорбация на лосиона 
със сатенената мекота на олио.

RIVANA 
Бадемово масло, 100 мл
Предпазва тялото 
от появата на стрии 
и предотвратява 
разтягане на кожата 
при бременност или 
отслабване.

396
609

601
859

952
1269

611
719

441
519

https://remedium.bg/fa-2597/b?sort=discount-desc&#postFilters=attr.vidove-dezodoranti-15;eq;sprey-dezodorant-15&postFilters=attr.vidove-dezodoranti-15;eq;rol-on-dezodorant-15
https://remedium.bg/bionike-triderm-krem-za-ratse-zashtiten-50ml-059581/p
https://remedium.bg/neutrozhena-nf-olio-losion-tyalo-sk-400ml-062061/p
https://remedium.bg/search?q=rexona%20max
https://remedium.bg/rivana-maslo-ot-badem-h100-ml-21541/p
https://remedium.bg/old-spice-2823/b?sort=discount-desc&#postFilters=attr.vidove-dezodoranti-15;eq;stik-dezodorant-15
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2548
3185

1220
1525 1060

1325

1615
2019

1151
1439

2548
3185

3116
3895

https://remedium.bg/search?q=perlier%20honey%20miel
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TREACLEMOON 
Крем за ръце Малинова целувка, 
75 мл
Интензивно подхранващ крем с 
масла от бадем и драконов плод. 
С уникален аромат на малини и 
бързо попиваща формула.

PALMOLIVE 
Душ гел, 250 мл
различни видове

MEDIX 
Течен сапун, 
800 мл
различни аромати

271
339

BIONIKE Triderm 
Марсилски течен сапун за 
чувствителна и нетолерантна 
кожа, 250 мл

1476
1845

PALMOLIVE Hygiene Plus 
Течен сапун, 300 мл с помпа
С антибактериална съставка 
и прекрасен аромат за нежна 
грижа.
различни видове

SAFEGUARD 
Течен сапун, 225 мл
различни видове

367
459

403
575

458
539

394
525

https://remedium.bg/treaclemoon-the-raspberry-kiss-podhranvasht-krem-za-ratse-s-aromat-na-malini-h75-ml-148159/p
https://remedium.bg/bionike-triderm-marsilski-techen-sapun-za-chuvstvitelna-i-netolerantna-kozha-h250-ml-145876/p
https://remedium.bg/palmolive-3359/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/search?q=medix%20%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%20%D1%81%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%BD%20%D1%85800
https://remedium.bg/search?q=safeguard%20%D1%85225
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GILLETTE 
Гел за бръснене, 200 мл 
различни видове

BIC Miss Soleil 
Дамска еднократна 
самобръсначка, 3+1 бр.
С три ножчета и овлажняваща 
лента с витамин Е и ланолин. 

628
785

КАРО 
Крем за бръснене, 
100 мл

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

2684
3355

Най-вероятно сте забелязали, че цветовете и формите на 
мъжките самобръсначки са различни от дамските. Но какви 
са причините за това? И мъжете, и жените ги ползват за 
отстраняване на окосмяването на различни части от тялото, 
това определя и тяхната форма, глава, дръжка, брой овлаж-
няващи ленти, ножчета и цвят.
Жените използват самобръсначка за краката, подмишниците 
и дори интимната зона, а мъжете бръснат основно лицето 
си. Това е първата и основна разлика. По-голямата и зао-
блена глава на дамските самобръсначки позволява по-добро 
маневриране по кожата, докато мъжките масово са по-мал-

ки и правоъгълни. Друга особеност, която прави женските 
самобръсначки различни от мъжките, е овлажняващата лен-
та. Дамските имат повече от една лента, докато мъжките 
само една. Това е така, защото жените се нуждаят от повече 
хидратация, тъй като кожата им е по-склонна към раздраз-
нение от ножчетата. Овлажняващата лента осигурява полие-
тиленгликоли (PEG), които помагат за защитата на кожата от 
порязване, дразнене и спомагат за по-гладкото плъзгане на 
ножчетата. Дръжките на самобръсначките също са различни 
за двата пола – дамските са с повече извивки и по-дебели, 
докато мъжките са с по-класическа, права форма.

