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ХЮМЕКСГРИП 

ВОЛТАРЕН ЕМУЛГЕЛ  с апликатор

КАФЕТИН ФОРТЕ табл. х 12

МАГНЕЗИЙ + В КОМПЛЕКС

Хюмексгрип е съвременен комбиниран лекарствен продукт за
краткотрайно лечение на простудни състояния, свързани с
хрема, главоболие, повишена температура. Препоръчва се за
възрастни и деца над 15 години.

Волтарен Емулгел с Апликатор Чисти ръце облекчава болката,
лекува възпалението и ускорява възстановяването като ви
помага отново да се движите свободно! За възрастни и юноши
над 14 години, активни и динамични хора, както и спортисти.

Кафетин Форте представлява комбинирано противоболково
лекарство. Показан е за симптоматично и краткотрайно лечение
на болки като главоболие, зъбобол, мигрена, следоперативна и
посттравматична болка, невралгия, ишиалгия, мускулни и
менструални болки. Доказан е болкоуспокояващият ефект на
парацетамол, пропифеназон и кодеин, като кофеинът подобрява
техният ефект.

Магнезият допринася за нормалното функциониране на
нервната система;
Магнезият допринася за нормалната функция на мускулите и
за електролитния баланс;
Витамините от група В допринасят за намаляване чувството
на отпадналост и умора.

1 дневна таблетка сутрин. След това, ако е необходимо 1 на обед и 1 вечер преди хранене
1 нощна капсула преди лягане, като се спазва интервал от най-малко 4 часа между два приема.

Дозировка и начин на прием:

Начин на приложение:
Прилагайте Волтарен Емулгел 3-4 пъти дневно. За повече информация прочетете листовката.

Дозировка и начин на прием:
По ½ пакетче дневно директно в устата

- 10%

ОСЦИЛОКОКЦИНУМ
За профилактика и лечение на грипни състояния в начален и
клиничен стадий, протичащи с температура, втрисане, мускулни
болки

За профилактика:

При първите симптоми на грип:

При изявена клинична картина:

Деца под 1 година:

Дозировка и начин на прием:

1 доза (туба) седмично в период на опасност от зараза

1 доза (туба), колкото е възможно по-скоро. Приемът да се повтори от 2 до 3 пъти през интервал от 6
часа

По 1 доза (туба) 2 пъти дневно (сутрин и вечер) в продължение на 1 до 3 дни

Пилулите се разтварят във вода преди прием

- 10% - 20%

- 20%

АСПИРИН С
Аспирин С е аналгетично и антипиретично лекарство и спада
към групата на противовъзпалителните средства.
Аспирин С е доказан за облекчаване симптомите при
главоболие, зъбобол, болки в гърлото, менструални болки,
мускулни и ставни болки, болка в гърба, леки артритни : болки.
При простуда или грип за симптоматично облекчаване на болка
и повишена температура.

Дозировка и начин на прием:
1-2 ефервесцентни таблетки като
еднократна доза, която при
необходимост може да се повтаря на
интервали от 4-8 часа. Не трябва да се
превишава максималната дневна доза
от 10 ефервесцентни таблетки 4 g
ацетилсалицилова киселина).

Дозировка и начин на прием:
Възрастни: еднократната доза е 1-2
таблетки в зависимост от
интензивността на болката. Тази
доза се приема три пъти дневно.
Максималната дневна доза е 6
таблетки.

- 10%

https://www.aptekazdrave.bg/productbg/14615
https://www.aptekazdrave.bg/productbg/12706
https://www.aptekazdrave.bg/searchbg?search_string=%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD&param=search&lang=bg&submit=
https://www.aptekazdrave.bg/productbg/14173
https://www.aptekazdrave.bg/voltaren-emulgel-s-aplikator-chisti-rce
https://www.aptekazdrave.bg/productbg/14176
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Иновокс Експрес табл. за смучене х 24

Апимед Оралмед спрей

Трахизан табл. за смучене х 20Трахизан табл. за смучене х 20

Проспан сироп за кашлица

антивирусно действие
антибактериално действие
противогъбично действие
противовъзпалително действие
обезболяващо действие.

