ЛЯТОТО
МОЖЕ ДА ДОЙДЕ!
Докато работите или спортувате, докато танцувате или флиртувате…
Защитаващият рол-он дезодорант Aloe Vera ви позволява да правите
всичко, което желаете, и да се чувствате комфортно и уверено. Може
да разчитате на сигурна защита и грижа. Само сега ви предлагаме да
изберете между лимитирани двоен и троен комплект!

18%

Лимитирани
ALOE VERA
КОМПЛЕКТИ

Турбостарт
за лятото!

СПЕСТЯВАТЕ
С ДВОЙНИЯ КОМПЛЕКТ

СПЕСТЯВАТЕ

Aloe Vera Рол-он дезодорант,
двоен комплект
(2 x 50 мл)
Сума на единичните цени
ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА

20757

25,80 лв.
20,90 лв.

25 %
СПЕСТЯВАТЕ

СПЕСТЯВАТЕ
С ТРОЙНИЯ КОМПЛЕКТ
Aloe Vera Рол-он дезодорант,
троен комплект
(3 x 50 мл)
Сума на единичните цени
ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА

20758

38,70 лв.
28,90 лв.

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: 95050-427

Вашият LR сътрудник:

BG
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Витамин E в Mind Master Extreme допринася за защита на клетките от оксидантен стрес.
Витамин B12 допринася за намаляване на умората и изтощението.
Съдържащият се в гуараната кофеин помага за повишаване на бдителността и концентрацията.
Съдържащият се в гуараната кофеин допринася за повишаване на издръжливостта.
Тиамин, витамин B6 и B12 допринасят за нормална психическа функция.

ЕКСТРЕМНА ЕНЕРГИЯ!
ДИРЕКТНО, ИНТЕНЗИВНО, ЕФЕКТИВНО.

В ПРАКТИЧЕН TO-GO ФОРМАТ

АБСОЛЮТНА
НОВОСТ

Mind Master Extreme: Бърз прилив на енергия за умствена и физическа ефективност2,3,4.
Защитава от оксидантен стрес1. Максимално действие в To-Go формат – изцяло без захар.

Eнергия

БЕЗ
ЗАХАР

АБСОЛЮТНАТА НОВОСТ:
MIND MASTER EXTREME
ЗА БЪРЗ ПРИЛИВ НА ЕНЕРГИЯ
В живота понякога сте изправени пред екстремни
предизвикателства и се нуждаете от бърза енергия,
за да се справите успешно със ситуацията? Или след
напрегнатия работен ден искате да продължите да
бъдете активни и в свободното си време?2 Или искате
да се справите с моментната умора?1. При всичко това
вашият организъм трябва да е защитен от негативните
последици от стреса3. В такива моменти LR LIFETAKT
Mind Master Extreme ви дава енергия. Така оставате
фокусирани и ефективни2 и се чувствате добре
навсякъде и по всяко време.

2 В1:
ЕНЕРГИЯ И ЗАЩИТА

Прилив на енергия to go!
Практичният стик Mind Master
Extreme ви осигурява бърз
прилив на енергия2 по всяко
време и навсякъде. Събира се
във всеки джоб и е за
директен прием.

Бърз прилив на енергия
Ободряващ кофеин от гуарана2 и зелен чай
Повече умствена работоспособност благодарение на
витамин B6, B12 и тиамин4
С аминокиселините левцин, изолевцин и валин
(BCAA)

ОТВОРЕТЕ
ЛЕСНО

ПРИЕМЕТЕ
БЕЗ ВОДА

Mind Master Extreme
Performance Powder

Защита

80980 | 35 г / 14 стика по 2,5 г

Ефективна комбинация от антиоксиданти
ви защитава от оксидантен стрес3 и
осигурява 100 % от дневните нужди
от витамин D и E

64,90 лв.

(185,43 лв. за 100 г)

СТАРТИРАЙТЕ
С ЕНЕРГИЯ

Витамин C подпомага имунната
система5
Прах от Аloe Vera за
общото благосъсто
яние

1
2
3
4
5

4

Витамин B12 допринася за намаляване на умората и изтощението.
Съдържащият се в гуараната кофеин помага за повишаване на бдителността и концентрацията.
Съдържащият се в гуараната кофеин допринася за повишаване на издръжливостта.
Витамин E в Mind Master Extreme допринася за защита на клетките от оксидантен стрес.
Тиамин, витамин B6 и B12 допринасят за нормална психическа функция.
Витамин C допринася за нормална функция на имунната система.