Защо има самобръсначки 
за мъже и за жени

960
1129

206
275

https://remedium.bg/kapo-classic-krem-za-brasnene-za-mazhe-s-vsyakakav-tip-kozha-h100-ml-25762/p
https://remedium.bg/zhilet-gel-skin-ultra-sensitive-200ml-067198/p
https://remedium.bg/zhilet-s-chka-skinguard-sensitive-flexball-1br-2n-059142/p
https://remedium.bg/bic-3-miss-soleil-colour-3-samobrasnachka-za-zheni-x4-broya-129052/p
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Трайна боя за коса
Естествен и сияен цвят
Различни нюанси 
125 ml

Тестван за никел

БЕЗ
Êîíñåðâàíòè*

Àìîíÿê
Ðåçîðöèíîë   

Ïàðàôåíèëåíäèàìèí
Ãëóòåí

  

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

Защитава структурата и подхранва косъма. 
Максимална поносимост.

SHINE ON

2007
2509

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

MENS MASTER Оцветяващ 
шампоан за коса, 
10 бр. х 25 мл
100% оцветяване на 
белите коси само за 
5 минути. Универсален 
продукт за мъже и жени.
различни цветове

932
1165

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

295
369

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

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

1774
2365

427
449

https://remedium.bg/3chenes-laboratoires-1064/b#postFilters=category;eq;5ecc33676af72c3ad4d45d8b
https://remedium.bg/3chenes-laboratoires-1064/b#postFilters=category;eq;5ecc33666af72c3ad4d45d8a
https://remedium.bg/search?q=men%27s%20master%20%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%89%20%D1%88%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B0%D0%BD
https://remedium.bg/search?q=elea%20professional%20artisto%20%D0%B1%D0%BE%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B0
https://remedium.bg/afrodita-coloring-henna/b?sort=score-desc&#
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BIONIKE Shine On Silver Touch 
Тониращ шампоан за сиви и руси 
коси, 200 мл
Придава сияен, сребрист 
оттенък на посивялата и 
руса коса като неутрализира 
всеки жълт тон и подчертава 
красотата на косата.

1447
1809

BIONIKE Shine On Nutri Hair 
Възстановяващ шампоан за 
увредена коса, 200 мл

1732
2165

BIONIKE Shine On Nutri Hair 
Възстановяващ балсам за 
увредена коса, 200 мл

1943
2429

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

SEBAMED Шампоан против 
пърхот, 200 мл
Подходящ е за предразположени 
към омазняване коса и скалп. 
Бори се с всички проявления на 
пърхота и силно ги ограничава. 
Препоръчва се при мазен пърхот, 
който се появява вследствие на 
себореен дерматит на скалпа.

HERBAL TIME Обогатена хининова 
вода за коса с кофеин и 
витамини, 200 мл
Подходяща е за чувствителен 
и алергичен скалп. Уникално 
средство в борбата за 
предотвратяване и намаляване 
на косопада.

718
845

1781
2095

251
295

https://remedium.bg/search?q=tresemme%20biotin%20+%20repair%207%20x400
https://remedium.bg/sebamed-hair-care-shampoan-protiv-parhot-za-mazna-kosa-h200-ml-9598/p
https://remedium.bg/herbal-time-hininova-voda-za-kosa-protiv-kosopad-h200-ml-144282/p
https://remedium.bg/shine-on/b?sort=score-desc&#postFilters=category;eq;5ecc33326af72c3ad4d45d4c&postFilters=category;eq;5ecc33336af72c3ad4d45d4d
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731
975 611