Комбинацията от активни съставки в Иновокс
Експрес има:

антивирусно действие
антибактериално действие
противогъбично действие
противовъзпалително действие
обезболяващо действие.

Комбинацията от активни съставки в Иновокс
Експрес има:

Спреят образува защитен филм, който облекчава
възпаленото гърло и намалява дразненето в
устната кухина - неприятни симптоми, често пъти
признаци на настинка от различен произход
(вирусни инфекции, грип и др).

За локално лечение на възпаления в устната кухина
и гърлото, като: Гингвити, стоматити, глосити,
фарингити и ларингити, ангини, затруднено и
болезнено гълтане. Използва се също след
екстрация на зъби и тонзилектомия.

За локално лечение на възпаления в устната кухина
и гърлото, като: Гингвити, стоматити, глосити,
фарингити и ларингити, ангини, затруднено и
болезнено гълтане. Използва се също след
екстрация на зъби и тонзилектомия.

Проспан сироп се използва за симптоматично
лечение на хронични възпалителни бронхиални
заболявания и остри възпаления на дихателните
пътища, придружени с кашлица.

Дозировка и начин на прием:
Възрастни и деца над 12 години: 1 таблетка на 2-3 часа, до
максимум 8 таблетки (за деца 4 таблетки) за 24 часа.

Дозировка и начин на прием:
Възрастни и деца над 12 години: 1 таблетка на 2-3 часа, до
максимум 8 таблетки (за деца 4 таблетки) за 24 часа.

Дозировка и начин на прием:
Пръскайте спрея в устата и гърлото 2-3 пъти на ден. Така се
образува защитен слой от прополисовия екстракт и глицерола.

Дозировка и начин на прием:
За възрастни по 1 таблетка през 2 часа до 8 пъти дневно.
Задържат се в устата до пълното им разтваряне. При деца се
прилага по 1 таблетка до 6 пъти дневно.

Дозировка и начин на прием:
За възрастни по 1 таблетка през 2 часа до 8 пъти дневно.
Задържат се в устата до пълното им разтваряне. При деца се
прилага по 1 таблетка до 6 пъти дневно.

Дозировка и начин на прием:
Ако не е предписано друго,
• деца до 1 година приемат по 2,5 мл разтвор 2 пъти дневно*,
• деца от 1 до 5 години приемат по 2,5 мл 3 пъти дневно,
• деца от 6 до 9 години приемат по 5 мл разтвор 3 пъти дневно.
• възрастни и деца над 10 години приемат по 5 мл от сиропа 3
пъти дневно. Ако е необходимо, дозата за възрастни може да
бъде увеличена до 7,5 мл три пъти днебно.

- 30%- 30%

- 30%

- 20%

- 20%

https://www.aptekazdrave.bg/searchbg?search_string=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD&param=search&lang=bg
https://www.aptekazdrave.bg/productbg/8343
https://www.aptekazdrave.bg/searchbg?search_string=%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%81&param=search&lang=bg&submit=
https://www.aptekazdrave.bg/apimed-apimed-oralmed-sprej-20ml
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Отривин Ментол 0.1% спрей за нос

Nature's Way Самбукус Стаматин капсули за силен имунитет

Магналабс Иммувир С Ретард х 30 Аквасол Витамин Д3 400IU
перорален спрей

Лизи Вита сип кидс витамин С,
калций, цинк сламки х 7

Грип стоп капки за нос
Спрей за нос съдържа охлаждащите етерични масла ментол и
евкалиптол като допълнение към назалния деконгестант.

Натурална формула в подкрепа на детския имунитет. Всяка
дъвчаща таблетка съдържа висококачествен, чист екстракт от
черен бъз, витамини и минерали.

Stamatin® е хранителна добавка за здрава и добре
функционираща имунна система. Съдържайки само натурални
съставки и специално разработената формула IMN3X,
Stamatin® спомага за поддържането на добър физически и
психически тонус всеки ден.

