
ТОВА ЩЕ 
БЪДЕ МОЯТА 
ГОДИНА

2018



2 LR WORLD  01.2018

Ново от януари: LR LIFETAKT!
LR LIFETAKT е вашият партньор за повече благосъстояние.
LR LIFETAKT комбинира първокласни продукти за допълване
на храненето, за да предложи индивидуални решения, 
съобразени с вашите лични потребности във всеки етап 
от живота. Освен това LR LIFETAKT ви подкрепя
цялостно с научнообосновани експертни съвети.

ВАШИЯТ ЖИВОТ. ВАШИЯТ ТАКТ. ВАШЕТО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ.

Съгласно модерния мениджмънт на здравето всяко LR LIFETAKT
решение е базирано на 3 компонента:

1. Базово решение:  
  Научнообоснована комбинация от продукти 

за съответната потребност.

2. Индивидуални допълващи продукти:  
 Допълнителни продукти, които отговарят на  
 индивидуалните ви предпочитания и потребности.
3. Експертни съвети:  
 Ценни препоръки от експерта по хранене д-р Верхан по темите
 за храненето, физическата активност и начина на живот.
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360 таблетки / 252 г        
ProBalance Таблетки

и

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ 
Код: 80730

242,90 лв.

Daily Essentials
МЕСЕЧЕН КОМПЛЕКТ

3 x 1000 мл        

Aloe Vera Гел за пиене
„Традиционен с мед“
Троен комплект

Това ще бъде моята година2018
Ще се погрижа 

за здравословен 

начин на хранене

БАЗОВО РЕШЕНИЕ

ЕЖЕДНЕВНО СНАБДЯВАНЕ 
С ХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА
Здравословното хранене е важно за вас? Искате вие и вашето семейство
винаги да сте снабдени с важни хранителни вещества? LR LIFETAKT Daily Essentials
ви помага лесно да се храните по-здравословно.1 Комбинацията от Aloe Vera Гела за пиене 
„Традиционен с мед“ и Pro Balance снабдява организма ви с важни минерали, микроелементи
и ценни растителни вещества. Оптимална подкрепа за вашето благосъстояние! 
2018 ще бъде вашата година. Започнете я с летящ старт!

Витамин C в Aloe Vera Гела за пиене „Традиционен с мед“ допринася за нормален енергиен метаболизъм и 
нормална функция на нервната система.
Магнезият в Pro Balance допринася за намаляване на умората и изтощението и за поддържане на електролитния 
баланс.



80338 | 60 капсули / 100,8 г   

84,90 лв.
(84,23 лв. за 100 г)

80550 | 375 г        

89,90 лв.
(239,73 лв. за 1000 г)

80301 | 150 мл        

44,90 лв.
(29,93 лв. за 100 мл)
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ИНДИВИДУА ЛНИ 
ДОПЪЛВАЩИ ПРОДУК ТИ

Ежедневието ви е толкова пъстро и разнообразно, каквото трябва да 
бъде и храненето ви. Но също толкова различни са потребностите 
и вкусовете. Затова има допълнителни решения от LR LIFETAKT, 
съобразени с вашите индивидуални потребности.

 EPA и DHA допринасят за нормална сърдечна функция. Затова е необходимо да се приемат минимум 250 мг EPA и DHA на ден.
Протеините допринасят за поддържане и увеличаване на мускулната маса и за поддържане на нормалното състояние на костите.
Витамин D допринася за поддържане на нормалното състояние на костите и мускулната функция. Витамин B1 (тиамин) допринася за 
нормален енергиен метаболизъм, за функцията на нервната система и психическата функция.

Риба, яйца и други източници 
на Омега-3 присъстват по-
скоро рядко в менюто ви?

Super Omega Капсули са с високо 
съдържание на Омега-3 мастните 
киселини EPA и DHA и допринасят
за поддържането на здрава 
сърдечна функция.1

Super Omega Капсули

Спортувате много и са ви 
нужни допълнителни 
протеини?

Protein Power доставя 
допълнителни протеини за 
подкрепа на мускулната маса2.

Protein Power  
Напитка на прах
с вкус на ванилия

Искате допълнителна доза 
витамини?

Vita Active ви снабдява с 10 важни 
витамина само с една чаена лъжичка 
на ден3 – за малки и големи.