679

626
835

1016
1129

615
769

449
749

434
579 712

949

https://remedium.bg/kozmetika-za-kosa-31752/c#postFilters=brand;eq;5ecc2e9f6af72c3ad4d45547&postFilters=brand;eq;5ecc2e776af72c3ad4d45286&postFilters=brand;eq;5ecc2e776af72c3ad4d45287&postFilters=brand;eq;5ecc2e766af72c3ad4d45285&postFilters=brand;eq;5ecc2ced6af72c3ad4d44dba
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АЛПЕЦИН С1 Кофеинов шампоан 
против косопад, 250 мл
Ежедневното измиване на косата 
с Алпецин C1 незабавно доставя 
активиращата съставка до 
корените на косата и намалява 
косопада. Доказан ефект с 
клинични проучвания.

EKRE Curl 
Шампоан за 
къдрава коса, 
300 мл

EKRE Color Маска 
за боядисана 
коса, 500 мл

EKRE Revive 
Възстановяваща 
маска за коса, 
300 мл

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

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

Филмирани 
таблетки, 42 бр.
Възстановява и 
витализира косата, 
кожата и ноктите.

BIONIKE Defence KS Шампоан 
против косопад, 200 мл
Заздравява косъма. Увеличава 
плътността и еластичността 
на косата. Укрепва фоликулите 
и стимулира регенеративните 
процеси.

1743
2179

PARUSAN – комплексна терапия против oредяваща коса и косопад

949
1265

1207
1609

989
1319

1657
1949

1657
1949

1147
1349

1265
1405

https://remedium.bg/alpecin-c1-energizirasht-shampoan-za-mazhe-s-kofein-protiv-kosopad-h250-ml-79608/p
https://remedium.bg/bionike-defence-ks-shampoan-protiv-kosopad-za-chupliva-i-iztanyala-kosa-h200-ml-145914/p
https://remedium.bg/ekre-life-curl-shampoan-za-kadrava-i-nepokorna-kosa-h300-ml-145852/p
https://remedium.bg/ekre-life-color-maska-za-boyadisana-kosa-x500-ml-131299/p
https://remedium.bg/ekre-life-revive-maska-300ml-060242/p
https://remedium.bg/parusan-3186/b?sort=discount-desc&#
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1268
1585

1399
1749

https://remedium.bg/search?q=curaprox%20perio
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1127
1409

https://remedium.bg/curaprox-484/b
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Заложете на сигурността 

Изберете пълна защита
за вашите зъби

755
839

728
809

746
829

https://remedium.bg/elmex-3573/b?sort=discount-desc&#
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LACALUT Active 
Вода за уста, 
300 мл
Ежедневна 
дентална грижа 
против зъбна 
плака.

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

LACALUT Active 
Паста за зъби, 75 мл
Стяга венците, предпазва 
от кървене и кариеси. 447

559

447
559

Revital Sensitive 
Вода за уста, 500 мл
За защита на 
чувствителните зъби 
и възстановяване на 
венците.

Revital Sensitive 
Паста за зъби, 75 мл
За нежна грижа при 
чувствителни зъби и 
възстановяване на венците.

Fine Tip Soft 
Четка за зъби
За нежно почистване 
и на най-
труднодостъпните 
участъци.

Продукти TRISA за нежна грижа при чувствителни зъби и възстановяване на венците

BILKA Dent Expert 
Вода за уста, 250 мл 
Специално разработена 
формула за заздравяване 
и стягане на подути, 
зачервени и кървящи венци. 
Препоръчва се за комплексна 
защита на пародонта.