5

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

Сила
ЗАРЕДЕНИ С ЕНЕРГИЯ
И САМО НАПРЕД!
БАЗОВО РЕШЕНИЕ

С продуктите LR LIFETAKT сте отлично
подготвени за стресови ситуации!
Mind Master ви помага да запазите пълната
си ефективност дори и в напрегнатите дни.

Искате постоянно да се
чувствате добре?
Pro 122 подпомага общото
благосъстояние.

Mental Power
МЕСЕЧЕН КОМПЛЕКТ

Pro 12 капсули
80370 | 30 капсули / 15 г

Mind Master Петорен комплект

85,90 лв.

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

(572,67 лв. за 100 г)

и
Pro Balance Таблетки
360 таблетки / 252 г

Подарък

Ново
Игра за
памет

1
2
3
4
5

6

към
месечния
комплект

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.
Патент №: DE 10 2010 030 546 A1

ХРАНЕНЕ
Дали ще изберете суперхраните
или сезонните плодове и зеленчуци –
важното е да се храните разнообразно.
Колкото по-пъстра е чинията, толкова
по-разнообразни са хранителните
вещества, които приемате. По този
начин оставате ефективни и във
форма дори при стресови
ситуации.

ЕКСПЕРТНИ
СЪВЕТИ
Ако непрекъснато трябва да се
представяте на високо ниво, е важно
да си осигурявате и физическа и
умствена почивка. Комбинацията
от осъзнато хранене, достатъчна
физическа активност и
здравословен начин на живот ще
ви доведе до целта.
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Рецепти

Освежаване
НАПРАВЕТЕ СИ СВЕЖИ ПЛОДОВИ
КОКТЕЙЛИ С АЛОЕ!

Натурално,
вкусно &
освежаващо!

СПЕСТЯВАТЕ
С ТРОЙНИЯ КОМПЛЕКТ
80783
Aloe Vera Гел за пиене
с вкус на праскова, троен комплект*
(3 x 1000 мл)
+ ПОДАРЪК Aloe Vera Витализиращ душ-гел
Сума на единичните цени
ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА

Aloe Vera Гелът за пиене с вкус на праскова е без добавена захар* и
осигурява 100 % витамин C** за дневна доза (90 мл)***.
Префектното допълнение за лятото: Aloe Vera Витализиращ душ-гел като
подарък за оптимално освежаване на тялото!

197,70 лв.
182,90 лв.

Aloe Exotic
1. 30 мл Aloe Vera Гел за пиене

Подарък

с вкус на праскова

Aloe Vera
Витализиращ
душ-гел

2. 100 мл сок от маракуя
3. 100 мл минерална вода
4. Листа мента за украса
5. Кубчета лед по желание

Aloe Fresh & Fruity
1. 30 мл Aloe Vera Гел за пиене
с вкус на праскова
2. 200 мл портокалов сок
3. 20 мл малинов сироп
4. Малко лимонов сок
5. Кубчета лед

Aloe Summer Ice Tea
1. 30 мл Aloe Vera Гел за пиене
с вкус на праскова
2. 200 мл изстуден черен чай
3. Малко лимонов сок
4. Кубчета лед
5. Захар по желание

8

*
**

Алое Вера съдържа естествена захар
Витамин C се грижи за нормален енергиен метаболизъм, нормална функция на нервната система и
нормална психическа функция.
*** от препоръчителните стойности за дневен прием
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Силует

Винаги готови
за плаж, басейн
и още нещо ...

29%
СПЕСТЯВАТЕ

В СУПЕРФОРМА ЗА
ПЛАЖНИЯ СЕЗОН!
Готови ли сте за лятото? Положили сте
усилия да следите теглото си и искате
да запазите хубавата си фигура?
С вкусните блокчета LR LIFETAKT
Figu Active можете спокойно да си
позволявате малки прегрешения
понякога и въпреки това да
започнете плажния сезон с
добро самочувствие! Просто
замествайте едно хранене на
ден с блокче Figu Active*, за
да поддържате теглото си –
това е чудесно решение и
за изпът! Блокчетата Figu
Active са нискокалорично
хранене, имат приятен
вкус и ви снабдяват
с балансирана
комбинация от
хранителни вещества.

