
СТРАХОТНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ЗА КОМПЛЕКТИ

„МОИТE ПЕРФЕКТНИ
летни изживявания!“



163,90 лв.

218,70 лв.Сума на единичните цени

Промоционална 
цена за комплект

119,90 лв.

80935   

164,50 лв.Сума на единичните цени

Промоционална 
цена за комплект

80108   

(216,80 лв. за 1000 г)

1
2
3
4
5

6
7
8
*

БАЗОВО РЕШЕНИЕ

„Мото за лятото: ГРАБНИ МОМЕНТА –

Витамин E 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.
Магнезият в Pro Balance допринася за поддържане на електролитния баланс.
от препоръчителните стойности за дневен прием

За учене, за спортни постижения или за отлично представяне на работа – LR LIFETAKT
Mental Power осигурява чиста енергия2,3! За вашия вътрешен баланс8 с ценни минерали
се грижи Pro Balance, който през този месец е в изгоден троен комплект.

Понякога сте уморени и изтощени и се нуждаете от бърз прилив на енергия5?
С индивидуално допълващия продукт Mind Master Extreme можете да се справяте добре
и през горещите дни. Освен това Mind Master Extreme ви защитава от оксидативен стрес1.

ИЗПОЛЗВАЙ ДЕНЯ С ЕНЕРГИЯ!“

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

ЕЖЕДНЕВНИЯТ ПЛЮС ЗА ПОВЕЧЕ ЕНЕРГИЯ

27 %
СПЕСТЯВАТЕ

25 %
СПЕСТЯВАТЕ

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)

Pro Balance Таблетки 
Троен комплект
(3 x 360 таблетки · по 252 г)

(47,96 лв. за 1000 мл)
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114,90 лв.

80982   

129,80 лв.Сума на единичните цени
Промоционална 
цена за комплект

11 %

Прилив на енергия to go!

Бърз прилив на енергия за умствена 
и физическа ефективност3,4,5. 
Защитава от оксидантен стрес1. 
Максимално действие в практичен 
формат – изцяло без захар.

С ДВОЙНИЯ 
КОМПЛЕКТ

СПЕСТЯВАТЕ

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

В ПРАКТИЧЕН TO-GO ФОРМАТ

ЕКСТРЕМНА ЕНЕРГИЯ!
ДИРЕКТНО, ИНТЕНЗИВНО, ЕФЕКТИВНО.

ОТВОРЕТЕ 
ЛЕСНО

ПРИЕМЕТЕ 
БЕЗ ВОДА

СТАРТИРАЙТЕ
С ЕНЕРГИЯ

2 В1:  
ЕНЕРГИЯ И 

ЗАЩИТА

Бърз прилив на енергия

Ободряващ кофеин от 
гуарана5,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

Витамин C подпомага имунната система7

Прах от Аloe Vera за общото благосъсто яние

Осигурява 100 % от дневните нужди от витамин D и E*

Mind Master Extreme Performance 
Powder, двоен комплект
(2 x 35 г / 14 стика по 2,5 г)



1

2

БАЗОВО РЕШЕНИЕ

ЧОВЕК Е НА ТОЛКОВА ГОДИНИ,
НА КОЛКОТО СЕ ЧУВСТВА!

ПРЕДСТОИ ОЩЕ МНОГО!“
Чувствате се добре и искате това да остане така?
Vital Care е вашият надежден спътник и през лятото, 
за да продължите да се занимавате с желаните от
вас дейности и при високите температури.

Подкрепяйте организма си ежедневно точно с това, 
от което има нужда. LR LIFETAKT Vital Care предлага 
подходящите допълнителни продукти за тази цел.

„През това лято ни

16 %
С МЕСЕЧНИЯ
КОМПЛЕКТ

СПЕСТЯВАТЕ

САМО ПРЕЗ 
АВГУСТ

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.

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.   229,90 лв.

и
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80144   

254,70 лв.

339,60 лв.Сума на единичните цени

Промоционална цена на 
комплекта само

(3 x 360 капсули ·  по 100,8 г)

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.

