
НОВО

СИЯЙНО КРАСИВИ
ПРЕЗ ЕСЕНТА



#МОЕТО

Без филтър, без ботокс! 
Гениалният LR ZEITGARD 
Serox Instant Skin Perfector 
прави кожата ми перфектна 
за секунди. Моята ежедневна
тайна с технология за незабавен
и за траен аnti-аging ефект.

ЛЮБИМО
СЕЛФИ
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28250 | 30 мл        

99,90 лв.
(333,00 лв. за 100 мл)

SEROX 
INSTANT SKIN PERFECTOR

С ДВОЙНО ANTI-AGING ДЕЙСТВИЕ

LR ZEITGARD Serox  
Instant Skin Perfector –
Крем за перфектна кожа

НОВО

ЕФЕКТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ

НЕЗАБАВНО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ
Оптическо подмладяване на кожата за секунди.
Кадифеногладката, покриваща формула с фини 
цветни пигменти преобразява кожата: намалява 
порите, неравномерностите и бръчките и матира 
лъщенето.

ТРАЙНО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ
Трайно възстановяване на структурата на кожата 
ден след ден. Високоефективните съставки срещу 
стареене Gatuline® In-Tense и Ultra Filling SpheresTM  
трайно подпомагат стегнатостта и еластичността 
на кожата и така тя изглежда по-гладка и стегната.

УНИКАЛНАТА ТЕХНОЛОГИЯ С 
ДВОЙНО УБЕЖДАВАЩ ЕФЕКТ:
Перфектна кожа за секунди и трайна аnti-аging грижа ден 
след ден.



01 | 3295-106 HAWAII 
02 | 3295-120 SANTORINI 
03 | 3295-124 MARBELLA 
04 | 3295-126 VALENCIA 
05 | 3295-127 LOS ANGELES  
06 | 3295-123 ANTIGUA 

07 | 3295-162 BOSTON
08 | 3295-151 SINGAPORE
09 | 3295-159 MONACO
10 | 3295-160 STOCKHOLM
11 | 3295-161 NIAGARA 

0601 04 050302 1009 110807

LR Classics Дамски парфюми LR Classics Мъжки парфюми



30296   

52,90 лв.
68,40 лв.Сума на единичните цени

Промоционална 
цена за комплект

34,50 лв.

33,90 лв.

30297   

48,90 лв.
63,40 лв.Сума на единичните цени

Промоционална 
цена за комплект

34,50 лв.

28,90 лв.
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Изберете вашия любим парфюм за есента сред разноликите ни ароматни 
предложения! Тук ще откриете подходящия аромат LR Classics за всеки повод
и настроение. Лос Анжелис, Стокхолм или Марбея... Къде ще бъде вашето 
ароматно пътешествие?

През този месец ви предлагаме чудесни комплекти за Нея и Него: 
1 x LR Classics Дамски парфюм + Aloe Vera Хидратиращ лосион за тяло или
1 x LR Classics Мъжки парфюм + Aloe Vera 2в1 Шампоан за коса и тяло.
Любимият аромат плюс освежаваща грижа под душа или нежно подхранване
за кожата – това е перфектната комбинация за добро настроение през есента!

НОВО: ПАРФЮМ + ПРОДУКТ ЗА ГРИЖА В КОМПЛЕКТ!

Изживейте

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ22% С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ22%

със страхотни аромати!

разнообразието 
на есента

LR Classics
Комплект за жени
Свободен избор 
LR Classics 
Дамски парфюм · 50 мл
Aloe Vera Хидратиращ 
лосион за тяло · 200 мл

LR Classics
Комплект за мъже
Свободен избор 
LR Classics   
Мъжки парфюм · 50 мл
Aloe Vera 2в1 Шампоан за 
коса и тяло · 250 мл



20613 | 75 мл        

22,90 лв.
(30,53 лв. за 100 мл)

54,90 лв.
68,80 лв.Сума на единичните цени

Промоционална 
цена за комплект

20785   

45,90 лв.

22,90 лв.

