
Атрактивни предложения
ЗА ПЕРФЕКТНИЯ КРАЙ НА ЛЯТОТО

Вашият
чеклист
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80142   

(3 x 60 капсули · по 33,5 г)

189,90 лв.
254,70 лв.Сума на единичните цени

Промоционална 
цена на комплекта

(188,96 лв. за 100 г)

  заредете се с 
лятно слънце
НАСЛАДЕТЕ СЕ НА ПОСЛЕДНИТЕ 
ТОПЛИ СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ!
Лятото бавно отминава, но все още можете 
да се наслаждавате на топлите слънчеви 
дни сред природата, като например си 
направите продължителна разходка 
в гората. Наберете гъби или билки, 
съберете разноцветни листа. А може и да 
се уговорите с приятели за поход или 
джогинг сред природата. Кога, ако не сега? 
И, разбира се, подкрепете организма си, за 
да се чувствате наистина добре!

Укрепване на защитните
сили на организма
Обогатените с витамин C и цинк капсули 
Cistus Incanus имат ценен принос за 
нормалната функция на имунната система.1

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ25%

Витамин C допринася за нормална функция на 
имунната система.

Cistus Incanus Капсули,  
троен комплект
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80373   
(3 x 30 капсули · по 15 г)

192,90 лв.
257,70 лв.Сума на единичните цени

Промоционална 
цена за комплект

(428,67 лв. за 100 г)

(3 x 125 мл)

Сума на единичните цени
Промоционална 
цена за комплект

80375   

177,80 лв.

266,70 лв.

(47,41 лв. за 100 мл)

Colostrum Liquid съдържа коластра, 
т. е. първото мляко на кравите, 
с което новороденото теленце 
получава всичко, от което се 
нуждае.

Добре подготвени
за есента

Червата имат съществена роля за 
общото благосъстояние. Преди всичко 
влияние за това оказват чревните 
бактерии. Pro 12 ви подкрепя с 1 млрд. 
бактерии във всяка капсула!

Чувствайте се винаги добре

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ25%

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ33%

Pro 12 Капсули, троен комплект

Colostrum Liquid,
троен комплект
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Код:  80730   
242,90 лв.

209,90 лв.

И ЗАПОЧВАЙТЕ ВСЕКИ ДЕН С ЕНЕРГИЯ 
И ЖИЗНЕНОСТ В последните летни дни сме изкушени

да се възползваме максимално от 
възможностите да сме на открито –
на път за работа, вечер с приятели или 
през уикенда с децата. Животът ви със 
сигурност е пъстър и разнообразен, но 
може би невинаги храненето ви е 
достатъчно богато на нужните вещества. 
LR LIFETAKT Daily Essentials ви снабдява 
с важни хранителни вещества. 
Комбинацията от Аloe Vera Гел за пиене 
„Традиционен с мед“ и Pro Balance е 
идеалната основа за добре работещ 
метаболизъм1. Pro Balance освен това 
възстановява баланса на веществата 
в организма2.

  предприемайте
много неща

13 %
БАЗОВО РЕШЕНИЕ

Витамин C допринася за нормален енергиен метаболизъм.
Магнезият в Pro Balance допринася за поддържане на електролитния баланс. 
 EPA и DHA допринасят за нормална сърдечна функция. Затова е необходимо да се приемат минимум 250 мг EPA и DHA на ден.

С МЕСЕЧНИЯ
КОМПЛЕКТ

СПЕСТЯВАТЕ

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

360 таблетки / 252 г        
ProBalance Таблетки

и

Daily Essentials
МЕСЕЧЕН 
КОМПЛЕКТ

3 x 1000 мл        

Aloe Vera Гел за пиене
„Традиционен с мед“
Троен комплект
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80338 | 60 капсули / 100,8 г        

84,90 лв.
(84,23 лв. за 100 г)

Добра подкрепа за
здравето на сърцето

ЕКСПЕРТНИ СЪВЕТИ
„За да водим здравословен живот, е 

необходим цялостен мениджмънт 
на здравето. Много малки промени 

в храненето, начина на живот и 
физическата активност могат лесно 

да станат част от ежедневието.“
Д-р Свен Верхан 

Експерт по хранене

ИНДИВИДУАЛНИ
ДОПЪЛВАЩИ 
ПРОДУКТИ

Риба, яйца и други източници на Omega-3 присъстват 
по-скоро рядко в менюто ви? Тогава Super Omega може да ви 

подкрепи. Благодарение на високото съдържание на 
Omega-3-мастни киселини (EPA и DHA) капсулите допринасят 

за поддържането на здрава сърдечна функция3.

