
В ЕКИП!
БЛЕСТЯЩИ РЕЗУЛТАТИ

НОВО
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свежия плодов
аромат тук*

ТЕСТВАЙТЕ

* Потъркайте леко продукта, за да тествате 
аромата.
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ПРОМОЦИОНАЛНА
ЦЕНА ЗА КОМПЛЕКТ 

20648 | 200 мл        

21,90 лв.
(10,95 лв. за 100 мл)

20649 | 200 мл        

26,50 лв.
(13,25 лв. за 100 мл)

20730 | 200 мл        

32,90 лв.
(16,45 лв. за 100 мл)

20647 | 150 мл        

26,50 лв.
(17,67 лв. за 100 мл)

73,90 лв. * **

20763    

НОВА КОСА.  

Кажете сбогом на лошото състояние на косата! Какво ще кажете да ставате сутрин, да се поглеждате в 
огледалото и просто да се чувствате силни, уверени и красиви? Със серията LR ALOE VIA Nutri-Repair
сухата и изтощена коса вече е минало. Новата система за грижа за косата с уникална комбинация от гел
от Алое Вера и 7 натурални масла подхранва, укрепва, възстановява и предпазва косата от накъсване.
За копринена мекота, здравина и блясък и за да се чувствате уверени до върховете на косата.

УКРЕПВАНЕ МЕКОТА ТРАЙНА ЗАЩИТА ТЕРМОЗАЩИТА

НОВО АЗ.
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СИСТЕМА ЗА ГРИЖА ЗА КОСАТА
В КОМПЛЕКТ

Копринена мекота:
до 3 пъти по-лесно
разресване**

Здравина и блясък:
над 90 % по-малко
накъсване**

Витализиращ аромат:
95 % от тествалите
харесват аромата***

ново
нов

аромат

Nutri-Repair
Шампоан за коса

•  С 45% гел Алое Вера и 
биоекстракт от бамбук

•  Почиства нежно, 
укрепва косъма отвън и 
снабдява косата и 
скалпа с хидратация

•  Подходящ за всяко 
миене на косата

Nutri-Repair
Балсам за коса

•  С 15% гел Алое Вера и 
Nutri-Oil-Repair комплекс 
от 7 масла

•  Подхранва и възстановява 
косъма отвътре, без да го 
утежнява

•  Изглажда и запечатва 
повърхността на косъма

•  Подходящ за всяко миене 
на косата

Nutri-Repair
Маска за коса

•  С 15% гел Алое Вера и 
Nutri-Oil-Repair комплекс 
от 7 масла

•  Подхранва и възстановява 
косъма в дълбочина, 
запълва порестите 
участъци, възвръща 
здравината и така 
дългосрочно защитава 
косата от накъсване

•  Използвайте 1-2 пъти 
седмично вместо балсам

Nutri-Repair
Маска без отмиване

•  С 60 % гел Алое Вера и 
биоекстракт от бамбук

•  Създава защита от 
топлината

•  Подхранва и хидратира 
косата

•  Идеална при топлинно 
стилизиране (например 
сушене или изправяне) или 
за нанасяне от време на 
време – без изплакване

Шампоан, балсам и маска за 
коса
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72,90 лв.

20739   

91,80 лв.Сума на единичните цени

Промоционална цена за комплект

20%
СПЕСТЯВАТЕ

ЗА ЛЯТОТО
СИЛНО ДУО

Освежаващият гел-крем Aloe Vera е лек продукт за
оптимално снабдяване на кожата с хидратация 
сутрин.

Винаги когато имате нужда, новият 
Хидратиращ спрей за лице и тяло Aloe 
Vera "To Go" утолява бързо и лесно 
жаждата на кожата. За прилив на 
свежест просто напръскайте върху 
кожата. Финият спрей е подходящ 
за нанасяне и върху грим.

ГЕНИАЛНО РЕШЕНИЕ ЗА ХИДРАТИРАНЕ
НА СУХАТА КОЖА ПРЕЗ ЛЯТОТО!

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

Aloe Vera Освежаващ
гел-крем, двоен комплект
2 x Aloe Vera Освежаващ гел-крем 

20679 · 50 мл



Ново
ЛИМИТИРАНО

20753 | 100 мл       

21,90 лв.

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.