Aloe Vera  
Изключително 
богат крем за ръце
Богат, бързо попиващ крем за 
много сухи и изтощени ръце
•   С 40% гел Алое Вера и 

биоекстракт от невен 
•   Подхранва интензивно и 

защитава кожата
•   Подпомага регенерацията 

на загрубялата кожа

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ20%
Aloe Vera Комплект за богата 
грижа за кожата
Изключително богат
дневен крем· 50 мл
Изключително богат
крем за ръце · 75 мл
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20740 | 50 мл       

45,90 лв.
(91,80 лв. за 100 мл)

7

Грижа с Алое Вера,

Aloe Vera Изключително богат
Дневен крем
Богат крем, който хидратира и регенерира силно 
изтощената кожа на лицето.
•    С 50% гел Алое Вера, подхранващо арганово масло 

и биоекстракт  от маслини
•   Стимулира клетъчната регенерация
•   Защитава от загуба на влага и намалява 

загрубяването на кожата

ОТНОВО  
ТУК!

за да се чувствате добре.
Летният тен бавно избледнява и кожата придобива по-уморен вид. Освен
това смяната на сезоните я подлага на допълнително изпитание. Особено 
засегнати са лицето и ръцете.

Изключително богатият дневен крем Aloe Vera се грижи за сияйността на 
лицето ви и през есента, докато Изключително богатият крем за ръце с 40% 
Алое Вера подхранва ръцете и ги прави кадифенонежни. През този месец
може да поръчате двата продукта в изгоден промоционален комплект!

КОМПЛЕКТ ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО БОГАТА ГРИЖА ПРЕЗ ЕСЕНТА

През студения 
сезон



20677 | 15 мл        

46,90 лв.
(312,67 лв. за 100 мл)

20602 | 100 мл        

41,90 лв.

Сбогуваме се с лятото и посрещаме есента, но за съжаление 
смяната на сезоните се отразява на кожата ни. Ето защо 
ритуалите за отпускане и подхранване на кожата са много 
важни, за да се улесни преходът от топло към студено.

Използвайте Усъвършенстващия околоочен крем Aloe Vera
за чувствителната зона около очите и Защитаващия крем 
с прополис Aloe Vera за сухите, нуждаещи се от подхранване
зони на лицето и тялото. А Отпускащият термолосион загрява
и отпуска мускулите и същевременно прави кожата мека.

ВРЕМЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ДОЗА ГРИЖА!

с отпускаща грижа.

Интензивна грижа за 
чувствителната зона около очите
•   С 50% гел Алое Вера, биоекстракт 

от маслини и халоксил
•   Дарява хидратация
•   Намалява сенките под очите и 

укрепва кожата
•   Зоната около очите изглежда 

стегната и свежа

Aloe Vera Усъвършенстващ
Околоочен крем

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

восък
•   Дарява интензивна хидратация и 

подхранва кожата
•   Укрепва кожната бариера и образува 

защитен филм върху кожата
•   Усещате кожата си успокоена и 

отпусната

Aloe Vera Защитаващ
Крем с прополис

Започнете есента 
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20784   

52,90 лв.
67,80 лв.Сума на единичните цени

Промоционална 
цена за комплект

Отпускащият термолосион Aloe 
Vera е изключително подходящ за 
вечерен масаж на особено 
напрегнатите зони от тялото като 
ръцете, краката и гърба. Насладете 
се на затоплящия ефект!

Съвет за отпускане

Затоплящ и подхранващ кожата лосион 
при мускулни схващания
•   45% гел Алое Вера и натурални етерични 

масла
•   Хидратира и подхранва
•   Стимулира кръвоснабдяването на 

мускулите
•   Мускулната зона се отпуска и кожата 

става мека

Aloe Vera  
Отпускащ термолосион

2 ЛВ.

За всеки продаден двоен 
комплект с Aloe Vera Отпускащ 
термолосион LR дарява по 2 лв. 
на LR Global Kids Fund.