Избягвайте съдържащите захар 
напитки. Пийте колкото се 
може по-често вода. Това ще 

се отрази благотворно на теглото и 
метаболизма ви.

ХРАНЕНЕ

Super Omega Капсули
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80434   
559,90 лв.

469,90 лв.

 постигнете  
хубава фигура
Лятната ваканция току-що е 
свършила, но вече очаквате 
с нетърпение почивката 
следващото лято? И за да не бъде 
само мечта, планирайте я още 
отсега! А още по-добре е да 
започнете с подготовката и 
с грижата за перфектната фигура! 
Спортът е идеалното средство: 
може да карате велосипед или 
ролери. Перфектната подкрепа за 
лесно отслабване и постигане на 
желаната фигура е Body Mission1!

СЛЕД ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ Е КАТО 
ПРЕДИ ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ

БАЗОВО РЕШЕНИЕ

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 две основни хранения на ден.
Витамин C допринася за нормален енергиен метаболизъм и за намаляване на умората и изтощението.
Aloe Vera Гелът за пиене с вкус на праскова съдържа естествена захар

16 %
СПЕСТЯВАТЕ

BODY MISSION
КОМПЛЕКТ за 28 дни
Вкусни хранения 
2 x Figu Active Шейк по избор от 
следните варианти:

Доматена „Mediterranée“, Картофена  
„Auberge“ или Зеленчуци и къри „India“

Ягода и банан, Ванилия или Latte Macchiato

1 x Figu Active Супа по избор от следните 
варианти:

Нуга, Ягода и йогурт или Хрупкав карамел 

1 x Figu Active Блокчета (6 бр.) по избор 
от следните варианти:

1 x Figu Active Хрупкаво мюсли с червена 
боровинка
Подходящи помощници за диетата
1 x Pro Balance Таблетки
1 x Билков чай
1 x Protein Power Напитка на прах с вкус на 
ванилия
1 x LR шейкър с вкл. кутия за дозиране
Инструктор за отслабване 
Достъп до онлайн инструктор за 
отслабване и общност от отслабващи 



7LR WORLD  09.2018

80783   

159,90 лв.

197,70 лв.Сума на единичните цени
Промоционална 
цена за комплект

(3 x 1000 мл)

За всеки продаден комплект
Aloe Vera Гел за пиене с вкус
на праскова през септември
LR дарява по 2 лв. на
LR Global Kids Fund.

ИНДИВИДУАЛНИ
ДОПЪЛВАЩИ 
ПРОДУКТИ

Стимулиране на
метаболизма

В допълнение ви препоръчваме Aloe Vera Гела за 
пиене с вкус на праскова. Той не само подпомага 

енергийния метаболизъм, но и помага за 
намаляване на умората и изтощението2.  

А и е с чудесен вкус,
без да има добавена захар3.

2 ЛВ.

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ19%

ЕКСПЕРТНИ СЪВЕТИ

„Продуктите от Body Mission правят 
отслабването много лесно. Освен 

това личният онлайн инструктор за 
отслабване на body-mission.com ви 

придружава по време на диетата, за 
да постигнете успех с лекота.“

Д-р Свен Верхан
Експерт по хранене

Спортът трябва да бъде 
неизменна част от графика ни. 
Това усилва усещането за 

значимост и ангажимент. Най-добре е 
дори да подчертаете времето си за 

спорт в календара си например с 
цветен маркер.

ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ

ДАРЕНИЕ

Aloe Vera Гел за пиене с вкус
на праскова, троен комплект



20321 | 100 мл        

22,90 лв.
20319 | 100 мл        

22,90 лв.