23073 | 125 мл        
44,90 лв.

35,90 лв.
(28,72 лв. за 100 мл)

23072 | 75 мл        
56,50 лв.

44,90 лв.
(59,87 лв. за 100 мл)

–20 %

–20 %

ЗАЕДНО СМЕ ПО-СИЛНИ
ОТБОР ЗА ПЛАЖА:

Страхотната фигура и красивата кожа са 
задължително условие, за да изглеждате 
чудесно по бански! С комплекта Aloe Vera за 
извайване на силуета, който включва оформящ 
гел за тяло, коригиращ крем за тяло и масажна 
ръкавица, подготвяте кожата си за плажния 
сезон. За по-гладка и стегната кожа на корема, 
бедрата и седалището!

Слънцезащитният крем с фактор 50 и 
Слънцезащитният спрей active с фактор 30 от 
серията Aloe Vera благодарение на високия си 
слънцезащитен фактор предпазват сигурно и 
надеждно кожата от нежеланите увреждания, 
които предизвиква слънцето.

В ПЕРФЕКТНА ФОРМА И
ДОБРЕ ЗАЩИТЕНИ НА ПЛАЖА!

Aloe Vera
Слънцезащитен 
спрей active
SPF 30

Лек спрей за леко 
потъмняла кожа
• С 30% гел Алое Вера
• Защитава кожата от  
 UVA и UVB лъчите
• Подхранва, охлажда и
 хидратира интензивно

Aloe Vera 
Слънцезащитен крем  
SPF 50
Крем за светла, 
чувствителна кожа и за деца
• С 40% гел Алое Вера
• Защитава кожата от  
 UVA и UVB лъчите
• Водоустойчив
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94,90 лв.

27529   

115,80 лв.Сума на единичните цени

Промоционална цена
за комплект

57,90 лв.

57,90 лв.

  *  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.

Потвърдено 
чрез 

изследвания 
действие!

Aloe Vera Коригиращ крем за тяло
• Подобрява кожната плътност с до 70% и така
 допринася за по-стегната, гладка и еластична
 кожа при редовна употреба*
•  Кожата изглежда по-равна и гладка*

ЗА ПО-СТЕГНАТО
СЕДАЛИЩЕ И БЕДРА

Aloe Vera Оформящ гел за тяло
•  Подобрява еластичността на тъканите**
•  Помага за намаляване на обиколката на
 корема и укрепва и стяга кожата при
 редовна употреба**

ЗА СТРАХОТЕН
ПЛОСЪК КОРЕМ

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

Aloe Vera Комплект за 
извайване на силуета
Aloe Vera Оформящ 
гел за тяло · 200 мл
Aloe Vera Коригиращ 
крем за тяло · 200 мл
+ Подарък ръкавица за душ
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53,90 лв.

20764   

67,80 лв.Сума на единичните цени

Промоционална цена за комплект

2060120%
СПЕСТЯВАТЕ

ВИНАГИ ГОТОВИ ЗА ДЕЙСТВИЕ
SOS СЪОТБОРНИЦИ:

Оптимални резултати се постигат само при 
съчетаване на действието на различни 
специалисти!

Aloe Vera Box за специална грижа отговаря 
на най-важните потребности: продуктите 
охлаждат, успокояват, хидратират и 
защитават изтощената кожа.

ПОДГОТВЕНИ ЗА ВСИЧКИ СЛУЧАИ!

За допълнителна силна хидратация през 
лятото се грижи лекият Хидратиращ гел-
концентрат Aloe Vera, който сега е в двоен 
промоционален комплект.

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

Aloe Vera Хидратиращ
гел-концентрат, двоен комплект

2 x Aloe Vera Хидратиращ  
гел-концентрат · 100 мл



83,90 лв.

97,70 лв.Сума на единичните цени

Промоционална цена за комплект

20650   
41,90 лв.
33,90 лв.
21,90 лв.

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

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

SOS грижата за всички случаи



30 мл    
28091   
44,90 лв.

35,90 лв.
(119,67 лв. за 100 мл)

–20 %

ЗА КОЖАТА И КОСАТА

НАЙ-ДОБРИ 
ПРИЯТЕЛИ

Привлекателният външен вид е 
задължителен за модерния мъж. 
Специално за потребностите на 
мъжката кожа и коса LR разработи 
висококачествени продукти. На тези
верни "приятели" можете да разчитате 
изцяло!

