
ЛЕТНИ ХИТОВЕ 
ЗА ГАРАНТИРАНО
ДОБРО 
НАСТРОЕНИЕ



Сума на единичните цени

Промоционална цена 
за комплект

76,90 лв.

88,40 лв.Сума на единичните цени

Промоционална цена 
за комплект

23091   

53,90 лв.
34,50 лв.

Лято, слънце и добро настроение! Температурите се 
покачват, летните хитове звучат по радиото – време е за 
забавления на слънце. Но не забравяйте за правилната 
слънцезащита за лицето и тялото! Слънцезащитните
продукти LR ALOE VIA предлагат оптимална UV защита и
хидратираща грижа за цялото семейство.

ЛЯТО 2018 С 
НАШИТЕ ХИТОВЕ ЗА 
СЛЪНЦЕЗАЩИТА

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

За Взискателните  
с чувствителна кожа

За  Влюбените 
в слънцето  със 
светла / чувствителна кожа

Слънцеза
щита

за
 все

ки ти
п ко

жа

Подарък
плажна топка

към всеки комплект

Комплект

Комплект

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

Aloe Vera Слънцезащитен 
комплект с anti-aging ефект
Слънцезащитен крем против 
бръчки SPF 20  · 50 мл
Гел-крем за след слънце · 200 мл

+ ПОДАРЪК плажна топка

Aloe Vera Слънцезащитен комплект 
за светла, чувствителна кожа
Слънцезащитен крем  
SPF 50 · 50 мл
Гел-крем за след слънце · 200 мл

+ ПОДАРЪК плажна топка

66,90 лв.
77,40 лв.

42,90 лв.
34,50 лв.

23093   
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59,90 лв.

69,00 лв.Сума на единичните цени

Промоционална цена 
за комплект

66,90 лв.

23090   

77,40 лв.Сума на единичните цени

Промоционална цена 
за комплект

42,90 лв.
34,50 лв.

59,90 лв.

23089   

69,40 лв.Сума на единичните цени

Промоционална цена 
за комплект

23088   

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

За  Наслаждаващите 
се на слънцето,  
които имат лек загар

За Поклонниците на 
слънцето,
които вече имат тен

За  Активните,
които имат лек тен

Комплект

Комплект

Комплект

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

Aloe Vera Слънцезащитен 
комплект за активните
Слънцезащитен спрей active 
SPF 30 · 125 мл
Гел-крем за след слънце · 200 мл

+ ПОДАРЪК плажна топка

Aloe Vera Слънцезащитен комплект
за кожа, която има лек тен

+ ПОДАРЪК плажна топка

Aloe Vera Слънцезащитен комплект
за кожа, която вече има тен
Слънцезащитен гел-крем SPF 20 · 
100 мл
Гел-крем за след слънце · 200 мл

+ ПОДАРЪК плажна топка

34,90 лв.
34,50 лв.

34,50 лв.
34,50 лв.

Слънцезащитен лосион 
SPF 30 · 100 мл
Гел-крем за след 
слънце · 200 мл



58,90 лв.

20765   

73,80 лв.Сума на единичните цени

Промоционална цена 
за комплект

20600 | 400 мл        

43,90 лв.
(109,75 лв. за 1000 мл)

Aloe Vera  
Бързо действащ 
Спрей за спешна 
помощ

СВЕЖИ ХИТОВЕ,  
КОИТО ТИ ВЛИЗАТ
ПОД КОЖАТА
Почувствайте безкрайната свежест върху кожата си! За свеж и сияен тен 
използвайте Експресно хидратиращата маска за лице Aloe Vera, която 
дарява 95 % повече хидратация само за 3 минути*. За успокояване и 
охлаждане например на стресираната от слънцето кожа използвайте 
Бързо действащия спрей за спешна помощ. А ето го и новото ни 
страхотно лятно предложение: Хидратиращ спрей за лице и тяло
Aloe Vera „To Go“. Той овлажнява, освежава и кара кожата да изглежда
жизнена и ревитализирана.

*   потвърдено с измерване с корнеометър на показателите на 
20 участници, извършено в проучване на института Dermatest  
през януари 2017 г.

Осв
ежаване и

реге
нерация за

лицето
 и

 тя
лото

   95% ПОВЕЧЕ  
ХИДРАТАЦИЯ
           САМО ЗА3 МИН.

