
СПЕСТЯВАТЕ С ДВОЙНИЯ КОМПЛЕКТ

В очакване на

Великден
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По празниците винаги прекаляваме 
с вкусотиите... Изкушенията са 
много, но въпреки обилното 
похапване често не успяваме да си 
осигурим достатъчно хранителни 
вещества.  
Погрижете се за себе си и за 
семейството си и се насладете на 
празничните дни, без да трябва да 
се тревожите за здравословното 
хранене. LR LIFETAKT Daily Essentials 
ви снабдява ежедневното с важни 
хранителни вещества1.

НАСЛАДЕТЕ СЕ НА  
ПРАЗНИЧНИТЕ ДНИ  
С ЛЮБИМИТЕ СИ ХОРА!

БАЗОВО РЕШЕНИЕ

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.

Код: 80730

242,90 лв.

3 x 1000 мл        

360 таблетки / 252 г       

Daily Essentials
МЕСЕЧЕН КОМПЛЕКТ

3 x Aloe Vera  
Гел за пиене 
„Традиционен с мед“ 

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ 

Pro Balance Таблетки



80301 | 150 мл   
44,90 лв.

35,90 лв.
(23,93 лв. за 100 мл)

Плодовете и зеленчуците са не само вкусни, но и полезни и снабдяват
организма с важни витамини. Но какво да правим, когато нямаме на
разположение достатъчно плодове и зеленчуци, за да консумираме

препоръчителните пет порции на ден? Тогава на помощ идва
Vita Active и ви снабдява с 10 важни витамина.

„Здравето трябва да се 
разглежда цялостно. 
Освен храненето са 
важни и начинът на живот 
и физическата активност.“

ИНДИВИДУАЛНИ 
ДОПЪЛВАЩИ 
ПРОДУКТИ

ЕКСПЕРТНИ 
СЪВЕТИ

Искате допълнителна 
доза витамини?

Vita Active ви снабдява 
с 10 важни витамина само 
с една чаена лъжичка на 
ден2,3 – за малки и големи.

Д-р Свен Верхан
Експерт по хранене

ФИЗИЧЕСКА АК ТИВНОС Т

Включете повече движение в 
празничните дни. Например 
след празничния обяд идете на 

разходка или поиграйте игри на открито!

20 %
СПЕСТЯВАТЕ

Vita Active
Червени плодове
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РАДВАЙТЕ СЕ НА  
ЛЕКОТА И
СВОБОДА!

БАЗОВО РЕШЕНИЕ

Празниците носят радост на 
малки и големи. Какво по-
хубаво от това да прекарате 
време с децата и внуците, да се 
забавлявате и да играете заедно. 
Не бива нищо да ви пречи. С LR 
LIFETAKT Pro Activity запазвате 
подвижността си1,2,3 и повишавате 
качеството си на живот.

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.
Протеините допринасят за поддържане и увеличаване на мускулната маса и за поддържане на нормалното състояние на костите.

Код: 80881   

259,90 лв.

60 капсули / 37,2 г        

3 x 1000 мл        

Pro Activity
МЕСЕЧЕН КОМПЛЕКТ

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ 

3 x Aloe Vera Гел за пиене 
Active Freedom

Active Freedom Капсули



80550 | 375 г   
89,90 лв.

71,90 лв.
(191,73 лв. за 1000 г)

Мускулите са много важни за цялото тяло. Те му дават опора и 
го поддържат при ходене. Мускулите трябва да се тренират – с 

упражнения за сила и за издръжливост. С Protein Power може да 
подкрепите изграждането на мускулатурата си по възможно

най-добрия начин.4

„Не само осъзнатото 
хранене е важно – по 
отношение на начина 
на живот и физическата 
активност също можете 
да направите някои 
положителни промени.“

ИНДИВИДУАЛНИ 
ДОПЪЛВАЩИ 
ПРОДУКТИ

ЕКСПЕРТНИ СЪВЕТИ

Спортувате и искате да 
укрепите мускулатурата си?

