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ВСИЧКИ ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ С МАРКА  Bärbel Drexel

*Кликни на желания продукт, за да закупиш!

- 15 %
ПРЕЗ МАЙ

https://www.aptekazdrave.bg/manifacturerbg/852
https://www.aptekazdrave.bg/manifacturerbg/852


apteka.zdrave

стара цена: 18,63 лв. стара цена: 35,15 лв.

16,77 лв. 31,64 лв.

www.aptekazdrave.bg

*Кликни на желания продукт, за да закупиш!

АЛЕРГАМИН КАПСУЛИ ПРИ АЛЕРГИЯ ЕКСАЛЕР СПРЕЙ ПРОТИВ ДОМАШНИ
МИКРОКЪРЛЕЖИ И АКАРИАлергамин е подходящ за хора с

алергичен, сезоннен ринит (сенна хрема) и
астма.
Алергамин не повлиява вашата
концентрация и не са необходими
специални предпазни мерки.

ExAller премахва 99% от алергичните акари
за домашен прах, които живеят в килими,
мека мебел и матраци.
Алергиите се облекчават само след едно
приложение. 
ExAller може да се използва безопасно при
деца от 3 години.

ПРЕБОРИ АЛЕРГИЯТА

стара цена: 7,80 лв. стара цена: 38,00 лв.

7,02 лв. 34,20 лв.

ДЕРМОДРИН МАЗ ПРИ СЪРБЕЖ И
АЛЕРГИИ

КВЕРЦИАТИН КАПСУЛИ 500МГ Х 50
ТАБЛЕТКИ

Антихистаминово и антиалергично
средство против сърбеж и за локално
облекчаване на болката при алергии и
кожни заболявания. Той е подходящ и за
употреба при ухапвания от насекоми, леки
изгаряния и слънчева алергия, както и при
кожни реакции на свръхчувствителност.

Кверцетин има силно действие на
антиоксидант, оказва
противовъзпалителен ефект, понижава
нивата на лошия холестерол и облекчава
симптомите на алергия.

https://www.aptekazdrave.bg/alergamin-alergamin-kaps-kh-30
https://www.aptekazdrave.bg/dermodrin-maz-30g
https://www.aptekazdrave.bg/productbg/13484
https://www.aptekazdrave.bg/productbg/12168
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АХ, ТАЗИ ПРОЛЕТНА УМОРА

*Кликни на желания продукт, за да закупиш!

стара цена: 11,20 лв. стара цена: 12,67 лв.

9,30 лв. 11,40 лв.

BIOFAR ЕНЕРГИЯ Q10 ДИРЕКТ
САШЕТИ Х 14

ЦЕТЕБЕ АКТИВ ВИТАМИН С + ЦИНК
ТАБЛЕТКИ ЗА СМУЧЕНЕ 

Biofar Енергия Q10 директ сашета предлага
иновативна формула с висока
бионаличност, чиито активни съставки
допринасят по-специално за намаляване
на умората и за нормален енергиен
метаболизъм
При силна умора, намалена концентрация,
усилен умствен труд и при физическо
натоварване.

Cetebe Active Vitamin C + Zink представлява
ефективна комбинация от важния
микроелемент цинк и оптимална дневна
доза витамин C. Витамин C и Цинк
допринасят за нормалната функция на
психичната функция, нервната система и
производството на енергия.

стара цена: 27,30 лв. стара цена: 11,00 лв.

24,57 лв. 9,90 лв.

NATURAL FACTORS ВИТАМИН В12
(МЕТИЛКОБАЛАМИН) 1000 MCG X 90
СУБЛИНГВАЛНИ ТАБЛЕТКИ

ОМЕГА ВИТА ВИТАМИН C КАПКИ 30МЛ

Витамин В12 е водоразтворим витамин,
съдържащ се главно в животински продукти.
Необходим е за различни жизнени процеси,
включително производството на енергия,
функционирането на нервната система,
производството на генетичен материал ДНК
и РНК, и др.

Хранителна добавка с бързо усвоима
формула. Подпомага ефективната работа
на имунната система. Притежава
антиоксидантен и тонизиращ ефект над
организма. Поддържа нормалната
киселинност на стомаха.

https://www.aptekazdrave.bg/productbg/14304
https://www.aptekazdrave.bg/productbg/13043
https://www.aptekazdrave.bg/productbg/14465
https://www.aptekazdrave.bg/productbg/14809


apteka.zdravewww.aptekazdrave.bg

ПАМЕТ И КОНЦЕНТРАЦИЯ

*Кликни на желания продукт, за да закупиш!