Vita Active
Червени плодове
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80630 | 210 г        

54,90 лв.
(26,14 лв. за 100 г)

НАЧИН НА 
ЖИВОТ
Живейте интензивно и 

изживявайте всичко 
интензивно – това може да 

стане например като се 
концентрирате върху това, 

което правите. Просто 
наистина присъствайте 

пълноценно, когато се 
храните, тичате, 

четете или дори 
само си почивате. 

Потопете се 
напълно в 

момента.

ХРАНЕНЕ
Подправките – те са ценна 
добавка за по-добър вкус и 
за благотворно въздействие 
за здравето. Босилек, кресон 
или кориандър – най-добре е да 
са пресни.

ФИЗИЧЕСКА АК ТИВНОС Т
Използвайте крачкомер и поведете 
битка със себе си. Започнете например с 

5000 крачки на ден и всяка седмица 
увеличавайте броя им. Изисквайте повече от 

себе си и така стимулирайте добрата си форма.

„Ежедневният прием на всички важни хранителни 
вещества изгражда основата за здравословен 

живот. Освен това има и други важни компоненти, 
които влияят на благосъстоянието ни. Ето защо 

ви препоръчвам да включите следните съвети в 
ежедневието си.“

Д-р Свен Верхан, експерт по хранене

ЕКСПЕРТНИ  
С ЪВЕТИ

Не сте голям фен на 
пълнозърнестите продукти?

Fiber Boost с високото си 
съдържание на фибри от 3 
различни източника допълва 
ежедневното ви хранене.

Fiber Boost
Напитка на прах
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Това ще бъде моята година2018

Ще се храня 

осъзнато и 

ще се движа 

повече



80434 |          

559,90 лв.

1

2

 3

СТЪПКА ПО СТЪПКА
ДО ЖЕЛАНОТО ТЕГЛО
Искате да изглеждате и да се чувствате добре? Действайте
тогава! LR LIFETAKT Body Mission ви предлага атрактивен начин
да постигнете желаното от вас тегло1 и да имате чисто нова
самоувереност. В продължение на 28 дни получавате подкрепа 
в 3 направления:
1.  Вкусни и лесни за приготвяне продукти за заместване на 

хранене
2. Помощници, които подпомагат вашата диета2,3

3. Личен инструктор за отслабване 

фитнес лента
ПОДАРЪК

БАЗОВО РЕШЕНИЕ

BODY MISSION
КОМПЛЕКТ за 28 дни

Инструктор за отслабване 
Достъп до онлайн инструктор за 
отслабване и общност от 
отслабващи

Подходящи помощници за 
диетата 
1 x Pro Balance Таблетки
1 x Билков чай
1 x Protein Power Напитка на прах 
с вкус на ванилия
1 x LR шейкър с вкл. кутия за 
дозиране

Вкусни хранения 
2 x Figu Active Шейк
по избор от следните варианти:
Ягода и банан, Ванилия или Latte Macchiato

1 x Figu Active Супа
по избор от следните варианти:
Доматена „Mediterranée“, Картофена 
„Auberge“ или Зеленчуци и къри „India“

1 x Figu Active Блокчета (6 бр.)
по избор от следните варианти:
Нуга, Ягода и йогурт или Хрупкав 
карамел
1 x Figu Active Хрупкаво мюсли 
с червена боровинка

Контрол на теглото: Заместването на две от ежедневните основни хранения в рамките на нискокалорична диета 
със заместител на хранения допринася за намаляване на телесното тегло.
За да се постигне посоченото действие, трябва да се заместват едно или съответно две основни хранения на ден.
Магнезият в Protein Power допринася за нормален енергиен метаболизъм.
Протеините в Protein Power допринасят за поддържане и увеличаване на мускулната маса и за поддържане на 
нормалното състояние на костите.



57,90 лв.
57,90 лв.

ПОДАРЪК

Промоционална цена 
за комплект

Сума на единичните цени 115,80 лв.

94,90 лв.

27529    

80750 | 1000 мл        

65,90 лв.
80630 | 210 г        

54,90 лв.
(26,14 лв. за 100 г)

1

2

За да направим отслабването ви още по-лесно, ви предлагаме 
допълващи продукти, които ви подкрепят индивидуално за постигане 
на вашите цели.
Освен това със силното дуо на LR ALOE VIA Aloe Vera Оформящия гел и 
Коригиращия крем кожата ви изглежда по-стегната.

Искате по-стегната кожа в 
областта на корема, бедрата и 
седалището?