Д-р Свен Верхан
Експерт по хранене

ФИЗИЧЕСКА АК ТИВНОС Т

Опитайте се при ходене да 
поклащате ханша си. Може да 
изглежда малко смешно, но отпуска 

чудесно долната част на гърба и действа 
благотворно след дълго седене.

20 %
СПЕСТЯВАТЕ

Protein Power снабдява с ценни 
протеини за мускулите и костите.4

Protein Power  
Напитка на прах
с вкус на ванилия



ХАПВАЙТЕ С НАСЛАДАТА
И НАСТРОЕНИЕ
ПО ПРАЗНИЦИТЕ! 
Искате да се насладите на всички вкусотии 
по Великден и въпреки това да останете 
в добра форма? Ето я вашата подкрепа: 
вкусните и разнообразни продукти Figu 
Active помагат на тези, които се грижат 
за фигурата си, да не изпитват 
угризения по празниците. Просто 
заместете едно хранене на ден с 
продукт Figu Active – така ще 
можете много по-лесно да 
поддържате теглото си* и 
ще се чувствате добре!

Щастлив
Великден



7LR WORLD  03.2018

*

239,90 лв.

80193   

266,70 лв.Сума на единичните цени

Промоционална цена 
за комплект

Новият LR шейкър 
с кутия за дозиране 
е идеален за изпът!

Подарък

Ново: шейкър 
с практична кутия за 
дозиране, в която 
може да съхранявате 
порцията за едно 
хранене

Други вкусни варианти, от които може да изберете:

LR шейкър

Контрол на теглото: Заместването на едно от ежедневните основни 
хранения в рамките на нискокалорична диета със заместител на 
хранения допринася за поддържането на теглото след намаляването 
му. За да се постигне посоченото действие, трябва да се замества едно 
основно хранене на ден.

Качество
Made in

Germany

СПЕСТЯВАТЕ С КОМПЛЕКТА

Figu Active 
Троен микс комплект
Свободен избор на 3 Figu Active шейка, супи или 
мюсли от следните варианти: 
Figu Active Шейкове: Ягода и банан, Latte Macchiato 
или Ванилия, 
Figu Active Супи: Картофена „Auberge“, Доматена 
„Mediterranée“ или Зеленчуци и къри „India“ и
Figu Active Хрупкаво мюсли с червена боровинка

+ ПОДАРЪК LR шейкър с вкл. кутия за дозиране
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ИЗЛЕЗТЕ СПОКОЙНО
НА СВЕЖ ВЪЗДУХ!
Искате да прекарвате време навън, но точно сега
започва сезонът на полените? Не се тревожете –
Pro 12 ви помага да се чувствате добре и през 
пролетта! С Pro 12 се грижите за общото си 
благосъстояние не само по празниците, но 
и в дългосрочен план.
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1 

171,80 лв.

80373   

257,70 лв.Сума на единичните цени

ПРОМОЦИОНА ЛНА 
ЦЕНА

33 %
СПЕСТЯВАТЕ

Патент №: DE 10 2010 030 546 A1

Pro 12 съдържа 1 млрд.
бактерии във всяка капсула
и притежава двойно
микрокапсулиране, което
защитава бактериите
значително по-ефикасно от
много други продукти.

Наслаждавайте се на 
пролетните дни без 
проблеми – благодарение 
на Pro 12.

СПЕСТЯВАТЕ С ТРОЙНИЯ КОМПЛЕКТ

Троен комплект Pro 12 Капсули 
(3 x 30 капсули ·  3 х 15 г)
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30330-3 | 50 мл   
76,90 лв.

61,50 лв.

30330-1 | 50 мл   
76,90 лв.

61,50 лв.

30330-2 | 50 мл   
76,90 лв.

61,50 лв.

Бляскав Великден с изключителните парфюми 
от бляскавата колекция LR Lightning Collection 
с кристали Swarovski, представена от Ема 
Хеминг-Уилис. Всеки от трите пленителни 
аромата въплъщава собствен свят от настроение, 
щастливи моменти, светлина и позитивна 
атмосфера.

ЕСЕНЦИИТЕ НА ЖИВОТА С БЛЯСКАВИ 
КРИСТАЛИ SWAROVSKI! 