ЗАЕДНО С ЛЮБИМИТЕ СЪЩЕСТВА
В ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ НА ЛЯТОТО

 хайде сред
природата
Когато лятото е към края си, използвайте 
всяка възможност да се радвате на 
хубавото време навън с децата. 
Поиграйте в надуваемия басейн или на 
двора, идете на разходка в парка или 
зоологическата градина. И, разбира се, 
осигурете нежна и натурална грижа за 
вашите най-големи съкровища. Серията 
за бебета и малки деца с Алое Вера от 
LR ALOE VIA предлага цялостна защита и 
подхранване на деликатната кожа.

Кремът за лице и тяло от 
серията Aloe Vera Baby 
Sensitive с 40% гел Алое Вера, 
биоекстракт от невен и 
пантенол подпомага кожната 
бариера и осигурява 
ефективна защита от загуба на 
влага. Кремът се нанася лесно, 
хидратира, подхранва и 
успокоява.

Aloe Vera Baby 
Sensitive Крем 
за лице и тяло

Кремът против подсичане от 
серията Aloe Vera Baby Sensitive 
с 40% гел Алое Вера, 
биоекстракт от невен, цинк и 
пантенол създава защитен 
филм, който позволява на 
кожата да диша, подпомага 
регенерацията на разранената 
кожа, защитава от ново 
подсичане и успокоява 
бебешката кожа.

Aloe Vera Baby 
Sensitive Крем 
против подсичане

Успокояване на 
разранените 
участъци

Нежна грижа за
лицето и тялото
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20320 | 250 мл        

22,90 лв.
(9,16 лв. за 100 мл)

20318   

47,90 лв.

68,70 лв.Сума на единичните цени

Промоционална цена 
на комплекта само

Нежно почистване и 
грижа за деликатната 

бебешка кожа

Нежно почистване
от глава до пети
Изключително нежният измиващ лосион 
и шампоан от серията Aloe Vera Baby 
Sensitive деликатно почиства кожата и 
косата на бебето, като същевременно ги 
подхранва нежно. Комбинацията от 30% 
гел Алое Вера, биоекстракт от невен и 
соево масло защитава кожата от 
изсушаване по време на къпане и 
допълнително я хидратира.

Aloe Vera Baby 
Sensitive Измиващ 
лосион и шампоан

Изключително
нежни и натурални. 

Препоръчани
от акушери
и педиатри.

Впрочем:

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ30%
Aloe Vera Комплект за бебето
Измиващ лосион · 250 мл
Крем против подсичане · 100 мл
Крем за лице и тяло · 100 мл



20639 | 200 мл        

33,90 лв.
(16,95 лв. за 100 мл)

Aloe Vera 
Хидратиращ 
Лосион за тяло

Интензивна грижа
за цялото тяло

Прекарайте последните летни 
дни с хубава книга в градината 
или парка или седнете 
в любимото си кафене и се 
насладете на слънчевите лъчи, 
галещи лицето ви.
Радвайте се и на нежна и озарена 
кожа с перфектната грижа за 
лицето и тялото от LR ALOE VIА.

 останете
сияйно красиви
И ЗАПАЗЕТЕ НЕЖНОСТТА
НА КОЖАТА СИ

69% гел Алое Вера и биоекстракт от магнолия 
подхранват кожата. Редовното нанасяне на 
лосион помага за дълготрайно подобряване на 
хидробаланса на кожата. За кадифеномека и 
нежна кожа.



20707   

99,90 лв.

138,70 лв.Сума на единичните цени

Промоционална 
цена за комплект

Освежаваща цялостна
грижа за лицето

Кожата на лицето всеки ден е 
изложена на различни влияния на 
околната среда. Aloe Vera 
Комплектът за грижа за лицето от 
LR ALOE VIA с 50% гел Алое Вера и 
ценни съставки като биоекстракт 
от маслини помага за ежедневно 
поддържане на баланса на кожата. 
Продуктите хидратират 
интензивно, подхранват, 
регенерират и защитават 
ефективно.

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ27%
Aloe Vera Комплект
за грижа за лицето 
Дневен крем · 50 мл
Нощен крем · 50 мл
Околоочен крем · 15 мл



20769   

34,90 лв.