Комплект

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

Лек спрей за цялото тяло
•   С ефективна комбинация 

от 83% гел Алое Вера и 12 
изпитани билкови 
есенции                                                      

•   Образува защитен филм 
върху изтощената кожа                                  

•   Успокоява и охлажда
•   Кожата е регенерирана 

и отново възвръща 
естествения си баланс

Aloe Vera Експресно хидратираща 
маска за лице, двоен комплект
2 x Aloe Vera Експресно
хидратираща маска за лице  
2 х 75 мл



20753 | 100 мл       

21,90 лв.

Ново

УСЕТЕТЕ ЛЕТНИЯ
ПРИЛИВ НА СВЕЖЕСТ  

ПО ВСЯКО ВРЕМЕ

За охлаждащо 
освежаване по 
всяко време просто 
съхранявайте в 
хладилник.

За допълнителна доза
хидратация напръскайте
спрея върху кожата от
около 20 см разстояние.

Aloe Vera
Хидратиращ спрей
за лице и тяло „To Go“

Лек спрей за лице и тяло за 
освежаване по всяко време
•   С 50 % гел Алое Вера и 

биоекстракт от диня
•   Хидратира интензивно и 

освежава кожата
•  Усещате кожата си жизнена  

и ревитализирана

Спреят попива веднага
и може да се използва и
върху грим. За идеално
освежаване винаги
когато пожелаете.

Лимитирано



20633 | 250 мл     
27,50 лв.   

21,90 лв.
(8,76 лв. за 100 мл)

20672 | 25 броя        

10,90 лв.

Почистването на лицето е основна част от 
ежедневната програма за безупречен летен тен. 
Балансиращото почистващо мляко, Избистрящият 
тоник за лице и Нежните почистващи кърпички 
от серията Aloe Vera са отлични продукти за 
ежедневно почистване на лицето. За почистване 
на тялото от глава до пети и за допълнителна доза 
свежест в горещите летни дни се грижи практичният 
2 в 1 Шампоан за коса и тяло.

БЕСТСЕЛЪРИ   
ЗА ЕЖЕДНЕВНА 
ГРИЖА

Осв
ежаващо

почист
ване за

лицето
 и

 тя
лото

Aloe Vera  
2в1 Шампоан 
за коса и тяло
Освежаващ душ-гел
за коса и тяло

Aloe Vera  
Нежни
Почистващи кърпички
Нежни почистващи кърпички
за лицето и ръцете, практични
и за изпът



20670 | 200 мл      
27,50 лв.  

21,90 лв.
(10,95 лв. за 100 мл)

20671 | 200 мл  
27,50 лв.      

21,90 лв.
(10,95 лв. за 100 мл)
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Почистването на лицето
сутрин и вечер е 
задължително. За целта ви 
препоръчваме да използвате 
Балансиращото почистващо 
мляко Aloe Vera. Така вечер 
оптимално почиствате грима 
и замърсяванията, а сутрин 
премахвате мъртвите клетки.

След почистване на 
лицето използвайте 
Избистрящия тоник за 
лице Aloe Vera. Той не 
само успокоява, освежава 
и избистря кожата, но и 
отстранява последните 
остатъци като например 
варовика от водата.

Нежните почистващи 
кърпички Aloe Vera 
са практични за 
използване навсякъде 
и по всяко време. С тях 
почиствате цялостно и 
същевременно нежно 
кожата.

ВАШАТА ЛЕСНА
ПРОГРАМА ЗА ЕЖЕДНЕВНО
ПОЧИСТВАНЕ НА ЛИЦЕТО

Почистване Тонизиране За изпът

Aloe Vera  
Балансиращо
Почистващо 
мляко
Нежно почистващо
мляко за лице

Aloe Vera  
Избистрящ 
Тоник за лице
Несъдържащ алкохол 
тоник за почистване на 
лицето



76,50 лв.

25004   

82,80 лв.Сума на единичните цени
Промоционална цена 
за комплект

38,90 лв.
43,90 лв.

Почиствайте лицето си 
ежедневно, сутрин и 
вечер, с антибактериалния 
измиващ крем. 
Салициловата киселина 
отваря порите, а 
измиващите съставки 
почистват порите нежно и 
в дълбочина. След това 
нанесете крема за лице. 
Той намалява
несъвършенствата,
подобрява вида на
кожата и действа
антибактериално.

Комплект 
за лице

LR MICROSILVER е антибактериалната серия за специална грижа с 
истинско сребро. Уникалната комбинация от активни съставки има 
тройно действие: антибактериално, регулиращо и стабилизиращо.

