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*Кликни на желания продукт, за да закупиш!

NATURAL FACTORS

ВИТАМИНИ ЗАВИТАМИНИ ЗА
ДОБРО ЗДРАВЕДОБРО ЗДРАВЕ

- 15%

https://www.aptekazdrave.bg/productbg/13156?fbclid=IwAR2M4bzTU2jkBoNddA0nd2-Xeun5Dn539lbjT6_y-xKOms32bhG5GOPIiJA
https://www.aptekazdrave.bg/productbg/13393?fbclid=IwAR0zPGcsvV0aBJFO6ThqWI1roEAsFYZGsCb_dI0i0TZG1KdgvQDUEgHzEOM
https://www.aptekazdrave.bg/productbg/13043?fbclid=IwAR3og4NDmwA649Ik6yAgfeBJ13fC7VXTsqQrSq9K-HnXzQwlpFoajRg3vok


www.aptekazdrave.bg

*Кликни на желания продукт, за да закупиш!

- 10% НА ПРО�УКТИ ОТ СЕРИЯ

�ИТНЕС И СПОРТ

apteka.zdrave

BARBEL DREXEL PHYTO ENTWÄSSERUNG
ПРОТИВ ЗАДЪРЖАНЕ НА ТЕЧНОСТИ
120 ТАБЛЕТКИ

BARBEL DREXEL METABOL EIWEISSKOMPLEX
РАСТИТЕЛЕН ПРОТЕИН / СРЕЩУ ЗАГУБА НА
МУСКУЛНА МАСА 
344 ТАБЛЕТКИ

BARBEL DREXEL 
ПРОТЕИНОВ ШЕЙК С ВКУС НА ЯГОДА 
450ГР

стара цена: 37,88 лв.

стара цена: 34,80 лв.

стара цена: 86,97 лв.

34,09 лв.

31,32 лв.

78,27 лв.

BÄRBEL DREXEL
 

https://www.aptekazdrave.bg/productbg/14008
https://www.aptekazdrave.bg/productbg/13960
https://www.aptekazdrave.bg/productbg/13984
https://revita.bg/barbel-drexel


Ибутоп гел е болкоуспокояващ и
противовъзпалителен продукт за
локално приложение при болезнени
дегенеративни ставни заболявания
(артрози), възпалителни ревматични
заболявания на опорно двигателния
апарат

*Кликни на желания продукт, за да закупиш!
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СТАВНИ И МУСКУЛНИ БОЛКИ

ИБУТОП ГЕЛ

БЕСТИФЛЕКСБЕСТИФЛЕКС
ВИСОКА КОНЦЕНТРАЦИЯ НА
КОЛАГЕН ЗА ЗДРАВИ СТАВИ

ИБУТОП КРЕМ
Ибутоп крем е болкоуспокояващ и
противовъзпалителен продукт за
приложение върху кожата. Действа
бързо при ставна и мускулна болка.

стара цена: 8,39 лв.

7,13 лв.
стара цена: 8,39 лв.

7,13 лв.

стара цена: 59,90 лв.

47,92 лв.

https://www.aptekazdrave.bg/bestiflex-12g
https://www.aptekazdrave.bg/bestiflex-bestifleks-sasheta-kh-30broya
https://www.aptekazdrave.bg/bestiflex-bestifleks-osteo
https://www.aptekazdrave.bg/productbg/13848
https://www.aptekazdrave.bg/productbg/13847
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*Кликни на желания продукт, за да закупиш!

ИМУНИТЕТ ЗА ДЕЦА – БЕКУТАН 

стара цена: 22,40 лв.

20,16 лв.

стара цена: 22,40 лв.

20,16 лв.

стара цена: 28,61 лв.

стара цена: 14,73 лв.

стара цена: 28,81 лв.

25,93 лв.

13,26 лв.

25,93 лв.

https://www.aptekazdrave.bg/productbg/15062
https://www.aptekazdrave.bg/productbg/15061
https://www.aptekazdrave.bg/productbg/15060
https://www.aptekazdrave.bg/productbg/15059
https://www.aptekazdrave.bg/productbg/15058


Допринася за елиминирането
на излишните течности от
организма, за нормално
протичане на метаболизма и
за поддържане на нормално
телесно тегло, има
благоприятен ефект при
„портокалова кожа“.

предпазва чернодробните
клетъчни мембрани от атаките
на токсични субстанции,
стимулира регенерацията на
увредените чернодробни
клетки, нормализира функцията
на черния дроб, има
антифибротична активност и
изключителна поносимост.

стара цена: 23,50 лв.

19,98 лв.