L-Recapin предпазва от 
преждевременен косопад и
помага за запазване на гъстотата 
на косата. Шампоанът и тоникът 
допълват взаимно действието 
си и в комбинация и при 
продължителна употреба 
постигат най-добри 
резултати.

СИЛНА ГРИЖА ЗА МЪЖЕ

LR ZEITGARD Powerlift снабдява винаги 
бързо и лесно кожата с нова енергия 
благодарение на комплекс от 7 билки, 
хиалуронова киселина и екстракт от 
водорасли. Така тя изглежда по-свежа
и стегната.

PowerLIFT 
•   Лека крем-емулсия за лице
•     Овлажнява, съживява и укрепва за 

повече жизненост, енергия и 
еластичност

•   С пептиди от овес, хиалуронова 
киселина, екстракт от водорасли и 
смес от седем билкови екстракта за 
хидратиращо и заглаждащо 
действие против бръчки

•   Подходящ и за мъже
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94,90 лв.

138,80 лв.Сума на единичните цени

Промоционална цена за комплект

27004   

Тоникът е тестван от 20 мъже и 5 жени на възраст от 21 до 
60 г. в изследване на DermaTronnier за период от 4 месеца 
през 2005 г

31%
СПЕСТЯВАТЕ

1

ПОТВЪРДЕНА ЕФЕКТИВНОСТ

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.

КОМПЛЕКТ С ГАРАНЦИЯ
ЗА УСПЕХ
L-RECAPIN КОМПЛЕКТ 1+1
Оптимален резултат се постига само при 
продължителна и редовна употреба на двата 
продукта. Тоникът и шампоанът L-Recapin са 
разработени взаимно да допълват действието 
си и в комбинация постигат най-добри 
резултати.

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

L-Recapin комплект 1+1
1 x Шампоан L-Recapin · 200 мл
1 x Тоник L-Recapin · 200 мл



Нанесете околоочния 
серум и крем-гела за 
лице.

Използвайте 
охлаждащата функция на 
ZEITGARD 2 за всяка зона 
за около 30 секунди.

Използвайте загряващата 
функция на ZEITGARD 2  
за всяка зона за около  
30 секунди.

Нанесете продукт за 
грижа, съобразен с 
индивидуалните 
потребности.

Ето как да използвате комплекта срещу стареене ZEITGARD:

СРЕЩУ СЛЕДИТЕ НА ВРЕМЕТО
ТРИОТО ЗА УСПЕХ

Със системата LR ZEITGARD имате силна подкрепа: уредът срещу стареене LR ZEITGARD 2, гел-
кремът за лице и околоочният серум са вашите съюзници.

Може да изберете между комплекта за хидратиране, който помага за изглаждане на бръчките още 
при по-млада кожа, и комплекта за реструктуриране, с който се постигат по-стегнати контури 
при по-зряла кожа. Благодарение на иновативния метод на загряване и охлаждане на уреда 
срещу стареене LR ZEITGARD 2 активните съставки срещу стареене се транспортират ефективно 
в слоевете на кожата и бръчките се смекчават.* Не правете компромиси в грижата за кожата на 
лицето – заложете на силен отбор!

ДА СПРЕМ ВРЕМЕТО С ОБЩИ УСИЛИЯ!
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Промоционална цена  
за комплект

Сума на единичните цени 817,70 лв.

649,90 лв.

71006   
524,90 лв.
156,90 лв.
135,90 лв.

Подарък

71007   
524,90 лв.
156,90 лв.
135,90 лв.

Подарък

Промоционална цена  
за комплект

Сума на единичните цени 817,70 лв.

649,90 лв.

* Проучване на Dermatest с 40 участници през юли и август 2015 г.

ИЛИ
ХИДРАТИРАНЕ

РЕСТРУКТУРИРАНЕ

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

Подарък
ZEITGARD калъф

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

Комплект за хидратиране
ZEITGARD 2
Околоочен серум
Хидратиращ крем-гел
ZEITGARD калъф

Комплект за реструктуриране 
ZEITGARD 2
Околоочен серум
Реструктуриращ крем-гел
ZEITGARD калъф



28241 | 50 мл        

279,90 лв.
(559,80 лв. за 100 мл)

28244 | 50 мл        

114,90 лв.
(229,80 лв. за 100 мл)

28230 | 30 мл        

159,90 лв.
(509,67 лв. за 100 мл)

МОЖЕМ ДА СПРЕМ ВРЕМЕТО!
ЗАЕДНО

Заложете на отбора от специалисти срещу нежеланите
следи на времето върху лицето!