Essence of Amber
Ободряващият блясък на моментите 
на безгранична жизнена енергия

Ориенталски · пудров · изкусителен

Парфюм

Essence of Marine 
Озаряващият блясък на моментите 
на магическа чистота.

Морски · цветен · вдъхновяващ

Парфюм

Essence of Rose
Чувствено омайващият блясък 
на романтичните моменти.

Цветен · плодов · чувствен

Парфюм

20 %
СПЕСТЯВАТЕ
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69029   

149,90 лв.

Infinity Верижка 
с кристали Swarovski:

Ново

Скъпи мъже,  
с парфюм и 
бижу може да 
зарадвате дамата 
на сърцето си!

Класическата верижка със символа 
за безкрайност е чудесен подарък за 
дамите от всяка възраст. Изключителният, 
женствен дизайн привлича погледите!

Лимитирано

Infinity Верижка с
кристали Swarovski 
•  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



90,90 лв.

30227   

114,40 лв.Сума на единичните цени

Промоционална цена 
за комплект

76,90 лв.

37,50 лв.

Тествайте

ЕКСКЛУЗИВНИ АРОМАТНИ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОТ ЗВЕЗДНИЯ 
ДИЗАЙНЕР
И двата аромата на Guido Maria Kretschmer носят отличителния 
му и неповторим почерк – те са елегантни, висококачествени, 
класически и автентични. Звездният моден дизайнер наистина 
обръща внимание на детайлите и затова лично създадените 
от него дамски и мъжки парфюм не само ухаят, но и изглеждат 
изключително изискано. Всеки флакон е красиво опакован в кутия 
със стилен дизайн, който също е дело на Гуидо.

аромата
тук

СПЕСТЯВАТЕ С КОМПЛЕКТА

Guido Maria Kretschmer 
Мъжки комплект
Парфюм 
30220 ·  50 мл
Душ-гел
30222 ·  200 мл
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95,90 лв.

30206   

120,80 лв.Сума на единичните цени

Промоционална цена  
за комплект

76,90 лв.

43,90 лв.

Скъпи фенове на 
модата, подходящият 
аромат е важна част
от стайлинга!

с всеки
комплект 20 %

СПЕСТЯВАТЕ

Тествайте
аромата

тук

СПЕСТЯВАТЕ С КОМПЛЕКТА

Guido Maria Kretschmer 
Дамски комплект
Парфюм 
30200 ·  50 мл
Лосион за тяло
30201 ·  200 мл
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3430 | 50 мл   

54,90 лв.
30480 | 50 мл   

54,90 лв.

Jungle Man

Лимитиран

ЕКЗОТИКА И ЧУВСТВЕНОСТ
С АРОМАТИТЕ ЗА НЕГО И НЕЯ  
Вълнуващи и изкусителни – аромати, изпълнени с енергия и сила! 
Jungle Woman омагьосва с екзотичния си аромат на цветя и плодове и е 
подходящ за чувствените дами. Класиката Jungle Man носи усещане за 
свобода и независимост и е подходящ за мъжете с приключенски дух.
А сега ви предлагаме Jungle Woman и Jungle Man в лимитиран ароматен 
комплект.

парфюм

Мъжки парфюм

Jungle Man завладява с 
комбинация от лавандула, 
зелена мента и изискана 
тонка.

Jungle Woman – 
лимитирано 
издание
Дамски парфюм

Jungle Woman изкушава
с екзотични, цветни и
свежи нотки. Лимитирано
предложение – само за 
кратко.
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86,90 лв.

30481   

109,80 лв.Сума на единичните цени

Промоционална цена 
за комплект

Скъпи влюбени,  
тези парфюми
са точно за вас!

20 %
СПЕСТЯВАТЕ

СПЕСТЯВАТЕ С КОМПЛЕКТА

Jungle Ароматен комплект

Дамски парфюм
Мъжки парфюм
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02 | Petal Peach

01 | Ruddy Rose

11111 | 12 г   
64,90 лв.

51,90 лв.
(432,50 лв. за 100 г)

53,90 лв.