*Кликни на желания продукт, за да закупиш!
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ДЕТОКСИКАЦИЯ И ОТСЛАБВАНЕ

подпомага нормалната
чернодробна функция и здравето
на черния дроб,  защитава клетките
от оксидативен стрес
(антиоксидантен ефект и спомага
за поддържане на оптимално
телесно тегло.

ОПТИХЕПАН СЛИМ Х 30 КАПСУЛИ ОПТИХЕПАН Х 30 КАПСУЛИ

стара цена: 21,00 лв.

17,85 лв.

стара цена: 22,00 лв.

18,70 лв.

Хидролесс подпомага
елиминирането на излишните
течности от организма.
 Спомага за поддържане на
нормално телесно тегло.
 Съдейства за елиминиране на
токсичните продукти от обмяната
на веществата.

ХИДРОЛЕСС Х 30 КАПС. ОПТИХЕПАН СЛИМ Х 60 КАПС.

стара цена: 27,00 лв.

22,95 лв.

https://www.aptekazdrave.bg/optikhepan
https://www.aptekazdrave.bg/productbg/13476
https://www.aptekazdrave.bg/khidroless
https://www.aptekazdrave.bg/productbg/13477


стара цена: 17,20 лв.

14,62 лв.

стара цена: 30,60 лв.

26,01 лв.

Вашето решение за справяне със
симптомите на менопауза - горещи
вълни, безпокойство, раздразнителност;
 Поддържане на нормалното състояние
на костите; Нормално функциониране на
нервната система.

Подкрепа при миоми, кисти, мастопатии,
доброкачествени туморни образувания.
Активни съставки: Турта, Невен, Бял равнец,
Полски хвощ, Петопръстник, Котешка
стъпка.

ИНТИМО ХЕЛП Х 14
ВАГИНАЛНИ ТАБЛЕТКИ
Интимохелп възстановява и поддържа
физиологичната стойност на pH във
вагината и по този начин създава
условия за потискане растежа на
бактериите, отговорни за развитието на
бактериална вагиноза и на различни
видове Candida.
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ЖЕНСКО ЗДРАВЕ

*Кликни на желания продукт, за да закупиш!

ИНТИМОХЕЛП ЕМУЛСИЯ
ЗА ИНТИМНА ХИГИЕНА
400 МЛ
Интимна хигиенна грижа под
формата на емулсия, която
успокоява симптомите на
дразнене. Съдържа розова
вода, която действа
успокояващо, като предпазва
от появата на раздразнения.

стара цена: 17,20 лв.

14,62 лв.

ФОРМУЛА ЗА ГИНЕКОЛОГИЧНА
ПОДКРЕПА ТИНКТУРА 100 МЛ.

КЛИМЕНУМ ПРИ МЕНОПАУЗА
Х 28 + 28 ТАБЛЕТКИ

стара цена: 16,30 лв.

14,67 лв.

https://www.aptekazdrave.bg/productbg/14211
https://www.aptekazdrave.bg/intimo-khelp-vaginalni-tabletki
https://www.aptekazdrave.bg/klimenum
https://www.aptekazdrave.bg/bioherba-formula-za-ginekologichna-podkrepa-tinktura-100-ml


 - при колики при новородени и бебета;
 - за поддържане на нормалната чревна
микрофлора;
 - за поддържане на доброто състояние на
стомашно-чревния тракт;
 - за поддържане на баланса на чревната
микрофлора при прием на антибиотици.

Биофлорa допринася за нормална чревна
среда/микрофлора и стомашно-чревен
комфорт.

Probio Balance съдържа по-голям брой
полезни чревни бактерии в сравнение с
много други формули и може да се прилага
безопасно, тъй като не може да се
предозира.

БИО БАЛАНС БЕЙБИ Х 10 САШЕТА
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ДОБРО ЧРЕВНО ЗДРАВЕ

*Кликни на желания продукт, за да закупиш!

МАГНАЛАБС БИОТОН В КАПС. Х 30

Биотон Б е синбиотик – съчетание от
пробиотични бактерии и пребиотик.
Пребиотикът създава благоприятна среда за
пробиотичните бактерии, а пробиотичните
бактерии са полезни бактерии, които се
заселват в червата.

АРОМАНИЯ БИОФЛОРА X 20 КАПС. CALIVITA ПРОБИО БАЛАНС
Х 60 ДЪВЧАЩИ ТАБЛ.

стара цена: 16,20 лв.

14,58 лв.
стара цена: 14,85 лв.

13,37 лв.

стара цена: 65,30 лв.

62,04 лв.
стара цена: 12,15 лв.

10,94 лв.

https://www.aptekazdrave.bg/bio-balans-bejbi-6m
https://www.aptekazdrave.bg/productbg/13539
https://www.aptekazdrave.bg/bioton-v
https://www.aptekazdrave.bg/calivita-probio-balans-60-dvchasshi-tabl


стара цена: 15,00 лв.