LR ZEITGARD Serox Маската за незабавен резултат 
съдържа перфектно съчетана комбинация от активни 
съставки за незабавно видим anti-аge ефект след 
само едно приложение. Серумът за незабавен 
резултат и кремът за интензивен резултат 
помагат кожата да изглежда трайно по-млада.

НЕЗАБАВНО И ДЪЛГОСРОЧНО ВИДИМ
АNTI-АGE ЕФЕКТ

Serox
Маска за 
незабавен 
резултат
Използвайте маската 
приблизително 1 път седмично, 
когато искате да изглеждате 
изключително добре. Anti-age 
ефектът е осезаем и видим още 
след първото приложение:
• Изглаждане на кожата
• Стягане на кожата
•  Усъвършенстване 

на вида на кожата
Резултатите се запазват  
до 12 часа.1

Serox Крем за 
интензивен резултат
За трайни резултати нанасяйте 
крема директно след серума.
•  С високоефективни съставки 

като Argireline®, Ameliox®, Ultra 
Filling Spheres® за по-еластична, 
гладка и свежа кожа

Serox Серум за 
интензивен 
резултат
За трайни резултати 
нанасяйте серума преди 
крема за интензивен 
резултат.
•   С високоефективни 

съставки като 
Argireline®, Ameliox® и 
Polylift® за намаляване 
на дълбочината на 
бръчките
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1

2

289,90 лв.

28242   

439,80 лв.Сума на единичните цени

Промоционална цена за комплект

159,90 лв.
279,90 лв.

379,90 лв.

Акция

23%
СПЕСТЯВАТЕ

БЕЗ 
РЕТ УШИРАНЕ2

С УАУ-ЕФЕКТ
УСПЕШНОТО ДУО

Проучване на Dermatest, проведено с 20 участници през август и септември 2017 г.
Резултатите са индивидуални и могат да се различават. 

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

Serox Комплект за незабавен 
резултат
Серум за незабавен резултат · 30 мл
Маска за незабавен резултат · 50 мл
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1

*

БАЗОВО РЕШЕНИЕ

ЗА ЛЕТНИЯ СЕЗОН!
ДОБРЕ ПОДГОТВЕНИ

През лятото също не липсват предизвикателства за организма ни: прекарваме много време 
навън, пътуваме често и се срещаме с много хора. А когато сме на басейн или на плаж, 
температурните разлики между студената вода и горещото слънце натоварват тялото ни.

С LR LIFETAKT Seasonal Support можете пълноценно и безгрижно да се наслаждавате на 
най-хубавото време от годината! Aloe Vera Гелът за пиене "Традиционен с мед"1 и капсулите 
Colostrum ви подкрепят надеждно при всичките ви летни занимания.

ПЕРФЕКТНОТО ДОПЪЛНЕНИЕ ЗА ЛЯТОТО

Ново
Кутийка за 
таблетки* – 
перфектна

за изпът Подарък
към месечния 

комплект

Съдържащият се в Aloe Vera Гела за пиене „Традиционен с мед“ витамин C допринася за нормална
функция на имунната система.
С 3 практични отделения и залепящи се етикети, които да надпишете според индивидуалните си потребности.

+ ПОДАРЪК кутийка за 
таблетки

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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1

БАЗОВО РЕШЕНИЕ

ЖИЗНЕНИ И ВЪВ ФОРМА ПРЕЗ 
ЛЯТОТО

РАМО ДО РАМО

Най-накрая животът кипи навън! Но през лятото високите температури могат да се отразят 
неблагоприятно на кръвоносната система – чувстваме се уморени и отпаднали.

Имаме нещо за това: Базовото решение на LR LIFETAKT Vital Care, включващо Aloe Vera Гела за 
пиене Intense Sivera и капсулите Reishi Plus, е надежден помощник за активно лято! Капсулите 
Reishi Plus подпомагат метаболизма и стимулират жизнеността. Така можете да осъществите 
плановете си и да сте пълни с енергия!