SENSODYNE Repair & Protect 
Паста за зъби, 75 мл
Помага да се възстановят и защитят 
чувствителните зони на зъба.503

559

818
909

538
769

538
769

607
809

509
679

https://remedium.bg/lacalut-aktiv-voda-za-usta-h300-ml-16894/p
https://remedium.bg/lacalut-aktiv-pasta-za-zabi-protiv-karvene-i-gingivit-x75-ml-2414/p
https://remedium.bg/lacalut-aktiv-chetka-za-zabi-12780/p
https://remedium.bg/trisa-328/b?sort=discount-desc&#postFilters=category;eq;5ecc30456af72c3ad4d45a88
https://remedium.bg/search?q=bilka%20dent%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://remedium.bg/search?q=sensodyne%20repair%20&#postFilters=category;eq;5ecc33dc6af72c3ad4d45e10&postFilters=category;eq;5ecc33df6af72c3ad4d45e12&postFilters=attr.promo-komplekt-21;eq;ne-21
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701
935

806
1075

509
679

509
679

1177
1569

https://remedium.bg/dentaid-3268/b?sort=discount-desc&#
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BEVERLY HILLS FORMULA 
Perfect White Паста за зъби с 
ниска абразивност и висока 
степен на отстраняване на 
петната, 100 мл
различни видове

YOTUEL All-in-One Избелваща 
паста за зъби, 75 мл
Революционна формула с 
неутрално pH. С много ниски 
нива на абразивност. Комфортно 
и безвредно избелване на зъбите.

HIMALAYA Dental Cream Паста за зъби, 100 г SPLAT Professional Ultracomplex 
Паста за зъби, 100 мл 
Комплексна грижа и избелване на 
чувствителни зъби.

LISTERINE Coolmint 
Вода за уста, 1 л
Клинично доказано почиства и 
защитава с 6 ползи за цялостно 
орално здраве.

COLGATE Naturals Extracts Charcoal 
Паста за зъби с активен въглен, 75 мл 
Използва естествени екстракти от 
растения и минерали за чиста, свежа и 
здрава усмивка. 431

539

1001
1335

1649
2199

434
579

574
765

977
1149

https://remedium.bg/search?q=beverly%20hills%20formula%20perfect%20white&#postFilters=price;range;500,2000
https://remedium.bg/search?q=yotuel%20all%20in%20one
https://remedium.bg/splat-professional-ultracomplex-multiaktivna-pasta-za-zabi-h100-ml-19374/p
https://remedium.bg/search?q=himalaya%20dental%20cream
https://remedium.bg/listerine-cool-mint-voda-za-usta-za-ezhednevna-upotreba-h1-l-20245/p
https://remedium.bg/search?q=colgate%20natural
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21694
28925

4302
6145

3167
3519

478
735

https://remedium.bg/oral-b-384/b?sort=discount-desc&#
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WELLSAGREEN 
Четка за език 
от бамбук

WELLSAGREEN 
Интердентални 
четки от 
бамбук, 5 бр.
размери от 
XXS до L

WELLSAGREEN 
Веган конец 
за зъби от 
царевично 
нишесте, 50 м

439
549

572
715

439
549

POMORIN Parodont Active 
Паста за зъби, 100 мл

252
315

БОЧКО 
Паста за зъби, 50 мл
различни видове

252
315

COREGA Extra Strong 
Фиксиращ крем за протези, 40 г
Осигурява надеждна фиксация през целия ден.

755
839

https://remedium.bg/velsamed-chetka-za-ezik-wellsagreen-1br-066343/p
https://remedium.bg/wellsamed-3045/b#postFilters=category;eq;5ecc33ca6af72c3ad4d45e07
https://remedium.bg/velsamed-konets-za-zabi-wellsagreen-50m-066336/p
https://remedium.bg/pomorin-parodontit-active-pasta-za-zabi-protiv-karvene-na-ventsite-s-pomoriyska-luga-h100-ml-151603/p
https://remedium.bg/bochko-pasta-za-zabi-s-banan-za-bebeta-i-detsa-h50-ml-22064/p
https://remedium.bg/corega-ekstra-silen-fiksirasht-krem-za-zabni-protezi-sas-svezh-vkus-h40-grama-19118/p


Санитарни продукти   www.remedium.bg  ... с мисъл за вас!
SEPTONA Baby 
Бебешки тампони, 90 бр.
Създадени от 100% чист памук. 
За ежедневно почистване на 
деликатната бебешка кожа, 
без да оставят власинки. 
Хипоалергични, дерматологично и 
микробиологично тествани.