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

Подарък
Super Omega 

Капсули

Грижете се за приятелствата 
си! Добрите приятели са 

незаменими и стават все по-ценни с 
годините. Срещите, общите занимания, 
игрите, смехът просто действат 

добре. Уговорете се отново с 
приятелите от младежките си 
години или с бивши колеги!

„Бъдете добри към себе си! За да се 
чувствате млади и това да остане така, 

колкото се може по-дълго, трябва да се 
грижите както за тялото, така и за ума си. 

Освен здравословното хранене е важен 
и цялостният начин на мислене и 

действие. Когато организмът ви се 
нуждае от подкрепа, му обърнете 

малко повече внимание.“
Д-р Свен Верхан

Експерт по хранене

ЕКСПЕРТНИ СЪВЕТИ

НАЧИН НА ЖИВОТ

Съсредоточете се върху хубавите неща 
в живота и подкрепете целенасочено 

жизнеността си!2

ИНДИВИДУАЛНИ
ДОПЪЛВАЩИ 
ПРОДУКТИ

Super Omega Капсули,
троен комплект

+ ПОДАРЪК Super Omega Капсули

+

(631,70 лв. за 1000 г)



1

2

БАЗОВО РЕШЕНИЕ
ЕЖЕДНЕВНИЯТ ПЛЮС ЗА СПОКОЙНИ
ЛЕТНИ ДНИ

ПЪЛНОЦЕННО НА ВСЕКИ ЛЕТЕН ДЕН!“
Август ни подарява много слънце. Какво по-хубаво 
от това да усещаме топлите лъчи върху кожата си? 
Но внимавайте: много неща като потенето, мокрите 
бански и климатиците могат да изложат на риск 
съпротивителните сили на организма.

Затова е важно и през лятото да укрепвате имунната 
си система с Aloe Vera Гела за пиене "Традиционен 
с мед".1 А капсулите Colostrum допринасят за общото 
благосъстояние.

„Искаме да се наслаждаваме

17 %
С МЕСЕЧНИЯ
КОМПЛЕКТ

СПЕСТЯВАТЕ

Съдържащият се в Aloe Vera Гела за пиене „Традиционен с мед“ витамин C допринася за нормална  
функция на имунната система.
Патент №: DE 10 2010 030 546 A1

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.

239,90 лв.

и

САМО ПРЕЗ 
АВГУСТ
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80370 | 30 капсули / 15 г        

85,90 лв.
(572,67 лв. за 100 г)

Искате постоянно да се 
чувствате добре?

При летните температури често 
и с удоволствие прекарваме 

време навън. Редовното ходене пеша, 
плуване или каране на велосипед 
носят радост и поддържат имунната 

система във форма!

„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

Подкрепяйте ежедневно
общото си благосъстояние!

ИНДИВИДУАЛНИ
ДОПЪЛВАЩИ 
ПРОДУКТИ

Pro 122 подпомага общото 
благосъстояние.

Pro 12 Капсули



1

БАЗОВО РЕШЕНИЕ

ДА ИМАМ ХУБАВА ФИГУРА!“
Само когато се чувстваме добре в тялото си, можем 
истински да се наслаждаваме на лятото! При хубаво 
време е добре да се движим много на свеж въздух, да 
тичаме или плуваме.

За да запазите подвижността си трайно, ви 
помага Pro Activity с подкрепа отвътре,1 докато 
Мултифункционалният MSM гел за тяло Aloe Vera е 
перфектното допълнение за външна грижа.

„Това лято искам

АКТИВНИ И ВЪВ ФОРМА ПРЕЗ ТОПЛИЯ СЕЗОН

15 %
С МЕСЕЧНИЯ
КОМПЛЕКТ

СПЕСТЯВАТЕ

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.

3 x 1000 мл      

60 капсули / 37,2 г      

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ 
Код: 80881   

259,90 лв.

218,90 лв.

и

Pro Activity
МЕСЕЧЕН 
КОМПЛЕКТ

Aloe Vera Гел за пиене 
Active Freedom

Active Freedom Капсули
САМО ПРЕЗ 

АВГУСТ
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209,90 лв.