42,90 лв.
(363,56 лв. за 100 г)
(386,49 лв. за 100 г)

01 | 11113-1 | 11,8 г Ruddy Rose   

02 | 11113-2 | 11,1 г Petal Peach   

ПРОЛЕТЕН ГРИМ С LR DELUXE!
За перфектен пролетен грим започнете с многоцветната 
пудра от LR DELUXE за свеж, равномерен тен. След това 
поставете акценти и подчертайте скулите с перфектния 
прахообразен руж от LR DELUXE. Поиграйте си с цветовете 
– с помощта на четворката артистични сенки за очи от LR 
DELUXE създайте изкусителен, бляскав грим. Накрая
сложете фантастичната спирала от LR DELUXE за по-дълги, 
по-обемни и по-добре оформени мигли.  

•    Идеална за всеки ден и всеки тон 
кожа

•     Жълтото прави тена сияен и свеж
•     Бежовото изравнява разликите 

в пигментацията
•     Зеленото прикрива червеникавите 

капилярчета и пигменти
•     Гримът е фиксиран, а тенът –  

смекчен, равномерен и озарен 

Hollywood 
Многоцветна 
пудра •    Копринена пудра, която придава 

впечатляващ цвят и блясък
•     Хармонично съчетаните матови 

цветове създават свежи акценти и 
подчертават скулите 

•     Два цвята, които могат да се 
ползват поотделно или смесени за 
безброй цветни варианти

Перфектен  
прахообразен руж

Щастлив

Великден

20 %
СПЕСТЯВАТЕ
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114,90 лв.

11189   

153,80 лв.Сума на единичните цени

ПРОМОЦИОНА ЛНА 
ЦЕНА

11188 | 10 мл   
49,90 лв.

38,90 лв.
(389,00 лв. за 100 мл)

01 | 11150-1  Night Rock

02 | 11150-3  Velvet Vintage

03 | 11150-8  Secret Dawn

04 | 11150-10  Delighted Nude

05 | 11150-12 Sublime Marine

Скъпи дами, 
експериментирайте 
с нови цветове и 
съчетания...

Сега в 
лимитиран

СПЕСТЯВАТЕ С ДВОЙНИЯ КОМПЛЕКТ

двоен
комплект 25 %

СПЕСТЯВАТЕ

22 %
СПЕСТЯВАТЕ

Двоен комплект Четворка
артистични сенки за очи (всяка по 4 x 0,5 г)

•  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“

Фантастична спирала
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28240 | 15 мл   
76,90 лв.

61,50 лв.
(410,00 лв. за 100 мл)

СЕНЗАЦИОНЕН
УАУ-ЕФЕКТ!

Искате да изглеждате зашеметяващо добре? 
Тогава изпробвайте сензацията в грижата 
срещу стареене: LR ZEITGARD Serox Маската 
за незабавен резултат с незабавно видим 
и осезаем anti-age ефект само след едно 
нанасяне! Вашият съюзник в ежедневната 
грижа срещу стареене е LR ZEITGARD Serox 
Серумът за незабавен резултат, който кара 
кожата ви да изглежда трайно по-млада.
А с LR ZEITGARD Serox Lip Optimizer устните
ви стават по-плътни и обемни.

Скъпи дами,
нека възрастта
ви си остане
вашата тайна!

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

•  До 15% по-обемни устни*
•  Видимо намаляване на бръчиците на устните1

•  По-стегнати и по-добре оформени контури на 
устните1

•  Богата, подхранваща текстура – лесна за нанасяне
•  С витамин E

Serox Lip  Optimizer – 
балсам за обем за устни

20 %
СПЕСТЯВАТЕ
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3

28230 | 30 мл   

152,90 лв.
(509,67 лв. за 100 мл)

28241 | 50 мл   

279,90 лв.
(559,80 лв. за 100 мл)

379,90 лв.

432,80 лв.Сума на единичните цени

Промоционална цена 
за комплект

152,90 лв.
279,90 лв.

28242   

БЕЗ 
РЕТ УШИРАНЕ2

Резултатите са индивидуални. 
Проучване на Dermatest с 20 участници през август и септември 2017 г.

