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ПЪЛНИ С ЕНЕРГИЯ  

ЗА щастие



Mental
Power

Mental Power21 3

5 x 500 мл        

360 таблетки / 252 г

Код: 80930   

209,90 лв.

1
2
3
4

Витамин E в Mind Master допринася за защита на клетките от оксидантен стрес.
Тиамин и витамин B12 в Mind Master допринасят за нормален енергиен метаболизъм.
Витамин B12 в Mind Master допринася за нормална психическа функция.
Магнезият в Pro Balance допринася за поддържане на електролитния баланс.

ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ
ВЪВ ВСЯКА СИТУАЦИЯ

БАЗОВО РЕШЕНИЕ

Здравето и енергията означават щастие. Само заредени с 
енергия можете успешно да преодолявате предизвикателствата 
в ежедневието. Със специалната комбинация от продукти на LR 
LIFETAKT Mental Power запазвате енергията и спокойствието си, 
за да се справяте уверено с всяка ситуация. Mind Master защитава 
клетките от оксидантен стрес1 и допринася за нормален енергиен 
метаболизъм и за нормална функция на нервната система.2,3 
ProBalance снабдява организма с ценни минерали за вътрешния 
баланс4 и така създава основата за вашето благосъстояние.

Mental Power
МЕСЕЧЕН КОМПЛЕКТ

Mind Master Петорен комплект

Pro Balance Таблетки

Съставете вашия петорен комплект 
Mind Master от вариантите  
Formula Green и  
Formula Red   
изцяло по ваш избор

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ 



1

80370 | 30 капсули / 15 г        

85,90 лв.
(572,67 лв. за 100 г)

80361 | 125 мл        
88,90 лв.

65,90 лв.
(52,72 лв. за 100 мл)

22%
СПЕСТЯВАТЕ

ИНДИВИДУАЛНИ 
ДОПЪЛВАЩИ ПРОДУКТИ

Всеки човек реагира различно на ситуации на натоварване. 
Вслушайте се във вашите потребности и подкрепете тялото си 
точно с това, от което има нужда. Дори и да сте под стрес, можете 
да се справите и да останете фокусирани. Pro 121 и Colostrum Liquid 
подкрепят общото благосъстояние.

Патент №: DE 10 2010 030 546 A1

Просто искате да се
чувствате добре?

Искате бързо и просто 
решение?

Pro 121 подкрепя общото 
благосъстояние.

Colostrum Liquid е перфектен за 
бърза, директна консумация.

Pro 12 Капсули Colostrum Liquid
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ФИЗИЧЕСКА АК ТИВНОС Т

По няколко пъти на ден повдигайте раменете 
си нагоре и отново ги отпускайте надолу 

(всеки път по 10 повторения).

 

ХРАНЕНЕ

Рибата, като сьомга, скумрия или херинга, 
е богата на есенциални Омега-3 мастни 

киселини. Те се срещат най-често в мозъка. 
Консумирайте риба минимум по 2 пъти седмично. 

Или приемайте ежедневно LR LIFETAKT Super Omega.

ЕКСПЕРТНИ 
СЪВЕТИ

„Който работи и живее на високи обороти, трябва да 
снабдява тялото си с различни хранителни вещества, 

както и да си осигурява достатъчно физическа и 
умствена почивка. Комбинацията от осъзнато хранене, 

достатъчна физическа активност и здравословен начин 
на живот ще ви доведе до целта. “  

Д-р Свен Верхан, експерт по хранене

НАЧИН НА ЖИВОТ

Спете достатъчно.
Днес си легнете 30 минути 

по-рано от обикновено.
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АКТИВНИ И

щастливи
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Pro 
Activity

Pro Activity21 3

Код: 80881   

259,90 лв.

60 капсули / 37,2 г        

3 x 1000 мл        

1

2
3

СВОБОДА НА ДВИЖЕНИЕТО
ЗА ВСЕКИ ЕТАП ОТ ЖИВОТА
За вас активността означава щастие. Само когато можете да 
преодолявате ежедневните изисквания, се чувствате наистина 
добре. За да можете да живеете живота си толкова активно,
колкото искате, LR LIFETAKT Pro Activity помага на тялото ви да
запази и увеличи подвижността си: с Aloe Vera Гела за пиене
Active Freedom1 и капсулите Active Freedom2,3.