266,70 лв.Сума на единичните цени

Промоционална 
цена за комплект

80193   

20604 | 200 мл        

54,90 лв.
(27,45 лв. за 100 мл)

*

Още вкусни варианти, 
от които да изберете

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

ИСКАТЕ ДА ЗАПАЗИТЕ ТЕГЛОТО, С 
КОЕТО СЕ ЧУВСТВАТЕ ДОБРЕ?

За да се чувствате добре в тялото си, ви
помагат вкусните и леки шейкове, супи и
мюсли Figu Active, с които може да замествате
едно основно хранене на ден. Така може да
компенсирате за малките прегрешения и
лесно да поддържате теглото си!*

„Cool down“: охлаждане
и грижа след спорт

21 %
С КОМПЛЕКТА

СПЕСТЯВАТЕ

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. Заместването на две от ежедневните основни хранения в 
рамките на нискокалорична диета със заместител на хранения допринася за намаляване на телесното тегло.
За да се постигне посоченото действие, трябва да се заместват едно или съответно две основни хранения на ден.

Aloe Vera Мултифункционалният 
MSM гел за тяло от LR ALOE VIA 
охлажда приятно, прави 
кожата еластична и помага за 
регенерацията на натоварените 
мускули и стави.

Aloe Vera 
Мултифункционален 
MSM Гел за тяло

Figu Active Троен микс комплект
Изберете 3 Figu Active шейка, супи 
или мюсли по ваше желание от 
следните варианти:
Figu Active Шейк: 
Ягода и банан, Ванилия или Latte 
Macchiato

Figu Active Супа:
Доматена „Mediterranée“, Картофена 
„Auberge“ или Зеленчуци и къри „India“

Figu Active Мюсли:
Хрупкаво мюсли с червена боровинка

450 г кутия

500 г кутия

450 г кутия



20679 | 50 мл        

45,90 лв.
(91,80 лв. за 100 мл)

20676 | 4,8 г        

12,50 лв.
(260,42 лв. за 100 г)

„ОБИЧАМ СЛЪНЦЕТО

ЗАЩИТА И ХИДРАТАЦИЯ ЗА ИЗТОЩЕНА КОЖА

Искате да се наслаждавате с пълна сила на слънчевите лъчи през 
август? Няма да имате проблеми с правилната грижа преди и след 
излагане на слънце. С LR ALOE VIA, разбира се!

Изберете висока слънцезащита през деня и охлаждащ гел-крем 
за след слънце вечер. Освежаващият гел-крем хидратира кожата 
на лицето, без да я омазнява. А против напукани устни помага 
Хидратиращият балсам за устни Aloe Vera, който може да носите 
винаги със себе си.

Лека, бързо попиваща сорбе-
текстура за лицето
•   С 50% гел Алое Вера и 

биоекстракт от маслини 
•   Дарява интензивна хидратация 

със силен освежаващ ефект
•   Ревитализира и защитава кожата 

от свободните радикали
•   Кожата изглежда освежена и 

тенът сияе

Aloe Vera  
Освежаващ 
Гел-крем

Лек, безцветен балсам за устни
•   С 40% гел Алое Вера и 

растителни масла
•   Снабдява устните с интензивна 

хидратация
•   Нежна грижа за гладки и меки 

устни

Aloe Vera  
Хидратиращ
Балсам за устни

И МОРЕТО – винаги с
моята защита от LR“
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54,90 лв.

23097   

71,80 лв.Сума на единичните цени

Промоционална 
цена за комплект

67,90 лв.

23096   

89,80 лв.Сума на единичните цени

Промоционална 
цена за комплект

84,90 лв.

23095   

113,00 лв.Сума на единичните цени

Промоционална 
цена за комплект

За всички поклонници
на слънцето

За активните, които 
вече имат лек тен

За светла, 
чувствителна кожа

Знаете ли, че?

