ЗДРАВЕЙ,
ПРОЛЕТ!

НОВО

ТАЗИ ПРОЛЕТ НОСИ
СВЕЖЕСТ, РАЗНООБРАЗИЕ
И ДОБРО НАСТРОЕНИЕ!

ПОВЕЧЕ
АКТИВНОСТ
ПРЕЗ ПРОЛЕТТА

Време е да излезем навън! Пролетта
ни привлича с разнообразните
си багри и аромати и с първите
слънчеви дни – сега физическата
активност на открито носи отново
удоволствие. Да вдишвате свежия
пролетен въздух и да усещате
слънчевите лъчи върху кожата си,
докато се разхождате или карате
велосипед, ви се отразява наистина
благотворно.
С помощта на LR LIFETAKT Pro
Activity ще останете във форма1 без
много усилия, защото подвижността
не е въпрос на възраст, а на
състояние.
За външно приложение се доверете
на Мултифункционалния MSM гел
за тяло Aloe Vera. Охлаждащото
действие на гела и ценните билкови
екстракти се отразяват отпускащо
и благотворно при проблеми
с мускулите и ставите.

БАЗОВО РЕШЕНИЕ

Pro Activity
МЕСЕЧЕН
КОМПЛЕКТ
ПОДАРЪК
към
месечния
комплект

Aloe Vera Гел за пиене
Active Freedom
3 x 1000 мл

и
Active Freedom Капсули
60 капсули / 37,2 г
ПОДАРЪК: Aloe Vera
Мултифункционален
MSM гел за тяло

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ
Код: 80881

259,90 лв.
1

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 и за нормална мускулна функция.

ЕКСПЕРТНИ
СЪВЕТИ
НАЧИН НА ЖИВОТ
Поставете си цели! Обмислете
какви са следващите планове,
които искате да осъществите в работата и
личния си живот! Какво е необходимо
за това? Днес направете поне една
малка стъпка към тази цел!

„Идеалната подкрепа, за да останете
дългосрочно подвижни и активни
в ежедневието, е балансираното
съчетание от осъзнато хранене,
физическа активност и
здравословен начин на живот!“
Д-р Свен Верхан
Експерт по хранене
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ЗАПОЧНЕТЕ ПРОЛЕТТА
ПЪЛНИ С ЕНЕРГИЯ
Пролетта ни вдъхновява със свежи идеи и ни
активизира. Точно, когато изискваме повече от себе
си, бързо откриваме, че ни е необходима повече
енергия. LR LIFETAKT Mental Power ви предлага
подкрепата, от която се нуждаете, за да останете
ефективни и работоспособни – физически и
умствено.1,2,3,4
През април към базовото решение има и подарък –
играта за памет „Train your brain“. Тя носи забавление
и ви помага да тренирате способността си да
запаметявате.

БАЗОВО РЕШЕНИЕ

Mental Power
МЕСЕЧЕН КОМПЛЕКТ
Mind Master Петорен комплект
Съставете вашия петорен комплект
Mind Master от вариантите
Formula Green и
Formula Red
изцяло по ваш избор
5 x 500 мл

и
Pro Balance Таблетки
360 таблетки / 252 г

НОВО
Игра за
памет

ПОДАРЪК
към
месечния
комплект

1
2
3
4

ПОДАРЪК: Игра за памет

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ
Код: 80930

209,90 лв.

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 намаляване на умората и изтощението.

ИНДИВИДУАЛНИ
ДОПЪЛВАЩИ
ПРОДУКТИ
Изправете се срещу
предизвикателствата в живота!
Осигурете си подкрепата, от
която се нуждаете.

21%
СПЕСТЯВАТЕ

СПЕСТЯВАТЕ
С ДВОЙНИЯ КОМПЛЕКТ
Искате бързо и просто решение?
Colostrum Liquid е перфектен за бърза,
директна консумация. През април вземете
Colostrum Liquid в практичен и изгоден
двоен комплект.
Colostrum Liquid, двоен комплект
2 x 125 мл

80363

(55,96 лв. за 100 мл)

177,80 лв.

Сума на единичните цени

САМО СЕГА

139,90 лв.

ЕКСПЕРТНИ
СЪВЕТИ

ХРАНЕНЕ
С моркови намалявате стреса.
Така че хрупайте по много.
Това отпуска челюстите и прогонва
агресията. Сложете си няколко обелени
моркова на бюрото. А ценните
микрохранителни вещества идват
като бонус.