СПЕСТЯВАТЕ  
С ЛИМИТИРАНИЯ 
КОМПЛЕКТ

18%
СПЕСТЯВАТЕ

ИНДИВИДУА ЛНИ 
ДОПЪЛВАЩИ ПРОДУК ТИ

Искате да стимулирате 
метаболизма си?

Непрекъснато изпитвате  
силен глад?

Aloe Vera Гелът за пиене с вкус на 
праскова подпомага енергийния
ви метаболизъм1. Освен това е 
с приятен сладък вкус и е без
добавена захар2.

Напитката Fiber Boost с високо 
съдържание на фибри ви засища 
добре.

Гел за пиене Алое Вера 
с вкус на праскова

Fiber Boost
Напитка на прах

Витамин C допринася за нормален енергиен метаболизъм и за намаляване на умората и изтощението.
Aloe Vera Гелът за пиене с вкус на праскова съдържа естествена захар

Силното дуо за по-гладка и стегната 
кожа: LR ALOE VIA Aloe Vera Оформящ 
гел за тяло и LR ALOE VIA Aloe Vera 
Коригиращ крем за тяло.

Aloe Vera  
Комплект за извайване 
на фигурата
Гел за тяло · 250 мл
Крем за тяло · 250 мл
Ръкавица за душ
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„За всички, които искат нещо повече от
броене калории, препоръчвам цялостната 

концепция на Body Mission. С продуктите
Body Mission отслабването е лесно и вкусно. 

Личният онлайн инструктор за отслабване 
превръща диетата в детска игра.“

Д-р Свен Верхан, експерт по хранене

ВАШИЯТ ЛИЧЕН ИНСТРУКТОР ЗА ОТСЛАБВАНЕ 
ВИ ОСИГУРЯВА ТРОЙНА ПОДКРЕПА.

 
Хранителни планове и рецепти

Започнете вашата Body Mission и следвайте добре обмислен хранителен план: 28 дни по 3 
засищащи хранения на ден. Комбинирайте две хранения с продукти Figu Active с едно

обичайно хранене – сами изберете дали да го приготвите за обяд или вечеря. 
Съчетавайте храненията така, както ви пасва най-добре. Вкусните и здравословни 

рецепти и менюта на сайта са в три варианта: вегетариански, с месо и риба или 
смесен.

Мотивация
Прочетете успешните истории, публикувани на сайта, и се вдъхновете 

и мотивирайте от успехите в отслабването, постигнати от другите от 
общността на Body Mission.

Фитнес & физическа активност
Фитнес видеата на body-mission.com са ефективни и все пак 

са подходящи за начинаещи. Преоткрийте удоволствието от 
физическата активност и радостта от новото усещане за 

вашето тяло скоро ще последва. Не забравяйте, че през 
януари с вашата Body Mission получавате подарък: фитнес 

лента!

ЕКСПЕРТНИ 
С ЪВЕТИ
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Това ще бъде моята година
2018

Ще правя всичко, 

за което имам 

желание



1

2

БАЗОВО РЕШЕНИЕ

ЖИЗНЕНОСТ ВЪВ
ВСЯКА ВЪЗРАСТ
Вие сте в разцвета на живота и ви предстои още много? Тогава точно в началото на годината 
е времето да започнете да осъществявате желанията си! С LR LIFETAKT Vital Care повишавате 
жизнените си сили, за да кипите от жизненост и енергия. Перфектната основа, за да постигнете 
намерението си, е Aloe Vera Гелът за пиене Intense Sivera и капсулите Reishi Plus. Това е базово 
решение, с което оптимално подкрепяте метаболизма, сърдечно-съдовата си система1, както и 
функцията на кръвоносните съдове2.

Съдържащият се в Reishi Plus витамин C допринася за нормален енергиен метаболизъм.
Съдържащият се в Reishi Plus витамин C допринася за нормалното изграждане на колаген за нормална 
функция на кръвоносните съдове.

3 x 1000 мл        

30 капсули / 15,2 г      

Vital Care
МЕСЕЧЕН КОМПЛЕКТ

Aloe Vera Гел за пиене 
Intense Sivera

Reishi Plus Капсули

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ 
Код: 80822   

276,90 лв.