Водоустойчивост: 
Слънцезащитният крем и 
слънцезащитният спрей 
ви защитават и във водата

UVA защита:  
UVA печатът гарантира 
ефективно съотношение 
на UVA и UVB филтри

Алое Вера:  
Алое Вера във висока 
концентрация се грижи 
за кожата преди и по 
време на слънчеви бани

24 %
СПЕСТЯВАТЕ

24 %
СПЕСТЯВАТЕ

23 %
СПЕСТЯВАТЕ

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

Aloe Vera Слънцезащитен
крем SPF 50, двоен комплект
Слънцезащитен крем SPF 50 · 75 мл  

Aloe Vera Слънцезащитен спрей 
active SPF 30, двоен комплект
Слънцезащитен спрей active 
SPF 30 · 125 мл 

Aloe Vera Гел-крем за след
слънце, двоен комплект
Гел-крем за след слънце · 200 мл 
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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



20600 | 400 мл        

43,90 лв.
(109,75 лв. за 1000 мл)

20601 | 100 мл        

33,90 лв.
20602 | 100 мл        

41,90 лв.

Лек спрей за цялото тяло
•   С ефективна комбинация от 83% 

гел Алое Вера и 12 изпитани 
билкови есенции                                                      

•   Образува защитен филм върху 
изтощената кожа    

Aloe Vera
Бързо действащ спрей 
за спешна помощ

Богат крем за суха, нуждаеща се 
от подхранване кожа
•   79% Алое Вера и екстракт от 

пчелен восък
•   Дарява интензивна хидратация 

и подхранва кожата

Aloe Vera  
Защитаващ
Крем с прополис

Освежаващ гел за раздразнена, 
нуждаеща се от хидратация кожа 
•   Дарява незабавно максимална 

хидратация и охлажда
•   Усещате кожата си веднага
   интензивно подхранена

Aloe Vera  
Хидратиращ 
Гел-концентрат

„Доверяваме се на

SOS ГРИЖА ЗА ГОЛЕМИ И МАЛКИ

Свеж въздух и слънце – просто чудесно! Ако малко сте 
попрекалили с престоя навън и кожата ви е раздразнена, ще ви 
помогне допълнителната доза грижа с чист гел от Алое Вера.

LR ALOE VIA Aloe Vera Box за специална грижа е всичко, от което 
се нуждаете при спешни случаи! Бързо действащият спрей за 
спешна помощ успокоява, охлажда и подпомага регенерацията 
на кожата. Хидратиращият гел-концентрат охлажда и с 90% гел 
от Алое Вера подобрява незабавно еластичността на кожата. 
Защитаващият крем с прополис укрепва кожната бариера и 
създава защитен филм върху кожата.

СИЛАТА НА АЛОЕ ВЕРА!“
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189,90 лв.

20780   

293,10 лв.Сума на единичните цени

Промоционална 
цена за комплект

Вашата незабавна SOS грижа за раздразнена кожа

Напръскайте Бързо 
действащия спрей за 
спешна помощ Aloe 
Vera от около 30 см 
разстояние върху 
засегнатите участъци 
от кожата.

След това нанесете 
Хидратиращия  
гел-концентрат
Aloe Vera.

Накрая масажирайте 
Защитаващия крем 
с прополис Aloe Vera 
внимателно върху 
проблемните зони на 
кожата.

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

35 %
СПЕСТЯВАТЕ

Aloe Vera Box за специална грижа, 
троен комплект
Крем с прополис · 100 мл
Гел-концентрат · 100 мл
Спрей за спешна помощ
в удобна опаковка от 150 мл



01 | 3295-151 SINGAPORE
02 | 3295-159 MONACO
03 | 3295-160 STOCKHOLM
04 | 3295-161 NIAGARA
05 | 3295-162 BOSTON

06 | 3295-106 HAWAII
07 | 3295-120 SANTORINI
08 | 3295-123 ANTIGUA
09 | 3295-124 MARBELLA
10 | 3295-126 VALENCIA
11 | 3295-127 LOS ANGELES

69,00 лв.

30058   

103,50 лв.Сума на единичните цени

Промоционална 
цена за комплект

LR Classics
Мъжки парфюм

LR Classics
Дамски парфюм

Пътувайте по света с LR CLASSICS. Днес може да сте в Стокхолм, утре –
в Лос Анжелис, а вдругиден – дори в Сен Тропе...
Изборът е ваш! През този месец получавате 3 парфюма LR CLASSICS на 
цената на два.