Измиващият гел и кремът за лице MICROSILVER са перфектната 
ефективна комбинация, която е номер 1 в грижата за кожата, 
склонна към несъвършенства. Надеждна и при това нежна защита 
в горещите дни предлага рол-он дезодорантът LR MICROSILVER. 
А за бързо и практично почистване на ръцете навсякъде и по всяко 
време, например когато сте на почивка, ви помага гелът за ръце 
MICROSILVER с Zink Cite.

СРЕБРО –
УСПЕШНИЯТ ХИТ  
ЗА ПРОБЛЕМНА КОЖА

Анти
бак

те
риална 

гр
ижа и

 за
щита

Комплект

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

Комплект за лице
Измиващ крем · 150 мл
Крем за лице · 50 мл
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25022 | 50 мл        

28,50 лв.
(57,00 лв. за 100 мл)

25051 | 75 мл        
32,90 лв.

24,50 лв.
(32,67 лв. за 100 мл)

Гел за ръцеРол-он 
дезодорант

25%
СПЕСТЯВАТЕ

Нанасяйте рол-она 
сутрин или след душ.
Без алуминиеви соли.
•  Силен срещу 

неприятната          
миризма – 24 часа

•  Без алкохол: нежен към 
кожата

•  Без алуминиеви соли:                        
не затваря потните 
жлези

• Талкът попива потта

Особено подходящ за бързо 
почистване на ръцете, 
когато нямате вода на 
разположение.
• Хигиена без вода
• Усещане за свежест
•  Zink Cite изгражда 

защитен филм върху 
ръцете



Почистващият уред за лице LR ZEITGARD е първата стъпка от аnti-
аge грижата и предпоставка за млада и сияйна кожа! Масажиращото 
въртене на четката не само предизвиква пилинг ефект, но и стимулира 
кръвообращението. Освен това уредът LR ZEITGARD е до 10 пъти по-
ефективен* в сравнение с ръчното почистване. Това е перфектната основа, 
за да продължите с нанасяне на подходящия за вашия тип кожа крем.

Като говорим за типа кожа – LR ZEITGARD предлага подходяща четка и 
съответен почистващ продукт за чувствителна и за нормална кожа на 
лицето.

Благодарение на антибактериалната 
MICROSILVER технология във влакната четката 
остава безупречно хигиенично чиста до 3 
месеца.

ХИТЪТ ЗА
МЛАДА И СВЕЖА
КОЖА ПРЕЗ ЛЯТОТО

*  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

Дълбоко
 

почист
ване сп

оред 

ти
па н

а ко
жата

Най-доброто:
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ЗА 
ЧУВСТВИТЕЛНА 
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

•  Потвърдена ефективност от Dermatest*

•    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*

ЗА НОРМАЛНА 
КОЖА

Изборът
е ваш!

Препоръчваме да използвате уреда 
веднъж на ден – вечер, за да почистите 
интензивно лицето преди лягане.

Подарък
LR ZEITGARD калъф

Комплект

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

Съвет:

70036   

399,90 лв.
38,90 лв.

438,80 лв.

399,90 лв.

Сума на единичните цени 

Промоционална цена 
на комплекта само

70037   

Cleansing System Комплект
Classic – за нормална кожа

ZEITGARD 1
1 бр. почистващ продукт

Soft – за чувствителна кожа

ZEITGARD калъф Подарък



28235 | 4 x 2 тампона        
86,50 лв.

64,90 лв.

Serox
Професионални
тампони за очи
•   Професионални тампони за очи с 

качество като в салон за красота
•   Интензивно овлажняват 

чувствителната зона около очите
•   От изсушен чрез замразяване колаген, 

който се навлажнява от активиращия 
разтвор 

•   Активиращ разтвор от Argireline®, 
Gatuline Expression® и хиалуронова 
киселина, които помагат целево 
за намаляване на дълбочината на 
бръчките

Точно през топлия летен сезон 
целенасочената грижа за лицето за 
сияйна, здрава и гладка кожа е много 
важна. Подарете си ексклузивна 
грижа! Богатата нощна маска LR 
ZEITGARD отпуска, подхранва и 
регенерира кожата по време на сън. 
В допълнение професионалните 
тампони за очи Serox овлажняват 
чувствителната зона около очите и 
помагат за значително намаляване 
на дълбочината на бръчките. Това е 
качество като в салон за красота! Serox 
Lip Optimizer се грижи за младежкия 
вид на устните и за увеличаване на 
обема им с до 15%*!