АКТИВНИ И В ТОПЛОТО ВРЕМЕ

Витамин C в Reishi Plus допринася за нормалното изграждане на колаген за нормална функция на 
кръвоносните съдове и за нормален енергиен метаболизъм.

3 x 1000 мл        

30 капсули / 15,2 г      

Vital Care
МЕСЕЧЕН КОМПЛЕКТ

Aloe Vera Гел за пиене 
Intense Sivera

Reishi Plus Капсули

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ 
Код: 80822   

276,90 лв.

и



171,80 лв.

80373   

257,70 лв.Сума на единичните цени

ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА

1

2

СПЕЦИАЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ
A-ОТБОРЪТ ЗА

Лятото е време да сме активни и да предприемаме 
много начинания. За да се справяме с ежедневните 
предизвикателства и да се чувстваме добре в тялото си, на 
помощ идват допълващите продукти на Vital Care: Pro 12 с 12 
различни бактериални щама защитава организма дългосрочно 
от външните влияния и вътрешните неразположения.

Woman Phyto е специално разработен за жените в периода на 
менопаузата, за да ги подкрепи целенасочено в тази фаза на 
живота.

МОЖЕ ЛИ МАЛКО ПОВЕЧЕ ПОДКРЕПА?

2 + 1
Подарък

ИНДИВИДУАЛНИ
ДОПЪЛВАЩИ ПРОДУКТИ

Искате постоянно да се чувствате 
добре?

Pro 121 подпомага общото благосъстояние.

Не позволявайте на малките
неразположения да ви пречат – 
подкрепете целенасочено
жизнеността си!

Патент №: DE 10 2010 030 546 A1
Витамин D и калций допринасят за поддържане на нормалното състояние на костите и зъбите.

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

Pro 12 Капсули, двоен комплект
2 x 30 капсули / 15 г
(381,78 лв. за 100 г)

+ ПОДАРЪК Pro 12 Капсули
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119,80 лв.

80352   

179,70 лв.Сума на единичните цени

ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА

Периодът на менопаузата не трябва 
да влияе на начина ви на живот?

Woman Phyto с калций и витамин D осигурява 
подкрепа за периода на менопаузата, 
като особено подпомага запазването на 
нормалното състояние на костите и зъбите2. 
Освен това съдържа и екстракт от червена 
детелина.

2 + 1
Подарък

Чудото на горските плодове – 
горските плодове наистина са 

чудо, и то в пълния смисъл на думата. Те 
съдържат толкова много хранителни 
вещества, че само две шепи на 

ден могат да въздействат 
положително.

„Освен здравословното хранене ще ви 
помогне и по-цялостното мислене и 

действие – особено сега, когато 
тялото ви се нуждае от по-голяма 

подкрепа от преди.”
Д-р Свен Верхан

Експерт по хранене

ЕКСПЕРТНИ СЪВЕТИ

ХРАНЕНЕ

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ 

Woman Phyto Капсули, 
двоен комплект
2 x 90 капсули / по 46,8 г
(85,33 лв. за 100 г)

+ ПОДАРЪК Woman Phyto Капсули
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LR CLASSICS DELUXE ПРЕДСТАВЯ:  
ST. TROPEZ DELUXE !

ЛУКСОЗЕН ОТБОР

Обичате луксозния начин на живот? 
Тогава елате с нас на Лазурния бряг! Тук се 
събират богатите и красивите и устройват 
пищни празненства на яхтите си.

Нашите изкусителни летни аромати ви 
придружават на мечтано пътешествие до 
Сен Тропе. Чувствайте се като V.I.P. и се 
потопете в магията на средиземноморския 
курорт. Изживейте вълнуващи усещания!

ЛУКСОЗНО УСЕЩАНЕ ВЪВ ФЛАКОН

Луксозни ароматни изживявания – 
искрящи като шампанско – които ви 
поставят в центъра на внимание.
Пленителният дамски аромат 
разпръсква лукса и очарованието на 
прочутия курорт, който привлича 
знаменитости от цял свят.
Забележителният мъжки аромат 
спечелва с изкусително 
елегантната си харизма. Това е 
перфектното дуо за незабравимо 
лято!