БАЗОВО РЕШЕНИЕ

Витамин C в Aloe Vera Гела за пиене Active Freedom допринася за нормалното изграждане на колаген за нормална 
функция на кръвоносните съдове и костите.
Витамин D в капсулите Active Freedom допринася за поддържане на нормалното състояние на костите.
Манганът в капсулите Active Freedom допринася за нормално изграждане на съединителната тъкан.

Pro Activity
МЕСЕЧЕН КОМПЛЕКТ

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ 

3 x Aloe Vera Гел за пиене 
Active Freedom

Active Freedom Капсули



1
2
3
4

80550 | 375 г        

89,90 лв.
(239,73 лв. за 1000 г)

80102 | 360 таблетки / 252 г        

72,90 лв.
(28,93 лв. за 100 г)

20604 | 200 мл        
52,90 лв.

38,90 лв.
(19,45 лв. за 100 мл)

26%
СПЕСТЯВАТЕ

ИНДИВИДУАЛНИ 
ДОПЪЛВАЩИ ПРОДУКТИ

Когато костите, мускулите, ставите и тъканите са оптимално снабдени 
с хранителни вещества, те работят като добре смазан часовников 
механизъм. С индивидуалната подкрепа на нашите допълващи 
продукти Protein Power и Pro Balance се грижите за свободата си 
на движение и за по-високо качество на живот1,2,3. За натоварените 
мускули и стави помага охлаждащият Aloe Vera Мултифункционален 
MSM гел за тяло.

ГРИЖА  
ОТВЪН

Протеините допринасят за поддържане на мускулната маса. Протеините допринасят за увеличаване на мускулната маса.
Магнезият в Pro Balance допринася за нормален енергиен метаболизъм.
Калцият в Pro Balance допринася за нормална мускулна функция.
Магнезият в Pro Balance допринася за намаляване на умората и изтощението.

Спортувате и искате да 
укрепите мускулатурата си?

Искате да сте по-активни и 
подвижни в ежедневието?

Protein Power снабдява с ценни 
протеини за мускулите и костите1.

Pro Balance помага за намаляване на 
умората – благодарение на 
микроелементи и основни минерали 
като например магнезий2,3,4.

Protein Power  
Напитка на прах
с вкус на ванилия Pro Balance Таблетки

Aloe Vera Мултифункционалният 
MSM гел за тяло охлажда приятно, 
прави кожата еластична и помага
за регенерацията на натоварените 
мускули и стави.

Aloe Vera  
Мултифункционален  
MSM Гел за тяло

Нашата препоръка от 
серията LR ALOE VIA
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ЕКСПЕРТНИ 
СЪВЕТИ

„Който иска да остане активен и да запази подвижността 
си, може да постигне много с правилните хранителни 

вещества. За да имате дългосрочно енергия през деня, 
осъзнатото хранене заедно с физическата активност и 

здравословния начин на живот са идеалната комбинация.“ 
Д-р Свен Верхан, експерт по хранене

ФИЗИЧЕСКА АК ТИВНОС Т

2-3 пъти на ден навеждайте горната част 
на тялото си, докъдето можете напред, 

и останете така за малко. След това 
бавно се изправете.

 

ХРАНЕНЕ

Вечер хапвайте зеленчуци и протеини. 
За вечеря избирайте зеленчуци и нетлъсто 

месо (пилешко, пуешко) или риба. Това помага за 
регулирането на теглото и за спокоен и ободряващ 

сън.

НАЧИН НА ЖИВОТ

Бъдете активни заедно. 
Уговорете се с приятели за 

общи занимания. Идете 
на боулинг, на поход 

сред природата 
или да карате 

велосипед. Това 
е истинска 

радост от 
живота.



Daily
Essentials

Daily Essentials21 3

1

2
3

4
5

Код: 80730

242,90 лв.

3 x 1000 мл        

360 таблетки / 252 г       

БАЗОВО РЕШЕНИЕ

ЕЖЕДНЕВНО СНАБДЯВАНЕ 
С ХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА

Животът ви е пълен с дейности: 
в семейството, в професията, в 
свободното време. Затова имате 
нужда от енергия и хранителни 
вещества. Щастливи сте, когато вие 
и семейството ви сте заредени с 
енергия през целия ден: LR LIFETAKT 
Daily Essentials ви дава това, от което 
се нуждаете, и ви улеснява да се 
храните здравословно1,2.

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.
Витамин D допринася да 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.
 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.