СПЕСТЯВАТЕ
С ТРОЙНИЯ КОМПЛЕКТ
Figu Active Блокчета
Вкус на нуга
80271 | 6 x 60 г
Вкус на ягода и йогурт
80284 | 6 x 60 г
Вкус на хрупкав карамел
80271 | 6 x 60 г

Всеки 59,90 лв.
(166,39 лв. за 1000 г)

Figu Active Блокчета
80278
Троен микс комплект (3 x 6 блокчета)
Може да изберете от 3-те вида блокчета Figu
Active:
С вкус на нуга,
С вкус на ягода и йогурт,
С вкус на хрупкав карамел

Сума на единичните цени

179,70 лв.

Промоционална цена за комплект

125,90 лв.

* Заместването на едно от ежедневните основни хранения в рамките на нискокалорична диета със
заместител на хранения допринася за поддържането на теглото след намаляването му.
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ТРОЙНА ГРИЖА
ПОД ДУША!

Прилив на свежест
ЧУВСТВАЙТЕ СЕ СВЕЖИ
С LR ALOE VIA!
Открийте ободряващата
свежест на LR ALOE VIA
за лицето и тялото.

Перфектна
грижа
за чудесно
начало
на деня!

16%
СПЕСТЯВАТЕ

87,80 лв.

Промоционална цена за комплект

72,90 лв.

СТВАНЕ &

• С 35 % гел Алое Вера и
масло от авокадо
• 2 в 1: почиства кожата и
същевременно улеснява бръсненето
• Със свеж аромат на нар
20741 | 250 мл

27,90 лв.

(11,16 лв. за 100 мл)

АК
& ИЗПЛ

ОН

СЯ

НЕ

С

И

БР

ЪС

НЕНЕ

НЕ

2 x 50 мл

Сума на единичните цени

ЧИ

НА
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20739

Aloe Vera
Нежен гел
2 в 1 Душ & Бръснене

НА

32,50 лв.

Aloe Vera Освежаващ
гел-крем, двоен комплект

О

20601 | 100 мл

СПЕСТЯВАТЕ
С ДВОЙНИЯ КОМПЛЕКТ

П

Освежаващ гел за раздразнена,
нуждаеща се от хидратация кожа
• 90% гел Алое Вера
• Дарява незабавно максимална
хидратация и охлажда
• Подобрява еластичността на кожата
• Усещате кожата си веднага
интензивно подхранена

ВА

Aloe Vera
Хидратиращ
Гел-концентрат

НА ЛО

Aloe Vera
Подхранващ лосион
за тяло за под душа
• С 30 % гел Алое Вера
• Просто нанесете директно
под душа
• Със свеж аромат на нар
20750 | 200 мл

32,90 лв.

(16,45 лв. за 100 мл)
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Наслада
ХАЙДЕ НА СЛЪНЦЕ!

Подарък
плажна топка
към всеки
комплект

Отново имате желание и настроение да прекарвате много
време навън със семейството си. Продуктите за слънцезащита
LR ALOE VIA предпазват чувствителната кожа на малки и
големи, за да може да се наслаждавате на слънцето и да се
забавлявате на воля!

13%
СПЕСТЯВАТЕ

13%
СПЕСТЯВАТЕ

За кожа, която
вече има тен
С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

Aloe Vera Слънцезащитен комплект
за кожа, която вече има тен
23088
Aloe Vera Слънцезащитен гел-крем SPF 20 · 23075 · 100 мл
Aloe Vera Гел-крем за след слънце · 23070 · 200 мл
+ ПОДАРЪК плажна топка
69,00 лв.
Сума на единичните цени

Aloe Vera Слънцезащитен комплект
за кожа, която има лек тен
23089
Aloe Vera Слънцезащитен лосион SPF 30 · 23071 · 100 мл
Aloe Vera Гел-крем за след слънце · 23070 · 200 мл
+ ПОДАРЪК плажна топка
69,40 лв.
Сума на единичните цени

Промоционална цена за комплект
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За кожа, която
има лек тен

59,90 лв.

Промоционална цена за комплект

59,90 лв.
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Удоволствие
Подарък

НАСЛАЖДАВАЙТЕ СЕ НА
СЛЪНЧЕВИТЕ ДНИ!

плажна топка
към всеки
комплект

При заниманията на открито е важно и малки, и големи да
бъдат добре защитени от слънчевите лъчи. LR ALOE VIA ви
помага за това с правилния продукт за всяка потребност –
за светла, чувствителна или кожа с тен.