и



1

2

3

80338 | 60 капсули / 100,8 г         

84,90 лв.
(84,23 лв. за 100 г)

80370 | 30 капсули / 15 г        

85,90 лв.
(572,67 лв. за 100 г)

80332 | 90 капсули / 46,8 г        

59,90 лв.
(127,99 лв. за 100 г)

ИНДИВИДУА ЛНИ 
ДОПЪЛВАЩИ ПРОДУК ТИ

„Човек е на толкова години, на колкото се чувства“. Затова е 
толкова хубаво, че LR LIFTAKT предлага на всеки индивидуална 
подкрепа. Например дамите трябва да се справят с периода на
менопаузата, а други осъзнават, че вече не са в толкова добра форма. 
С LR LIFETAKT можете да се концентрирате върху хубавите неща в 
живота.

Искате всеки ден да правите 
нещо хубаво за здравето на 
сърцето си?

Искате постоянно да се 
чувствате добре?

Super Omega ви снабдява 
с есенциалните мастни киселини 
EPA и DHA и така допринася за 
нормална сърдечна функция1.

Pro 122 подпомага общото 
благосъстояние.

Super Omega Капсули Pro 12 Капсули

Периодът на менопаузата не 
трябва да влияе на начина ви 
на живот?

Woman Phyto с калций и витамин D 
осигурява подкрепа за периода на 
менопаузата, като особено подпомага 
запазването на нормалното състояние
на костите и зъбите3. Освен това съдържа 
и екстракт от червена детелина.

Woman Phyto Капсули

 EPA и DHA допринасят за нормална сърдечна функция. Затова е необходимо да се приемат минимум 250 мг EPA и DHA на ден.
Патент №: DE 10 2010 030 546 A1
Витамин D и калций допринасят за поддържане на нормалното състояние на костите и зъбите.
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ЕКСПЕРТНИ 
С ЪВЕТИ

„За тялото и ума трябва да се полагат еднакви грижи, за да 
може човек да се чувства и да остане млад по-дълго. Освен 

здравословното хранене ще ви помогне и да мислите
и действате по-цялостно.“

Д-р Свен Верхан, експерт по хранене

НАЧИН НА 
ЖИВОТ
Отделете осъзнато време 

за връзките си. Като всичко 
друго и връзките се нуждаят 

от грижа. Това означава преди 
всичко време, прекарано 

заедно – идете в любимия 
си ресторант, на кино или 

прекарайте един ден 
сред природата. 

ХРАНЕНЕ
Чудото на горските плодове – 

горските плодове наистина са 
чудо, и то в пълния смисъл на 

думата. Те съдържат толкова много 
хранителни вещества, че само две шепи 

на ден могат да въздействат положително.

ФИЗИЧЕСКА АК ТИВНОС Т
Качете се на велосипеда. Карането на 
велосипед отпуска таза и долната част

на гърба. Редовно изминавайте по-къси
и по-дълги разстояния с велосипеда и 

същевременно се наслаждавайте на свежия 
въздух.
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Това ще бъде моята година2018

Ще остана във 

форма при 

всяко време!



1

2

3 x 1000 мл        

60 капсули / 30,9 г    

Seasonal Support
МЕСЕЧЕН КОМПЛЕКТ

Aloe Vera Гел за пиене
„Традиционен с мед“

Colostrum Капсули

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ 
Код: 80741   

289,90 лв.

и

БАЗОВО РЕШЕНИЕ

ПОДКРЕПА
ЗА ВСЕКИ СЕЗОН

Често сте сред други хора и прекарвате много време навън? През 2018 г. също не трябва нищо да ви 
спира да правите това, което ви харесва!  В претъпкания градски транспорт, в офиса или на открито 
при неблагоприятни условия: с LR LIFETAKT Seasonal Support получавате подкрепата, от която 
организмът ви се нуждае. Перфектната комбинация за вашето благосъстояние е Aloe Vera Гелът за 
пиене „Традиционен с мед“1 и капсулите Colostrum2.

Съдържащият се в Aloe Vera Гела за пиете „Традиционен с мед“ витамин C допринася за нормалната функция 
на имунната система.
Съдържащи коластра капсули



80326 | 30 мл        

43,90 лв.
(146,33 лв. за 100 мл)

80404 | 250 г       
36,50 лв. 