Daily Essentials
МЕСЕЧЕН КОМПЛЕКТ
3 x Aloe Vera  
Гел за пиене 
„Традиционен с мед“ 

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ 

ProBalance Таблетки
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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)

80630 | 210 г        

54,90 лв.
(26,14 лв. за 100 г)

80301 | 150 мл        

44,90 лв.
(29,93 лв. за 100 мл)

ХРАНЕНЕ

Отделете си повече време, 
за да се наслаждавате 

на храната. Поднасяйте я красиво. 
Опитвайте я и дъвчете спокойно. Така

изяждате по-малко и се чувствате 
по-доволни.

ИНДИВИДУАЛНИ 
ДОПЪЛВАЩИ 
ПРОДУКТИ

Ежедневието ви е толкова разнообразно, каквото трябва да бъде и храненето ви.
Но също толкова различни са потребностите и вкусовете. Затова LR LIFETAKT

предлага допълнителни продукти по избор, които ви подкрепят индивидуално.

„За здравословния начин на живот 
е важен цялостният мениджмънт 

на здравето. Малки промени в 
храненето, начина на живот и 

физическата активност лесно могат 
да се приложат в ежедневието.“  

Д-р Свен Верхан
Експерт по хранене

ЕКСПЕРТНИ СЪВЕТИ

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.4

Super Omega Капсули

Спортувате много
и са ви нужни
допълнителни 
протеини?

Не сте голям фен на 
пълнозърнестите 
продукти?

Protein Power доставя 
допълнителни протеини за 
подкрепа на мускулната 
маса5.

Protein Power  
Напитка на прах
с вкус на ванилия

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

Fiber Boost
Напитка на прах

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



1

2
3

80434 |          

559,90 лв.

БАЗОВО РЕШЕНИЕ

СТЪПКА ПО СТЪПКА
ДО ЖЕЛАНОТО ТЕГЛО

ПОДАРЪК

Искате отново да се чувствате 
добре в тялото си и най-накрая 
да отслабнете? Искате да 
изглеждате привлекателно и 
всички да забележат, че сте 
уверени и щастливи? LR LIFETAKT 
Body Mission е чудесен начин 
да постигнете желаното от вас 
тегло1 и така да придобиете 
нова самоувереност. Личният 
инструктор за отслабване ви 
помага да постигнете целите си. 
Възползвайте се от ексклузивния 
онлайн достъп. Като допълнение 
сега получавате подарък фитнес 
лента! 

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.
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

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

+ Подарък фитнес лента
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80630 | 210 г        

54,90 лв.
(26,14 лв. за 100 г)

80750 | 1000 мл        

65,90 лв.

ИНДИВИДУАЛНИ 
ДОПЪЛВАЩИ 
ПРОДУКТИ

Ако по време на диетата се храните 
вкусно и разнообразно, това ще ви 

донесе успех и удоволствие. Двойно 
щастие е да имате важни съюзници 

на ваша страна. Индивидуалните 
допълващи продукти ви помагат 

да превърнете доброто намерение 
в сигурен успех. Отслабвайте, като 
се храните вкусно и съобразено с 

личните потребности, и живейте 
здравословно и щастливо!

ВАШИЯТ ЛИЧЕН ИНСТРУКТОР ЗА ОТСЛАБВАНЕ 
ВИ ОСИГУРЯВА ТРОЙНА ПОДКРЕПА.

„За всички, които искат нещо повече от броене калории, 
препоръчвам цялостната концепция на Body Mission.“

Хранителни планове и рецепти
Следвайте плана: 28 дни по 3 засищащи хранения на ден. 

Комбинирайте две хранения с продукти Figu Active с едно 
обичайно хранене. Вкусните онлайн рецепти и хранителни 

планове са в различни варианти.

Мотивация
Докато следите теглото си, използвайте възможността да се 

мотивирате от успехите, постигнати от другите от общността на 
Body Mission.

Фитнес & физическа активност
Физическата активност е въпрос на навик. Включете 

упражненията от фитнес видеата на body-mission.com 
в ежедневието си. 

Преоткрийте 
удоволствието от движението!

Д-р Свен Верхан
Експерт по хранене

ЕКСПЕРТНИ 
СЪВЕТИ

Искате да стимулирате 
метаболизма си?

Непрекъснато 
изпитвате силен глад?

Aloe Vera Гелът за пиене 
с вкус на праскова 
подпомага енергийния
ви метаболизъм2. Освен 
това е с приятен сладък 
вкус и е без добавена 
захар3.

