


LR по света
Коледа по света
Наближава Рождество Христово – празникът, който се отбелязва по целия свят
и ни обединява. Празник, свързан с различни обичаи и носещ много радост.
Като международна компания LR е „у дома си“ в 28 страни по света.
Искате ли да разберете кои страни са част от семейството на LR и как
празнуват те Коледа? Празниците са чудесен повод да се отправим на
голямо пътешествие с LR и да научим повече за коледните традициите по света!

На Коледа всеки мисли за любимите си хора, а нашата мисъл и грижа е за вас.
Предлагаме ви огромно разнообразие от подаръци – изискани, празнични, класически
или лимитирани. От всяка страна идва по една вдъхновяваща идея за красиво опакован  
подарък. Подарете на себе си и на близките си подаръци, носещи наслада за сетивата и  
подкрепящи благосъстоянието; подаръци, вдъхновени от традициите и носещи коледния дух.
И не на последно място: купувайки подарък, правите добро. LR ще дари по 2 лв. на LR Global Kids Fund за всеки 
продаден продукт, означен със символа на инициативата, за да могат децата в неравностойно положение да имат 
шанс за по-добър живот.

Нашите
атрактивни
подаръчни
опаковки



    3

За всеки продаден комплект, 

означен с този символ, LR 

дарява по 2 лв. на LR Global 

Kids Fund

ДАРЕНИЕ
2 лв.



Всичко най-добро 
за любимите хора
Подарете на най-близките си хора нашата Aloe Vera Box за специална 
грижа, за да сте сигурни, че винаги ще бъдат добре защитени. Кутията 
съдържа тройна специална грижа за цялото тяло, която обгръща 
кожата със защитен филм. Бързо действащият спрей за спешна помощ 
Aloe Vera успокоява, охлажда и регенерира. Хидратиращият гел-
концентрат Aloe Vera освежава нуждаещата се от хидратация кожа, а 
Защитаващият крем с прополис Aloe Vera я отпуска и укрепва 
бариерите на изтощените зони.

Очакване, 
изпълнено 
с копнеж

Гърция�
2017

На островите в Егейско море може да 
наблюдавате много интересен обичай: 
вместо коледно дърво с лампички се 
украсява малка лодка. Това се прави 
заради моряците, които и днес също 
продължават да пътуват с търговските 
кораби и прекарват много време 
в открито море – за да се върнат живи 
и здрави у дома. С въвеждането на 
коледната елха този традиционен 
обичай за закрила на моряците е 
позабравен, но в някои гръцки градове 

продължава да се 
изпълнява на 

централните 
площади.



LR ALOE VIA

14,40 лв.Спестявате
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94,30 лв.

79,90 лв.

Сума на единичните цени

Промоционална цена 
за комплект

20726   

Предимството на подаръка

Aloe Vera с прополис · 100 мл
Aloe Vera концентрат · 100 мл
Aloe Vera спрей за спешна помощ 
в удобна опаковка от 150 мл
(Специалната опаковка се предлага 
само в комплекта)

Aloe Vera Box
за специална грижа



19,90 лв.Спестявате

169,80 лв.

149,90 лв.
Сума на единичните цени
Промоционална цена 
за комплект

80485   

2 x 60 капсули | 33,5 г 

| 80370   

85,90  лв.

63,90 лв.
(426,00 лв. за 100 г)

За вашето 
благосъстояние
В Унгария вярват, че виното има магически сили. Но 
продуктите на LR също притежават сила и тя е да 
подаряват благосъстояние. Пример за това е 
специалният комплект Aloe Vera Feel Good Box Sivera 
с двоен комплект гел за пиене Алое Вера с коприва и 
подарък хидратиращ гел-концентрат Aloe Vera 
в атрактивна подаръчна кутия.
За любимите ви хора само най-доброто: за подкрепа – 
Probiotic 12 с подарък LR пакет кърпички, и за 
имунната система – двоен комплект капсули Cistus 
Incanus* с подарък топъл LR кръгъл шал за студените 
дни.

*    Витамин C и цинк допринасят за нормална 
функция на имунната система.

Probiotic12

Магически сили
Унгария�

2017

2 x Cistus Incanus капсули 

LR кръгъл шал

Подарък

LR пакет кърпички

Подарък

ДАРЕНИЕ

В Унгария 27 декември е посветен на 
виното. Много семейства донасят вино 
в църквата, за да бъде осветено от 
свещеника. Вярва се, че то притежава 
магически сили, че може да лекува болни 
хора и животни и че ще осигури богата 
реколта от вино, ако отново бъде налято 

в пълните бъчви.

2 лв.

Предимството на подаръка

+  ПОДАРЪК LR кръгъл шал  
(размери: 34 x 25 см)

Препоръчителен прием:
1 капсула дневно

30 капсули / 15 г

+ ПОДАРЪК LR пакет кърпички



8,10 лв.Спестявате

LR ALOE VIA
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80713   

143,00 лв.

134,90 лв.
Сума на единичните цени
Промоционална цена 
за комплект

Подарък ДАРЕНИЕ
2 лв.

Предимството на подаръка

Aloe Vera Хидратиращ  
Гел-концентрат

2 x Гел за пиене  
Алое Вера с коприва
(всеки по 1000 мл)

Aloe Vera
Feel Good Box Sivera

+ ПОДАРЪК Aloe Vera Хидратиращ 
гел-концентрат | 100 мл



+

+

6,80 лв.С всеки комплект 
спестявате

LR ALOE VIA

LR ALOE VIA

LR ALOE VIA

76,70 лв.

69,90 лв.
Сума на единичните цени
Промоционална цена 
за комплект

20430   

20431   

Златни времена 
за вашата кожа!

Златен 
талисман

Чехия�и�Слов
акия� 2017

Aloe Vera Комплект за 
грижа за мъжа I

Aloe Vera Комплект за 
грижа за мъжа II

В атрактивна

коледна

подаръчна

опаковка

Wilkinson Sword Xtreme 
3 Sensitive Еднократна 
самобръсначка, 4 бр.

Подарък

Независимо дали очаквате Младенеца, Дядо Коледа или както в Чехия и 
Словакия „златното прасенце“, чакането ще е много по-приятно с 
оптимална грижа за кожата.
За мъжете това означава нежно бръснене с успокояващата пяна или гела 
Aloe Vera и след това грижа с афтършейв балсама. Към комплекта 
получавате като подарък и самобръсначка Hydro 5 Wilkinson Sword.
А за дамите: ZEITGARD Anti-Age System за оптимална подготовка на 
кожата за дълготраен успех в грижата срещу стареене и продуктите 
ZEITGARD Beauty Diamonds, които завършват програмата. За да 
съхранявате вашите продукти за грижа, ви подаряваме висококачествен 
LR несесер в празничен сребрист цвят.

Този, който на 24 декември чака търпеливо 
и продължи да пости до вечерята, ще види 
вечерта „златно прасенце“ на стената. 
Смята се, че то носи щастие и радост през 
новата година и е широкоразпространена

традиция в Чехия и Словакия.

Предимството на подаръка

Aloe Vera Афтършейв Балсам | 100 мл
Aloe Vera Анти-стрес Крем | 100 мл

Aloe Vera Комплект за грижа за мъжа

+ ПОДАРЪК Wilkinson Sword Xtreme 3 
Sensitive еднократна самобръсначка, 4 бр.

Комплект I с Успокояваща кожата 
пяна за бръснене | 200 мл
Комплект II с Успокояващ 
кожата гел за бръснене | 150 мл



34,80 лв.Спестявате

159,80 лв.С всеки комплект
спестявате
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779,70 лв.

619,90 лв.

Сума на единичните цени 
всеки комплект

Промоционална цена 
за комплект

71006   

71007   

224,70 лв.

189,90 лв.
Сума на единичните цени
Промоционална цена 
за комплект

28135   
Комплект LR ZEITGARD
Beauty Diamonds

LR несесер

Подарък

LR ZEITGARD Anti-Age System

калъф

Подарък

В атрактивна

коледна

подаръчна

опаковка

Предимството на подаръка

ДАРЕНИЕ
2 лв.