29,90 лв.
(11,96 лв. за 100 г)

80370 | 30 капсули / 15 г        

85,90 лв.
(572,67 лв. за 100 г)

80361 | 125 мл        

88,90 лв.
(71,12 лв. за 100 мл)

80325 | 60 капсули / 33,5 г        

84,90 лв.
(253,43 лв. за 100 г)

1

2

3

ИНДИВИДУА ЛНИ 
ДОПЪЛВАЩИ ПРОДУК ТИ

Помогнете на съпротивителните сили на организма си с 
подходящите продукти за индивидуалните ви потребности. 
Студеното зимно време в комбинация с топлия въздух от отоплението 
могат да са стрес за организма – с витамин C1 в капсулите Cistus Incanus 
получавате подкрепа. За вашето благосъстояние помага и Colostrum2.

Искате да сте перфектно 
подготвени за спешни случаи?

Разчитате изцяло на силата
на природата?

Спреят Cistus Incanus с витамин C
е вашата подкрепа за имунната 
система за изпът1.

Colostrum Liquid предлага коластра 
за директна консумация.

Чаят Cistus Incanus е със 100% 
натурални съставки и действа 
благотворно отвътре.

Капсулите Cistus Incanus доставят 
витамин C за имунната система1.

Cistus Incanus Спрей Cistus Incanus Чай

Искате дълготрайна 
профилактика?

Pro 123 подпомага общото 
благосъстояние.

Pro 12 Капсули

Витамин C допринася за нормална функция на имунната система.
Съдържащи коластра капсули
Патент №: DE 10 2010 030 546 A1

Colostrum Liquid Cistus Incanus Капсули
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ЕКСПЕРТНИ 
С ЪВЕТИ

„Свежият въздух върши чудеса, ако излизаме добре 
подготвени. Особено сега, когато времето е студено,

и там, където се събират много хора. Погрижете се да 
имате и достатъчно физическа активност и

балансиран начин на живот.“
Д-р Свен Верхан, експерт по хранене

НАЧИН НА 
ЖИВОТ
Една топла вана за 

краката може да направи 
чудеса. Когато се прибирате 

вкъщи и сте премръзнали, не 
само чаша сгряващ чай ще ви 

се отрази благотворно – да 
потопите краката си в 

топла вода също ще ви 
подейства добре. 

ХРАНЕНЕ
Прясно изцедените сокове са 

не само вкусни, те ви предлагат 
силата на растенията и доставят 

течности на организма. Това е просто 
перфектно! Наслаждавайте се редовно 

на тези природни еликсири.

ФИЗИЧЕСКА АК ТИВНОС Т
Редовното ходене пеша, плуване или

каране на велосипед не само поддържа
тялото ви във форма – съпротивителните

ви сили също се „тренират“ и се подготвят
да устоят при всякакво време.



17,50 лв.

26,50 лв.

Промоционална цена  
за комплект

Сума на единичните цени 44,00 лв.

33,90 лв.

20745    

20613 | 75 мл        

21,90 лв.
(29,20 лв. за 100 мл)

43,90 лв.

21,90 лв.

Промоционална цена 
за комплект

Сума на единичните цени 65,80 лв.

48,90 лв.

20744    

Това ще бъде моята година

2018

Няма да 

забравям 

правилната 

грижа!

СПЕСТЯВАТЕ С 
ЛИМИТИРАНИЯ 
КОМПЛЕКТ

СПЕСТЯВАТЕ

22%

СПЕСТЯВАТЕ

25%

СПЕСТЯВАТЕ С 
ЛИМИТИРАНИЯ КОМПЛЕКТ

Aloe Vera Крем-сапун за ръце, 
допълващ комплект
Нежно почистващ
крем-сапун за ръце · 250 мл
Крем-сапун 
(пълнител) · 500 мл

Aloe Vera  
Комплект за богата грижа
Изключително богат
дневен крем · 50 мл
Изключително богат
крем за ръце ·75 мл

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

Aloe Vera 
Изключително богат 
Крем за ръце
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20740 | 50 мл        

43,90 лв.
(87,80 лв. за 100 мл)

Нежно почистване.
Интензивна грижа.

През зимата кожата се изтощава силно от студа, вятъра, сухия
въздух от отоплението и точно сега се нуждае от специално
внимание. Нежно почистващият крем-сапун Aloe Vera подготвя
идеално ръцете за грижа и подхранване с Изключително 
богатия крем за ръце Aloe Vera след това. А Изключително 
богатият дневен крем Aloe Vera дарява подхранваща грижа и 
хидратация за изтощената кожа на лицето.