С ДВОЙНИЯ КОМПЛЕКТ СПЕСТЯВАТЕ21%

ДАРЕНИЕ

Aloe Vera Отпускащ 
термолосион, двоен комплект
2 x 100 мл



20600 | 400 мл        

43,90 лв.
(109,75 лв. за 1000 мл)

Aloe Vera Бързо 
действащ спрей
за спешна помощ
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

При смяната на сезоните естественият баланс на 
кожата може да бъде нарушен. С понижаването на 
температурите се повишават потребностите на кожата 
от грижа.

Продуктите за специална грижа от LR ALOE VIA действат 
благотворно и регенериращо за изтощената кожа през 
есента. С  Aloe Vera Box за специална грижа получавате 
3 ефективни продукта за всички случаи:
•   Бързо действащ спрей за спешна помощ с Алое Вера 

и 12 билкови есенции
• Гел-концентрат с 90% Алое Вера
•  Крем с прополис с Алое Вера и екстракт от пчелен 

восък

SOS ГРИЖА ЗА ВСИЧКИ СЛУЧАИ

Слънце
или студ –
Алое Вера е с вас
при всяко време.
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20650   

83,90 лв.
97,70 лв.Сума на единичните цени

Промоционална 
цена за комплект

41,90 лв.
33,90 лв.
21,90 лв.

Накрая втрийте 
внимателно 
Защитаващия крем
с прополис Aloe 
Vera върху зоните
с изтощена кожа.

След това нанесете 
Хидратиращия 
гел-концентрат 
Aloe Vera.

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

Вашата незабавна SOS грижа за раздразнена нока

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ14%
SOS грижата за всички случаи

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



11115 | 30 мл       
53,90 лв. 

39,90 лв.
(133,00 лв. за 100 мл)

8,5 г     
1 | 11117-101 Porcelain 
2 | 11117-102 Light Beige 
3 | 11117-103 Beige 
4 | 11117-104 Dark Beige
5 | 11117-105 Beige Noisette
6 | 11117-106 Hazelnut

64,90 лв. 

48,50 лв.
(570,59 лв. за 100 г)

25%

Засияйте като златната есен! С основите и фон дьо тените
LR DELUXE създавате равномерен и безупречен тен, без 
ефект „маска“.

Вдъхновете се от топлите есенни тонове за грима си.
Озарете лицето си с красив, естествен блясък с помощта на 
Сияйната основа, Хайлайтър молива и Многоцветната пудра 
Hollywood от серията LR DELUXE.

ЗА КРАСИВА, ЕСТЕСТВЕНА ВИЗИЯ

За перфектен

Perfect Smooth 
Компактен фон дьо тен

Сияйна основа  
за грим

озарен тен

СПЕСТЯВАТЕ
25%
СПЕСТЯВАТЕ

•  Коригира неравномерностите, 
удължава трайността на грима, 
намалява размера на порите

•  С пигменти на базата на  
диаманта за озаряващ ефект

•     Текстурата с цвят на праскова 
придава свежест на тена

•    Кремообразен, компактен фон дьо тен 
с надграждаща, средна покривност – 
идеален за освежаване на грима в 
движение
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30 мл      
1 | 11116-1 Porcelain
2 | 11116-2 Light Beige
3 | 11116-3 Beige
4 | 11116-4 Dark Beige
5 | 11116-5 Beige Noisette
6 | 11116-6 Hazelnut

64,90 лв. 

48,50 лв.
(161,67 лв. за 100 мл)

2,5 мл    
1 | 11109-101 | Porcelain
2 | 11109-102 | Ginger

48,90 лв. 

36,50 лв. 11111 | 12 г       
64,90 лв. 