COTTON line Bamboo 
Биоразградими 
бамбукови клечки за 
уши, 300 бр. 
в картонена кутия

MILDE 
Тоалетна хартия, 24 бр.

WET HANKIES XL 
Влажни кърпички, 
4 пакета х 15 бр.
Антибактериалната защита, на 
която се доверявате. Съдържат 
алкохол денат и допълнителен 
антисептичен агент. 
С дискретен свеж аромат.

*Отстъпката е от стойността на комплекта.

АГИВА 
Антибактериални 
мокри кърпи, 72 бр.

236
295

SENI Active Plus 
Абсорбиращи гащи за 
възрастни, размер M, 
10 бр.

461
615

176
235

2024
2699

1580
1859

284
299

*

https://remedium.bg/septona-bebe-tamponi-za-pochistvane-90-broya-058358/p
https://remedium.bg/search?q=wet%20hankies%20xl%202
https://remedium.bg/koton-line-bamboo-biorazgradimi-klechki-za-ushi-h300-broya-057918/p
https://remedium.bg/search?q=agiva%20%D1%8572
https://remedium.bg/search?q=milde%20%D1%8524
https://remedium.bg/seni-gashti-vazrastni-active-plus-m-10br-064253/p


Храносмилане www.remedium.bg  ... с мисъл за вас!

https://remedium.bg/
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O.B. PrоComfort Normal/Super 
Тампони, 32 бр.
С уникалното си меко 
SILKTOUCH покритие нежно 
се плъзга за лесно поставяне 
и изваждане, предлагайки 
оптимален комфорт при 
носене. 

ALWAYS Ultra/Platinum 
Дамски превръзки
DUO PACK,
различни видове

LIBRESSE Ultra Duo 
Дневни и нощни 
дамски превръзки, 
16-20 бр.
различни видове

BELLA Herbs 
Дамски превръзки с 
крилца, 12 бр.

212
265

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

779
1039

390
459

552
649

424
499

https://remedium.bg/search?q=o.b.%20%D1%8532&#postFilters=brand;eq;5ecc2ebc6af72c3ad4d455d8
https://remedium.bg/search?q=bella%20herbs%20%D1%8512
https://remedium.bg/always-platinum-secure-night-damski-noshtni-prevrazki-x10-broya-153762/p
https://remedium.bg/search?q=everyday%20%D1%8518
https://remedium.bg/libresse-2423/b?sort=discount-desc&#


Интимна хигиенаwww.remedium.bg  

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

DISCREET 
Ежедневни дамски 
превръзки, 60 бр.
различни видове

526
619

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

BIONIKE Triderm Intimate, 250 мл

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

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

1631
2039

1631
2039

1631
2039

530
589

https://remedium.bg/carefree-normal-fresh-scent-damski-ezhednevni-prevrazki-h56-broya-23027/p
https://remedium.bg/discreet-deo-waterlily-ezhednevni-damski-prevrazki-s-multiforma-h60-broya-14399/p
https://remedium.bg/bionike-3200/b?sort=discount-desc&#postFilters=category;eq;5ecc30406af72c3ad4d45a87
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39900
49875

2999
5998

2999
5998

3399
5665

3599
5998

https://remedium.bg/akvafor-3603/b?sort=discount-desc&#
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ARIEL 
Течен перилен 
препарат, 1,1 л

PERSIL 
Перилен препарат
Гел, 40 пранета
Капсули, 
22 пранета

Гел, 
1,1 л (20 пранета)
различни видове

Прах, 
2 кг (20 пранета)
различни видове

Капсули 
14 бр. в кутия
15 бр. в пауч
различни видове

SAVEX Перилен препарат

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

1529
1699

1579
2429

718
845

348
409

https://remedium.bg/search?q=ariel%20x1100
https://remedium.bg/persil-3457/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/savex-3306/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/brite-3082/b?sort=discount-desc&#


Храносмилане   www.remedium.bg  ... с мисъл за вас!