Предимството на подаръка

ZEITGARD 2
Околоочен серум | 30 мл
+ ПОДАРЪК калъф

Комплект за хидратиране

Комплект за реструктуриране
с хидратиращ крем-гел | 50 мл

с реструктуриращ крем-гел | 50 мл

Дневен крем | 50 мл
Нощен крем | 50 мл
Околоочен крем | 30 мл

+  ПОДАРЪК LR несесер  
(размери: 29 x 19 x 13 см)



100 мл | 30068   

64,90 лв.

50 мл | 30042   
76,90  лв.

64,90 лв.

Luxury Home
Light of Christmas

Бляскави часове

Дания�
2017

Karolina by Karolina Kurkova
Winter Edition
Парфюм

LR ароматна торбичка

Подарък

Лимитирано

Лимитирано

Според датския обичай украсяването на 
дома е един от най-специалните моменти 
на Коледа. Изключително уютна атмосфера 
придават многобройните свещи. Когато те 

засияят и на елхата и озарят звездите, 
които я украсяват, и когато навсякъде

се разнесе аромат на Коледа, 
започват бляскавите часове.

Луксозен аромат за дома
•  Разпръсква усещане за 

топлина и светлина през 
мрачните зимни дни

•  Елегантен топъл аромат: 
дървесен, цветен, пикантен

•  Топла, чувствена аура – от горчив 
портокал, орхидея, нероли, 
сандалово дърво и гурме-нотки

• С лек блестящ ефект върху кожата

Нашият съвет: Може да напръскате 
ароматната торбичка с любимия 
си парфюм и да я поставите 
да ухае приятно например в 
чантата ви или в гардероба.

+ ПОДАРЪК LR ароматна торбичка
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69026   

99,90 лв.

Бляскави 
моменти
Искрящ блясък носи не само 
празничната украса у дома, но и нашите 
идеи за подарък като бляскавата 
лимитирана гривна Infinity с кристали 
Swarovski и ексклузивен дизайн от LR със 
символа за безкрайност. Това е 
впечатляващо бижу, което ще привлече 
вниманието към дамата, която го носи. 
Зимното издание на изключителния 
аромат Karolina Kurkova допълва 
бляскавото излъчване, а към него 
получавате и LR ароматна торбичка като 
подарък. Стилният и чувствен аромат за 
дома „Light of Christmas“ носи усещане за 
топлина и светлина.

Infinity Гривна 
с кристали Swarovski

Лимитирано

Ново

• Ексклузивен дизайн от LR
• Елегантна двойна верижка
• Дължина на гривната: 18 см  

(+ 4 см удължение)
• Изработена от благородна 

стомана с кристали Swarovski
• Със символа за безкрайност
• В подаръчна кутия



1 | 10342-53  Rusty Red
2 | 10342-54  Luxury Green

5,5 мл   

12,90 лв.

Перфектен завършек на 
празничната ви визия

LR Colours True Colour 
Лак за нокти

Само най-доброто 
за празника

Франция�
2017

Лимитирано

Ново

Франция е прочута със своите 
деликатеси и, разбира се, на Коледа се 
сервира само най-доброто. Така за 
празничната трапеза в много части на 
Франция се подготвя богато угощение 
„le réveillon“ от различни основни ястия 
и десерти. За събиранията със 

семейството и приятелите всички 
се обличат много шик, а 

дамите слагат луксозен 
грим. Все пак човек се 

храни и с очи.

•  Перфектно покритие, брилянтно 
бляскав завършек, наситени 
цветове, дълготрайност

•      Професионална четка, която 
пасва на формата на нокътя за 
прецизно нанасяне на цвета 
само с едно движение



16,40 лв.С всеки комплект 
спестявате
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6 x 1,5 г | 10439   

49,90 лв.

96,30 лв.

79,90 лв.

Сума на единичните цени  
всеки комплект
Промоционална цена 
за комплект

10437   

10438   

или

Пленително 
красиви за 
празника
Искате да бъдете бляскави и очарователни на празника? 
Подготвили сме две перфектни визии за вас, за да 
изглеждате привлекателно и изискано. Ако предпочитате 
бляскава визия в бронзови тонове, комбинирайте 
блестящите червеникави нюанси от палитрата с червилото 
Dramatic Red Matte и спиралата Extreme Volume. Ако 
харесвате по-скоро бляскава визия в златисти тонове, 
комбинацията от топлите златисти нюанси от палитрата, 
червилото Fundamental Nude Matte и спиралата Extreme 
Volume със сигурност ще привлече погледите към вас. Към 
комплекта за празничната ви визия ще получите и 
златисторозова козметична чантичка, за да може да носите 
продуктите винаги със себе си и да освежите грима си по 
всяко време. Завършете перфектната си визия с лаковете за 
нокти Rusty Red или Luxury Green.

LR COLOURS Комплекти за празнична визия

Лимитирано

Ново

LR козметична чантичка

Подарък

LR Colours Палитра сенки 
за очи Statement Look

Предимството на подаръка

• 6 бляскави металически нюанса, 
с включен апликатор

• В практична палитра
• Удобна за носене винаги и навсякъде с вас

Нашите съвети за красота:
С навлажнена четка ще постигнете 
още по-наситени цветове.
С бляскавите тонове може да придадете 
и страхотен отблясък на устните.

Палитра сенки за очи Statement Look
Спирала Extreme Volume
+ ПОДАРЪК LR козметична чантичка  
(размери: 19 x 15 x 1 см)

Комплект Glamorous Bronze Look

Комплект Golden Statement Look
с червило Dramatic Red Matte

с червило Fundamental Nude Matte



6,80 лв.Спестявате

125 мл | 80361   
88,90  лв.

65,90 лв.
(52,72 лв. за 100 мл)

65,70 лв.

58,90 лв.
Сума на единичните цени
Промоционална цена 
за комплект

LR ALOE VIA
20326   Детски песни 

отварят сърцата

Кипър�
2017

Aloe Vera Комплект за бебето

В атрактивна

коледна

подаръчна

опаковка

LR пакет кърпички

Подарък

Ако времето е слънчево и топло, в Кипър 
много деца минават по улиците, като 
звънят с малки звънчета и пеят 
традиционни песни, за което са 
възнаградени с лакомства. Те прекарват 
святата нощ със
семействата си и 
отиват заедно на 
църква.

Предимството на подаръка

+ ПОДАРЪК LR пакет кърпички

Colostrum Direct
Препоръчителен прием:
8 мл дневно

Sensitive Крем против подсичане | 100 мл
Sensitive Измиващ лосион и шампоан 
| 250 мл
Sensitive Крем за лице и тяло 
| 100 мл

Colostrum е натурален продукт с най-високо ниво на 
качеството и без добавки. При натуралните продукти е 
нормално да се наблюдават известни разлики във вида и вкуса.



8,10 лв.Спестявате

LR ALOE VIA     
15*

143,00 лв.

134,90 лв.
Сума на единичните цени
Промоционална цена 
за комплект

80712   с вкус на праскова

Ценна грижа
за малки и големи
Използвайте възможността на Коледа да подарите най-добрата грижа за най-малките. 
Препоръчваме ви бебешката серия LR Aloe Via с ценни натурални растителни 
биоекстракти, които защитават и подхранват деликатната кожа на бебетата и децата.
Aloe Vera Feel Good Box също ви дарява грижа: с двойния комплект гел за пиене Алое 
Вера с вкус на праскова без добавена захар* и с 98% чист гел от листата на Алое Вера. 
А към него получавате като подарък хидратиращия гел-концентрат Aloe Vera.
Подкрепа предлага и Colostrum – уникалното по състав първо мляко, което осигурява 
всичко необходимо на 
новороденото теленце, 
за да оцелее, и с което 
получавате ценни 
вещества за вашето 
благосъстояние. 
А получавате и подарък 
– LR пакет кърпички.

Подарък
Алое Вера съдържа естествена захар

ДАРЕНИЕ
2 лв.

Предимството на подаръка

Aloe Vera Хидратиращ гел-концентрат

2 x Гел за пиене Алое Вера 
с вкус на праскова (всеки по 1000 мл)

+ ПОДАРЪК Aloe Vera
Хидратиращ гел-концентрат | 100 мл

Aloe Vera Feel Good Box



51,90 лв.Спестявате

LR MICROSILVER

75 мл | 25051   

32,90 лв.
(43,87 лв. за 100 мл)

251,80 лв.

199,90 лв.
Сума на единичните цени
Промоционална цена 
за комплект

LR ръкавици за смартфон

Подарък

Colostrum Compact, двоен комплект

„Sinterklaas“  
идва по море

Бенелюкс�
2017

ДАРЕНИЕ
2 лв.