ХИТОВЕТЕ   
ЗА ЦЕЛЕВИ
АNTI-АGE
ЕФЕКТ

Почивка и
 гр

ижа

за
 лицето

24%
СПЕСТЯВАТЕ
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28240 | 15 мл        

76,90 лв.
(512,67 лв. за 100 мл)

71011 | 50 мл        

43,90 лв.
(87,80 лв. за 100 мл)

НАШАТА ЗВЕЗДА 
ЗА НОЩТА – 
ПОДХОДЯЩА И ЗА 
МЪЖКА КОЖА! 

Serox Lip 
 Optimizer – 
балсам за обем 
за устни

Нощна маска

* 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 устните*

•  По-стегнати и по-добре 
оформени контури на 
устните*

•  Богата, подхранваща 
текстура – лесна за 
нанасяне

•  С витамин E

•  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



30041 | 50 мл       
76,90 лв. 

64,90 лв.

Karolina by Karolina Kurkova – вдъхновяващ букет от горски плодове, свежи цитруси и 
ободряващ джинджифил, който разпръсква жизнерадост. Освежаващ аромат, който събужда 
сетивата и носи настроение – толкова силен и възпламеняващ като самата Каролина.

ЧУВСТВЕНИ ЛЕТНИ НОТКИ,  
КОИТО ИЗКУШАВАТ

Karolina by Karolina 
Kurkova

Лимитирано
лятно издание

ТЕСТВАЙТЕ
АРОМАТА

ТУК!*

Дамски парфюм



119,90 лв.

30047   

129,80 лв.Сума на единичните цени

Промоционална цена 
за комплект

30043 | 50 мл        
76,90 лв. 

64,90 лв.

Летен аромат и за мъжете: 
лимитираният вариант на 
аромата на Брус Уилис
„Personal Edition“ е истински 
хит! Грейпфрут, босилек и пиния 
отразяват по неповторим начин 
лекотата и непринудеността на 
суперзвездата. Bruce Willis 

Personal Edition

Лимитирано
лятно издание

Ус
ещан

е за
 лято

,

сл
ънце и

 д
обро

нас
тр

оение

* Потъркайте леко флакона, за да тествате аромата.

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

ТЕСТВАЙТЕ
АРОМАТА

ТУК!*

Двоен микс комплект 
парфюми

Мъжки парфюм

Предложението
 е

лимитирано



30 мл     

01 | 10229-101 Light 
02 | 10229-102 Medium / Dark   

32,90 лв.
(109,67 лв. за 100 мл)

10068 | 18 г        

32,50 лв.
(180,56 лв. за 100 г)

10266 | 7 мл        

24,90 лв.
(355,71 лв. за 100 мл)

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 

BB крем Водоустойчива 
спирала 
Length & Definition
•   Перфектно дефинирани и 

оптически удължени мигли
•   С помощта на High Definition 

четката миглите изглеждат 
по-дълги и оптимално 
разделени

•   Водоустойчива и 
изключително дълготрайна 
текстура

Лесн
а,

лежерна
лятн

а визи
я

•    Многостранният талант за 
страхотен тен

•   Ежедневната грижа 5 в 1:
 1. Хидратира
 2. Прикрива несъвършенствата
 3. Изравнява тона на кожата
 4. Матира тена
 5. Съдържа UV филтър с фактор 15
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Слънцето грее, температурите се повишават, а 
с тях се покачва и настроението ни. За семпъл, 
лежерен грим, който издържа и в горещото време, 
ви предлагаме продуктите за грим за лицето от LR 
COLOURS. Например BB кремът е многостранният 
талант 5 в 1 за гладък, свеж и матиран тен.

ОСНОВАТА  
ЗА СТРАХОТНО
ЛЯТНО ПАРТИ

LSF 15

Леката, матираща база прикрива 
неравномерностите на кожата и хидратира, а 
в допълнение има и слънцезащитен фактор 15. 
Бронзиращите перли LR COLOURS създават ефект 
за лек летен загар. А за перфектно оформени 
и разделени мигли се грижи водоустойчивата 
спирала Length & Definition.



27517 | 100 мл        

19,90 лв.
10303 | 15 мл        

24,90 лв.
(166,00 лв. за 100 мл)

10094 | 100 мл        

18,90 лв.