13%
СПЕСТЯВАТЕ

13%
СПЕСТЯВАТЕ

За активните хора
с лек тен

За светла,
чувствителна кожа

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

23090
Aloe Vera Слънцезащитен комплект за активните
Aloe Vera Слънцезащитен спрей active SPF 30 · 23073 · 125 мл
Aloe Vera Гел-крем за след слънце · 23070 · 200 мл
+ ПОДАРЪК плажна топка
77,40 лв.
Сума на единичните цени

Aloe Vera Слънцезащитен комплект за
светла, чувствителна кожа
Aloe Vera Слънцезащитен крем SPF 50 · 23072 · 75 мл
Aloe Vera Гел-крем за след слънце · 23070 · 200 мл
+ ПОДАРЪК плажна топка
Сума на единичните цени

Промоционална цена за комплект
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66,90 лв.

Промоционална цена за комплект

23091

88,40 лв.

76,90 лв.
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Изкушение
БЪДЕТЕ
ВДЪХНОВЕНИ!

Усещане
за лято във
флакон

Лимитирани

АРОМАТИ

15%

до

СПЕСТЯВАТЕ

Karolina by Karolina Kurkova –
лимитирано лятно издание
В очакване на лятото! С този личен
аромат на международния топмодел
каните слънцето при себе си и можете
направо да усетите лъчите му върху
кожата си. Ободряващ и вдъхновяващ
аромат с горски плодове, джинджифил
и цитруси.

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ
Двоен микс комплект парфюми 30047
Парфюм Karolina
30041
Парфюм Personal Edition
30043
129,80 лв.
Сума на единичните цени
Промоционална цена
за комплект

Свободен
избор

119,90 лв.

ТЕСТВАЙТЕ
ТЕСТВАЙТЕ

АРОМАТА
ТУК!*

АРОМАТА
ТУК!*

Лимитирано
лятно издание

Лимитирано
лятно издание

Karolina by Karolina
Kurkova

Bruce Willis
Personal Edition

Дамски парфюм

Мъжки парфюм

30041 | 50 мл
76,90 лв.

30043 | 50 мл
76,90 лв.

64,90 лв.
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Bruce Willis Personal Edition –
лимитирано лятно издание
Изживейте чудесното усещане за
лекота, което носят пролетните
дни с Брус Уилис в Лос Анжелис.
Без задължения, без планове,
само безгранична свобода –
също като в страната на
неограничените възможности.
Страхотен и автентичен с
грейпфрут, босилек и пиния.

* Потъркайте леко флакона, за да тествате аромата.

е
о
ет н о
и
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64,90 лв.
* Потъркайте леко флакона, за да
тествате аромата.

П

д
ре

же р
ло т и

м
ли

и

Модерно
Създайте
атрактивна
лятна визия

Стъпка

КАТО ЦЕЛУНАТИ ОТ СЛЪНЦЕТО –
СТРАХОТНА ЛЯТНА ВИЗИЯ!
С продуктите LR Colours създавате лек грим с усещане за лято.
Лицето ви е красиво озарено, сякаш е докоснато от самото слънце.

Коректор стик
Прикрива сенките под очите и зачервяванията.

Бронзиращи перли
Придава на кожата лек бронзов загар.

СПЕСТЯВАТЕ

Балсам за устни
За кадифен блясък на устните.

Коректор стик

• Sun Shine скрива сенките под очите
• Soft Moss прикрива зачервяванията
• Лесно нанасяне, перфектно покритие
• За естествена визия
• С масло от авокадо
• С хидратиращо Алое Вера
2,5 г
10062-1 Sun Shine
10062-2 Light Beige
10062-3 Dark Beige
10062-4 Soft Moss

17,50 лв.
20

23%

Спирала Volume & Curl
За обемни мигли и искрящ поглед.

Бронзиращи перли

• Бронзираща пудра под формата
на перли
• Придават на тена лек ефект за
бронзов летен загар
• Подходящи са за акцентиране
върху скулите и деколтето

18 г
10068
32,50 лв.

24,90 лв.

(138,33 лв. за 100 г)

Спирала
Volume & Curl

• Придава изключителен
обем и нежно разделя
миглите
• Леко извитата четчица
„разресва“ миглите и
създава невероятна извивка
10002-1 Absolute Black

Балсам за устни
• Нежна грижа за сухи и
чувствителни устни
• Защитава и подхранва
благодарение на
маслото от купуасу и
витамин E
• Естествен завършек и
подхранени устни

10 мл

10433

24,90 лв.

21,50 лв.

(249,00 лв. за 100 мл)
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Подмладяване
СЪБУДЕТЕ МЛАДЕЖКАТА
СИЯЙНОСТ НА КОЖАТА СИ!
Имате ли си лична програма за съживяване на кожата
на лицето? LR ZEITGARD кара кожата ви да изглежда
видимо значително по-гладка и млада. Благодарение
на иновативния метод на загряване и охлаждане
съставките срещу стареене се транспортират
ефективно дълбоко в кожата и смекчават бръчиците.*

Подарък
ZEITGARD
калъф

Заблестете
като майското
слънце!