45,80 лв.Сума на единичните цени

Промоционална 
цена за комплект

правете това, което 
наистина обичате
И УСЕТЕТЕ ИСТИНСКИ
ПОСЛЕДНИТЕ ЛЕТНИ ДНИ
През късното лято все още има достатъчно 
топли дни, за да ни се прииска да отидем на 
пикник или разходка, и то по тениска и 
сандали. А по-хладните дни са чудесна 
възможност да отидем на сауна например. 
Каквото и да изберем, със сигурност е 
важно ръцете и стъпалата ни да изглеждат 
добре, за да се чувстваме уверени. Затова 
заложете на грижата с Алое Вера от LR!

За меки и нежни ръце
Изключително богатият крем за ръце Aloe Vera прави силно 
изтощените и сухи ръце отново кадифеномеки. 
Благодарение на 40% хидратиращ гел Алое Вера и 
биоекстракт от невен той подхранва, защитава и подпомага 
регенерацията на загрубялата кожа.

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ23%
Aloe Vera Изключително богат 
крем за ръце, двоен комплект
2 x Крем за ръце · 75 мл  
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Сума на единичните цени

Промоционална 
цена за комплект

20770   

31,90 лв.

42,80 лв.Сума на единичните цени

Промоционална 
цена за комплект

29,90 лв.

39,80 лв.

27518

Грижа за гладки
и меки стъпала
Изтощената и загрубяла кожа
на стъпалата – например заради
ходенето боси през лятото –
се нуждае от правилна грижа.
Възстановяващият крем за
стъпала с 30% гел Алое Вера и 
биоекстракт от магнолия осигурява 
регенерация и подхранване. Бързо 
попиващият крем хидратира 
интензивно и прави стъпалата 
отново меки и красиви.

Правилната грижа
за ръцете и стъпалата

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ24%

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ25%

Aloe Vera Възстановяващ крем 
за стъпала, двоен комплект
2 x Крем за стъпала · 100 мл  

Aloe Vera Комплект за грижа
за ръцете и стъпалата
Крем за стъпала · 100 мл
Крем за ръце · 75 мл



20771   

26,90 лв.

36,00 лв.Сума на единичните цени

Промоционална 
цена за комплект

Когато есента бавно приближава, 
използвайте всеки момент да се 
наслаждавате на слънцето и хубавото 
време. Карайте велосипед сутрин или
идете да се катерите на открито 
с приятели. За да се заредите със свежест
от сутринта, изберете комплектите за
грижа от LR ALOE VIA.

И СЕ НАСЛАЖДАВАЙТЕ
НА КЪСНОТО ЛЯТО

  започнете деня  
със свежест

Най-доброто начало на деня е един 
ободряващ душ. Витализиращият 
душ-гел Аloe Vera с 35% гел Алое Вера 
и биоекстракт от киви осигурява 
цялостно и нежно почистване и 
хидратация за кожата. 
А Защитаващият рол-он дезодорант 
Aloe Vera без алкохол нежно и 
сигурно предпазва от изпотяване.

Ободряване
на тялото

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ25%
Aloe Vera
Комплект за грижа за тялото
Душ-гел · 250 мл
Рол-он дезодорант · 50 мл
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20424   

59,90 лв.

80,30 лв.Сума на единичните цени

Промоционална 
цена за комплект

20425   

59,90 лв.

80,30 лв.Сума на единичните цени

Промоционална 
цена за комплект

Пяна за 
бръснене? 

Или гел за 
бръснене?

Започнете деня гладко избръснати
Така ежедневното бръснене не е стрес за мъжката кожа.

Успокояващата кожата пяна или 
гелът за бръснене Aloe Vera 
осигуряват гладко и ефективно 
бръснене, предпазват от кожни 
раздразнения и успокояват 
кожата.

След бръснене Автършейв 
балсамът Aloe Vera действа 
успокояващо върху евентуални 
кожни раздразнения, хидратира
и подхранва кожата.

Анти-стрес кремът Aloe Vera 
витализира, освежава и хидратира 
кожата.

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ25% С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ25%

БРЪСНЕНЕ: ХИДРАТАЦИЯ: ОСВЕЖАВАНЕ:

Aloe Vera 
Комплект за грижа за мъжа I
Пяна за бръснене · 200 мл
Балсам за след бръснене · 100 мл
Анти-стрес крем · 100 мл

Aloe Vera 
Комплект за грижа за мъжа II  
Гел за бръснене · 150 мл
Балсам за след бръснене · 100 мл
Анти-стрес крем · 100 мл



Сума на единичните цени
Промоционална 
цена за комплект

57,50 лв.
57,50 лв.