„За здравословния начин на живот
е важен цялостният мениджмънт на
здравето. Малки промени в начина
на живот, храненето и физическата
активност могат да подкрепят и
тренират работоспособността ви
дългосрочно.“
Д-р Свен Верхан
Експерт по хранене
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НАСЛАДЕТЕ СЕ
ПЪЛНОЦЕННО НА ПРОЛЕТТА
Точно през пролетта, когато температурите се
покачват и слънцето грее, отново сме изпълнени
с желание да бъдем активни. Движението на свежия
пролетен въздух, например докато карате велосипед
покрай зелени поляни и разцъфтели дървета и
цветя, се отразява наистина добре. За да запазите
жизнеността и енергията си1, ви помага Vital Care
от LR LIFETAKT.

БАЗОВО РЕШЕНИЕ

Vital Care
МЕСЕЧЕН КОМПЛЕКТ
Aloe Vera Гел за пиене
Intense Sivera
3 x 1000 мл

и

Reishi Plus Капсули
30 капсули / 15,2 г

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ
Код: 80822

276,90 лв.
1
2

Витамин C в Reishi Plus допринася за нормалното изграждане на колаген за нормална функция на кръвоносните
съдове и за нормален енергиен метаболизъм.
EPA и DHA допринасят за нормална сърдечна функция. Затова е необходимо да се приемат минимум 250 мг EPA и DHA
на ден.

ИНДИВИДУАЛНИ
ДОПЪЛВАЩИ
ПРОДУКТИ
Не се поддавайте на малките
неразположения – подкрепете
целенасочено жизнеността си!

23%
СПЕСТЯВАТЕ

Искате всеки ден да правите нещо
хубаво за здравето на сърцето си?
Super Omega ви снабдява с есенциалните
мастни киселини EPA и DHA и така
допринася за нормална сърдечна
функция2.

Super Omega Капсули

80338 | 60 капсули / 100,8 g
84,90 лв.

64,90 лв.

(64,38 лв. за 100 г)

ФИЗИЧЕСКА
АКТИВНОСТ
Качете се на велосипеда.
Карането на велосипед
отпуска таза и долната част на гърба.
Редовно изминавайте по-къси и подълги разстояния с велосипеда.

ЕКСПЕРТНИ
СЪВЕТИ
„В допълнение на здравословното
хранене помага и да мислите и
да действате цялостно – особено
когато тялото ви се нуждае от
малко по-голяма подкрепа от
преди.“
Д-р Свен Верхан
Експерт по хранене
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35%

A l o e Ve r a

Aloe Vera
Нежен гел
2 в 1 Душ & Бръснене

30

%

A l o e Ve r a

Aloe Vera
Подхранващ лосион
за тяло за под душа

• С 35 % гел Алое Вера и масло от авокадо
•2
 в 1: почиства кожата и същевременно
улеснява бръсненето
• Кремообразната пяна осигурява
гладкото плъзгане на бръсначката
• Предотвратява кожните раздразнения и
хидратира интензивно
• З а кадифенонежно усещане за кожата

• С 30 % гел Алое Вера
• Х идратира и подхранва кожата
много бързо
• Просто нанесете директно под
душа
• За усещане за свежа и подхранена
кожа

20741 | 250 мл

20750 | 200 мл

27,90 лв.

32,90 лв.

ПОЧИСТВАНЕ & БРЪСНЕНЕ

НАНАСЯНЕ НА ЛОСИОН &
ИЗПЛАКВАНЕ

Разпенете Нежния гел Aloe
Vera 2 в 1 Душ & Бръснене и
нанесете върху влажна кожа.
Избръснете както обикновено
и след това отмийте.

Нанесете Подхранващия
лосион за тяло Aloe Vera за
под душа върху мокра кожа,
изплакнете и подсушете.
Готово!

(11,16 лв. за 100 мл)

(16,45 лв. за 100 мл)

НОВОТО ДУО ЗА ГРИЖА И
СТРАХОТНО УСЕЩАНЕ ПОД
ДУША СУТРИН
ОТНОВО
ТУК!

НОВО
ЛИМИТИРАНО

ЛИМИТИРАНО

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ 17%
Aloe Vera Комплект за
пролетна грижа за кожата
Aloe Vera Нежен гел
Душ & Бръснене · 250 мл
Aloe Vera Подхранващ лосион
за тяло за под душа · 200 мл
Сума на единичните цени
Промоционална цена
за комплект

20754
27,90 лв.
32,90 лв.