"Точно през зимата кожата трябва да се снабдява с хидратация и 
да се подхранва богато. Аргановото масло подпомага липидната 
бариера, защитава от загуба на влага и подхранва сухата, груба и 
увредена кожа. Така кожата е успокоена и по-устойчива."
Д-р Щефан Биел, Директор Research & Development LR

СБОГОМ НА
ИЗТОЩЕНАТА КОЖА:

ЛИМИТИРАНО
НОВО

Богат крем, който хидратира и 
регенерира силно изтощената кожа 
на лицето.
•   С 50% Алое Вера, подхранващо 

арганово масло и биоекстракт  от 
маслини

•   Стимулира клетъчната 
регенерация

•   Защитава от загуба на влага и 
намалява загрубяването на кожата

Aloe Vera
Изключително богат
Дневен крем



20633 | 250 мл        

27,50 лв.
(11,00 лв. за 100 мл)

20645 | 200 мл        

19,90 лв.
(9,95 лв. за 100 мл)

20639 | 200 мл        

32,50 лв.
(16,25 лв. за 100 мл)

Това ще бъде моята година

2018

Ще започвам 

деня свежо 

всяка сутрин

Не само за кожата, но и за косата зимното време означава стрес. 
Затова е нужна по-специална грижа, която може да си подарите 
още при сутрешната си програма. След нежното почистване с 
Витализиращия душ-гел Aloe Vera и Подхранващия шампоан Aloe 
Vera, Хидратиращият балсам за тяло Aloe Vera дарява хидратация, 
а Защитаващият рол-он дезодорант Aloe Vera – приятно усещане за 
сигурна защита. Ако трябва да се приготвите набързо, разчитайте 
на Aloe Vera 2в1 Шампоана за коса и тяло.

за кожата и косата

ДОПЪЛНИТЕЛНА ДОЗА 
ХИДРАТАЦИЯ

Освежаващ душ-гел за коса и 
тяло
•  С 35% гел Алое Вера и 

биоекстракт от бамбук
•  Бързо, лесно и ефективно 

цялостно почистване и грижа

Aloe Vera
2в1 Шампоан
за коса и тяло

Подхранващ шампоан за всеки 
тип коса
•  С 45% гел Алое Вера и 

биоекстракт от бамбук
•  Почиства нежно и подхранва 

косата, без да я утежнява
•  Снабдява косата и скалпа с 

хидратация
•  Косата е подсилена и мека

Aloe Vera 
Подхранващ 
Шампоан за коса

Лек, бързо попиващ лосион за 
тяло
•  С 69% гел Алое Вера и 

биоекстракт от магнолия
•  Подхранва интензивно
•  Подобрява хидробаланса на 

кожата
•  Кожата е нежно подхранена

Aloe Vera 
Хидратиращ 
Лосион за тяло
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12,90 лв.

21,50 лв.

Промоционална  
цена за комплект

Сума на единичните цени 34,40 лв.

28,90 лв.

20746    

15%
СПЕСТЯВАТЕ

СПЕСТЯВАТЕ С  
ЛИМИТИРАНИЯ КОМПЛЕКТ

Aloe Vera  
Комплект за сутрешна грижа
Защитаващ
рол-он дезодорант · 50 мл 
Витализиращ
душ-гел · 250 мл
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779,70 лв.

619,90 лв.

Промоционална цена 
за комплект
С всеки комплект
спестявате

71007   

71006   

или
ZEITGARD  
Реструктуриращ 
крем-гел за
по-зряла кожа

ZEITGARD  
Хидратиращ 
крем-гел за
по-млада кожа

СПЕСТЯВАТЕ С КОМПЛЕКТА

Действа! И то за по-малко от 5 минути! Благодарение 
на термичния метод на загряване и охлаждане на 
LR ZEITGARD 2 активните съставки на продуктите 
срещу стареене се транспортират в слоевете на 
кожата и се усвояват оптимално. Циркулацията на 
кръвта е стимулирана, кожата е ефективно снабдена 
с anti-age вещества – това е оптималната основа за 
съобразената с типа кожа грижа след това.