•   Интензивна формула срещу стареене с копринена 
серум-текстура

•   С високоефективни съставки като Argireline®, 
Ameliox® и Polylift® за намаляване на дълбочината 
на бръчките

•   С релаксиращ и хидратиращ ефект за заглаждане и
   усъвършенстване на вида на кожата
•   Идеален в комбинация с крема за интензивен 

резултат Serox

Serox Серум за незабавен резултат
Незабавно видим и осезаем anti-age ефект след 
само едно нанасяне:
• Изглаждане на кожата
• Стягане на кожата
•  Усъвършенстване на вида на кожата
Резултатите се запазват до 12 часа.**

Serox Маска за незабавен резултат

СПЕСТЯВАТЕ С КОМПЛЕКТА

Serox Комплект 
за незабавен резултат
Серум за незабавен резултат · 30 мл
Маска за незабавен резултат · 50 мл
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119,90 лв.

137,80 лв.Сума на единичните цени

Промоционална цена 
за комплект

28188   
62,90 лв.
74,90 лв.

Подарък

Лимитиран

ВПЕЧАТЛЕТЕ ВСИЧКИ  
СЪС СИЯЙНА И  
КРАСИВА КОЖА! 
Грижа, по-скъпа от злато: с Nano Gold кожата 
на лицето ви ще засияе с младежка свежест. 
Ценните anti-age съставки злато и копринени 
протеини защитават кожата от вредните UVA лъчи 
през деня и така противодействат ефективно на 
преждевременното стареене, докато през нощта 
предизвиканите от слънчевите лъчи увреждания 
се възстановяват и кожата се регенерира. С тази 
висококачествена грижа ще запазите младостта на 
кожата си задълго.

Тоник 
за лице 

комплект

СПЕСТЯВАТЕ С КОМПЛЕКТА

Комплект Nanogold & Silk
Дневен крем · 50 мл
Нощен крем · 50 мл

+ ПОДАРЪК Тоник за лице · 125 мл
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71011 | 50 мл   
43,90 лв.

32,90 лв.
(65,80 лв. за 100 мл)

Скъпи дами,
грижете се за 
красотата си –
дори докато спите!

Глезете кожата си от време на време с Нощна маската 
LR ZEITGARD! По време на сън кожата се регенерира 
особено добре, затова използвайте тази възможност да й 
подарите допълнителна богата грижа с тази подхранваща и 
възстановяваща формула. По този начин кожата на лицето ви 
ще сияе на сутринта и със сигурност ще направите впечатление.

•  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 не се отмива и за 
оптимални резултати 
трябва да се използва два 
пъти седмично

LR ZEITGARD  
Нощна маска

25 %
СПЕСТЯВАТЕ
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20602 | 100 мл   

39,90 лв.

РАДВАЙТЕ СЕ НА  
ПРОЛЕТНОТО ВРЕМЕ!
С LR ALOE VIA кожата ви е натурално хидратирана, 
подхранена и защитена, независимо от 
метеорологичните условия. Така се чувствате добре и 
времето, прекарано на открито, е по-приятно.
А сега комплектът за грижа за лицето е в специална 
великденска опаковка.

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

Aloe Vera  
Защитаващ
Крем с прополис
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104,90 лв.

20747   

132,70 лв.Сума на единичните цени
Промоционална цена 
за комплект

43,90 лв.
43,90 лв.
44,90 лв.

Подарете грижа 
за сияйно красива 
кожа!

20 %
СПЕСТЯВАТЕ

СПЕСТЯВАТЕ С КОМПЛЕКТА

Aloe Vera
Комплект за грижа за лицето
Дневен крем · 50 мл
Нощен крем · 50 мл
Околоочен крем · 15 мл



54,90 лв.

76,70 лв.Сума на единичните цени

Промоционална цена 
за комплект

20424   

20425   

ЧУВСТВАЙТЕ СЕ И
ИЗГЛЕЖДАЙТЕ ДОБРЕ!
Това са оптималните продукти за грижа за 
мъжете. Продуктите LR ALOE VIA гарантират 
гладко и безупречно бръснене и свежа и 
подхранена кожа. L-Recapin* прави косата 
по-гъста и обемна. Всеки мъж заслужава 
правилната грижа, за да се чувства добре
и да бъде уверен в себе си.