Подарък

30045   

115,00 лв.
172,50 лв.

ПОДАРЪК

ВЗЕМЕТЕ 3, ПЛАТЕТЕ 2

  уловете
летните усещания
Весело вечерно парти, пикник сред 
природата, романтична разходка край 
морето – уловете всяко вълнуващо лятно 
преживяване. Отделяйте си време, за да 
потъвате в красивите спомени и за да 
правите плановете за бъдещи ваканции и 
начинания. Направете спомените 
наистина незабравими, като ги свържете 
с любими аромати.

И ЗАПАЗЕТЕ
КРАСИВИТЕ СПОМЕНИ

LR Ароматен комплект 2 + 1

Ароматен комплект 2 + 1
Любим парфюм · 50 мл
Любим парфюм · 50 мл
Любим парфюм · 50 мл



14 | Jungle Man
Парфюм  3430 | 50 мл     

10 | Metropolitan Man
Парфюм  30190 | 50 мл 

02 | Sensual Grace
Парфюм  30150 | 50 мл     

06 | Brilliant Look
Парфюм  30095 | 50 мл 

07 | Heart & Soul
Парфюм  3650 | 50 мл  

11 | Ocean‘Sky
Парфюм  1580 | 50 мл     

03 | Harem
Парфюм  3400 | 50 мл     

09 | Just Sport
Парфюм  30000 | 50 мл  

13 | Racing
Парфюм  30027 | 50 мл     

01 | Rockin’ Romance
Парфюм  3250 | 50 мл     

05 | Beautyqueen
Парфюм  30134 | 50 мл     

12 | Terminator
Парфюм  3414 | 50 мл     

04| Pseudonym
Парфюм  3407 | 50 мл        

08 | Femme Noblesse
Парфюм  30372 | 50 мл        
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Изразете многобройните аспекти на личността си! Например 
с неустоимото ориенталско ухание на Harem или с въплъщението на 
женствеността Brilliant Look, или пък с Metropolitan Man – елегантен
и лежерен като модерния, космополитен мъж.

Изборът е ваш!

2 + 1

СВОБОДЕН ИЗБОР
НА КОМБИНАЦИИ

АКЦИЯ



10393   

22,90 лв.

29,80 лв.Сума на единичните цени

Промоционална 
цена за комплект

  изживейте
всеки миг
Бъдете с перфектна 
визия и грим и в 
последните летни дни. 
Срещнете се с приятелка 
на кафе и се порадвайте 
на обедното слънце или 
излезте вечерта на бар и 
бъдете ослепителни и 
неустоими. Идеалният 
спътник е Фантастичната 
спирала LR DELUXE.

И РАЗКРИЙТЕ
НАЙ-КРАСИВАТА СИ СТРАНА

Почистването на лицето сутрин и вечер 
трябва да е част от ежедневната програма 
за грижа. Почистващата пяна LR COLOURS 
почиства порите на кожата нежно и 
в дълбочина. Така гримът и външните 
замърсявания са отстранени, кожата 
отново може да „диша“ и е готова за 
следващите стъпки от грижата.

Не забравяйте за
почистването 

на лицето

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ23%
Почистваща пяна за лице, 
двоен комплект
2 x Почистваща пяна за лице · 150 мл
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11196   

49,90 лв.

65,00 лв.Сума на единичните цени

Промоционална 
цена за комплект

11137   

75,90 лв.
99,80 лв.Сума на единичните цени

Промоционална 
цена за комплект

11138   

119,90 лв.
153,80 лв.Сума на единичните цени

Промоционална 
цена за комплект

Лосионът за премахване на грим за
очи LR DELUXE отстранява дори и 
водоустойчив грим и е нежен към 
чувствителната зона около очите. 
Специалната двуфазна текстура
трябва да се размеси преди употреба,
за да може гримът да бъде премахнат
без остатък.

Лесно 
премахване на грима 

на очите

Активиращият серум за мигли 
от LR DELUXE прави миглите
до 35% по-дълги след само
6 седмици*. Комбинацията от 
активни съставки с добра
кожна поносимост доказано 
стимулира растежа на 
миглите**. За XL мигли 
с уау-ефект!