Почистване.
Бръснене.
Нанасяне на
лосион.
Всичко директно под
душа и за кратко време.

60,80 лв.

49,90 лв.
LR WORLD 04.2018
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ОТ ГЛАВАТА ДО
ГОТОВИ ЗА ПРОЛЕТТА

ПЕТИТЕ

Най-накрая можем да спортуваме на свежия пролетен въздух! След
интензивната тренировка имаме нужда от отпускащ и ободряващ душ
с 2 в 1 Шампоана за коса и тяло Aloe Vera. А след това си подарете правилната
грижа с Хидратиращия лосион за тяло Aloe Vera и Възстановяващия крем за
стъпала Aloe Vera. Така се чувствате невероятно освежени и нямате търпение
за следващата тренировка и за душа след нея.

69%

A l o e Ve r a

Aloe Vera
Хидратиращ
Лосион за тяло
Лек, бързо попиващ лосион за тяло
• С 69% гел Алое Вера и
биоекстракт от магнолия
• П одхранва интензивно
• Подобрява хидробаланса на
кожата
• Кожата е нежно подхранена
20639 | 200 мл

32,50 лв.

(16,25 лв. за 100 мл)

20%
СПЕСТЯВАТЕ

35%

A l o e Ve r a

30%

A l o e Ve r a

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ
Aloe Vera Спортен комплект
Aloe Vera 2 в 1 Шампоан
за коса и тяло · 250 мл
Aloe Vera Възстановяващ
крем за стъпала · 100 мл

27,50 лв.

Сума на единичните цени

47,40 лв.

Промоционална цена
за комплект

20755

19,90 лв.

37,90 лв.
LR WORLD 04.2018
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ZEITGARD 1
•	Електрическа четка
с осцилация
•	Дълбоко и щадящо
почистване
•	До 10 пъти по-ефективно от
нормалното почистване*

Съвет за сутрешна програма за лицето:
1. Сложете две капки (две помпички) от почистващия продукт върху навлажнената четка.
2.	Масажирайте с уреда за почистване за около 20 секунди всяка зона от лицето (чело/нос,
всяка буза и брадичката).

20
сек.

20
сек.

20
сек.

3. Изплакнете лицето, след което нанесете продукт за грижа LR ZEITGARD!

*	Научно изследване на реномирания институт Dermatest GmbH.
Период на приложение: 6 седмици (от края на януари до началото на март
2015 г.), брой на участниците: 40

ЗА КОЖА НЕЖНА КАТО ПРОЛЕТТА:

ОРЪЖИЕТО ЗА ЧИСТА,
КРАСИВА И МЛАДА КОЖА

22%

LR ZEITGARD Cleansing System е перфектната
основа и първата стъпка за ефективна и
дълготрайна грижа срещу стареене, тъй като
борбата с бръчките започва с цялостното
почистване на лицето, което постигате само
за 1 минута на ден!

СПЕСТЯВАТЕ

ПОДАРЪК
ZEITGARD
калъф

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ
Cleansing System Комплект
Classic – за нормална кожа
Soft – за чувствителна кожа

70036
70037
399,90 лв.
38,90 лв.

ZEITGARD 1
1 бр. почистващ продукт
+ ПОДАРЪК ZEITGARD калъф
Сума на единичните цени
Промоционална цена
за комплект
Само сега

438,80 лв.
399,90 лв.

339,90 лв.
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ИЗБЕРЕТЕ ЛИЧНИТЕ СИ

ФАВОРИТИ!
Каква е вашата кожа – чувствителна или нормална?
LR ZEITGARD предлага подходящата четка и почистващ
продукт за двата типа кожа.
Благодарение на антибактериалната MICROSILVER технология
във влакната на четката тя остава в безупречно състояние до
3 месеца.

За нормална кожа
• По-твърди влакна
с MICROSILVER помагат за
почистване на порите на кожата
в дълбочина
• В допълнение: леко пенлив
гел със специално пригодена
за почистващата програма
текстура
•П
 отвърдена ефективност от
Dermatest*

Влакна с

MICROSILVER

За чувствителна кожа
• Меки влакна с MICROSILVER за
сияйно чиста кожа
• Нежен крем, разработен
за чувствителната кожа,
със специално пригодена
за почистващата програма
текстура
• Потвърдена ефективност от
Dermatest*

Cleansing System
Почистващ продукт
All Skin Types – за нормална кожа
70000 | 125 мл
Sensitive Skin – за чувствителна кожа
70001 | 125 мл

Всеки 38,90 лв.