Иммувир С Ретард са капсулите с
удължено освобождаване и осигуряват
необходимите количества витамини и
минерали на организма през целия ден.

Благодарение на лесната за употреба
форма на перорален спрей, Аквасол
Витамин Д3 400IU перорален спрей,
гарантира бързо и максимално усвояване
на витамин D3 от тялото.

Калцият е от съществено значение за
здравето на костите и зъбите. Витамин С
и Цинк допринасят за нормалната
функция на имунната система.

Благодарение на активните съставки се възпрепятства
развитието на хронични синоназални патологични състояния,
потиска се развитието на бактериите и образуването на
бактериален биофилм, възстановява се назалната
пропускливост, намалява се продължителността на
възпалителната реакция.Начин на приложение:

Възрастни и деца над 12 години 1 впръскване във всяка
ноздра 3 пъти дневно. Не превишавайте максимума от 3
впръсквания дневно във всяка ноздра.

Начин на приложение:
2 капсули дневно

Начин на приложение:
1 капсула дневно

Начин на приложение:
Може да се приема по 1 впръскване по
всяко време на деня, с или без храна.

Начин на приложение:
Деца над 3 години и възрастни:
отстранете защитния капак и
сложете сламата в чаша вода.
Изпийте продукта през сламата с
200 мл вода. С вкус на ябълка, не
съдържа захар.

Начин на приложение:
Капвайте по 2 капки във всяка ноздра 3-4 пъти на ден
или по друго лекарско предписание. Подходящ за
кърмачета, бременни и възрастни пациенти.

- 10%

- 15% - 10%

- 10% - 20%- 30%

- 10%

https://www.aptekazdrave.bg/otrivin-mentol-01-sprej-za-nos
https://www.aptekazdrave.bg/grip-stop-kapki-za-nos
https://www.aptekazdrave.bg/searchbg?search_string=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%81&param=search&lang=bg
https://www.aptekazdrave.bg/stamatin-kapsuli-za-silen-imunitet
https://www.aptekazdrave.bg/productbg/13483
https://www.aptekazdrave.bg/productbg/12705
https://www.aptekazdrave.bg/productbg/14593
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- 20%

БИОХЕРБА КАФЕ ЗА ОТСЛАБВАНЕ

ФЕМИБАЛАНС

ПРОЛАКТОН ПРОБИОТИК различни видове

ПРИМАГИН при менопауза х 60

Биохерба кафе за отслабване има мощно антиоксидантно
действие, изгаря мазнините и подпомага намаляването на
теглото.

ФемиБаланс е синергична комбинация от екстракти от най-
ефикасните “женски” билки.

Пролактон е подходящ за употреба по време и след
антибиотична терапия. Съдържа комплекс от пробиотик,
пребиотик и ензимен комплекс.

Маслото от вечерна иглика - подпомага хормоналния баланс
Омега 6 (гама-линоленова киселина) - допринася за здравето на кожата
Шафрановият минзухар - допринася за емоционалния баланс, помага
за релаксацията и позитивното настроение.
Витамин B6 допринася за нормалната хормонална активност и
метаболизъм на протеините и гликогена.
Витамин Е допринася за защитата

Съдържа масло от вечерна иглика, екстракт от шафранов минзухар,
витамин В6 и витамин Е.

на клетките от оксидативен стрес.

Дозировка и начин на прием:
Добавете 1 ч. л. (2 г) от инстантното кафе в
чаша топла вода (50-60 мл). Разбъркайте
няколко секунди до разтварянето му.

Начин на приложение:
Взимайте по 2 капсули на ден с дневните си хранения.

Дозировка и начин на прием:
По 1 капсула дневно.

- 10%

БИОХЕРБА ДЕМИР БОЗАН
Противовъзпалително, пречистващо кръвта, пикочно-половата
ситема. Има оздравително и благоприятно действие върху
целия организъм. Успокоява и балансира нервната система,
действа хипотензивно, като засилва сърдечните съкращения.
Подобрява кръвоснабдяването на сърцето и мозъка. Има
антихолестеролен ефект, диуретичен, болкоуспокояващ,
противовъзпалителен/антисептичен/,
реминерализиращ ефект. Отхрачващо, 
дезинфекциращо и жлъчегонно действие.