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

Aloe Vera Гел за пиене  
с вкус на праскова

Fiber Boost
Напитка на прах



25022 | 50 мл        

28,50 лв.
(57,00 лв. за 100 мл)

Имате среща за Св. Валентин, но нямате време 
да се освежите вкъщи преди нея? В такива 
случаи е добре да имате под ръка малките 
помощници от серията LR MICROSILVER.
Рол-он дезодорантът е перфектен за изпът, 
освежава сигурно и нежно – за да се чувствате 
спокойни за спонтанна близост.

*  Антибактериалният рол-он дезодорант е тестван от 20 жени 
и мъже на възраст от 25 до 76 г. в проучване на Dermatest 
GmbH за период от 4 седмици през април 2010 г.

Потвърдена ефективност от Dermatest: 

80%  потвърждават, че не се появява 
неприятна миризма*

80%  потвърждават, че не се появяват кожни 
раздразнения*
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Рол-он дезодорант

Защитава до 24 часа – за да се 
чувствате спокойно и комфортно 
на вашата романтична среща.

•  Силен срещу неприятната          
миризма – 24 часа

• Без алкохол: нежен към кожата
•  Без алуминиеви соли:                        

не затваря потните жлези
• Талкът попива потта



25070 | 150 мл        

54,50 лв.
(36,33 лв. за 100 мл)

25051 | 75 мл        

32,90 лв.
(43,87 лв. за 100 мл)

*  Изследване с 10 участници, проведено от 
Derma Consult GmbH през 2008 г.

Шампоан против 
пърхот
Край на проблемите с пърхота. 
Чудесно решение за баланса на 
кожата на главата, за да се чувствате 
уверени за срещата.

• Нежно почистване 
• Отстранява пърхота* 
• Антибактериално действие 
•  Октопирокс регулира  

състоянието на кожата  
на главата

Гел за ръце

Нежно и бързо почистване на
ръцете – за нежни докосвания.

• Хигиена без вода
• Усещане за свежест
•  Zink Cite изгражда защитен
 филм върху ръцете

МАЛКИ ПОМОЩНИЦИ ЗА

С БЪРЗО И СИГУРНО 
АНТИБАКТЕРИАЛНО ДЕЙСТВИЕ

голямата любов –



Промоционална цена за 
комплект

Сума на единичните цени 779,70 лв.

519,90 лв.

71006   

71007   

Anti-Age-System 
Реструктуриращ 
крем-гел за 
по-зрялата кожа

Anti-Age-System 
Хидратиращ  
крем-гел за
по-младата кожа

ИЛИ

Искате да плените любимия си със 
зашеметяващ външен вид. Може да го 
постигнете само за 5 минути. LR ZEITGARD
Anti-Age-System кара кожата да изглежда
по-гладка и фина. Действащата в дълбочина
грижа срещу стареене озарява лицето.

СПЕСТЯВАТЕ

МЛАДЕЖКО

ЗА ДЪЛГО
излъчване

33%

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

Комплект за хидратиране 
с Хидратиращ  
крем-гел | 50 мл

Комплект за реструктуриране
с Реструктуриращ  
крем-гел | 50 мл

Anti-Age-System
ZEITGARD 2 
Околоочен серум | 30 мл
+ Подарък калъф
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28314 | 30 мл
84,90 лв.

64,90 лв.
(216,33 лв. за 100 мл)

23%
СПЕСТЯВАТЕ

За още по-младежко 
излъчване и като основа 
под грима: маслото за 
лице LR ZEITGARD Beauty 
Diamonds снабдява 
кожата ви оптимално с 
подхранващи вещества 
през студения сезон.

ОЗАРЯВА КОЖАТА 
НА ЛИЦЕТО

ЛИМИТИРАНО
НОВО

1 масло за лице – 3 възможности за приложение

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

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



69029   

149,90 лв.

Лимитираната верижка с кристали 
Swarovski с ексклузивен LR дизайн 
е чудесен подарък за любовта на 
живота ви. Това е красив израз на 
безкрайна любов и впечатляващ 
начин да покажете дълбоката си 
привързаност.

ИЗКУСИТЕЛНИ ПОДАРЪЦИ
КАТО РОМАНТИЧНО

ЛИМИТИРАНО  
И

ЕКСКЛУЗИВНО

НОВО

обяснение в любов

•  Ексклузивен дизайн от LR
•   Елегантна двойна верижка
•    Дължина: 50 см 

(+ 5 см удължение)
•    Изработена от благородна стомана 

и украсена с кристали Swarovski
•   Бляскав акцент е символът за 

безкрайност
•   В подаръчна кутия

Infinity Верижка с  
кристали Swarovski
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2950 | 50 мл        

76,90 лв.
3630 | 50 мл        

76,90 лв.