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

BREF Color Active 
Твърдо тоалетно 
блокче, 
4 бр. х 50 г

FRIENDLY Organic Препарат 
за почистване на колички и 
столчета за кола, 650 мл
Ефективно почиства прах 
и упорити петна върху 
текстил, метал и пластмасови 
повърхности. На растителна 
основа. Без отмиване.

TEO Bebe Течен 
перилен препарат, 
1,1 л (20 пранета)
Препоръчано 
от Българската 
педиатрична 
асоциация.

FELCE AZZURRA 
Течен перилен 
препарат за пране, 
1,595 мл 

927
1159

4963
5839

797
1329

1454
1939

896
1195

https://remedium.bg/vileda-ultramax-komplekt-mop-i-kofa-za-pochistvane-144075/p
https://remedium.bg/bref-color-active-wc-koshnichka-evkalipt-4br-065580/p
https://remedium.bg/teo-bebe-techen-perilen-preparat-aloe-x1-1-l-145131/p
https://remedium.bg/frendli-preparat-za-pochistvane-na-detski-kolichki-i-stolcheta-x650ml-130811/p
https://remedium.bg/pagliere-360/b#postFilters=category;eq;5ecc31066af72c3ad4d45b87
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1159
1545

1522
2029

https://remedium.bg/barwa/b?sort=discount-desc&#
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FINISH 
Таблетки/Капсули, 
60/72/94/100 бр.

FINISH 
Сол, 1,5 кг

FINISH
Изплакваща 
течност, 
800 мл
Почистваща 
течност, 
250 мл

Специалните цени важат за всички артикули с марка Finish.

FAIRY 
Таблетки за съдомиялна, 
50/84 бр. 

3343
4179

SOMAT Excellence 
Таблетки за съдомиялна, 
51 бр.

FROSCH 
Препарат за миене 
на съдове, 750 мл
различни видове 

275
289

2457
4095

3116
5665

536
975

536
975

https://remedium.bg/finish-3448/b?sort=discount-desc&#
https://remedium.bg/fairy-2808/b?sort=discount-desc&#postFilters=category;eq;5ecc32ad6af72c3ad4d45cc1
https://remedium.bg/somat-excellence-tabletki-sadomialna-51br-065626/p
https://remedium.bg/frosch-aloe-vera-dish-lotion-balsam-za-sadove-x750-ml-60214/p
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КЛУБ РЕМЕДИУМ
Спести сега с клубната карта на Аптеки Ремедиум!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Трайно ниски цени в

 

Ние от „Аптеки Ремедиум“ се стремим 

да отговорим на всички потребности на 

Вас, нашите клиенти.

Предлагаме Ви богат асортимент от 

стоки и знаем колко важна е за Вас 

цената, на която купувате продуктите. 

В допълнение на многобройните ценови 

промоции и промоционални комплекти, 

Ви предоставяме подбрани топ артикули 

на „Трайно ниска цена“. 

Те са обозначени с оранжев етикет в 

обектите и са с цена по-ниска от 

средната регулярна на пазара. 
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 www.remedium.bg;  02 980 0230  office@remedium.bg

ÐÅÌÅDÈÓÌ - 1
 ул. „Добруджа“ 15
 понеделник – събота: 8.00 – 20.00 ч.
 неделя: 9.00 – 20.00 ч.

ÐÅÌÅDÈÓÌ - 6
 kв. „Иван Вазов“, ул. „Краище“ 25 
 понеделник – петък: 8.00 – 21.00 ч.  
 събота и неделя: 9.00 – 20.00 ч.