LR ZEITGARD 2
• Електрически уред срещу стареене за
намаляване на бръчките
• Термичен метод на загряване и охлаждане
за ефективно транспортиране на съставките
срещу стареене в слоевете на кожата
• По-свеж тен благодарение на
	подобрената микроциркулация на кръвта

или
С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

Anti-Age-System

Anti-Age-System

Комплект за хидратиране
71006
ZEITGARD 2
499,90 лв.
Околоочен серум
149,90 лв.
Хидратиращ крем-гел
129,90 лв.
ZEITGARD калъф
Подарък

Комплект за реструктуриране 71007
ZEITGARD 2
499,90 лв.
Околоочен серум
149,90 лв.
Реструктуриращ крем-гел
129,90 лв.
ZEITGARD калъф
Подарък

Сума на единичните цени
Промоционална цена за
комплект

779,70 лв.

619,90 лв.
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Сума на единичните цени

779,70 лв.

Промоционална цена за
комплект

619,90 лв.
* Проучване на Dermatest с 40 участници през юли и август 2015 г.
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С LR ZEITGARD Nanogold можете спокойно да се
радвате на слънчевите лъчи и да противодействате
на преждевременното стареене на кожата. Златото
и копринените протеини поглъщат UVA лъчите, а
ценни аминокиселини помагат за възстановяване на
структурите на кожата.

Сияйност
НАКАРАЙТЕ КОЖАТА СИ
ДА ЗАСИЯЕ ПРЕЗ МАЙ!

LR ZEITGARD Beauty Diamonds подготвя зрялата,
взискателна кожа за срещите със слънцето.
Висококачествени съставки срещу стареене
защитават и регенерират кожата на лицето.

LR ZEITGARD Racine Q10
доставя енергия на кожата.
Благодарение на коензим Q10,
UV защитата и витамините това
е идеалната серия за първоначална
грижа срещу стареене. Тя дарява на
кожата повече свежест и сияйност.

С Q10 &
UV защита!

Злато &
диаманти –
само найдоброто за
вашата кожа!

Активираща базова първа
грижа срещу стареене

Защита и регенерация срещу
преждевременното стареене на кожата

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ
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Комплект Racine
Дневен крем · 50 мл
Нощен крем · 50 мл
Околоочен крем · 15 мл

28503
24,90 лв.
29,90 лв.
21,50 лв.

Сума на единичните цени
Промоционална цена
за комплект

76,30 лв.

САМО СЕГА

69,90 лв.

59,90 лв.

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

21%

СПЕСТЯВАТЕ

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

28188
62,90 лв.
74,90 лв.

Сума на единичните цени
Промоционална цена
за комплект

137,80 лв.

САМО СЕГА

119,90 лв.

99,90 лв.

Стягаща луксозна грижа за зряла,
взискателна кожа

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

27%

СПЕСТЯВАТЕ

Комплект Beauty Diamonds
28300
Дневен крем · 50 мл
74,90 лв.
Нощен крем · 50 мл
84,90 лв.
Околоочен крем · 30 мл
64,90 лв.
Сума на единичните цени
Промоционална цена
за комплект
САМО СЕГА

28%

СПЕСТЯВАТЕ

224,70 лв.
189,90 лв.

159,90 лв.
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Фаворити

АБСОЛЮТНО
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

За здрава и
блестяща
коса

КРАСИВА КОСА ЗА ВСЕКИ!
Продуктите LR ALOE VIA са задължителна грижа за
здрава и блестяща коса. Комбинацията от активни
съставки, включващи Алое Вера във висока
концентрация и биоекстракт от бамбук, подхранва
косата и я прави красива от корените до върховете.
Практично дуо за перфектно почистване и грижа за
всеки ден!

Aloe Vera
Подхранващ
Шампоан за коса

Aloe Vera
Хидратираща
Маска за коса

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

Спрей-маска за изтощена коса
•С
 60% гел Алое Вера и биоекстракт
от бамбук
• Ревитализира

и защитава от
топлината на уредите за коса
• Укрепва

и подхранва интензивно
косата
• Без изплакване

20645 | 200 мл

20644 | 150 мл

19,90 лв.

24,90 лв.

(9,95 лв. за 100 мл)
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(16,60 лв. за 100 мл)
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