12,00 лв.

Ибупром Синус намалява главоболието
причинено от възпаление на синусите,
облекчава напрежението в синусите и
отпушва носа.

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.

КАФЕТИН МЕНСТРУАЛ 200 МГ.
Х 10 ТАБЛЕТКИ
Кафетин менструал е ефективно
обезболяващо средство с бързо действие.
Използва се за облекчаване на болезнена
менструация.
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ЖИВЕЙ БЕЗ БОЛКА

*Кликни на желания продукт, за да закупиш!

КАФЕТИН ФОРТЕ 400 МГ 
Х 10 ТАБЛЕТКИ
Кафетин форте е комбинирано
противоболково лекарство. Може да се
използва при главоболие, зъбобол, мигрена,
следоперативна и посттравматична болка,
невралгия, ишиалгия, мускулни и менструални
болки.

стара цена: 7,90 лв.

7,11 лв.

ЛЕКАДОЛ КОМПЛЕКС Х 10 ТАБЛЕТКИ ИБУПРОМ СИНУС Х 24 ТАБЛ. 

стара цена: 5,70 лв.

5,13 лв.

стара цена: 11,20 лв.

10,08 лв.

https://www.aptekazdrave.bg/ibuprom-sinus
https://www.aptekazdrave.bg/productbg/14172
https://www.aptekazdrave.bg/productbg/13508
https://www.aptekazdrave.bg/productbg/14173


стара цена: 16,50 лв.

13,20 лв.

Ранисептол слънце спрей пяна е подходяща
при зачервена и раздразнена от термални и
слънчеви въздействия кожа. След излагане
на слънце, солариум или комбинация
слънце и хлор.

Фенистил гел облекчава сърбеж и
дискомфорт свързан с кожни реакции като
кожни обриви, уртикария, ухапвания от
насекоми, слънчеви изгаряния.

ПАНТЕНОЛ ГЕЛ И СПРЕЙ 

Пантенол помага за заздравяване на кожата
след слънчеви и термични изгаряния.
Успокоява раздразненията, намалява
зачервяванията и облекчава усещането за
парене.
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РЕГЕНЕРАЦИЯ НА КОЖАТА СЛЕД ИЗГАРЯНЕ

*Кликни на желания продукт, за да закупиш!

КАНАДЕРМ РЕГЕНЕРАЦИЯ КРЕМ 75МЛ

Доказано Ефективен Крем за възстановяване
на кожата след химични и термични
изгаряния. За превенция на стрии и белези, и
за премахване на вече образували се.

стара цена: 16,00 лв.

14,40 лв.

ФЕНИСТИЛ ГЕЛ 30 ГР. ИЛИ 50 ГР. РАНИСЕПТОЛ 

стара цена: 13,53 лв.

10,82 лв.

стара цена: 15,32 лв.

13,79 лв.

https://www.aptekazdrave.bg/productbg/14307
https://www.aptekazdrave.bg/productbg/14306
https://www.aptekazdrave.bg/productbg/14306
https://www.aptekazdrave.bg/productbg/14306
https://www.aptekazdrave.bg/regenerirassh-krem-za-sukha-i-chuvstvitelna-kozha-cannaderm-regeneration
https://www.aptekazdrave.bg/raniseptol-slnce-sprej-pyana-150-ml


стара цена: 35,50 лв.

28,40 лв.
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*Кликни на желания продукт, за да закупиш!

ВИЗИКОД – ЗА ДОБРО ЗРЕНИЕ ПРИ ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ 

стара цена: 24,20 лв.

19,36 лв.

https://www.aptekazdrave.bg/productbg/14571
https://www.aptekazdrave.bg/productbg/14572
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*Кликни на желания продукт, за да закупиш!

LIP SMACER – БАЛСАМИ ЗА УСТНИ ЗА ДЕЦА 

стара цена: 4,80 лв.

4,08 лв.

стара цена: 4,80 лв.

4,08 лв.

стара цена: 4,80 лв.

4,08 лв.

стара цена: 4,80 лв.

4,08 лв.

https://www.aptekazdrave.bg/lip-smacker-lip-smaker-balsam-za-ustni-disney-princess-ariel
https://www.aptekazdrave.bg/lip-smacker-lip-smaker-balsam-za-ustni-disney-princess-cinderella
https://www.aptekazdrave.bg/lip-smacker-lip-smaker-balsam-za-ustni-disney-princess-rapunzel
https://www.aptekazdrave.bg/lip-smacker-lip-smaker-balsam-za-ustni-disney-princess-snow-white