Наричат го „Sinterklaas“, „Kerstmann“ или 
„Kleeschen“ – в зависимост дали сме в 
Белгия, Нидерландия или Люксембург. 
Със своя помощник Черен Петър той 
известява настъпването на коледните 
празници от лодка или кораб, носи 
подаръци и малки и големи го очакват  
  с нетърпение под открито 

небе.

Предимството на подаръка

Особено подходящ за 
бързо почистване на 
ръцете, когато нямате 
вода на разположение.

PLUS Гел за ръце

+ ПОДАРЪК LR ръкавици за смартфон, 
размер S 80486 / размер L 80576   



LR ALOE VIA
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30 мл | 80326   
43,90  лв.

32,90 лв.
(109,67 лв. за 100 мл)

10 мл | 31004   

16,90 лв.
(169,00 лв. за 100 мл)

Чувствайте се добре
дори и при лошо време
Очаквате Sinterklaas? Тогава е добре да разполагате с 
някои малки помощници, които да направят чакането 
под открито небе по-приятно и да ви осигурят защита 
от влиянията на околната среда. Гелът за ръце 
MICROSILVER PLUS предлага антибактериално 
почистване, когато сте навън. Маслото за устни за 
грижа през зимата Aloe Vera прави устните меки и 
гладки. Капсулите Colostrum ви подкрепят през 
студеното време от годината, а за топли ръце се грижат 
ръкавиците за смартфон – подарък към двойния 
комплект. Спреят Cistus Incanus1 със сила от природата 
идва на помощ на съпротивителните сили на 
организма ви. По този начин сте отлично подготвени 
да прекарвате време навън през зимата.

LR пакет кърпички

Подарък

Лимитирано

Ново

Aloe Vera
Масло за устни
за грижа през зимата

Витамин C допринася за нормалната функция на 
имунната система.

Cistus Incanus спрей
86% екстракт от Cistus Incanus
Препоръчителна дозировка:
3 х 3 впръсквания дневно

+ ПОДАРЪК LR пакет кърпички

• Богата подхранваща 
формула с масло от шеа, 
Алое Вера и витамин E

• Дарява дълготрайна
 хидратация за осезаемо
 меки и нежни устни
•  Създава защитен филм,  

с който предпазва устните  
от изсушаване и напукване



1 | LR MICROSILVER PLUS 2 | LR ZEITGARD Serox 3 | LR DELUXE

10 x 1,4 г | 25091   

5,90 лв.
(42,14 лв. за 100 г)

15 мл | 28240   

76,90 лв.
(512,67 лв. за 100 мл)

10 мл | 11122   

49,90 лв.
(499,00 лв. за 100 мл)

*  Проучване, проведено от dermatest, с 10 участници за 
период от 4 седмици през ноември 2016 г.

Всеки ден една 
лична изненада

Германия�
2017

Дните до святата нощ в Германия се 
отброяват с коледния календар: зад 
24 вратички всеки ден се крие малка 
изненада. Откриването на изненадите, 
скрити в календар или специално 
приготвени торбички, започва от 
1 декември. Понякога коледният 
календар представлява 24 опаковани 
подаръка, закачени над камината или на 
стената. Във всеки случай всеки ден до 
Коледа разкрива по една лична изненада.

След хранене дъвчете за 
минимум 5 минути. С лек 
ментов вкус. Допълнение към 
ежедневната дентална грижа.

Дъвка за дентална грижа Lip Optimizer – балсам 
за обем за устни
•  До 15% по-обемни устни*
•  Видимо намаляване на 

бръчиците на устните*
•  По-стегнати и по-добре 

оформени контури на устните*
•  Богата, подхранваща текстура –  

лесна за нанасяне
•  С витамин E

Фантастична спирала
•  Още по-плътни, дълги и дефинирани –  

перфектни ултрачерни 3D мигли
•     Интелигентна трислойна текстура: 

по-наситен цвят, повече обем и по-добро 
оформяне с всяко следващо нанасяне

•     Специална структура на четката: 
вълнообразно разположени 
влакна за перфектен резултат от 
основата до върха на миглите

•     За ефект „изкуствени мигли“



5 | LR ALOE VIA4 | LR DELUXE 6 | LR COLOURS
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4 мл | 11131-4 Berry Glam 

31,90 лв.

30 мл | 20685   

54,90 лв.
(183,00 лв. за 100 мл)

5,5 мл | 10400-5 Toffee Cream

12,90 лв.

Индивидуални 
идеи за подарък

С нашите малки, специално 
подбрани изненади ви предлагаме 
перфектни идеи за вашия 
собственоръчно направен коледен 
календар. Вдъхновете се от нашите 
предложения и дайте воля на 
въображението си! Подаръци за 
кожата, устните, очите... С тях 
опаковането е истинско 
удоволствие, а разопаковането
им – ненадмината радост!

•  Кожата е хидратирана в продължение на 24 часа
•  Способността на кожата да задържа 

хидратация е оптимизирана
•  Еластичността на кожата е подобрена
•  Приложение: За оптимална 

ефективност нанасяйте под дневния 
или нощния крем Aloe Vera.

True Colour Лак за ноктиБрилянтен гланц за устни
•    Бляскави, озаряващи, живи цветове 
•     3D ефект: устните изглеждат по-плътни 
•     С подхранващи съставки

Aloe Vera
24 h Хидратиращ серум •    Перфектно покритие, брилянтно 

бляскав завършек, наситени 
цветове, дълготрайност

•     Професионална четка, която 
пасва на формата на нокътя за 
прецизно нанасяне на цвета 
само с едно движение



1 I Гуидо Мария Кречмер

2 I Гуидо Мария Кречмер

40134   

199,90 лв.

40132   

199,90 лв.

Всяка година очакваме Младенеца. И когато звънчето позвъни, всички 
с нетърпение търсим подаръците си под елхата. Тази година 
изпълняваме желанията на дамите и господата за красив и стилен 
аксесоар. Шаловете на Гуидо Мария Кречмер се отличават с класическа 
елегантност и ексклузивност и ще ви станат любими. И още една 
изключителна идея за подарък от известния моден дизайнер – „Haute 
Parfum“ в изискана дизайнерска кутия. С дъх на мандарина, роза и 
ванилия за Нея или бергамот, пипер и кожа за Него – двата аромата 
разпръскват ексклузивен блясък и подчертават индивидуалността. 
Ароматната торбичка, която получавате като подарък, 
може да напръскате с любимия си парфюм и да 
поставите в гардероба, за да носи приятно 
ухание.

Всички очакват 
Младенеца

Германия�
2017

Дизайнерски идеи 
за подарък

Лимитирано

В Германия Младенецът носи подаръците 
на 24 декември. Модният дизайнер Гуидо 
Мария Кречмер си спомня: „Като малко 
момче очаквах позвъняването на малко 
звънче – знак, че Младенецът е пристигнал 
в святата нощ.“

Звънчето звъни, 
красиво опакованите 
подаръците чакат 
под елхата и скоро 
ще зарадват своите 
нови собственици.

Дизайнерски мъжки шал
•  Непреходен и ексклузивен дизайн, 

създаден специално за LR
•   Уникална комбинация от материали: 60% 

полиестер, 20% вискоза и 20% вълна. Вълнената 
прежда съдържа една част кашмир, което прави 
шала особено мек и приятен на допир.

•   Размери: 145 x 145 см
• Висококачествен двустранен принт
• В ексклузивна подаръчна кутия

Дизайнерски дамски шал
•  Непреходен ексклузивен дизайн, 

създаден специално за LR
•   Уникална комбинация от материали: 60% 

полиестер, 20% вискоза и 20% вълна. Вълнената 
прежда съдържа eдна част кашмир, което 
прави шала особено мек и нежен на допир.

•   Размери: 145 x 145 см
• Висококачествен двустранен принт
• В ексклузивна подаръчна кутия



25,90 лв.Спестявате до
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30206    

Промоционална цена 
за комплект

Сума на единичните цени 120,80 лв.

94,90 лв.
30227    

Промоционална цена 
за комплект

Сума на единичните цени 113,80 лв.

89,90 лв.