(31,12 лв. за 100 мл)

Глава на четката
Classic – за нормална кожа
70003
Soft – за чувствителна кожа
70004

Всяка 54,90 лв.

LR WORLD 04.2018
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ЗА КОЖА ТОЛКОВА

НЕЖНА И СВЕЖА
КАТО ПРОЛЕТТА

Студеното време навън и сухият и топъл въздух вътре се отразяват
неблагоприятно на кожата през зимата. Затова в началото на пролетта тя често
е изтощена и се нуждае от допълнителна доза енергия и ефективна грижа. LR
ZEITGARD Racine снабдява стресираната и уморена кожа с хидратация и нова
енергия. За свеж и жизнен тен през пролетта благодарение на енергизиращите
активни съставки с anti-age ефект.

26%

СПЕСТЯВАТЕ

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ
Комплект Racine
Дневен крем · 50 мл
Нощен крем · 50 мл
Околоочен крем · 15 мл
Сума на единичните цени

28503
24,90 лв.
29,90 лв.
21,50 лв.
76,30 лв.

Промоционална цена
за комплект

69,90 лв.

Само сега

55,90 лв.

И през пролетта мъжката кожа се нуждае
от енергия. Platinum предлага интензивна
и целенасочена грижа, лесно приложение
и ефективно действие благодарение на
хидратиращата глетчерна вода и екстракта
от кафе. А за изтощената кожа около очите
има Експресно охлаждащ околоочен крем от
Platinum!

26%

СПЕСТЯВАТЕ

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ
28469
Platinum
Комплект грижа за мъжа
Крем против стареене · 50 мл 76,90 лв.
53,90 лв.
Експресно охлаждащ
околоочен крем · 30 мл
Сума на единичните цени 130,80 лв.
Промоционална цена
за комплект
Само сега

119,90 лв.

95,90 лв.
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ПРОЛЕТНО

АРОМАТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ –
С ВКЛЮЧЕНО ВАКАНЦИОННО
НАСТРОЕНИЕ

Опитайте разнообразието от аромати на LR Classics! С акцията „2+1“ изборът е
изцяло ваш. Комбинирайте според желанието и настроението си: с Hawaii, Marbella,
Singapore и останалите парфюми ще имате ваканционно настроение още през
пролетта!

ТЕСТВАЙТЕ
ТУК*

* Потъркайте леко флакона, за да тествате аромата.

ПОДАРЪК

2+1

АКЦИЯ
ВСИЧКИ
КОМБИНАЦИИ
СА ВЪЗМОЖНИ

33%
СПЕСТЯВАТЕ

Платете 2, вземете 3!
Поръчайте два парфюма LR Classics
и ние ще ви подарим трети! Може да
комбинирате дамски и мъжки аромати
изцяло по ваш избор!

ВЗЕМЕТЕ 3, ПЛАТЕТЕ 2
LR Classics Ароматен комплект 2+1

30058
98,70 лв.

Сума на единичните цени
Промоционална цена само

65,80 лв.

LR Classics
Мъжки парфюм
50 мл

LR Classics
Дамски парфюм
50 мл

01 |
02 |
03 |
04 |
05 |

06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |

3295-151 SINGAPORE
3295-159 MONACO
3295-160 STOCKHOLM
3295-161 NIAGAR A
3295-162 BOSTON

3295-106 HAWAII
3295-120 SANTORINI
3295-123 ANTIGUA
3295-124 MARBELL A
3295-126 VALENCIA
3295-127 LOS ANGELES

LR WORLD 04.2018

19

КОМПЛЕКТ ЗА СВЕЖ

ПРОЛЕТЕН ТЕН
Основата за перфектна визия е правилният фон дьо тен! Той се грижи за безупречен тен и сияйно
излъчване. През април ви даваме възможност да изберете подходящия за вашия тип и тон кожа
фон дьо тен от серията LR COLOURS или LR DELUXE в атрактивен двоен комплект.