ПЪСТРА ПАЛИТРА
ОТ ЦВЕТОВЕ И ГРИЖА

•  За нежни ръце
•  С масла от гроздови семки, 
  авокадо, жожоба и витамин Е
•  Нежна грижа за  

чувствителна кожа

Серум за ръце и 
нокти

•  За бързо и цялостно  
премахване на лак

•  Натуралното масло от 
кайсия предпазва ноктите 
от  изсушаване

•  Не съдържа ацетон

Лакочистител 
в кутия

Перфектният маникюр и педикюр са задължителни през лятото. Първо 
започнете с правилната грижа за ръцете и стъпалата. Възстановяващият 
крем Aloe Vera се грижи за меки и гладки стъпала, а Серумът за ръце и нокти 
LR COLOURS с масло от гроздови семки, авокадо и жожоба и витамин Е 
подхранва и прави ръцете нежни.
След това сложете цвят на ноктите. Лаковете за нокти True Colour от LR 
COLOURS предлагат пъстра палитра от цветове, с които няма да останете 
незабелязани. А ако искате бързо да смените цвета, защото вече не
подхожда на тоалета ви, използвайте Лакочистителя в кутия LR COLOURS,
който лесно премахва лака за нокти без следа.

Aloe Vera Възстановяващ
Крем за стъпала
Бързо попиващ крем за сухи и загрубели 
стъпала
•   С 30% гел Алое Вера и биоекстракт от 

магнолия 
•   Възстановява изключително сухата, 

груба и напукана кожа
•   Дарява интензивна хидратация
•   Усещате кожата си нежна и подхранена

SELLER
TOP
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18,90 лв.

10414   

25,80 лв.Сума на единичните цени
ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА 
ЗА КОМПЛЕКТА

01 Marshmallow White 02 Frosty Vanilla
03 Ballerina Rose  04 Sandy Beige  
05 Toffee Cream  06 Latte Macchiato  
07 Happy Coral 08 Pink Flamenco  
09 Foxy Fuchsia 10 Red Kiss  
11 Black Cherry 12 Lady Lilac  
13 Brown Truffle 14 Smoky Grey

Подхр
анени

и краси
ви

ръце и
 ст

ъпала

Свободен избор 
на 2 цвята

26%
СПЕСТЯВАТЕ

СПЕСТЯВАТЕ 
С ДВОЙНИЯ КОМПЛЕКТ

True Colour Лак за нокти,
двоен комплект (всеки по 5,5 мл)
Свободен избор



3 x 1000 мл      

60 капсули / 37,2 г      

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ 
Код: 80881   

259,90 лв.

и

Pro Activity
МЕСЕЧЕН 
КОМПЛЕКТ

Aloe Vera Гел за пиене 
Active Freedom

Active Freedom Капсули

През лятото обичаме да сме много активни. Плуване, 
разходки, танци…А за да се наслаждавате на радостта 
от движението не само през лятото и да запазите 
подвижността си, LR LIFETAKT ви предлага подходящото 
решение: LR LIFETAKT Pro Activity. Съдържащият се в Aloe 
Vera Гела за пиене Active Freedom витамин C подпомага 
функцията на костите и хрущялите и така двигателният 
ви апарат се укрепва1. За повече гъвкавост и по-добра 
подвижност допринасят и капсулите Active Freedom2.

ИДЕАЛНАТА 
КОМПОЗИЦИЯ  
ЗА ПО-ГОЛЯМА 
АКТИВНОСТ

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.
Магнезият в Pro Balance допринася за нормален енергиен метаболизъм. Калцият допринася за нормална мускулна 
функция.
Магнезият в Pro Balance допринася за намаляване на умората и изтощението.

Свобода н
а 

движението
 във 

все
ки ета

п от ж
ивота

БАЗОВО РЕШЕНИЕ

1

2

3

4
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145,80 лв.

218,70 лв.Сума на единичните цени
Промоционална цена 
за комплект

(192,86 лв. за 1000 г)

80108   

Вземете грижата за благосъстоянието си в свои ръце и се движете!
Активната физическа активност води до умора, а Pro Balance

помага за нейното намаляване.4

Pro Balance помага за намаляване 
на умората – благодарение на 
микроелементи и основни минерали 
като например магнезий3.

Искате да сте по-активни и 
подвижни в ежедневието?