LR ароматна торбичка
към двата комплекта

Подарък

Предимството на подаръка

3 I Дамски комплект

Комплекти Guido Maria Kretschmer

Дамски парфюм | 50 мл
Лосион за тяло | 200 мл

+ ПОДАРЪК LR ароматна торбичка

4 I Мъжки комплект
Мъжки парфюм | 50 мл
Душ-гел | 200 мл

+ ПОДАРЪК LR ароматна торбичка



11,90 лв.Спестявате

10,90 лв.Спестявате

28094    

Промоционална цена 

за комплект

Сума на единичните цени 86,80 лв.

74,90 лв.

28447    

Промоционална цена 

за комплект

Сума на единичните цени 130,80 лв.

119,90 лв.

Румъния�
2017

Пожелай си нещо!

LR несесер

Подарък

В атрактивна

коледна

подаръчна

опаковка

В атрактивна

коледна

подаръчна

опаковка

В Румъния на Бъдни вечер цялото 
семейство украсява заедно елхата. 
Децата вярват, че подаръците се носят 
от Дядо Коледа или „Mos Craciun“ на 
румънски. Те му пишат писма 
с желаните от тях подаръци: лакомства, 
шоколад, играчки, игри, книги и какво 
ли още не. Но не само децата 
получават подаръци – възрастните 
също пишат списък с подаръците, 
които биха искали да намерят под 
елхата.

Предимството на подаръка

Предимството на подаръка

LR ZEITGARD Комплект с 

Нощна маска & Power Lift

ZEITGARD Нощна маска | 50 мл

PowerLift Крем за лице | 30 мл

+ ПОДАРЪК LR несесер

 (размери: 29 x 19 x 13 см)

Комплект LR ZEITGARD Platinum

Експресно охлаждащ 

околоочен крем | 30 мл

Крем против стареене | 50 мл

+ ПОДАРЪК LR несесер

 (размери: 29 x 19 x 13 см)



25,90 лв.Спестявате

23,90 лв.Спестявате
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30412    

Промоционална цена 

за комплект

Сума на единичните цени 120,80 лв.

94,90 лв.

30143    

Промоционална цена 

за комплект

Сума на единичните цени 113,80 лв.

89,90 лв.

Тук желанията 
се сбъдват
Написахте ли вече вашето писмо с желания до Дядо 

Коледа? Ще ви помогнем с няколко неустоими 

предложения: специални продукти за грижа за 

кожата с ефективни подхранващи формули, както и 

изключителни аромати. Към комплекта Zeitgard 

Platinum за мъжете с взискателна кожа и комплекта, 

включващ Zeitgard Нощна маска и Power Lift за 

прилив на енергия за кожата, получавате и подарък – 

сребрист LR несесер. Страстният и нежен аромат на 

Lovingly може да бъде чудесно обяснение в любов, и 

то не само между Брус Уилис и съпругата му Ема. 

Първият парфюм на Брус Уилис отдавна вече е 

истинска легенда и би зарадвал всеки мъж. И двата 

ароматни комплекта са в луксозни подаръчни 

опаковки и са допълнени с LR ароматна торбичка, 

която да напръскате с любимия си парфюм.

LR ароматна торбичка

към двата ароматни 

комплекта

Подарък

Предимството на подаръка

Предимството на подаръка

Комплект Lovingly by Bruce Willis

Парфюм | 50 мл

Лосион за тяло | 200 мл

+ ПОДАРЪК LR ароматна торбичка

Комплект Bruce Willis

Парфюм | 50 мл

Шампоан за коса и тяло | 200 мл

+ ПОДАРЪК LR ароматна торбичка



1

2

LR Classics

LR ALOE VIA

30 капсули / 15,2 г | 80331   
84,90  лв.

62,90 лв.
(413,82 лв. за 100 г)

50 мл | 3295-23   
32,90  лв.

27,90 лв.

100 мл | 20602   

39,90 лв.

Традиционни 
продукти за 
празника
Доказани продукти с дълга традиция в LR – подарете на 
любимите си хора висококачествена грижа за вътрешното и 
външното благосъстояние с гела за пиене Алое Вера с мед1, 
хидратиращия гел-концентрат Aloe Vera и защитаващия крем 
с прополис Aloe Vera – със силата на Алое Вера, която още 
ацтеките са познавали и използвали преди стотици години. 
Reishi plus осигурява повече жизненост2 с помощта на „гъбата 
на дълголетието“, част от културата на Далечния изток от 
хилядолетия. Доказана класика и винаги перфектна идея за 
подарък е и ароматът LR Classics с роза, теменужка, ирис и 
жасмин.

Свята нощ 
с коледно 
дърво и ясла

LR ароматна торбичка

Подарък

Швейцария�
2017

По традиция елхата в Щвейцария се 
превръща в бляскаво бижу от коледни 
топки и звезди. Коледното дърво заедно 
с яслата с Младенеца, Мария и Йосиф, 
ангелите и мъдреците са символ на 

традиционния коледен 
празник.

Витамин С допринася за нормалната функция на 
имунната система.
Витамин С допринася за нормалното изграждане на 
колаген за нормална функция на кръвоносните съдове.

Reishi plus
Препоръчителен прием:
1 капсула дневно

Antigua
Парфюм
Наситен аромат като 
целувка на белия 
пясъчен плаж. Цветна 
симфония от роза, ирис, 
теменужка и жасмин.
+ ПОДАРЪК LR ароматна 
торбичка

Aloe Vera Защитаващ 
Крем с прополис
Богат крем за суха, нуждаеща 
се от подхранване кожа
•  79% Алое Вера и екстракт 

от пчелен восък
•  Дарява интензивна 

хидратация и 
подхранва кожата



LR ALOE VIA

9,90 лв.Спестявате
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80710    

Промоционална цена 
за комплект

Сума на единичните цени 129,80 лв.

119,90 лв.

Подарък

ДАРЕНИЕ
2 лв.

Aloe Vera Хидратиращ 
Гел-концентрат

Предимството на подаръка
Aloe Vera  
Feel Good Box Honey

2 x Гел за пиене Алое Вера с мед
(всеки по 1000 мл)

+ ПОДАРЪК Aloe Vera Хидратиращ  
гел-концентрат | 100 мл



LR ALOE VIA

100 мл | 27517   

19,90 лв.

Пълни с енергия 
за празничното 
пазаруване
Пазаруването за Коледа и Нова година може да е доста стресово, нали? 
Преборете се с умората и стреса – с доказания експерт Mind Master* с два 
вкуса. Надеждният рол-он дезодорант MICROSILVER PLUS също няма да ви 
остави в беда – той ви защитава от изпотяване и неприятна миризма 
в продължение на 24 часа и е нежен към кожата. А за да облекчите 
напрежението в краката след дългия ден, прекаран в обикаляне по 
магазините, използвайте възстановяващия крем за стъпала Aloe Vera.

Посрещане на 
Новата година 
с подаръци

Турция�
2017

В Турция не се празнува Рождество 
Христово, а Нова година и това е официален 
празник. Можете да се отдадете на 
пазаруване в празнично украсените по това 
време магазини в турските метрополиси и 
същевременно да започнете новата година 
с добро решение: да не се поддавате на 
стреса.

Aloe Vera Възстановяващ 
Крем за стъпала
Бързо попиващ крем за сухи 
и загрубели стъпала
•  С 30% гел Алое Вера и 

биоекстракт от магнолия
•  Възстановява изключително 

сухата, груба и напукана кожа
•  Дарява интензивна хидратация
•  Усещате кожата си нежна 

и подхранена



1

16 %С всеки комплект 
спестявате

LR MICROSILVER 
PLUS

    
27

50 мл | 25022   

28,50 лв.
(57,00 лв. за 100 мл)

80970    

Промоционална цена 
за комплект

Сума на единичните цени 65,80 лв.

54,90 лв.

 Тиамин и витамин B12 допринасят за 
нормален енергиен метаболизъм.
 Витамин B12 допринася за нормална 
функция на нервната система. 
 Витамин B12 допринася за нормална 
психическа функция.  
 Витамин B12 и желязото допринасят за 
намаляване на умората и изтощението.
 Желязото допринася за нормална 
когнитивна функция.  
 Витамин Е допринася за защитата на 
клетките от оксидантен стрес.