Дозировка и начин на прием:
1 филтърче се залива с 200 мл вряла вода. Запарва се 10-15 мин.
Употребявайте 3 пъти на ден по 200 мл чай преди хранене, като
чаят трябва да е със стайна температура или леко топъл.

- 10% - 15%

- 40%

DIETETICOS INTERSA МИКС 9 ПАРА 50 МЛ.
Допринася за поддържане на нормалното състояние на
храносмилателната система и премахването на паразити,
кандида,

Дозировка и начин на прием:
15 капки, разтворени в ½ чаша вода. Приема се от 2 до 3 пъти на ден. 

Дозировка и начин на прием:
1-2 капсули с малко течност.

- 30%

https://www.aptekazdrave.bg/productbg/12159
https://www.aptekazdrave.bg/productbg/12160
https://www.aptekazdrave.bg/bioherba-biokherba-demir-bozan-originalt-bilki-za-otslabvane-100-filtri-150-gr
https://www.aptekazdrave.bg/productbg/12668
https://www.aptekazdrave.bg/searchbg?search_string=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BD&param=search&lang=bg&submit=
https://www.aptekazdrave.bg/productbg/14309
https://www.aptekazdrave.bg/productbg/13544
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Cannaderm CAPILLUS  пакет против косопад 
Пакетът включва шампоан и серум против косопад с конопено масло и кофеин.

Шампоанът е специално разработен за нежно измиване на косата при косопад. Кофеинът
стимулира кръвообращението на кожата и заедно с копривата и джинджифила допринася
за подобряване подхранването на скалпа и космените фоликули.

Специалният серум за коса с протеин от коноп, соли от Мъртво море, екстракт от камшик,
лавандула и джинджифил. Освежава и успокоява скалпа, стимулира космените фоликули
при интензивен косопад. Ефективните екстракти и ниското рН имат лек, стягащ ефект и
освежаващо кожата действие. Нежният масаж на главата задълбочава ефектите на серума,
подобрява микроциркулацията на кръвта и абсорбцията на активните вещества.

- 20%
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Aflofarm SIMPLIQ Шампоан за мъже
срещу посивяване на тъмна коса

Hartmann Thermoval Baby Sense
Инфрачервен безконтактен
термометър за чело

Pic Mr Hippo Детски инхалатор 

Quiko Era безконтактен инфрачервен
термометър

Контур плюс глюкомер + 50 тест ленти

ELGYDIUM Anti-plaque паста за зъби

Съдържа растителни екстракти, богати на фитопигменти, които
при редовна употреба постепенно потъмняват цвета на косата
и допълнително я предпазват от неблагоприятния ефект на
слънчевата радиация.

Thermoval Baby е перфектното
решение за малки деца, но може
да бъде използван и при
възрастни.

Инхалатора Мистър Хипо, апарат за аерозолна терапия,
проектиран и изработен по най-съвременна технология.

Quiko Era е безконтактен, абсолютно безшумен и точен
термометър. Специалният алгоритъм ERA отчита влиянието
на стайната температура, за да даде точен резултат за тялото.

Промоционален пакет глюкомер за измерване на кръвна захар
Контур Плюс + 50 тест ленти Контур Плюс.Глюкомер с висока
точност и лесен за употреба.

Базирана на активните си съставки –
хлорхексидин и калциев карбонат, паста за зъби
ELGYDIUM Antiplaque за ежедневна употреба
ефективно предотвратява образуването на
зъбна плака. С това подпомага защитата от
натруването на зъбен камък и съответно
раздразнение на венците.

Начин на приложение:
За измиване на зъбите 2 – 3 пъти дневно или след всяко хранене с подходяща
четка за зъби, например четка за зъби ELGYDIUM Antiplaque.