Фантастичната спирала от
LR DELUXE прави миглите още 
по-гъсти, дълги и дефинирани. 
Интелигентната трислойна 
текстура и специалната 
структура на четката 
осигуряват перфектно 
покриване от основата до 
върха на миглите.

Изкушете 
с впечатляващи 
мигли

Пленете 
с чувствен поглед

 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)

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ22% С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ23%

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ23%

Активиращ серум за мигли, 
двоен комплект
2 x Активиращ серум за 
мигли · 5,5 мл

Фантастична спирала, 
двоен комплект
2 x Фантастична спирала · 10 мл

Лосион за премахване на грим 
за очи, двоен комплект
2 x Лосион за премахване на грим 
за очи · 125 мл



11121-1 Bright Liquid   

 

11121-2 Dark Liquid

11198   

42,90 лв.

57,00 лв.Сума на единичните цени

Промоционална 
цена за комплект

Наслаждавайте се като за 
последно и на летните нощи. 
В края на лятото можете 
спокойно да си позволите 
по-наситени нюанси в грима. 
Например Четворката 
артистични сенки за очи
LR DELUXE ви позволява да 
изпробвате различни смели 
и дръзки комбинации. 
В клуба или на последните 
партита на открито – нощта е 
ваша!

  удължете
лятото
ЗАБАВЛЯВАЙНЕ СЕ С 
ПРИЯТЕЛИ НА 
ПОСЛЕДНИТЕ ЛЕТНИ 
ПАРТИТА

Веждите са рамката за лицето. Красиво 
оформените вежди са задължителни за 
постигане на съвършена визия. 
Перфектният стилизатор за вежди 
LR DELUXE е точно това, от което се 
нуждаете. Течният продукт, който се 
предлага в 2 цвята, е идеален за 
оцветяване, стилизиране и фиксиране на 
веждите. Той оцветява веждите, но не и 
кожата. Постигате естествен вид на 
веждите и резултатът е много траен.

Перфектно 
оформяне
на веждите

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ24%
Перфектен стилизатор за 
вежди, двоен комплект
2 x Перфектен стилизатор 
за вежди · 6 мл
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01 | 11150-1  Night Rock

02 | 11150-3  Velvet Vintage

03 | 11150-8  Secret Dawn

04 | 11150-10  Delighted Nude

05 | 11150-12 Sublime Marine

  11120-2 Velvet Violet

  11120-3 Moonlight Silver

  11120-6 Satin Brown

  11120-7 Gorgeous Grey

76,90 лв.
4 x 0,5 г

49,90 лв.

65,00 лв.Сума на единичните цени
Промоционална 
цена за комплект 38,90 лв.

49,80 лв.Сума на единичните цени
Промоционална 
цена за комплект

11186   11197   

Повече обем за миглите!
С Основата за обемни мигли
LR DELUXE това става за 
секунди. Просто я нанесете
под спиралата, за да подсилите 
ефекта й и да придадете 
невероятен обем на миглите. 
Фините влакна в бялата 
текстура карат миглите да 
изглеждат по-дълги и 
по-дефинирани.

Искате класически грим или
очна линия тип „котешко око“?
С водоустойчивата и 
изключително нежна текстура
на Металическата очна линия
LR DELUXE ще постигнете желания 
резултат и ще привлечете 
погледите. Освен това тя е 
с вградената гумичка за плавно 
преливане.

Привлечете 
погледите

Изразителен 
поглед

Четворката артистични сенки за 
очи LR DELUXЕ са с коприненомека 
и силно пигментирана 
професионална текстура и 
придават страхотен блясък. 
Сенките могат да се нанасят както 
със сух, така и с влажен апликатор. 
Палитрата с 4 перфектно съчетани 
нюанса позволява многобройни 
комбинации – по естествени и 
семпли или по-наситени и 
бляскави в зависимост от повода и 
желанието.