Комплект 2

Комплект 1

по 28 %
СПЕСТЯВАТЕ

СПЕСТЯВАТЕ В КОМПЛЕКТ

Aloe Vera Комплекти за 
грижа за мъжа

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

Афтършейв Балсам · 100 мл 
Анти-стрес Крем · 100 мл
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114,50 лв.

27004    

132,80 лв.Сума на единичните цени

Промоционална цена 
за комплект

44,90 лв.
87,90 лв.

Шампоанът и тоникът L-Recapin действат 
срещу наследствения косопад при мъжете и 
доказано подобряват обема на косата.* Двата 
продукта са разработени взаимно да допълват 
действието си и в комбинация постигат най-
добри резултати.

Мъжете също
обичат продуктите
за грижа!

*Изследване на тоника
•   76% от тествалите продукта потвърждават подобряване в обема на косата. По този начин 

може да се докаже, че косата остава по-дълго в естествена фаза на растеж.
•    76% потвърждават ефикасността на продукта.

(Тоникът е тестван от 20 мъже на възраст от 21 до 60 г. в изследване на DermaTronnier за период 
от 4 месеца през 2005 г)

18,30 лв.
СПЕСТЯВАТЕ

СПЕСТЯВАТЕ С КОМПЛЕКТА

L-Recapin Комплект 1+1
L-Recapin Шампоан · 200 мл
L-Recapin Тоник · 200 мл



20670 | 200 мл        

27,50 лв.
(13,75 лв. за 100 мл)

20671 | 200 мл        

27,50 лв.
(13,75 лв. за 100 мл)

ЗАЛОЖЕТЕ НА 
КАЧЕСТВОТО 
Познавате ли нашите продукти за почистване на лицето
от серията LR ALOE VIA? Правилното почистване е
основата на всяка програма за грижа. Балансиращото
почистващо мляко отстранява грима и замърсяванията,
а след това Избистрящият тоник успокоява и освежава.
Практичните Нежни почистващи кърпички ви помагат
да освежите кожата си винаги и навсякъде.

Щастлив

Великден

Aloe Vera Балансиращо
Почистващо мляко
Нежно почистващо мляко за лице
•   50% гел Алое Вера и биоекстракт от 

дива роза
•   Почиства кожата нежно и премахва 

грима и замърсяванията
•   Запазва естествения хидробаланс на 

кожата

Aloe Vera Избистрящ 
Тоник за лице
Несъдържащ алкохол тоник за 
почистване на лицето
•   50% гел Алое Вера и биоекстракт от 

дива роза
•   Почиства порите от остатъците от грима 

и натрупаните през деня замърсявания
•   Избистря, успокоява и освежава кожата
•   Дарява хидратация
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16,90 лв.

20762   

21,80 лв.Сума на единичните цени

ПРОМОЦИОНА ЛНА ЦЕНА

Подходяща грижа 
за всеки тип кожа!

АБСОЛЮТНО 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

22 %
СПЕСТЯВАТЕ

Лимитиран
двоен

комплект

СПЕСТЯВАТЕ С ДВОЙНИЯ КОМПЛЕКТ

Двоен комплект Aloe Vera Нежни
почистващи кърпички  (2 x 25 броя)



65,50 лв.

20625   

87,80 лв.Сума на единичните цени
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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.

SOS грижа в
ДВОЕН КОМПЛЕКТ
Гел от Алое Вера и комбинация от билкови есенции осигуряват 
охлаждане, регенерация и успокояване на раздразнената или 
изтощена кожа.

Лимитиран

Две
е повече
от едно...25 %

СПЕСТЯВАТЕ С ДВОЙНИЯ КОМПЛЕКТ

СПЕСТЯВАТЕ

ДВОЕН
КОМПЛЕКТ!

Двоен комплект Aloe Vera  
Бързо действащ спрей за спешна помощ  
(2 x 400 мл)

ПРОМОЦИОНА ЛНА ЦЕНА