Не можете да изберете само един аромат? Няма проблем: тогава вземете 
цели три! Възползвайте се от нашето предложение 2+1 през август!

50 мл 50 мл

„ОБИЧАМЕ
ЛЯТОТО И АРОМАТИТЕ

от целия свят!“

33 %
СПЕСТЯВАТЕ

ПОДХОДЯЩИЯТ АРОМАТ ЗА ВСЕКИ ПОВОД

СПЕСТЯВАТЕ В КОМПЛЕКТ

LR Classics Парфюми 2+1
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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

представя:
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ПРЕДЛАГАТ СЕ
САМО ЗА КРАТКО!

НОВО

АРОМАТА
ТУК!*

ТЕСТВАЙТЕ

АРОМАТА
ТУК!*

ТЕСТВАЙТЕ

30295   

LR Classics Deluxe ST. TROPEZ Комплект

LR Classics DELUXE  
ST. TROPEZ Дамски парфюм
Пленителен цветно-плодов аромат
с мента, лимон, жасмин и праскова.

LR Classics DELUXE  
ST. TROPEZ Мъжки парфюм
Пикантно-морска композиция от
бергамот, джинджифил и кедрово дърво.

LR Classics DELUXE

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ



Лято е – най-подходящото време за цветен и жизнерадостен 
маникюр. С лаковете за нокти LR COLOURS True Colour ръцете и 
краката ви ще засияят в модерни летни цветове. А когато ви се 
прииска да смените цвета? С лакочистителите LR COLOURS лесно 
отстранявате лака и след това нанасяте желания цвят. Готово!

След лакиране и винаги когато имате нужда, Серумът за ръце 
и нокти LR COLOURS подхранва с ценни съставки като масло от 
авокадо и жожоба.

„Моето лято –
МОИТЕ ЦВЕТОВЕ!“

ЛЯТОТО Е СЕЗОНЪТ НА ПЕРФЕКТНИЯ МАНИКЮР!
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01 | 10400-1 Marshmallow White
02 | 10400-2 Frosty Vanilla
03 | 10400-3 Ballerina Rose
04 | 10400-4 Sandy Beige
05 | 10400-5 Toffee Cream
06 | 10400-6 Latte Macchiato
07 | 10400-7 Happy Coral
08 | 10400-8 Pink Flamenco
09 | 10400-9 Foxy Fuchsia
10 | 10400-10 Red Kiss
11 | 10400-11 Black Cherry
12 | 10400-12 Lady Lilac
13 | 10400-13 Brown Truffle
14 | 10400-14 Smoky Grey

5,5 мл

23,90 лв.

31,80 лв.Сума на единичните цени

Промоционална 
цена за комплект

29,50 лв.

37,80 лв.Сума на единичните цени

Промоционална 
цена за комплект

19,50 лв.

25,80 лв.Сума на единичните цени

Промоционална 
цена за комплект

10397   

10396   

10395   

Лакове за нокти 
с перфектна 
покривност и блясък
True Colour Лак за нокти

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

24 %
СПЕСТЯВАТЕ

21 %
СПЕСТЯВАТЕ

24 %
СПЕСТЯВАТЕ

Лакочистител в кутия +
Лак за нокти (свободен избор)
Лакочистител в кутия · 100 мл
Лак за нокти · 5,5 мл

Серум за ръце и нокти +
Лак за нокти (свободен избор)
Серум за ръце и нокти · 15 мл  
Лак за нокти · 5,5 мл

Лакочистител + Лак за нокти 
(свободен избор)
Лакочистител · 100 мл  
Лак за нокти · 5,5 мл



„Искам да остана

LR ZEITGARD Care System ви предлага съобразена с типа кожа надграждаща грижа за дългосрочни 
резултати.
Тези марки за висококачествена грижа са част от индивидуалните anti-age системи на LR ZEITGARD 
за младежко излъчване:

Допълнителна грижа за 
по-специални потребности

Специална система за грижа 
с иновативна комбинация от активни 
съставки с платина за изтощената 
мъжка кожа.