23%
СПЕСТЯВАТЕ

ВИСОКА

СРЕДНА

ПОКРИВНОСТ

ПОКРИВНОСТ

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

01 | Фон дьо тен с немазна
10384
формула, двоен комплект
Свободна комбинация от 2 бр.:
1 | 10061-107 Light Sand
2 | 10061-102 Medium Sand
3 | 10061-103 Light Caramel
4 | 10061-104 Medium Caramel
5 | 10061-105 Dark Sand
6 | 10061-106 Dark Caramel

02 | Кремообразен фон дьо 10383
тен, двоен комплект
Свободна комбинация от 2 бр.:
7 | 10060-1 Light Sand
8 | 10060-2 Medium Sand
9 | 10060-3 Light Caramel
10 | 10060-4 Medium Caramel
11 | 10060-5 Dark Sand
12 | 10060-6 Dark Caramel

Сума на единичните цени

Сума на единичните цени

Промоционална цена
за комплект

65,00 лв.

49,90 лв.

Промоционална цена
за комплект

65,00 лв.

49,90 лв.

25%
СПЕСТЯВАТЕ

СРЕДНА

ПОКРИВНОСТ

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ
03 | Perfect Wear Фон дьо тен,
двоен комплект
Свободна комбинация от 2 бр.:
1 | 11116-1 Porcelain
2 | 11116-2 Light Beige
3 | 11116-3 Beige
4 | 11116-4 Dark Beige
5 | 11116-5 Beige Noisette
6 | 11116-6 Hazelnut
Сума на единичните цени
Промоционална цена
за комплект

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

11192

129,80 лв.

96,90 лв.

04 | Perfect Smooth Компактен
фон дьо тен, двоен комплект
Свободна комбинация от 2 бр.:
11117-101 Porcelain
11117-102 Light Beige
11117-103 Beige
11117-104 Dark Beige
11117-105 Beige Noisette
11117-106 Hazelnut
Сума на единичните цени
Промоционална цена
за комплект

11191

129,80 лв.

96,90 лв.
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ПЕРФЕКТНАТА КОМБИНАЦИЯ
ЗА ПРИВЛЕКАТЕЛЕН

СИЛУЕТ ПРЕЗ ПРОЛЕТТА
Повече жизненост и еластичност! Оформящият гел за тяло Aloe Vera и Коригиращият крем за тяло
Aloe Vera са два ефективни продукта за красива и гладка кожа дори и в „проблемните зони“.

Вашата оптимална
програма за корем,
бедра и седалище:
1. С контрастен душ и масаж с
ръкавицата стимулирайте
кръвообращението
2. Масажирайте двата
продукта в „проблемните
зони“: крема за тяло –
в зоната на седалището и
бедрата, а гела за тяло –
върху корема и горната
част на ръцете

СПЕСТЯВАТЕ В КОМПЛЕКТ
Aloe Vera Комплект за
27529
извайване на силуета
Aloe Vera Оформящ
гел за тяло · 200 мл
57,90 лв.
Aloe Vera Коригиращ
крем за тяло · 200 мл
57,90 лв.
+ Подарък: ръкавица за душ
Сума на единичните цени 115,80 лв.
Промоционална цена
за комплект

94,90 лв.

18%
СПЕСТЯВАТЕ

30%

A l o e Ve r a

30

%

A l o e Ve r a

100 %

потвърждават
по-добро
усещане за
кожата

За стегнато седалище
и бедра

За страхотен корем

Aloe Vera Коригиращ
Крем за тяло

Aloe Vera Оформящ
Гел за тяло

• За бедрата и седалището
• Подобрява плътността на кожата и така
допринася за по-стегната, мека и еластична
кожа
• Кожата изглежда по-гладка и равна

• За корема, горната част на ръцете и бедрата
• Подобрява еластичността на кожата
• Помага за намаляване на обиколката на корема
и стяга кожата при редовна употреба

По-добро усещане и по-голяма
плътност на кожата, потвърдени
в научно изследване*

Усещане за по-стегната кожа,
потвърдено в научно изследване**

•9
 5% от участниците потвърждават, че имат
по-добро усещане за кожата си

• 100% от участниците потвърждават, че имат
по-добро усещане за кожата си

•П
 ри 85% от всички тествали продукта се
доказва подобрена кожна плътност чрез
обективно измерване с ултрашал, което е
важен критерий за по-стегната, нежна и
еластична кожа

• 70% потвърждават, че кожата е по-еластична
• 70% казват, че кожата е видимо по-стегната и
гладка

•П
 одобрение на кожната плътност с до 70%
* Научно изследване, проведено от институт Dermatest през март 2017 г., с 20 участници, използвали продукта ежедневно
в областта на бедрата, включително с обективно измерване на дълбоките тъкани с ултрашал (сонография).
** Научно изследване, проведено от институт Dermatest през март 2017 г., с 20 участници, използвали продукта ежедневно
в областта на корема.
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ЗАСИЯЙТЕ КАТО