LR ZEITGARD  
Anti-Age System 

ОТКРИЙТЕ ДЕЙСТВИЕТО НА:

LR ZEITGARD 
Anti-Age System

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
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28241 | 50 мл        

279,90 лв.
(559,80 лв. за 100 мл)1 2

LR ZEITGARD  
Serox Маската за незабавен 
резултат осигурява незабавно 
видим и осезаем anti-age ефект 
след само 20 минути!
•  Изглаждане на кожата
•  Стягане на кожата
•  Усъвършенстване на вида на 

кожата
Резултатите се запазват до 12 часа.1

УАУ! 
Незабавен anti-age ефект 

1.  Активиране на кожата благодарение на 
екстракт от коприва

2.  Изглаждане и стягане на кожата 
благодарение на минерали и 
протеинов комплекс

3.  Действаща в дълбочина грижа 
срещу стареене благодарение 
на хиалуронова киселина, Q10 и 
растителни екстракти

LR ZEITGARD  
Serox Маска за незабавен 
резултат

СЪВЕТ: 
Маска за незабавен 
резултат и Серум за 
незабавен резултат в 
комплект за дълготрайно 
по-млада кожа

БЕЗ 
РЕТ УШИРАНЕ2

НОВО
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ТЕХНОЛОГИЯ В 3 ФАЗИ:



71011 | 50 мл        
43,90 лв.

34,90 лв.
(69,80 лв. за 100 мл)

74,90 лв.

Промоционална цена  
за комплект 
 
Само сега

Сума на единичните цени 224,70 лв.

189,90 лв. 
149,90 лв.

28300    

84,90 лв.

64,90 лв.

LR ZEITGARD  
ZEITGARD Нощна маска

•  Подхранва и възстановява 
кожата през нощта

•  С масло от жожоба за оптимално 
снабдяване с хидратация

•  С Ultra Filling SpheresTM за ефект 
против стареене

•  С плодове шизандра за 
регенерация на кожата

•  Маската е без отмиване и за 
оптимални резултати трябва да 
се използва два пъти седмично

БОГАТА НОЩНА МАСКА –  
  ПОДХОДЯЩА И ЗА МЪЖКА КОЖА!

За още по-богата

грижа добавете

Маслото за лице

LR ZEITGARD

Beauty Diamonds.

20%
СПЕСТЯВАТЕ

Това ще бъде моята година
2018

Ще се грижа 

добре за кожата 

си!

Съвет:

ИНТЕНЗИВНА БОГАТА ГРИЖА – 
     ЗА ВЗИСКАТЕЛНА КОЖА

СПЕСТЯВАТЕ С КОМПЛЕКТА

LR ZEITGARD 
Beauty Diamonds Комплект 
Дневен крем · 50 мл
•   Коприненонежен дневен крем
•   Намалява видимостта на 

бръчките и повишава усещането 
за стегната кожа

Нощен крем · 50 мл
•   Нощен крем против бръчки 
•   С ценни масла и специални 

активни вещества срещу бръчки
Околоочен крем · 30 мл
• Нежно топящ се крем за грижа
   за зоната около очите
• Подпомага за смекчаване на
   сенките и торбичките

33%
СПЕСТЯВАТЕ
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28314 | 30 мл 
84,90 лв.

64,90 лв.
(216,33 лв. за 100 мл)

1 МАСЛО ЗА ЛИЦЕ – 3 ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

младежко излъчване

95% от дамите, 
тествали продукта, 
биха го препоръчали 
на своя приятелка

Лимитираното Масло за лице
LR ZEITGARD Beauty Diamonds
е нова интензивна anti-age
грижа за лицето. С иновативната
си комбинация от 6 масла с
натурален произход и избрани
витамини то регенерира преди
всичко сухата, изтощена и
изгубила силата си кожа през
зимата и й придава 
младежка сияйност.

КРАЙНО ВРЕМЕ Е ЗА

LR ZEITGARD
Beauty Diamonds 
Radiant Youth Oil
•  Подхранва и регенерира кожата 

с витамини A, E и F
•   Защитава от загуба на влага с 

помощта на ценни масла
•   Кара кожата да изглежда млада и 

сияеща благодарение на богата 
комбинация на масла

Като anti-age масло
Идеалната основа за сияен тен
•   След почистването разнасяйте по 

3–5 капки от маслото върху лицето 
сутрин или вечер

•   След това нанасяйте LR ZEITGARD 
продукт за ежедневна грижа, 
например LR ZEITGARD Beauty 
Diamonds

За обогатяване на anti-age 
продукти
Богата добавка към грижата за 
невероятно мека и нежна кожа
•   Добавете няколко капки от 

маслото към продукта за дневна 
или нощна грижа върху дланта 
си (може да се добави и към LR 
ZEITGARD Нощната маска!)