Когато стоите прави – докато 
чакате автобуса, миете си 

зъбите или сте под душа – се повдигайте 
на пръсти и отново се отпускайте. 

Използвайте всяка възможност. Това 
укрепва прасците и глезените.

„Балансираното съчетание от осъзнато 
хранене, физическа активност и 
здравословен начин на живот е 

ключово за дългосрочно запазване на 
подвижността, което ви позволява да 

се справяте с ежедневните 
предизвикателства и да се 

наслаждавате на движението.“
Д-р Свен Верхан

Експерт по хранене

ИНДИВИДУАЛНИ
ДОПЪЛВАЩИ 
ПРОДУКТИ

Подарък
Pro Balance Таблетки

ЕКСПЕРТНИ СЪВЕТИ

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

Pro Balance Таблетки, двоен 
комплект
+ Подарък Pro Balance Таблетки 
(3 x 360 таблетки · 252 г)

ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ



През лятото прекарваме много време навън и се 
срещаме с много хора. Високите температури също 
могат да бъдат предизвикателство за организма. Сега 
малко подкрепа може да направи чудеса. С LR LIFETAKT 
Seasonal Support може да се наслаждавате пълноценно 
на лятото и не е нужно да се безпокоите за общото си 
благосъстояние1.

ПОДХОДЯЩОТО  
СЪЧЕТАНИЕ   
ЗА СЕЗОНА

БАЗОВО РЕШЕНИЕ

Подкрепа

за
 все

ки се
зо

н

Съдържащият се в Aloe Vera Гела за пиене „Традиционен с мед“ витамин C допринася за нормална функция на имунната система.
Съдържащият се в спрея Cistus Incanus витамин C допринася за нормална функция на имунната система.

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
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169,90 лв.

80363   

177,80 лв.Сума на единичните цени

Промоционална цена 
за комплект

Подкрепете лесно общото си благосъстояние.
Точно с продуктите, от които се нуждаете индивидуално.

ИНДИВИДУАЛНИ
ДОПЪЛВАЩИ 
ПРОДУКТИ

Подарък
Cistus Incanus Спрей

Искате да сте перфектно 
подготвени за спешни случаи?

Спреят Cistus Incanus с витамин C 
е вашата подкрепа за имунната
система за изпът2.

Colostrum Liquid предлага коластра 
за директна консумация.

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

Винаги когато имате
възможност, използвайте
велосипеда, за да

изпълнявате малки задачи.

„Освен здравословното хранене и
балансирания начин на живот,

физическата активност също укрепва
имунната система. Чрез подобреното

кръвоснабдяване на органите и
увеличеното производство на

собствени имунни тела се повишават
съпротивителните сили и

способността за регулиране.“
Д-р Свен Верхан

Експерт по хранене

ЕКСПЕРТНИ СЪВЕТИ

ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ

Colostrum Liquid двоен 
комплект
(2 x 125 мл)
+ Подарък Cistus Incanus Спрей 
(30 мл)



ПРАВИЛНИЯТ  
МИКС ЗА ТЯЛОТО
И УМА
Не изпушвайте през лятото! За да останете постоянно 
концентрирани и фокусирани въпреки жегата, помага  
LR LIFETAKT Mental Power. Комбинацията от Mind Master и 
Pro Balance допринася за неутрализиране на негативните 
последици от стреса в организма1 и снабдява с енергия2. 
Ако се нуждаете от бърза енергия, за да се справите с 
екстремна ситуация или с моментна умора, LR LIFETAKT Mind 
Master Extreme ви осигурява прилив на енергия4,5. Така сте 
фокусирани и ефективни5, а организмът ви е защитен от 
негативните ефекти от стреса1. Чувствайте се добре в тялото 
си – винаги и навсякъде.

БАЗОВО РЕШЕНИЕ

Висо
ка ефекти

вност

във вся
ка си

ту
ация

Витамин E в Mind Master допринася за защита на клетките от оксидантен стрес.
Магнезият в Pro Balance допринася за намаляване на умората и изтощението.
Тиамин и витамин B12 в Mind Master допринасят за нормален енергиен метаболизъм.
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.
Витамин C допринася за нормална функция на имунната система.
от препоръчителните стойности за дневен прием

1
2
3
4
5

6
7
*

5 x 500 мл 

360 таблетки / 252 г 

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 
Код: 80930    

209,90 лв.