Нежна и сияйна
игра на цветовете

Четворка артистични 
сенки за очи

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ23% С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ21%
Основа за обемни мигли,
двоен комплект
2 x Основа за обемни мигли · 9 мл

Металическа очна линия, 
двоен комплект
2 x Металическа очна линия · 0,37 г



70060   

72,90 лв.
98,40 лв.Сума на единичните цени

Промоционална цена

70061   

  спрете  
времето
Всеки има нужда от време на 
време да си обръща внимание! 
Това трябва да се превърне в част 
от личния ни график. Например 
един масаж може да ни се отрази 
чудесно. Така тялото и умът се 
отпускат, а това ни кара да 
изглеждаме по-доволни и 
сияещи. И дори не е необходимо 
да ходим много далече,
за да се поглезим. С комплекта
LR ZEITGARD не само перфектно 
почиствате кожата на лицето си, 
но и си подарявате приятен, 
отпускащ масаж.

И СЕ ПОГЛЕЗЕТЕ
С НЕЩО ХУБАВО

Както и при четката за зъби, така и при 
четката за почистване на лицето добрата 
хигиена е много важна. Благодарение на 
уникалната технология с микросребро 
почистващата четка LR ZEITGARD може да 
се използва до три месеца. След това 
препоръчваме да я подмените с оглед на 
хигиената, но и за гарантиране на 
оптимални резултати от почистването.

Допълващ 
комплект

или
За нормална 

кожа
За чувствителна 

кожа

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ25%
Допълващ комплект – Classic

1 x Четка Classic 
1 x Почистващ продукт Classic

Допълващ комплект за почистване 
на лицето

Допълващ комплект – Soft
1 x Четка Soft  
1 x Почистващ продукт Soft
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70036   

349,90 лв.

460,80 лв.Сума на единичните цени

Промоционална 
цена за комплект

70037   

419,90 лв.
40,90 лв.

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

Изберете вашата 
система за почистване: 

комплект за чувствителна 
или нормална кожа 

LR ZEITGARD Cleansing System е прецизно 
разработена до най-малкия детайл 
почистваща система – за нормална или 
чувствителна кожа в зависимост от 
индивидуалните особености. Тя осигурява 
до 10 пъти по-ефективно почистване на 
лицето*, благодарение на което кожата 
изглежда по-гладка, сияйна и млада. Това 
професионално почистване е перфектната 
подготовка за следващите стъпки от 
грижата.

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ24%
Classic – за нормална кожа

Cleansing System Комплект

Soft – за чувствителна кожа

ZEITGARD 1
1 бр. почистващ продукт



28097   

69,90 лв.

89,80 лв.Сума на единичните цени

Промоционална 
цена за комплект

ОТДЕЛЕТЕ СИ
ДОСТАТЪЧНО ВРЕМЕ

  почивка за  
тялото & душата
Пригответе се за 
настъпващата есен! 
Позволете си да се отпуснете, 
да не правите нищо, да 
помислите за себе си. Когато 
човек е удовлетворен от себе 
си, той го излъчва и външно. 
Отделете си време и 
поглезете кожата си. Както 
през лятото, така и в края му 
кожата се нуждае от много 
хидратация и специални 
комплекси за грижа за 
забавяне на стареенето. 
Продуктите за допълнителна 
грижа от LR ZEITGARD за 
специалните потребности на 
кожата са правилният избор.

Поглезете уморената кожа, като
й подарите прилив на енергия с 
комбинация от Reductine®, 
хиалуронова киселина, екстракт
от водорасли и съживяващ 
комплекс от 7 билки. 
Витализиращият крем с лека 
текстура хидратира, ободрява
и стяга кожата. Той осигурява 
интензивен прилив на свежест
и е подходяща както за жени,
така и за мъже.

Допълнителна доза
жизненост за кожата

НАШАТА ЗВЕЗДА 
ПРЕЗ ДЕНЯ –  
ПОДХОДЯЩ И ЗА 
МЪЖКА КОЖА! 

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ22%
PowerLift, двоен комплект
2 x PowerLift · 30 мл
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71022   

71,90 лв.

91,80 лв.Сума на единичните цени

Промоционална 
цена за комплект

Подгответе се за по-хладния сезон!
С Нощната маска LR ZEITGARD лесно 
дарявате на кожата си допълнителна
доза грижа през нощта. Маслото от
жожоба хидратира оптимално, Ultra
Filling Spheres® имат аnti-аge ефект,
а плодовете от шизандра подпомагат 
регенерацията. Маската е без отмиване
и така ценните съставки могат да действат 
през цялата нощ.