•   За богата грижа смесете маслото 
с продукта и нанесете на лицето

Като anti-age маслена маска
Богата, интензивна регенерираща 
грижа за гладка и стегната кожа
•   Разнесете около 10 капки от 

маслото върху лицето, шията и 
деколтето

•  Оставете да подейства 10 минути, 
масажирайте останалата текстура в 
кожата или я отстранете

ЛИМИТИРАНО
НОВО

23%
СПЕСТЯВАТЕ



38,90 лв.
25004    

Промоционална  
цена за комплект

Сума на единичните цени 82,80 лв.

76,50 лв.

43,90 лв.

Това ще бъде моята година2018

Ще имам 

по-малко 

раздразнения!

Зимата просто не оставя кожата да диша. Тя е беззащитно изложена на студения вятър и сухия въздух 
от отоплението, а това води до проблеми и раздразнения. Комплектът за лице LR MICROSILVER PLUS 
възстановява баланса на защитния слой на кожата. Продуктите действат антибактериално, регулиращо 
и стабилизиращо. Но за сияещо лице е важна и красивата усмивка, която можете да си позволите по 
всяко време благодарение на пастата за зъби и дъвката за дентална грижа.

АНТИБАКТЕРИАЛНА ГРИЖА ЗА ЛИЦЕТО –  
        ЗА ЧИСТА И ПРИВЛЕКАТЕЛНА КОЖА

Грижа и защита
            ЗА ВИСОКИ ИЗИСКВАНИЯ

СПЕСТЯВАТЕ С КОМПЛЕКТА

Комплект за лице
Измиващ крем · 150 мл
•   Нежно и дълбоко 

почистване на порите
•  Салициловата киселина 

отваря порите

Крем за лице · 50 мл
• Намалява несъвършенствата
•  Дефензил действа 

противовъзпалително
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Промоционална цена 
за комплект

Сума на единичните цени 35,00 лв.

26,90 лв.

25092    

Промоционална цена 
за комплект

Сума на единичните цени 17,70 лв.

12,90 лв.

25095    

Microsilver дъвка

3 X

27%
СПЕСТЯВАТЕ

ПРАКТИЧНА ДЪВКА ЗА ДЕНТАЛНА ГРИЖА –  
ЗА ДА СЕ УСМИХВАТЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ

ОСНОВНА ГРИЖА ЗА ЗЪБИТЕ –  
       ЗА ЗДРАВА И СИЯЙНА УСМИВКА

23%
СПЕСТЯВАТЕ

СПЕСТЯВАТЕ С 
ЛИМИТИРАНИЯ КОМПЛЕКТ

Комплект Дъвка за дентална
грижа – 3 опаковки х 10 дъвки
•  Предотвратява образуването на 

кариес и отстранява отлаганията
•  Намалява образуването на плака
•  Помага за заздравяване на зъбния 

емайл

СПЕСТЯВАТЕ С 
ЛИМИТИРАНИЯ КОМПЛЕКТ

Комплект Паста за зъби
2 x Паста за зъби · 75 мл  
•    Предотвратява образуването 

на кариес и плака
•  Профилактика на пародонтоза
•  Премахва лошия дъх
•  Минералът хидроксиапатит 

изгражда зъбния емайл



!!
20729 | 2 x 100 мл   

Промоционална цена 
за комплект

Сума на единичните цени 79,80 лв.

62,90 лв.
Ко

д:
  9
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BGЛР Хелт Енд Бюти Систъмс ЕООД си запазва правото за промени на продуктите поради технически или качествени подобрения  
и не носи отговорност за евентуални печатни грешки. 

Промоционалните предложения в настоящото издание са валидни до изчерпване на наличните количества.

ЛР Хелт Енд Бюти Систъмс ЕООД · 1784 София, България

Вашият LR сътрудник:

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

СПЕСТЯВАТЕ
21%Специалистът за кожата  

С ПОДХРАНВАЩ ЕКСТРАКТ 
ОТ ПЧЕЛЕН ВОСЪК

Aloe Vera Защитаващ 
Крем с прополис

ДВОЕН
КОМПЛЕКТ

ДАРЕНИЕ
2 ЛВ.

Богат крем за суха, нуждаеща се 
от подхранване кожа
•  79% Алое Вера и екстракт от 

пчелен восък
•  Дарява интензивна хидратация 

и подхранва кожата
•  Укрепва кожната бариера и 

образува защитен филм върху 
кожата

•  Усещате кожата си успокоена и 
отпусната