Bruce Willis 
Personal Edition

Парфюм

Брус Уилис създаде Lovingly като страстно 
обяснение в любов към съпругата си Ема. 
Ароматът е уникален като самата нея – 
разпръсква очарование и жизнерадост, топлина 
и романтика.
Мъжествена нотка: Bruce Willis Personal Edition. 
Парфюмът излъчва елегантност, самоувереност 
и спокойствие – за мъжете с необикновена 
харизма.

Ориенталски – Пикантен – Чаровен

Lovingly by  
Bruce Willis

Парфюм
Цветен – Зелен – Елегантен
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Парфюм
1580 | 50 мл     

Парфюм
30190 | 50 мл 

Парфюм
3414 | 50 мл     

Парфюм
3430 | 50 мл     

Парфюм
30027 | 50 мл     

Парфюм
30000 | 50 мл  

Парфюм
30480 | 50 мл     

Парфюм 
30134 | 50 мл     

Парфюм
30150 | 50 мл     

Парфюм
3400 | 50 мл     

Парфюм
3650 | 50 мл  

Парфюм
3407 | 50 мл        

Парфюм
30095 | 50 мл 

Парфюм
3250 | 50 мл     

Парфюм
30372 | 50 мл        

Промоционална цена за 
комплект

Сума на единичните цени 109,80 лв.

79,90 лв.

30046    

Ocean’SkyMetropolitan Man Terminator

Jungle Man RacingJust Sport

Jungle Woman

Beautyqueen

Sensual Grace

Harem

Heart & Soul

Pseudonym

Brilliant Look

Rockin’ Romance

Femme Noblesse

За всички фенове на ароматите на 
LR имаме специална оферта – двоен 
комплект с отстъпка. Подарете на 
любимия човек или на самите себе си. 
Изберете желаните от вас аромати – 
всички комбинации са възможни.

СПЕСТЯВАТЕ
27%

СПЕСТЯВАТЕ  
С ДВОЙНИЯ КОМПЛЕКТ
Двоен комплект Парфюми



30480 | 50 мл        

54,90 лв.

Любовта се носи във 
въздуха. Усетете я с 
подходящия аромат. 
Лимитираният парфюм 
Jungle Woman изкушава
с екзотични, цветни и 
свежи нотки. Предлагаме 
ви отново да се насладите 
на аромата му!

ЗА ВЛЮБЕНИТЕ –

Jungle Woman
Парфюм –
лимитирано издание

ЛИМИТИРАНО

ТЕСТВАЙТЕ  
АРОМАТА

ТУК!

изключителен 
аромат



               11128 Deep Black   

29,50 лв.

1,1 мл

11188 | 10 мл        
49,90 лв.

36,90 лв.
(369,00 лв. за 100 мл)

26%
СПЕСТЯВАТЕ

Един продукт за
различни визии.

Pin-Up грим

Ежедневен грим

Дързък грим

Драматичен грим

Никой не би могъл да устои на 
този поглед. С Активиращия серум 
за мигли, Full Colour Супер очната 
линия и Фантастичната спирала 
от серията LR DELUXE създавате 
изкусителен грим: по-дълги, 
ултрачерни 3D мигли, перфектно 
оформени и с впечатляваща очна 
линия.
Това е вашият момент!

•   Течна, лесна за нанасяне очна линия за изразителен поглед
•   Наситен цвят и дълготрайна текстура, която издържа  

до 12 часа
•    Фин филцов връх за прецизна, елегантна 

линия на  клепача само с едно движение
•   Не нанасяйте върху продукти с мазна  

текстура или пудра

Full Colour Супер очна линия

Фантастична спирала

НЕУСТОИМ

ВПЕЧАТЛЯВАЩ И ИНТЕНЗИВЕН
поглед –

•  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“
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11127   | 5,5 мл   
76,90 лв.

59,90 лв.

*  Измерена максимална дължина на миглите след 6 седмици: до 35 % по-дълги мигли.
**  Научно изследване, проведено от реномирания институт Dermatest GmbH. 

Резултат: април 2014. Участници: 20 жени.Приложение: нанасяне на серума по два пъти на ден върху горния ръб на миглите.  
Период на приложение: 12 седмици (междинни резултати след 6 седмици)

ПРИКАЗНИ МИГЛИ –
ДЪЛГИ, ПЛЪТНИ, 

ОБЕМНИ.