Предимството на подаръка

Рол-он дезодорант
Нанесете рол-она 
сутрин или след душ.
Без алуминиеви соли

Mind Master, двоен комплект
По ваш избор от следните варианти:

1) 2 x Mind Master Formula Green
2) 2 x Mind Master Formula Red
3) 1 x Mind Master Formula Red
 и 1 x Formula Green



1

2

250 г | 80509   

48,50 лв.
(19,40 лв. за 100 г)

Насладете се 
на ароматни 
коледни 
моменти
Кажете честно: кой може да устои на коледните сладки, 
джинджифиловите бисквити и останалите лакомства по 
празниците? Можете да си позволите тези изкушения и все 
пак да се чувствате леко, ако съчетаете похапването на 
коледни вкусотии с билковия чай Figuactiv1 и ProBalance, 
който с помощта на специална комбинация от алкални 
минерали и микроелементи се грижи за баланса2 на 
организма. Ароматът за дома Luxury Home с ориенталски 
нотки и дъх на ядки и плодове е перфектният завършек за 
приятни коледни чаени следобеди.

Норвегия�и�Ф
инландия� 2017

Коледен аромат се 
носи във въздуха

LR цедка за чай

Подарък

Коледа без джинджифилови сладки 
в Норвегия и Финландия е немислима. 
Скандинавците хапват т.нар. „Pepperkaker“ 
с огромно удоволствие – докато украсяват 
елхата, докато опаковат подаръците 
и на весели семейни и 
приятелски събирания.

Приемът на достатъчно течности е много важен. Комбинацията от полезни билки без 
калории е добра алтернатива на водата.
Магнезият допринася за електролитния баланс.

Figuactiv Билков чай
• За 1 чаша залейте 1-2
 пълни ч.л. чай с вряща вода
•  Оставете 5-7 минути
 да се запари

+ ПОДАРЪК LR цедка за чай
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360 таблетки | 80102   
72,90  лв.

54,90 лв.
(21,79 лв. за 100 г)

100 мл | 30064   

64,90 лв.

Лимитирано

ProBalance
Препоръчителен прием:
3 х 4 таблетки дневно

Luxury Home  
Луксозен аромат за дома
•  За чувствена и 

топла атмосфера
•  Екзотичен аромат: 

ориенталски, 
ядков, плодов

• Елегантен дизайн



8 %Спестявате

LR COLOURS

5,5 мл | 10418   

14,90 лв.

150 мл | 27090   

21,90 лв.
(14,60 лв. за 100 мл)

10415    

Промоционална цена 
за комплект

Сума на единичните цени 54,80 лв.

49,90 лв.
Масло за кожичките 
около ноктите

Насладете се 
на благотворна 
атмосфера
Поглезете се с време за себе си, насладете се на тишината, 
отпуснете сетивата си и си подарете моменти на релакс. Нашата 
препоръка: релаксиращият спрей за тъкани с есенциални масла и 
успокояващ аромат на лавандула, комплектът Milk & Honey за 
кадифенонежна кожа, както и комплектът LR Colours за оптимална 
грижа ръцете и ноктите стъпка по стъпка. Акцентът тук е 
лимитираното масло за кожичките около ноктите LR Colours за 
интензивна и богата грижа.

Нашият съвет за красота: 
Нанасяйте и 
масажирайте маслото 
1 път дневно при сухи и 
1–2 пъти седмично при 
нормални нокти и 
кожички.

Австрия�
2017

Тиха нощ,  
свята нощ

Лимитирано

Ново

LR козметична чантичка

Подарък

Тя е на 200 години, преведена е на 
320 езика и идва от Австрия. Това е 
песента „Тиха нощ, свята нощ.“ Замислена 
е като приспивна песен за новороденото 
в люлката и за хора, които по времето, 
когато е създадена, са копнеели за мир и 
хармония. Тиха нощ, свята нощ за 
празника на сетивата.

Предимството на подаръка

LR COLOURS Комплект за грижа 
за ръцете и ноктите

Пила за нокти
Пила за полиране на нокти
Серум за ръце и нокти | 15 мл
Масло за кожичките около ноктите | 5,5 мл

+ ПОДАРЪК LR козметична чантичка
 (размери: 19 x 15 x 1 см)

•  Интензивна, богата грижа 
за ноктите и кожичките

• За еластичност и мекота
• За всеки тип нокти
• Укрепва и хидратира
• С натурални масла

Релаксиращ спрей
•  Инфузия от успокояващи 

есенциални масла 
и лавандула

•   Успокояващо усещане 
за тялото и ума

•   За да се чувствате 
отпочинали на 
следващия ден

Приложение: Напръскайте 
1–2 пъти върху завивката 
или възглавницата преди 
лягане или почивка.



17,80 лв.Спестявате
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27077    

Промоционална цена 
за комплект

Сума на единичните цени 82,70 лв.

64,90 лв.

Насладете се 
на благотворна 
атмосфера

В атрактивна

коледна

подаръчна

опаковка

Предимството на подаръка

Комплект Milk & Honey

Пилинг-сапун | 100 г
Крем за тяло | 200 мл 
Пяна за вана | 250 мл



250 г| 80508   

36,50 лв.
(14,60 лв. за 100 г)

Австрия�
2017

Повече мир и 
светлина по света

LR цедка за чай

Подарък

Да има мир и да живеем мирно – това е 
ценност, която всички изповядваме и 
споделяме. Така възниква преди 30 
години и „Светлината на мира от 
Витлеем“ по инициатива на 
австрийското радио и телевизия ORF.
В святата нощ в цяла Австрия и в повече 
от 25 европейски страни тя се предава 
от свещ на свещ и от ръка на ръка.
На 24 декември тя може да бъде взета от 
църквата и занесена вкъщи и да бъде 
предадена от човек на човек като 
символ на мира.

+ ПОДАРЪК LR цедка за чай

Cistus Incanus чай
1 пълна чаена лъжичка престоява 
8-10 минути в чаша гореща вода, 
след което се прецежда.



11 %Спестявате
01 | 40137-1 Lavender Dream
02 | 40139-1 Winter Fruits
03 | 40138-1 White Christmas
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40141    

Промоционална цена 
за комплект

Сума на единичните цени 50,70 лв.

44,90 лв.

16,90 лв.

Подарете светлина 
и топлина
Студените и мрачни дни събуждат копнеж за светлина и топлина.
Това е точното време да се насладите на чаша чай Cistus Incanus 
с освежаваща мента и без изкуствени аромати, а с изцяло натурални 
съставки. Към чая получавате и подарък – практична LR цедка за чай.
Подобно на оригиналната светлина на мира, елегантните ароматни 
свещи в стъклена поставка допринасят за атмосфера на спокойствие и 
сигурност. Вариантите Winter Fruits и White Christmas създават уют и 
настроение в студените дни, а Lavender Dream е нежен аромат, 
подходящ през цялата година.

Лимитирано

Ново

Предимството на подаръка
Ароматни свещи в стъклена 
поставка
Комплект от 3 бр. по избор
Lavender Dream
Winter Fruits
White Christmas

Ароматна свещ 
в стъклена поставка
• Свещ в цилиндрична поставка
 от матирано стъкло
•  Дизайнът на етикета носи
 настроение за уютни зимни
 вечери
•  3 аромата 
•  140 г тегло на восъка
•  В подаръчна кутия



17,90 лв.Спестявате

28190    

Промоционална цена 
за комплект

Сума на единичните цени 137,80 лв.

119,90 лв.

3-ма мъдреци –  
3 скъпи подаръка

В атрактивна

коледна

подаръчна

опаковка

LR несесер

Подарък

Испания�
2017

Тримата мъдреци от Изток донесли на 
Младенеца Исус три скъпи подаръка за 
рождението му: злато, тамян и миро. И днес 
Каспар, Мелхиор и Балтазар носят подаръци за 
цялото семейство, след като бъдат посрещнати 
на 5 януари на празничната процесия 
„Cabalgata“. Те раздават подаръците си през 
нощта, за да не бъдат разопаковани преди 
6 януари. Тази традиция се празнува и днес от 
испанците, а подаръците се смятат жестове на 
щедрост.

Предимството на подаръка

Комплект LR Zeitgard Nanogold

Nanogold Дневен крем | 50 мл
Nanogold Нощен крем | 50 мл

+ ПОДАРЪК LR несесер 
 (размери: 29 x 19 x 13 см)
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50 мл | 30350   
76,90  лв.

64,90 лв.