Аптеката работи с жълти и зелени рецепти и изготвя 
екстемпорални лекарствени форми по магистрална и 
фармакопейна рецептура.

ÐÅÌÅDÈÓÌ - 2
 ул. „Шишман“ 17 
 понеделник – петък: 8.00 – 21.00 ч.
 събота и неделя: 9.00 – 20.00 ч.

ÐÅÌÅDÈÓÌ - 7
 ул. „Гео Милев“, бл. 34 
 понеделник – събота: 8.00 – 21.00 ч.
 неделя: 9.00 – 20.00 ч.

Аптеката работи с жълти и зелени рецепти. 
Официален щанд 

ÐÅÌÅDÈÓÌ - 3
 ул. „Граф Игнатиев“ 52-54 
 понеделник – събота: 8.00 – 20.00 ч.
 неделя: 9.00 – 19.00 ч.

Аптеката работи с жълти и зелени рецепти. 
Официален щанд 

ÐÅÌÅDÈÓÌ - 4
 ул.„Денкоглу“ 34 
 понеделник – събота: 8.00 – 21.00 ч.
 неделя: 9.00 – 20.00 ч.

Официален щанд 

ÐÅÌÅDÈÓÌ - 5
 ул. „Тарас Шевченко“ 11-13 
 понеделник – петък: 8.00 – 21.00 ч.
 събота и неделя: 9.00 – 20.00 ч.

ÐÅÌÅDÈÓÌ - 13
 ул. „Тодор Каблешков“ №68  
 понеделник – събота: 8.00 – 21.00 ч.
 неделя: 9.00 – 20.00 ч.

Аптеката работи с жълти и зелени рецепти. 

ÐÅÌÅDÈÓÌ - 8
 ул. „Граф Игнатиев“ 40 
 понеделник – събота: 8.00 – 21.00 ч.
 неделя: 9.00 – 20.00 ч.

Аптеката работи с жълти и зелени рецепти. 
Рецепти за ветерани от войната. Официален щанд 

ÐÅÌÅDÈÓÌ - 9
 пл. „Славейков“ 7 
 понеделник – петък: 8.00 – 21.00 ч.
 събота – неделя: 9.00 – 21.00 ч.

ÐÅÌÅDÈÓÌ - 11
 Студентски град, ул. „8-ми декември“  

      (срещу Студентска поликлиника)
 понеделник – събота: 8.00 – 21.00 ч.
 неделя: 9.00 – 20.00 ч.

ÐÅÌÅDÈÓÌ - 10
 ул „Борис Христов“ 2А 
 понеделник – петък: 8.00 – 21.00 ч.
 събота и неделя: 9.00 – 20.00 ч.

Официален щанд 

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

Официален щанд 

ÐÅÌÅDÈÓÌ - 14
 кв. „Дианабад“, бл. 66 
 понеделник – петък: 8.00 – 21.00 ч.
 събота и неделя: 9.00 – 20.00 ч.

Всички аптеки работят с НЗОК с протокол 1А, 1В и 1С, 
с инсулин и скъпоструващи лекарства.

 on-line магазин: www.gnc.bg  02 859 30 26



РЕАКТИВИРАЩ КРЕМ. Защитава кожата 
от стрес. За нормална и комбинирана 
чувствителна кожа. 50 ml

РЕАКТИВИРАЩ БАЛСАМ. 
Защитава кожата от 
стрес. За суха и много 
суха чувствителна кожа 
50 ml

РЕАКТИВИРАЩ 
КОНЦЕНТРАТ АМПУЛИ. 

Защитава кожата 
от стрес. 

За чувствителна 
и нетолерантна кожа. 

60 ампули (24 ml)

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

чувствителна и нетолерантна кожа 15 ml 

Предложенията са валидни за периода 01-31.03.2023 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 

6399
7999

3687
4609

4956
6195

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