СПЕСТЯВАТЕ
22%

•   Серум за мигли с добра кожна 
поносимост със стимулиращ 
растежа активен комплекс

•  Доказано удължава и сгъстява 
миглите**

•  До 35% по-дълги мигли само 
след 6 седмици*

•  Намалена загуба на мигли и 
максимална плътност

Активиращ серум за мигли



Допълнителна доза възстановяване и подхранване за Деня 
на Свети Валентин! Трите LR ALOE VIA специалиста от SOS 
комплекта осигуряват максимална грижа и подпомагат 
естествената регенерация на кожата.

ХАРМОНИЧЕН ЕКИП

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

Промоционална цена 
на комплекта само

Сума на единичните цени 94,30 лв.

79,90 лв.

39,90 лв.
32,50 лв.
21,90 лв.

20650    

SOS-грижата за всички случаи
Aloe Vera Box 
за специална грижа
Крем с прополис · 100 мл
Гел-концентрат · 100 мл
Спрей за спешна помощ
в удобна опаковка от 150 мл
(Специалната опаковка се предлага 
само в комплекта)
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20719   

Промоционална  
цена за комплект

Сума на единичните цени 105,70 лв.

78,90 лв.

43,90 лв. 

36,90 лв.

24,90 лв.

LR ALOE VIA Комплектът за 
грижа за лицето дарява на 
кожата хидратация и свежест. 
Това е отпускаща програма 
за грижа за нежна, свежа 
и сияйна кожа, подходяща 
както за дамите, така и за 
мъжете.

Насладете се 
на близостта

С РЕГЕНЕРИРАЩА И
ОСВЕЖАВАЩА ГРИЖА

СПЕСТЯВАТЕ
25%

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

Aloe Vera Комплект за  
почистване и освежаване

Освежаващ гел-крем · 50 мл
Експресно хидратираща 
маска за лице  · 75 мл
Усъвършенстващ пилинг за 
лице · 75 мл



20690 | 100 мл        

12,90 лв.
20691 | 100 мл        

12,90 лв.
20643 | 50 мл        

12,90 лв.
(25,80 лв. за 100 мл)

20631 | 100 мл        

21,50 лв.

Грижа и защита за цялото семейство.
Тези избрани продукти от серията
LR ALOE VIA са задължителни за свежо
начало на деня – не само на Свети Валентин.

 любовта!
  ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ГРИЖА

ЗА НАЧАЛОТО НА ДЕНЯ НА

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

Aloe Vera  
Защитаваща паста 
за чувствителни 
зъби
Паста за ежедневно 
почистване на 
чувствителните зъби
•   С 40% гел Алое Вера и 

минерален комплекс
•   Почиства  цялостно и 

изключително щадящо 
•   Намалява чувствителността 

на зъбите
•   Ефективно премахва 

плаката
•   С флуорид

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

биоекстракт от памук
•   Добра кожна поносимост 

дори и при чувствителна 
кожа

•   Изключително нежен след 
бръснене

Aloe Vera  
Нежен крем
за лице и тяло
Богат, немазен крем за лицето и 
тялото
•   С 35% гел Алое Вера и 

биоекстракт от магнолия
•   Дарява интензивна хидратация
•   Кожата е осезаемо мека и 

нежна
•   Попива бързо
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20740 | 50 мл        

43,90 лв.
(87,80 лв. за 100 мл)

През зимата кожата на лицето се нуждае от специална нежна 
грижа. Сега имате правилния дневен крем: лимитираният 
Изключително богат дневен крем Aloe Vera осигурява 
подхранване и хидратация за кожата през зимата.

„Точно през зимата кожата трябва да 
се предпазва от загуба на хидратация 
и да се подхранва богато. Аргановото 
масло подпомага кожната бариера, 
защитава от загуба на влага и 
подхранва сухата и груба кожа. Така 
кожата е успокоена и по-устойчива.“

Д-р Щефан Биел, 
Директор Research & Development LR

СПЕЦИАЛНА ГРИЖА
ЗА СТУДЕНИТЕ ДНИ АБСОЛЮТНО 

ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН

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
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%

20728  | 2 x 100 мл    
Сума на единичните цени 65,00 лв.
Промоционална цена 
за комплект 47,90 лв. 

Ко
д:

  9
50

50
-1
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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.

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

БЛАГОТВОРНА ТОПЛИНА

по две!