Интензивна, луксозна грижа на
базата на диаманти и пептиди
за зряла и взискателна кожа.

Богата anti-age серия със злато и 
коприна за регенерация и борба с 
предизвиканите от слънчевата светлина 
бръчки и признаци на стареене.

Регенерираща маска с богата на
енергия, високоефективна,
подхранваща формула за отпочинала
кожа през нощта за жени и мъже.

Хидратираща и енергизираща грижа 
с ободряващ комплекс от 7 билки за 
по-жизнена кожа за жени и мъже.

Профилактична и целенасочена  anti-age 
грижа с незабавен ефект срещу
мимическите бръчки. Ексклузивни активни 
съставки срещу стареене с хиалуронова 
киселина и Ultra Filling Spheres™.

Ефективна базова грижа с даващи 
енергия активни съставки 
срещу първите признаци на стареене 
на кожата.

Ефективни продукти срещу 
стареене за ежедневна грижа

КАКВАТО СЪМ!“
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419,90 лв.

28243   

559,80 лв.Сума на единичните цени
Промоционална 
цена за комплект

1

2

БЕЗ
РЕТ УШИРАНЕ2

УАУ-ЕФЕКТ

Незабавно видим anti-аge ефект
за моментите, когато искате да 
изглеждате изключително добре. 
Иновативната формула осигурява 
незабавно видим и осезаем anti-age 
ефект след само едно приложение. 
Кожата изглежда по-гладка, по-
стегната и по-фина – а резултатите
се запазват до 12 часа!1

Serox Маска за 
незабавен резултат

Изследване на Dermatest с 20 участници, 
проведено през август и септември 2017 г.
Резултатите са индивидуални.

НЕЗАБАВЕН

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

24 %
СПЕСТЯВАТЕ

Serox Маска за незабавен 
резултат, двоен комплект
Serox Маска за незабавен 
резултат · 50 мл



2 СЕРИИ ЗА ГРИЖА – 1 ЦЕЛ: СИЯЙНО КРАСИВА КОЖА

Точно през лятото кожата ни се нуждае от много хидратация и 
висококачествени комплекси за грижа за ефективно противодействие на 
стареенето.

Racine е активиращата базова грижа за първите бръчки, а Nanogold – 
премиум грижата със злато и коприна срещу преждевременното 
стареене. С LR ZEITGARD дарявате на кожата си това, от което се нуждае, за 
да бъде красива и привлекателна и през лятото.

„ЧУВСТВАМ СЕ КРАСИВА
– с LR ZEITGARD!“
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57,90 лв.

28503   

79,90 лв.Сума на единичните цени

Промоционална 
цена за комплект

99,90 лв.

28188   

144,40 лв.Сума на единичните цени

Промоционална цена на 
комплекта само

Защита и 
регенерация срещу 
преждевременното 
стареене на кожата

Активираща базова 
грижа за първите 
бръчки

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

27 %
СПЕСТЯВАТЕ

30 %
СПЕСТЯВАТЕ

Комплект Racine Q10

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

Дневен крем · 50 мл
Нощен крем · 50 мл
Околоочен крем · 15 мл



Всяка възраст има своите предизвикателства. Сега можете 
спокойно да ги приемете с добра защита и грижа за кожата от  
LR ZEITGARD.

С Beauty Diamonds с диаманти и пептиди за зряла, взискателна 
кожа или Platinum с ефективни anti-age съставки специално за 
мъжката кожа – с LR ZEITGARD можете да се концентрирате върху 
слънчевите страни на живота.

„НАЙ-ХУБАВОТО ВРЕМЕ

ПРАВИЛНАТА ГРИЖА, ЗА ДА СЕ ЧУВСТВАТЕ ВИДИМО 
ДОБРЕ В КОЖАТА СИ

за нас е сега!“
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154,90 лв.

28300   

236,30 лв.Сума на единичните цени

Промоционална 
цена за комплект

99,90 лв.