и



25LR WORLD  06.2018

80980 | 35 г / 14 стика по 2,5 г     

64,90 лв.
(185,43 лв. за 100 г)

В ПРАКТИЧЕН TO-GO ФОРМАТ

ЕКСТРЕМНА ЕНЕРГИЯ!
ДИРЕКТНО, ИНТЕНЗИВНО, ЕФЕКТИВНО.

БЕЗ
ЗАХАР

ОТВОРЕТЕ 
ЛЕСНО

ПРИЕМЕТЕ 
БЕЗ ВОДА

СТАРТИРАЙТЕ
С ЕНЕРГИЯ

2 В1:  
ЕНЕРГИЯ И 

ЗАЩИТА

Бърз прилив на енергия
Ободряващ кофеин от гуарана5 и 

зелен чай и др.

Повече умствена работоспособност 
благодарение на витамин B6, B12 и тиамин6

С аминокиселините левцин, изолевцин и валин 
(BCAA)

Защита
Ефективна комбинация от антиоксиданти ви защитава 

от оксидантен стрес1 и осигурява 100 % от дневните 
нужди от витамин D и E

Витамин C подпомага имунната система7

Прах от Аloe Vera за общото благосъсто яние

Прилив на енергия to go!

Практичният стик Mind Master
Extreme ви осигурява бърз
прилив на енергия5 по всяко
време и навсякъде. Събира се
във всеки джоб и е за
директен прием.

Mind Master Extreme 
Performance Powder



20321 | 100 мл        

21,90 лв.
20320 | 250 мл        

21,90 лв.
(8,76 лв. за 100 мл)

20319 | 100 мл        

21,90 лв.

Aloe Vera Baby 
Sensitive Измиващ 
лосион и шампоан
Изключително нежен, 
кремообразен измиващ лосион за 
чувствителна кожа
•   С 30% гел Алое Вера, 

биоекстракт от невен и соево 
масло 

•   Нежно, щадящо почистване
•   Защитава от изсушаване 

чувствителната кожа по време на 
къпане и я хидратира

•   Без сулфати и парфюмни масла

Тъй като защитната функция на чувствителната бебешка кожа все още не е напълно 
развита, тя се нуждае от изключително нежна грижа.
Продуктите LR ALOE VIA подхранват, регенерират и защитават бебешката кожа 
изцяло без парабени, минерални и парфюмни масла. Единствено съставки с 
добра поносимост като Алое Вера и успокояващ биоекстракт от невен докосват 
бебешката кожа и се грижат нежно за нея.

3 ТОП ПРОДУКТА ЗА ГРИЖА  
ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ

Aloe Vera Baby 
Sensitive Крем против 
подсичане
Богат, плътен крем за разранена кожа
•   С 40% гел Алое Вера, биоекстракт от 

невен, цинк и пантенол 
•   Подпомага възстановяването на 

разранената кожа и предпазва от 
ново подсичане в зоната на пелените

•    Регенерира раздразнената кожа и 
я успокоява

•   Без парфюмни масла

Aloe Vera Baby 
Sensitive 
Крем за лице и тяло
Изключително нежен, лек крем за 
чувствителна кожа
•   С 40% гел Алое Вера, 

биоекстракт от невен и пантенол 
•   Подпомага кожната бариера 

и защитава от загуба на 
хидратация

•   Хидратира, подхранва и 
успокоява

•   Без парфюмни масла
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47,90 лв.

20318   

65,70 лв.Сума на единичните цени

Промоционална цена 
на комплекта само

21,90 лв.
21,90 лв.
21,90 лв.

Нежна г
рижа з

а 

бебешка
та

 ко
жа

Комплект

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

27%
СПЕСТЯВАТЕ АБСОЛЮТНО 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

Aloe Vera Комплект за бебето
Измиващ лосион · 250 мл
Крем против подсичане · 100 мл
Крем за лице и тяло · 100 мл



2 x 75 мл   

25092   

ВМЕС ТО 35,00 лв.

САМО 26,90 лв.

Ко
д:

  9
50

50
-5

27

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.

АБСОЛЮТНА  
ЦЕНА
СЕНЗАЦИЯ 

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 
•  Минералът хидроксиапатит изгражда зъбния 

емайл

LR MICROSILVER PLUS
Паста за зъби

За всеки продаден комплект
пасти за зъби Microsilver Plus
през юни LR дарява по 2 лв.
на LR Global Kids Fund.

23%
СПЕСТЯВАТЕ

2 лв. 
ДАРЕНИЕ