стара цена: 76,00 лв. стара цена: 57,20 лв.

68,40 лв. 51,48 лв.

ЕСПРИКО СУСПЕНЗИЯ 4 МЛ Х 30
САШЕТА

CALIVITA ОМЕГА 3 КОНЦЕНТРАТ,
МАСЛО ОТ АНШУА Х 100 МЕКИ КАПС.

Esprico сашета e за деца със синдром на
дефицит на вниманието и хиперактивност
(AD(H)D). Формулата с Омега 3, Омега 6,
магнезий и цинк благоприятства
балансираното и уравновесено поведение,
както и поддържането на нормална
концентрация. Подпомага нормалната
функция на мозъка. Предназначен за деца
над 5-годишна възраст.

CaliVita Омега 3 Концентрат- спомагат за
поддържане на нормално ниво на мастите
в кръвта и нормално кръвно налягане,
имат противовъзпалително действие,
подпомагат нормалните функции на
нервната система, мозъка и зрението.

стара цена: 17,50 лв. стара цена: 5,50 лв.

15,75 лв. 4,95 лв.

МАГНАЛАБС СЕЛЕГАН ПЛЮС Х 30
КАПСУЛИ

BIOHERBA ГИНКО БИЛОБА 50 МЛ.

Селегал Плюс е формула с максимален ефект
за добра памет и концентрация. Допринася
за нормално кръвооросяване на мозъка и
крайниците. Подпомага мозъчните функции -
памет и умствена активност. Подходящ за
хора страдащи от студени карайници.
Предпазва клетките от оксидативния стрес.
Подходящ при шум в ушите. Укрепва
имунната система.

Bioherba Гинко билоба тинктурадейства
благоприятно върху нервната система.
Може да се използва в диетични режими
при световъртежи, слабо оросяване на
мозъка и капилярите, разширени вени,
хемороиди.

https://www.aptekazdrave.bg/productbg/12333
https://www.aptekazdrave.bg/bioherba-ginko-biloba-tinktura-50-ml
https://www.aptekazdrave.bg/productbg/14931
https://www.aptekazdrave.bg/calivita-omega-3-koncentrat-maslo-ot-anshua-kh100-meki-kapsuli
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СПРИ БОЛКАТА, ВЕДНАГА!

*Кликни на желания продукт, за да закупиш!

стара цена: 5,70 лв. стара цена: 7,90 лв.

4,56 лв. 6,32 лв.

КАФЕТИН МЕНСТРУАЛ 200 МГ. Х 10
ТАБЛЕТКИ

КАФЕТИН ФОРТЕ ПРИ СИЛНА БОЛКА
Х 10 ТАБЛЕТКИ

Кафетин менструал е ефективно
обезболяващо средство с бързо действие.
Използва се за облекчаване на болезнена
менструация.

Кафетин форте таблетки представлява
комбинирано противоболково лекарство
за симптоматично и краткотрайно лечение
на болки като главоболие, зъбобол,
мигрена, следоперативна и
посттравматична болка, невралгия,
ишиалгия, мускулни и менструални болки.

стара цена: 7,69 лв. стара цена: 10,58 лв.

6,92 лв. 9,52 лв.

НУРОФЕН ФОРТЕ 400 МГ. Х 12 ТАБЛ. ЛЕКАДОЛ КОМПЛЕКС Х 10 ТАБЛЕТКИ
Бързо и ефективно облекчава главоболие от
различен произход (напр. мигрена),
менструални болки, болки в гърба, мускулни
болки, зъбобол, невралгични болки,
симптоми на простуда и грип.

Лекадол Комплекс се използва за временно
облекчаване на лека до умерена болка,
свързана с мигрена, главоболие, болка в
гърба, менструална болка, зъбобол,
ревматична и мускулна болка, симптоми на
настинка и грип, възпалено гърло и
повишена температура.

https://www.aptekazdrave.bg/productbg/14173
https://www.aptekazdrave.bg/productbg/14172
https://www.aptekazdrave.bg/nurofen-forte
https://www.aptekazdrave.bg/productbg/13508
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БЕЗ ГЪБИЧКИ ПО НОКТИТЕ И КРАКАТА

*Кликни на желания продукт, за да закупиш!

стара цена: 39,90 лв. стара цена: 33,14 лв.