3295-128 | 50 мл        

38,50 лв.
3295-163 | 50 мл        

38,50 лв.

63,90 лв.

77,00 лв.Сума на единичните цени

Промоционална цена за комплект

30295   

LR Classics DELUXE  
ST. TROPEZ Мъжки парфюм

LR Classics DELUXE  
ST. TROPEZ Дамски парфюм

ПРЕДЛАГАТ СЕ
САМО ЗА КРАТКО!

НОВО

АРОМАТА
ТУК!*

ТЕСТВАЙТЕ

АРОМАТА
ТУК!*

ТЕСТВАЙТЕ

*
* 
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Пленителен цветно-плодов аромат
с мента, лимон, жасмин и праскова.

Пикантно-морска композиция от
бергамот, джинджифил и кедрово дърво.

СПЕСТЯВАТЕ С КОМПЛЕКТА
LR Classics Deluxe ST. TROPEZ Комплект
(свободен избор) · код



11127 | 5,5 мл        

76,90 лв.

*
**

10266 | 7 мл        

24,90 лв.
(355,71 лв. за 100 мл)

Активиращ серум 
за мигли
•  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

 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)

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
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10433 |          

21,50 лв.

31,90 лв.

43,00 лв.Сума на единичните цени

Промоционална цена за комплект

10434   

01 Warm Rose
02 Magic Mauve
03 Juicy Rose
04 Orange Toffee
05 Midnight Plum
06 Hot Chilli
07 Brown Rose

Изберете 
любимите 

си цветове!

СРЕЩУ
ОТБОР „УСТНИ“

ОТБОР „ОЧИ“
С тези два силни отбора вашият грим гарантирано ще бъде в първа 
лига! Така очите и устните ви са идеално подчертани. Активиращият 
серум за мигли LR DELUXE и Водоустойчивата спирала Length & 
Definition от LR COLOURS се грижат за по-обемни, дълги и перфектно 
оформени мигли и изразителен поглед.

А с балсама за устни и червилото LR COLOURS устните са подхранени, 
естествено красиви и в чудесни летни нюанси. Кой може да им устои?

ЛЯТНА ВИЗИЯ В АКТУАЛНИ ЦВЕТОВЕ

25%
СПЕСТЯВАТЕ

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

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

LR Colours Червило, двоен 
комплект
Свободен избор на цветове
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СЕ СМЕЕМ НАЙ-ДОБРЕ!
ЗАЕДНО

Със сияйна усмивка винаги ще сте на страната на победителите. За ежедневна грижа 
за зъбите изберете нежно почистване с Изключително свежия гел или Защитаващата 
паста за чувствителни зъби.

А за устните? Хидратиращият балсам за устни Aloe Vera, разбира се! Носете го 
навсякъде със себе си, за да хидратирате и подхраните устните си винаги когато 
имате нужда.

ЗАВЛАДЯВАЙТЕ С УСМИВКА!



19,90 лв.

20766   

27,00 лв.Сума на единичните цени до   

Промоционална цена за комплект

двоен 
комплект

Свободен избор

Всички 
комбинации са 

възможни

АБСОЛЮТНО 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

Aloe Vera Грижа за устните и зъбите, 
двоен комплект (свободен избор)
Aloe Vera Изключително свеж 
Гел за зъби
Aloe Vera Защитаваща 
Паста за чувствителни зъби
Aloe Vera Хидратиращ 
Балсам за устни



69,90 лв.

20688   

91,80 лв.Сума на единичните цени
Промоционална цена за комплект

45,90 лв.
45,90 лв.

Ко
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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.

ДУО ЗА ГРИЖА НА ТОПЦЕНА!

ДЕНЕМ И НОЩЕМ
НЕРАЗДЕЛНИ

23%
СПЕСТЯВАТЕ

Два съюзника за красива
кожа: Aloe Vera Мултиактивен
дневен крем и Регенериращ
нощен крем

С Алое Вера и биоекстракт
от маслини за сияйно
красива кожа на лицето

СПЕСТЯВАТЕ 
С ДВОЙНИЯ КОМПЛЕКТ

Aloe Vera Комплект за дневна и 
нощна грижа
Мултиактивен дневен крем · 50 мл
Регенериращ нощен крем · 50 мл