ПРОЛЕТНОТО СЛЪНЦЕ
С функционалната грижа на LR MICROSILVER с комбинацията от активни съставки, състояща се
от MICROSILVER BG™, пантенол и съединения на цинка, получавате почистване в дълбочина,
антибактериална защита и нежна грижа. Така благодарение на формулите на MICROSILVER зъбите
ви са по-красиви и здрави само след няколко приложения.
Нашият съвет е да комбинирате пастата за зъби и дъвката за дентална грижа, за да си осигурите
свеж дъх през целия ден и пълна защита за зъбите и венците.
Нежният и щадящ шампоан против пърхот ви помага да излъчвате още по-голяма увереност.

24%
СПЕСТЯВАТЕ

Шампоан против пърхот
Мек и щадящ шампоан против
пърхот. Подходящ за ежедневна
употреба.
• Нежно почистване
• Отстранява пърхота*
• Антибактериално действие
25070 | 150 мл
54,50 лв.

40,90 лв.

(27,27 лв. за 100 мл)
* Изследване с 10 участници, проведено от Derma Consult GmbH през 2008 г.

10%
СПЕСТЯВАТЕ

Паста за зъби
Използвайте сутрин и вечер или при нужда,
като почиствате зъбите цялостно
в продължение на минимум 2 минути.
• Защитава от кариес и плака
• Профилактика на пародонтоза
• Премахва лошия дъх
25090 | 75 мл

17,50 лв.

СПЕСТЯВАТЕ В КОМПЛЕКТ
Дъвка за дентална грижа,
25095
троен комплект
3 x Дъвка за дентална грижа
(3 опаковки x 10 дъвки по 1,4 г)
Сума на единичните цени
Промоционална цена
за комплект

17,70 лв.

15,90 лв.

(23,33 лв. за 100 мл)
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35%

40%

A l o e Ve r a

A l o e Ve r a

Aloe Vera
Нежен
Крем за ръце

Aloe Vera
Изключително богат
Крем за ръце

Бързо попиващ крем за ръце
• С 35% гел Алое Вера и
биоекстракт от невен
• Подхранва и хидратира
• Ръцете са меки и нежни

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

20610 | 75 мл

19,90 лв.

(26,53 лв. за 100 мл)

20613 | 75 мл

21,90 лв.

(29,20 лв. за 100 мл)

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

АБСОЛЮТНО
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

Е ДА СА ВИНАГИ С ВАС!

Нежният крем за ръце Aloe Vera и Изключително богатият крем за
ръце Aloe Vera от LR ALOE VIA са два продукта, които трябва винаги
да носите със себе си! Така ще имате избор, когато усетите кожата на
ръцете си суха и изтощена.
Още един продукт, който трябва винаги да бъде с вас за освежаване
по всяко време, е Рол-он дезодорантът Aloe Vera.

15%

A l o e Ve r a

Aloe Vera
Защитаващ
Рол-он дезодорант
Нежна защита против изпотяване без
алкохол
• С 15% гел Алое Вера и биоекстракт от
памук
• Сигурна защита от неприятната миризма
и мокрите петна под мишниците
• Оставя приятно усещане за свежест
• Добра кожна поносимост дори и при
чувствителна кожа
• Изключително нежен след бръснене
20643 | 50 мл

12,90 лв.

(25,80 лв. за 100 мл)
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СПЕЦИАЛНА
ГРИЖА

36 %

ПРЕЗ ПРОЛЕТТА

СПЕСТЯВАТЕ

Special Offer

Aloe Vera Box
за специална грижа
SOS грижата за всички случаи
Крем с прополис · 100 мл		39,90 лв.
Гел-концентрат · 100 мл		32,50 лв.
Спрей за спешна помощ
21,90 лв.
в удобна опаковка от 150 мл
(Специалната опаковка се предлага
само в комплекта)
20650
Сума на единичните цени
Промоционална цена
за комплект

94,30 лв.

59,90 лв.

2 ЛВ. ДАРЕНИЕ
За всяка продадена Aloe Vera Box за
специална грижа през април LR дарява
по 2 лв. на LR Global Kids Fund.

ЛР Хелт Енд Бюти Систъмс ЕООД · 1784 София, България

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

Код: 95050-327

Вашият LR сътрудник:

BG