31,92 лв. 29,83 лв.

НОВО-НЕЙЛ ЕМТРИКС ПРИ ГЪБИЧКИ
ПО НОКТИТЕ 10 МЛ.

ПОЛИНЕЙЛ ЛАК ЗА НОКТИ 80МГ 3.3МЛ

Ново-Нейл Емтрикс е продукт,
предназначен за лечение на онихомикоза
(гъбична инфекция на ноктите) или
псориазис. Подобрява външния вид на
ноктите, които са деформирани или с
променен цвят.

Полинейл 80 mg/g лечебен лак за нокти е
широко прилагано противогъбично
средство (антимикотичен продукт с широк
спектър на действие) за локално
приложение върху ноктите на ръцете,
ноктите на краката и кожата в
непосредствена близост.

стара цена: 31,26 лв. стара цена: 10,66 лв.

25,01 лв. 9,59 лв.

МИКОДЕФЕН 8% ЛЕЧЕБЕН ЛАК ЗА
НОКТИ 6,6 МЛ

ЕКЗОДЕРИЛ КРЕМ ПРИ ГЪБИЧКИ ПО
КОЖАТА И НОКТИТЕ

Микодефен 8% лечебен лак за нокти е
предназначен за лечение на гъбични
инфекции на ноктите. Активното вещество
циклопирокс прониква през нокътната
плочка и оказва фунгициден ефект върху
всички основни причинители на гъбични
заболявания по ноктите.

Екзодерил е комплексно решение при
гъбични инфекции. Екзодерил крем убива,
а не просто спира развитието на гъбичните
инфекции, причинени от дерматофити, на
които се дължат по-голяма част от случаите
на гъбични инфекции по кожата и ноктите.

https://www.aptekazdrave.bg/polinejl-lak-za-nokti-80mgml-33ml
https://www.aptekazdrave.bg/ekzoderil-krem
https://www.aptekazdrave.bg/productbg/14932
https://www.aptekazdrave.bg/novo-nejl-emtriks-pri-gbichki-po-noktite-10-ml


58,41 лв.
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РАЗШИРЕНИ ВЕНИ

*Кликни на желания продукт, за да закупиш!

АСКЕТОН ПРОМО ПАКЕТ
ПРИ РАЗШИРЕНИ ВЕНИ И
ОТЕКЛИ КРАКА

Аскетон промо пакет при
разширени вени и отекли
крака. Аскетон подпомага
поддържането на добро
кръвообращение, оказва
благоприятен ефект върху
венозната кръвоносна
система, като помага за
устойчивостта на малките
кръвоносни съдове и по добър
венозен тонус.

https://www.aptekazdrave.bg/productbg/14941
https://www.aptekazdrave.bg/productbg/14941


БЕЗ ГЪБИЧКИ ПО НОКТИТЕ И КРАКАТА

*Кликни на желания продукт, за да закупиш!

стара цена: 16,50 лв.

13,20 лв.
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ИНХАЛАТОРИ

*Кликни на желания продукт, за да закупиш!

стара цена: 117,38 лв.

105,64 лв.

ZANO INSPIRE КОМПРЕСОРЕН ИНХАЛАТОР ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ
Zano Inspire е компресорен инхалатор, който осигурява ефективна аерозолна
терапия с медикаменти, предназначени за лечение на бронхит, астма, алергии
и други респираторни заболявания.

стара цена: 109,90 лв.

98,91 лв.

PIC AIRCUBE УНИВЕРСАЛЕН ИНХАЛАТОР
Създадена след множество клинични проучвания, патентованата чашка
осигурява значително по-бърза и по-ефективна аерозолна терапия. Внедрена е
ексклузивната технология Diamond Jet, гарантираща по-равномерна и
пълноценна небулизация (инхапиране с помощта на маска или под палатка):
медикаментът преминава през четири, независими от въздушния поток канали.

https://www.aptekazdrave.bg/zano-inspire-kompresoren-inkhalator-za-deca-i-vzrastni
https://www.aptekazdrave.bg/universalen-inkhalator-pic-airspinny


6 ДОМАШНИ ЛЕКА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА
УХАПВАНИЯ ОТ КОМАРИ6 ДОМАШНИ ЛЕКА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА

УХАПВАНИЯ ОТ КОМАРИ
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*Кликни върху статията, за да я прочетеш цялата

https://www.aptekazdrave.bg/blog/article/264