28469   

136,50 лв.Сума на единичните цени

Промоционална 
цена за комплект

Ефективна
anti-age грижа,
специално за мъже

Стягаща луксозна грижа 
за зряла, взискателна 
кожа

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

34 %
СПЕСТЯВАТЕ

26 %
СПЕСТЯВАТЕ

Комплект Beauty Diamonds
Дневен крем · 50 мл
Нощен крем · 50 мл
Околоочен крем · 30 мл

Platinum Комплект 
за грижа за мъжа
Крем против стареене · 50 мл 
Експресно охлаждащ
околоочен крем · 30 мл



20689 | 75 мл        

36,90 лв.
(49,20 лв. за 100 мл)

20673 | 75 мл        

25,90 лв.
(34,53 лв. за 100 мл)

*

Открихте ли вече силата на Алое Вера за ежедневната 
грижа за лицето?

Продуктите за почистване и грижа за лицето от серията
LR ALOE VIA са толкова невероятно нежни и леки – особено 
през лятото това е правилното решение за натурална, 
ненатоварваща грижа за кожата.

ИСТИНСКО ОСВЕЖАВАНЕ В ГОРЕЩИТЕ ЛЕТНИ ДНИ

„ТОЛКОВА НЕЖНО И

Освежаващ гел-крем за лицето
•   С 50% гел Алое Вера, биоекстракт от 

дива роза и комбинация от активни 
съставки от Aquaxyl и Aquapront™

•   Кожата изглежда освежена и тенът 
сияе

Aloe Vera  
Експресно хидратираща
Маска за лице

Нежна гел-текстура за лицето
•   С 50% гел Алое Вера, биоекстракт 

от дива роза и пилинг частици на 
растителна основа

•   Премахва нежно мъртвите клетки 
и стимулира кръвообращението

•   Усъвършенства вида на кожата, без 
да нарушава естествения й баланс 

•   Усещате кожата си нежна и тенът 
сияе

Aloe Vera 
Усъвършенстващ 
Пилинг за лице

ОСВЕЖАВАЩО –
обичаме Алое Вера!“

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

   95% ПОВЕЧЕ  
ХИДРАТАЦИЯ
           САМО ЗА3 МИН.*
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42,90 лв.

57,80 лв.Сума на единичните цени

Промоционална 
цена за комплект

31,90 лв.

40,40 лв.Сума на единичните цени

Промоционална 
цена за комплект

20781   

20782   

Нежно почистване за свежа кожа през лятото

Балансиращото 
почистващо 
мляко нежно и 
щадящо премахва 
замърсяванията и 
остатъците от грима.

Избистрящият 
тоник за лице 
освежава кожата,
без да я изсушава.

Нежните 
почистващи 
кърпички са 
практично решение, 
когато сте навън или 
при пътуване.

АБСОЛЮТНО 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

Балансиращо почистващо мляко & 
Избистрящ тоник за лице
Почистващо мляко · 200 мл  
Тоник за лице · 200 мл

Нежни почистващи кърпички & 
Избистрящ тоник за лице
Почистващи кърпички · 25 бр. 
Тоник за лице · 200 мл



Сума на единичните цени

Промоционална 
цена за комплект

27,00 лв.

21,50 лв.

20783   

Ко
д:

  9
50

50
-7

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.

„ОБИЧАМЕ КРАСИВАТА

двоен 
комплектХубаво време – хубава усмивка!

С продуктите за грижа за зъбите LR ALOE 
VIA получавате цялостно и същевременно 
щадящо почистване. Изключително 
свежият гел за зъби Aloe Vera с екстракт 
от ехинацея осигурява приятно свеж дъх, 
а Защитаващата паста за зъби Aloe Vera 
намалява чувствителността благодарение 
на минерален комплекс и флуориди.
Препоръчваме ви да изпробвате и двата 
продукта!

двоен комплект 
(свободен избор) 

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

СВОБОДЕН 
ИЗБОР 

20 %
СПЕСТЯВАТЕ

УСМИВКА ПРЕЗ ЛЯТОТО!“

Aloe Vera Паста за зъби, двоен комплект

Aloe Vera Грижа за зъбите, 

или
или

Aloe Vera Гел за зъби, двоен комплект
Aloe Vera Паста за зъби + Aloe Vera 
Гел за зъби