Подаръци,
по-скъпи от злато
Традицията за тримата мъдреци, които носят скъпи подаръци, съществува и 
днес: предлагаме ви ексклузивно изключителното ароматно произведение на 
известната испанска певица Моника Наранхо. Това са златни времена за всяка 
жена! Направете подарък за обичана дама или за самата себе си с този 
парфюм, излъчващ специална изискана нотка. Испанският темперамент и 
изразителното присъствие на Моника на сцената са въплътени в аромата. Той 
е непреходно елегантен, носещ свежо, цветно вдъхновение и същевременно 
силен. Към него получавате като подарък LR ароматна торбичка.
Силата на златото е скрита и в ZEITGARD Nanogold: богата грижа с комбинация 
от злато и копринени протеини срещу преждевременното стареене на кожата. 
А към комплекта получавате сребрист LR несесер.

За мен Коледа е най-хубавото време от 

годината. Най-вече, защото прекарваме 

много време с любимите си хора. Това е 

по-ценно от злато! Също както и 

коледният подарък, направен от сърце.

LR ароматна торбичка

Подарък

Лимитирано

Mónica Naranjo 
Парфюм



LR MICROSILVER PLUS

LR ALOE VIA

10 x 1,4 г | 25091   

5,90 лв.
(42,14 лв. за 100 г)

100 мл | 20690   

12,90 лв.

С Дисни и 
бисквитки 
в очакване на Коледа

Швеция�
2017

На 24 декември шведите имат традиция
да гледат селекция от анимационни 
филми на Дисни, издадена за Коледа 

през 1958 г. Докато гледат, 
разбира се, похапват 
шоколад и сладки. 
Следобедът със 
семейството е прекарван 
в игри и забавления.

Дъвка за дентална грижа
След хранене дъвчете за 
минимум 5 минути.
С лек ментов вкус. Допълнение към
ежедневната дентална грижа.

Aloe Vera 
Изключително 
свеж гел за зъби
Гел за ежедневно 
почистване на зъбите
•  С 43% гел Алое Вера и 

екстракт от ехинацея
•  Почиства цялостно и 

щадящо зъбите и венците
•  Създава приятно 

усещане за свежест
•  Без флуорид



11 %Спестявате

LR ALOE VIA

LR ALOE VIA
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250 мл | 20623   

19,90 лв.
(7,96 лв. за 100 мл)

75 мл | 20624   

21,90 лв.
(29,20 лв. за 100 мл)

20737    

Промоционална цена 
за комплект

Сума на единичните цени 41,80 лв.

36,90 лв.

Подхранване и грижа
по всяко време
През зимата ръцете се нуждаят от специална грижа и за това ще помогнат нежно 
подхранващите лимитирани продукти Aloe Vera за зимна грижа, с които ръцете 
стават отново красиви и нежни.
При многото сладкиши, които похапваме по Коледа, е важно да обърнем повече 
внимание на грижата за зъбите. Препоръчваме ви да се доверите на изключително 
свежия гел за зъби Aloe Vera. Ако обаче не искате за изпуснете нито един момент от 
филма, който гледате, или играта, която играете, с дъвката  MICROSILVER PLUS с лек 
ментов вкус се грижите за зъбите си по всяко време.

Лимитирано

Ново

Лимитирано

Ново

В атрактивна

коледна

подаръчна

опаковка

ДАРЕНИЕ
2 лв.

Предимството на подаръка

LR ALOE VIA 
Aloe Vera Комплект за зимна
грижа за ръцете

Нежно почистващ сапун за ръце | 250 мл
Нежен крем за ръце | 75 мл

Aloe Vera Нежно
почистващ сапун за ръце
за зимна грижа
Подхранващ крем-сапун за ръце 
със зимен аромат на какао
• С 38% гел Алое Вера и
 биоекстракт от невен 
• Нежно почистване,
 хидратиране и подхранване

Aloe Vera Нежен крем
за ръце за зимна грижа
Бързо попиващ крем за ръце 
със зимен аромат на какао
• С 35% гел Алое Вера и
 биоекстракт от невен
• Подхранва и хидратира кожата
• Ръцете стават меки и нежни



50 мл | 30372   
54,90  лв.

45,90 лв.

50 мл | 30095   
54,90  лв.

45,90 лв.
ПОДАРЪК
към всеки парфюм:
LR ароматна
торбичка!

Силни песни огласят
святата нощ

LR ароматна торбичка

Подарък

България�
2017

От полунощ в святата нощ до изгрев 
слънце коледарите – млади мъже, 
облечени в традиционни носии – обикалят 
от къща на къща и пеят коледни песни, 
с които пожелават здраве, късмет и 
плодородие на дома, който посещават. 
В замяна получават краваи и дребни пари.

Femme Noblesse
Парфюм

Brilliant Look
Парфюм
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50 мл | 3430   
54,90  лв.

45,90 лв.

50 мл | 30044   
76,90  лв.

64,90 лв.

Подарете аромати
със силен характер
Със сигурност има някой около вас, на когото искате да 
кажете: „Благодаря“. Ще ви помогнем с нашите ароматни 
предложения, които излъчват магия и се отличават със 
закачлива страст и неустоима притегателна сила. 
Ароматните произведения на LR имат уникален характер, 
високо съдържание на парфюмни масла и разгръщат 
аромата си за дълго върху кожата. Имаме за всеки по 
нещо: звездни, лайфстайл, непреходни класици или 
аромати за всеки ден – всички те пленяват 
с разнообразието и впечатляващата си чувственост.

Лимитирано

Jungle Man
Парфюм

Bruce Willis 
Personal Edition 
Winter Edition
Парфюм
•  Изживейте зимното 

издание на личния 
аромат на Брус

•  Ароматна нотка: 
интензивна, дървесна, 
автентична



69027   

349,90 лв.

69028   

399,90 лв.

Панетоне на всяка 
коледна вечеря

Лимитирано

Ново

Лимитирано

Ново

Италия�
2017

Запазваме си правото на технически промени и 
грешки. Изображенията не отговарят на 
оригиналните размери. Може да има известни 
разлики в цветовете.

Създаден в Милано, панетоне отдавна е 
станал най-популярният италиански 
сладкиш. Смята се, че създателят на този 
сладък хляб е Тони, слуга на Людовико ил 
Моро. На Бъдни вечер готвачът изгорил 
сладкиша за празника. Тони решил да 
приготви тестото с мая, което бил отделил 
за Коледа. Сладкишът се харесал много и 
Людовико ил Моро го нарекъл „Pan de 
Toni“ – хляба на Тони в чест на създателя 
му. Той присъства неизменно на коледната 
трапеза в Италия.

Мъжки хронограф
•  Лимитирано и номерирано 

издание (1.000 екземпляра)
•  Корпус (ок. 43 мм) и плетена верижка 

от неръждаема благородна стомана, 
минерализирано стъкло, кварцов механизъм 
Miyota, стрелки за часа, минутите и секундите

•   Функции: хронометър, 24-часов 
циферблат, дата

• Черен циферблат
•  Хронографът е с брандирана с 

логото на LR закопчалка
• Водоустойчив до 5 бара
• Тегло: около 118 г
• В подаръчна опаковка

Дамски часовник
•  Лимитирано и номерирано 

издание (1.000 екземпляра)
•  Корпус (ок. 36 мм) и фино изплетена 

верижка от благородна стомана с покритие 
от розово злато, минерализирано 
стъкло, кварцов механизъм Miyota, със 
стрелки за часа, минутите и секундите

•  Циферблатът е с чертички
•  Часовникът е с брандирана 

с логото на LR закопчалка
• Водоустойчив до 5 бара
• Тегло: около 48 г
• В подаръчна кутия
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40140   

199,90 лв.

Изискани аксесоари 
за коледната вечеря
Италия е символ на модата и изискания стил, също и за коледните празници. Точно на 
Коледа ни се иска да изглеждаме красиви и елегантни. Дамите могат да заложат на 
екстравагантна чантичка клъч и класически ексклузивен часовник от благородна 
стомана с покритие от розово злато. А за мъжете имаме ексклузивен хронограф от 
благородна стомана. Двата часовника са лимитирано издание и се предлагат само по 
1000 бройки.