Спете за красота

НАШАТА ЗВЕЗДА 
ЗА НОЩТА – 
ПОДХОДЯЩА И ЗА 
МЪЖКА КОЖА! 

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ21%

 Проучване, проведено от Dermatest, с 10 участници за период 
от 4 седмици през ноември 2016 г.

Нощна маска, двоен комплект
2 x Нощна маска · 50 мл  



25092   

27,90 лв.

37,00 лв.Сума на единичните цени

Промоционална 
цена за комплект

  подгответе се 
добре
Есенното време вече чука на вратата. Дните 
бавно се скъсяват, а температурите падат. 
Но ако сте добре подготвени, през есента 
също можете да се радвате на хубави 
преживявания. Например може да си 
направите екскурзия със семейството или 
с приятели. Когато пътувате и сте сред 
много хора, е добре да имате до себе си 
специалната антибактериална грижа от 
LR Microsilver!

И СЕ НАСЛАЖДАВАЙТЕ НА
ПОСЛЕДНИТЕ СЛЪНЧЕВИ ДНИ

Антибактериалните свойства на среброто 
от дълго време се прилагат в медицината и 
науката. С разработването на Microsilver BG 
LR постигна иновация. На базата на това 
вещество Пастата за зъби LR Microsilver
има тройно действие: предотвратява 
образуването на кариеси и плака, помага
за профилактика на пародонтоза и 
премахва лошия дъх.

Запазете
сияйната си усмивка

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ24%
Microsilver Паста за зъби,
двоен комплект
2 x Паста за зъби · 75 мл  



27LR WORLD  09.2018

25096   

42,90 лв.

69,00 лв.Сума на единичните цени

Промоционална 
цена за комплект

25063   

51,90 лв.

69,00 лв.Сума на единичните цени

Промоционална 
цена за комплект

25032   

44,90 лв.

59,80 лв.Сума на единичните цени

Промоционална 
цена за комплект

Веществото Microsilver BG премахва 
ефективно бактериите и предотвратява 
повторното им образуване. При това то 
действа изцяло на физична основа, а не
на химична.  
Рол-он дезодорантът LR Microsilver не 
съдържа алкохол и алуминиеви соли и 
затова е нежен към кожата, не запушва 
потните жлези и действа ефективно до
24 часа срещу неприятната миризма.

Осигурете си
антибактериална 

защита

Дъвката за дентална грижа
LR Microsilver е перфектно 
допълнение към пастата
за зъби за ефективна 
профилактика, когато сте 
в движение. Просто я дъвчете 
след всяко хранене.

Ако сте често навън или при 
пътуване, е важно да миете 
ръцете си старателно и 
редовно. Ако нямате вода и 
сапун на разположение, 
разчитайте на практичния 
антибактериален гел за ръце 
LR Microsilver Plus.

Грижа за зъбите
„to-go“

„Измиване на 
ръцете“ без вода

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ24%

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ37% С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ24%

Microsilver Рол-он дезодорант, 
двоен комплект
2 x Рол-он дезодорант · 50 мл

Дъвка за дентална
грижа, комплект от 10 бр.
10 x Дъвка за дентална грижа
(10 опаковки x 10 бр. по 1,4 г)

Microsilver Гел за ръце,
двоен комплект
2 x Гел за ръце · 75 мл



Сума на единичните цени
Промоционална 
цена за комплект

Ко
д:

  9
50

50
-8

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.

28,90 лв.

42,90 лв.
57,80 лв.

20665

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ25%

Бързо и лесно 
почистване от глава до пети

Шампоанът за коса и тяло 
Aloe Vera 2в1 с 35% гел 
Алое Вера и биоекстракт 
от бамбук предлага 
освежаване и през 
последните по-топли дни. 
Това бързо, лесно и 
цялостно почистване и 
грижа ви спестява време 
при взимане на душ. Така 
не губите нито миг, в който 
може да се наслаждавате 
на последните топли 
слънчеви лъчи!

Aloe Vera 2в1 Шампоан за коса 
и тяло, двоен комплект
2 x Aloe Vera 2в1 Шампоан за 
коса и тяло · 250 мл  