- 15%

- 10%

- 10%

- 10%

- 35%

- 24%

https://www.aptekazdrave.bg/productbg/12942
https://www.aptekazdrave.bg/productbg/14323
https://www.aptekazdrave.bg/infracherven-bezkontakten-termometr-hartmann-thermoval-baby-sense-za-chelo-
https://www.aptekazdrave.bg/productbg/12654
https://www.aptekazdrave.bg/detski-inkhalator-pic-mr-hippo
https://www.aptekazdrave.bg/productbg/13069
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- 15%

Super Sleep/ Билкова формула с
Мелатонин за спокоен сън 

Melatonin Plus + L-Theanine

Melatonin Extra Strength

ST. JOHN’S WORT ЖЪЛТ КАНТАРИОН Х 60

Super Sleep е изцяло натурална формула със силно ефективно
действие при безсъние. Съдържа Л-Теанин, L-5-
Хидрокситриптофан, мелатонин и екстракти от пасифлора,
калифорнийски мак, шлемник и липа. Не води до привикване!

Мелатонин плюс Л-теанин е уникална формула за поддържане
на нормалния сън и релаксацията на тялото и ума. Комбинира
три природни съставки, които възстановяват здравословния
цикъл на съня и ви помагат да се събуждате свежи и
отпочинали! Не води до привикване!

Спомага за по-бързо заспиване, подобрява качеството и
продължителността на съня. Особено подходящ за хора,
работещи на смени или пътуващи през различни часови пояси.
Спомага за предотвратяване/ преодоляване на ефектите от
смяна на часовите зони- умора през деня, безсъние. Ефективен е
за редуциране на времето, нужно за заспиване при хора
страдащи от смущения на съня- рестартира цикъла сън –
бодрост- циркаден ритъм.

За намаляване на безпокойството и поддържане на добро
настроение. Продуктът St. John’s Wort съдържа висококачествен
екстракт от билката жълт кантарион, традиционно използвана за
укрепване на нервната система и поддържане на емоционалното
здраве.

Дозировка и начин на прием:
За възрастни по 1-2 каплети вечер с храна преди лягане.

Начин на приложение:
По 1 табл. дневно

Дозировка и начин на прием:
По 1 табл. дневно

- 15%

Melatonin Gummies Мелатонин 5 mg х 90
Трудности при заспиване, накъсване на съня през нощта или
събуждане твърде рано сутрин - тези проблеми често настъпват
в резултат от стрес, чести пътувания на далечни разстояния,
работа на смени или напредване на възрастта.
Дозировка и начин на прием:
Да се сдъвква по 1 желирана таблетка дневно, вечер преди лягане.

- 15% - 15%

- 15%

Melatonin + Magnesium х 60 дъвчащи табл.
Улеснява заспиването и спокойния сън. Натуралната формула
на Webber Naturals допринася за преодоляване на безсънието
по естествен и безопасен начин. Всяка дъвчаща таблетка
Melatonin + Magnesium доставя 10 mg мелатонин - естествения
хормон на съня и 150 mg магнезий (цитрат) – минерал,
допринасящ за релаксацията на нервната система и
поддържане на мускулната функция.

Дозировка и начин на прием:
По 1 табл. дневно

Дозировка и начин на прием:
По 1 мл. дневно

- 15%

https://www.aptekazdrave.bg/productbg/14130
https://www.aptekazdrave.bg/productbg/14040
https://www.aptekazdrave.bg/productbg/14055
https://www.aptekazdrave.bg/productbg/14111
https://www.aptekazdrave.bg/productbg/14128
https://www.aptekazdrave.bg/productbg/14061
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https://www.aptekazdrave.bg/productbg/12380
https://www.aptekazdrave.bg/productbg/12615
https://www.aptekazdrave.bg/koleden-sapun-zimna-prikazka-260-g
https://www.aptekazdrave.bg/scottish-fine-soaps-aromatizator-za-staya-lariks-i-lavandula
https://www.aptekazdrave.bg/koleden-sapun-merry-christmas-260-g
https://www.aptekazdrave.bg/productbg/12652
https://www.aptekazdrave.bg/bonilash