Лимитирано

Ново

ЕСТЕСТВЕНА
КОЖА

Кожена чантичка клъч
• Размери: 14 x 30,5 x 5,5 см
• Материал: 100% телешка кожа
• С вътрешна преграда за
 по-добра организация
• Магнитна закопчалка
• С луксозен дизайн
• В подаръчка кутия



LR ALOE VIA

LR ALOE VIA

LR DELUXE LR COLOURS

LR Classics

400 мл | 20600   

43,90 лв.
(109,75 лв. за 1000 мл)

100 мл | 20690   

12,90 лв.

5,5 мл | 11127   

76,90 лв.

5,5 мл   

12,90 лв.
01 | 10400-11 Black Cherry
02 | 10400-6    Latte Macchiato

60 капсули / 30,9 г | 80360   

125,90 лв.

99,90 лв.
(323,30 лв. за 100 г)

50 мл | 3400   
54,90  лв.

45,90 лв. 50 мл | 3295-26   
32,90  лв.

27,90 лв.

LR пакет кърпички

Подарък

LR ароматна торбичка

Подарък

Украйна�
2017

12 апостоли – 12 ястия
По традиция в Украйна за Бъдни вечер се 
приготвят 12 ястия, колкото са апостолите или 
месеците в годината. Празникът започва, когато 
на небето се появи първата звезда. Вечерята 
със семейството започва с националното 
сладко ястие „Kutia“, което се приготвя от 
варено жито, маково семе, мед, различни ядки, 
сушени плодове и стафиди.

Aloe Vera Бързо действащ 
Спрей за спешна помощ
Лек спрей за цялото тяло
•  С ефективна комбинация 

от 83% гел Алое Вера и 12 
изпитани билкови есенции

Aloe Vera Изключително 
свеж гел за зъби
Гел за ежедневно 
почистване на зъбите
•  С 43% гел Алое Вера и 

екстракт от ехинацея

Активиращ 
серум за мигли
•    Серум за мигли 

с добра кожна 
поносимост със 
стимулиращ 
растежа активен 
комплекс

True Colour Лак за нокти
•    Перфектно покритие, брилянтно 

бляскав завършек, наситени 
цветове, дълготрайност

•     Професионална четка, която 
пасва на формата на нокътя за 
прецизно нанасяне на цвета 
само с едно движение

Colostrum Compact
Препоръчителен прием:
2 х 1 капсула дневно

+ ПОДАРЪК LR пакет кърпички

Harem
Парфюм
Неустоим ориенталски 
аромат

Valencia
Парфюм
La Dolce Vita!
Средиземноморско 
усещане върху кожата.



38,90 лв.Спестявате всеки 
Комплект

LR ALOE VIA

LR MICROSILVER PLUS

LR ALOE VIA
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100 мл | 20601   

32,50 лв.

75 мл | 25090   

17,50 лв.
(23,33 лв. за 100 мл)

50 мл | 20643   

12,90 лв.
(25,80 лв. за 100 мл)

70036    

Промоционална цена 
за комплект

Сума на единичните цени 438,80 лв.

399,90 лв.

70037    

12 LR топселъри 
за незабравим 
празник
Ексклузивно за празника LR ви сервира 
12 атрактивни продуктови предложения, които 
допринасят за позитивното ви излъчване. За грижа 
за кожата, очите или устните – продуктите ще 
направят усмивката ви още по-голяма. С такава 
подкрепа със сигурност ще се радвате на празник 
за вътрешното и външното благосъстояние.

калъф

Подарък

Предимството на подаръка

Aloe Vera Хидратиращ 
Гел-концентрат
Освежаващ гел за раздразнена, 
нуждаеща се от хидратация кожа
•  90% гел Алое Вера
•  Дарява незабавно максимална 

хидратация и охлажда

Паста за зъби
Използвайте сутрин и вечер 
или при нужда, като почиствате 
зъбите цялостно в продължение 
на минимум 2 минути.

Aloe Vera Защитаващ 
Рол-он дезодорант
Нежна защита против 
изпотяване без алкохол
•  С 15% гел Алое Вера и 

биоекстракт от памук

Комплект Zeitgard Cleansing System

Classic – за нормална кожа
Soft – за чувствителна кожа

+ ПОДАРЪК калъф

ZEITGARD 1
1 бр. почистващ продукт



17,90 лв.Спестявате

80507    

Промоционална цена 
за комплект

Сума на единичните цени 177,80 лв.

159,90 лв.

Полша�
2017

12 ястия носят 
щастие и 
благословение

Подарък
LR хавлия за спорт

ДАРЕНИЕ
2 лв.

В Полша за Бъдни вечер се приготвят 
12 ястия, за да носят късмет през 
следващите 12 месеца и в чест на 12-те 
апостоли. Предимно постните наслади 
за небцето символизират очакването на 
раждането на Исус Христос. Много деца 
поглеждат през прозореца към небето, 
тъй като коледната вечеря с 12 ястия 
може да започне едва когато на небето 
изгрее първата звезда.

Предимството на подаръка

Figuactiv Двоен комплект

Свободен избор от следните варианти:
Картофена супа „Auberge“,
доматена супа „Mediterranée“,
супа със зеленчуци и къри „India“,
шейк Latte-Macchiato, шейк ванилия,
шейк ягода и банан, Vital Crunchy Cranberry

+ ПОДАРЪК LR хавлия за спорт
 (размери: 115 x 30 см)



13,10 лв.Спестявате

LR ALOE VIA
    
45

1

2

80714    

Промоционална цена 
за комплект

Сума на единичните цени 163,00 лв.

149,90 лв.

Така Коледа става 
наслада
Ще ви помогнем да се погрижите за благосъстоянието си и да балансирате 
обилното и тежко хапване по празниците без много усилия.
Гелът за пиене Алое Вера Freedom е в практичен двоен комплект и 
подпомага свободата на движението1. Към комплекта получавате като 
подарък хидратиращия гел-концентрат Aloe Vera. Двата продукта са добра 
основа за благосъстоянието.
Шейковете и супите Figuactiv помагат да компенсирате за обилното 
похапване по празниците2, снабдяват ви балансирано с хранителни 
вещества и предлагат богато и вкусно разнообразие от варианти за 
заместване на хранене2. Към двойния комплект получавате подарък LR 
хавлия за спорт – чудесен аксесоар за вашата фитнес програма.

Подарък

ДАРЕНИЕ
2 лв.

Витамин С допринася за 
изграждането на колаген за нормална 
функция на ставния хрущял.
 Заместването на едно от ежедневните 
хранения в рамките на 
нискокалорична диета със 
заместител на хранения допринася за 
поддържането на теглото след 
намаляването му.
Заместването на две от ежедневните 
хранения в рамките на 
нискокалорична диета със 
заместител на хранения допринася за 
намаляване на телесното тегло.
За да постигнете посоченото 
действие, замествайте всеки ден едно 
или две хранения.

Предимството на подаръка

Aloe Vera Хидратиращ  
Гел-концентрат

Aloe Vera  
Feel Good Box Freedom

2 x Гел за пиене Алое Вера Freedom
(всеки по 1000 мл)

+ ПОДАРЪК Aloe Vera Хидратиращ  
гел-концентрат | 100 мл



25,90 лв.Спестявате

MEU by 
Cristina Ferreira 

30144    

Промоционална цена 
за комплект

Сума на единичните цени 120,80 лв.

94,90 лв.

50 мл | 30315   
76,90  лв.

64,90 лв.

Празник за сетивата

СЕГА И ЗА МЪЖЕ!

Португалия�
2017

Лимитирано

Кристина Ферейра обича специалния 
коледен аромат и любимото й ястие е риба 
треска, която е много популярна в 
родината й Португалия за Коледа. Ето я 
рецептата:

Продукти:
8 филета замразена треска 
8 посолени яйца 
4 глави зеле 
4 скилидки чесън  
4 dl олио
12 картофа
Към тях: хляб със 
семена

Начин на 
приготвяне:
Размразете треската 
на стайна температура 
и я задушете на слаб 
котлон за около
15 мин. През това
време задушете меките вътрешни 
листа от зелето. Сложете 
небелените, предварително измити 
картофи и посолени яйца в тиган. 
Обелете чесъна, нарежете го на 
едро и го задушете в олио в друг 
тиган, подправете със сол и черен 
пипер и запържете треската вътре. 
Сервирайте треската с яйцата. 
В отделна чиния сервирайте 
картофите и зелето.

Предимството на подаръка

Комплект MEU by Cristina Ferreira

Парфюм | 50 мл
Лосион за тяло | 200 мл

Мъжки парфюм
• Лимитиран аромат  
•  Ароматна нотка: 

мъжествена, 
елегантна, дървесна



Mickael Carreira

Mickael Carreira
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50 мл | 30301   
76,90  лв.

64,90 лв.

50 мл | 30300   
76,90  лв.

64,90 лв.

ПОДАРЪК към всеки 
парфюм: LR ароматна
торбичка!

С чувствения 
аромат на 
звездите
Имате покана за коледно парти? С двата звездни аромата на 
Кристина Ферейра и Микаел Карейра със сигурност ще сте 
звездите на празника!
Тя е любима ТВ-звезда, водеща на забавни и шоу програми, 
симпатична и естествена – това е Кристина Ферейра.
Той е латино попзвезда с безгранична страст към музиката, 
абсолютен семеен тип – това е Микаел Карейра. 
Какво е общото помежду им? Португалия и фактът, че и 
двамата имат неустоими аромати за Нея и Него: изкусителни, 
привлекателни, свежи, очарователни, чувствени – каквито са 
звездите. Към всеки от тях получавате лимитирана LR 
ароматна торбичка.

Лимитирано

LR ароматна 
торбичка

Подарък

Мъжки парфюм
• Лимитиран аромат  
•  Ароматна нотка: 

дървесна, ароматична, 
цитрусова

Дамски парфюм
• Лимитиран аромат  
•  Ароматна нотка: 

флорална, ориенталска, 
чувствена



LR ALOE VIA

100 мл | 20603   

32,50 лв.

40136   

79,90 лв.

Зимна приказка 
с Дядо Мраз и 
Снежанка

Лимитирано

Ново

Казахстан� 2017
Русия�

2017

Зимен пейзаж, празнично украсени 
къщи, хора с щастливи лица, които се 
радват да посрещнат Новата година. 
Празникът не може без двe основни
фигури – Дядо Мраз и Снежанка. 
Те танцуват с децата около елхата и им 
раздават малки подаръци.

Aloe Vera 
Отпускащ 
Термолосион
Затоплящ и подхранващ 
кожата лосион при 
мускулни схващания
•  45% гел Алое Вера и 

натурални етерични масла
•  Хидратира и подхранва
•  Стимулира 

кръвоснабдяването 
на мускулите

•  Мускулната зона се отпуска 
и кожата става мека

Двустранен дамски шал
• Размери: 180 x 60 см
• 100% акрил
•  Двуцветен дизайн: едната 

страна е в сиво-бежов 
десен тип рибена кост, а 
другата страна е в сиво-
розов десен на каре

•  Шалът е красиво 
завършен с ресни

• Мек и приятен на допир
• В подаръчна кутия



22,80 лв.Спестявате

LR ALOE VIA
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20727    

Промоционална цена 
за комплект

Сума на единичните цени 142,70 лв.

119,90 лв.

75 мл | 20613   

21,90 лв.
(29,20 лв. за 100 мл)

Очаквате празненствата под открито небе? Точно сега, когато 
прекарвате повече време навън, е важно да осигурите топлина 
и защита за кожата. Особено лицето и ръцете са постоянно 
изложени на студа и на сухия въздух от отоплението. Затова една 
допълнителна доза зимна грижа с помощта на Aloe Vera Box за 
грижа за лицето или изключително богатия крем за ръце 
с доказаната сила на Алое Вера е истинска благодат за кожата. 
А за топли крака използвайте отпускащия термолосион Aloe Vera. 
Ще се сгреете още по-добре с чудесния оversize шал, който освен 
че е много мек и топъл, е и изключително стилен и модерен.

Цялостна грижа 
в леденостуденото време

ДАРЕНИЕ
2 лв.

Предимството на подаръка

Aloe Vera Изключително 
богат крем за ръце
Богат, бързо попиващ крем за 
много сухи и изтощени ръце
•  С 40% гел Алое Вера и биоекстракт от невен
•  Подхранва интензивно и защитава кожата
•  Подпомага регенерацията на загрубялата кожа

LR ALOE VIA Aloe Vera Box
за грижа за лицето

Aloe Vera Мултиактивен дневен крем | 50 мл
Aloe Vera Регенериращ нощен крем | 50 мл
24 h Хидратиращ серум | 30 мл



25,90 лв.Спестявате

30142    

Промоционална цена 
за комплект

Сума на единичните цени 120,80 лв.

94,90 лв.

Най-красивата 
зимна премяна

Албания�
2017

LR ароматна торбичка

Подарък

Всяка година коледната елха се представя 
пред развълнуваната публика: озарена от 
разноцветни светлини от стъблото до 
върха, пъстра, прелестна, носеща много 
радост. В Албания в много реномирани 

хотели се организират скъпи партита,
а в семейството и между 

приятелите се разменят 
подаръци в знак на взаимно 

уважение.

Предимството на подаръка
Комплект Karolina Kurkova

Парфюм | 50 мл 
Лосион за тяло | 200 мл

+ Подарък LR ароматна торбичка



LR DELUXE

LR ALOE VIA 

LR ALOE VIA

5,10 лв.Спестявате

01 | 11130-1  Signature Red
02 | 11130-2  Camney Red
03 | 11130-4  Sensual Rosewood
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250 мл | 20734   

21,50 лв.
(8,60 лв. за 100 мл)

3,5 г | 11130-1   

43,90 лв.

100 мл | 20667   

21,50 лв.

20738    

Промоционална цена 
за комплект

Сума на единичните цени 43,00 лв.

37,90 лв.

Най-красиви 
за празника
Блясък на разноцветните лампички, празнично украсена елха – Коледа е 
времето вие също да заблестите. Какво ще кажете за уникалния и 
магичен аромат на Каролина Куркова? Жасмин и тубероза, съчетани 
с топъл ванилов акорд и завършени с дъх на сладък мед, примамват 
сетивата. Лимитираното издание на душ-крема и нежния крем Aloe Vera 
за зимна грижа носят освежаващо усещане за кожата. Изберете и 
подходящия за вас цвят за устните от вариантите на червилото
LR Deluxe High Impact: Signature Red, Camney Red и Sensual Rosewood – 
за чувствени моменти. Направете си подарък. Или зарадвайте любим 
човек.

Лимитирано

В атрактивна

коледна

подаръчна

опаковка

Предимството на подаръка

Aloe Vera Душ-крем
за зимна грижа
Глезещ тялото душ-крем със
зимен аромат на какао
•  С 35% гел Алое Вера и 

биоекстракт от киви
•  Цялостно и нежно почистване 

и хидратация
•  Оставя усещане за 

натурална свежест

High Impact Червило
•    Нежна кремообразна текстура 

с наситени цветни пигменти, 
които придават чудесен цвят 

•     Иновативна текстура за луксозен 
завършек и изкусителна 
дълбочина на цвета

Aloe Vera
Нежен крем за 
зимна грижа
Богат, немазен крем 
за лицето и тялото със 
зимен аромат на какао
•  С 35% гел Алое Вера и 

биоекстракт от магнолия
•  Кожата е осезаемо мека 

и нежна
• Попива бързо

LR ALOE VIA Aloe Vera  
Комплект за зимна грижа за 
тялото

Нежен крем за зимна грижа | 100 мл
Душ-крем за зимна грижа | 250 мл
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ЛР Хелт Енд Бюти Систъмс ЕООД си запазва правото за промени на продуктите 
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издание са валидни до изчерпване на наличните количества.

Вашият LR сътрудник:

Продажбата на продукти на LR се извършва от 
сътрудниците на LR.

LR Global Kids Fund

40123   

41,50 лв.

Коледна чаша

Има ли нещо по-хубaво от чаша топъл чай през 

студените зимни дни?

Лимитирана
коледна чаша

ДАРЕНИЕ
20 лв.

•  Четвърто специално 
лимитирано издание на LR

•  Изработена от порцелан, подходяща 
за съдомиялна машина

•   Чаша с дръжка NewWave  
(0,35 л) от Villeroy & Boch

Всъщност най-хубавото е, че с този подарък 

не само може да зарадвате любим човек, но 

и да направите добро. Дизайнът на чашата 

е изработен от деца, а за всяка продадена 

бройка LR ще дари по 20 лв. на LR Global 

Kids Fund.