48,50 лв.
(404,17 лв. за 100 г)

Hollywood 
Многоцветна пудра

Perfect Wear Фон дьо тен Хайлайтър молив

25%
СПЕСТЯВАТЕ

25%
СПЕСТЯВАТЕ

25%
СПЕСТЯВАТЕ

•    Копринена текстура със средна 
покривност, която се слива оптимално 
с кожата

•     За безупречен, сияен тен и перфектен 
вид на кожата без ефект „маска“

•   Вълшебен: кара всички следи от 
умора да изчезнат

•   Богати съставки: масло от 
амарант, бисаболол, масло от 
австралийска мирта и OptisolTM

•    Идеална за всеки ден и всеки тон 
кожа

•     Жълтото прави тена сияен и свеж
•     Бежовото изравнява разликите 

в пигментацията
•     Зеленото прикрива 

червеникавите капилярчета и 
пигменти



28302 | 125 мл        

29,90 лв.
(23,92 лв. за 100 мл)

28300   

159,90 лв.

236,30 лв.Сума на единичните цени

Промоционална 
цена за комплект

78,50 лв.
89,90 лв.
67,90 лв.

Луксозна грижа
Сухата и изтощена в следствие на студа, вятъра и въздуха от 
отоплението кожа се нуждае от богата аnti-аge грижа, за да 
продължи да изглежда свежа, гладка и млада. С подхранващото 
масло за лице LR ZEITGARD Beauty Diamonds Radiant Youth Oil 
кожата ви ще засияе!

Beauty Diamonds е линията на LR ZEITGARD за интензивно 
подхранваща, луксозна грижа, предназначена специално за 
взискателна, зряла кожа. Първо тонизирайте кожата с тоника
за лице Beauty Diamonds, а след това нанесете богатото масло 
Beauty Diamonds Radiant Youth Oil, което благодарение на 
ценни масла защитава от загуба на влага и прави кожата мека 
и нежна. А за ежедневната си базова грижа използвайте 
дневния, нощния и околоочния крем Beauty Diamonds.

АКЦЕНТ ЗА ЕСЕНТА: МАСЛО ЗА ЛИЦЕ –  
ИДЕАЛНО ЗА СТУДЕНИЯ СЕЗОН!

Beauty Diamonds
Тоник за лице

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ32%

за младежко излъчване!

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



28314 | 30 мл        

83,90 лв.
(279,67 лв. за 100 мл)
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Богата, интензивна регенерираща 
грижа за гладка и стегната кожа
•   Разнесете около 10 капки от 

маслото върху лицето, шията и 
деколтето

•  Оставете да подейства 
10 минути, масажирайте 
останалата текстура в кожата 
или я отстранете

Идеалната основа за сияен тен
•   След почистването разнасяйте по 

3–5 капки от маслото върху лицето 
сутрин или вечер

•   След това нанасяйте LR ZEITGARD 
продукт за ежедневна грижа, 
например крем за лице LR ZEIT-
GARD Beauty Diamonds

Богата добавка към грижата за 
невероятно мека и нежна кожа
•   Добавете няколко капки от маслото 

към продукта за дневна или нощна 
грижа върху дланта си (може да се 
добави и към LR ZEITGARD Нощната 
маска!)

•   За богата грижа смесете маслото 
с продукта и нанесете на лицето

1 масло за лице – 3 възможности за приложение

ВЕЧЕ ЗА 
ПОСТОЯННО 

В АСОРТИМЕНТА!

Beauty Diamonds
Radiant Youth Oil –
Озаряващо масло  
за лице

Като anti-age масло За обогатяване на anti-age 
продукти

Като anti-age маслена маска

Прави тена на кожата 
равномерен и озарен.
•  С иновативна комбинация от   
 6 масла с натурален произход
•  С подбрани подмладяващи   
 витамини A, E и F



*

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

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

ИЛИ

ПОДАРЪК
С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ20%

аnti-аge ритуал!
Лятното слънце е оставило следи върху кожата ви? Тогава използвайте уютното есенно 
време за благотворни ритуали за красота! През дългите и мрачни вечери допълнителна доза 
грижа би се отразила чудесно на кожата ви. Системата срещу стареене LR ZEITGARD
ви предлага комплект за хидратиране за по-млада кожа или комплект за реструктуриране за 
по-зряла кожа.

Благодарение на технологията за загряване и охлаждане кожата е интензивно снабдена 
с активни съставки и оптимално подготвена за регенерация. Използвайте и дългите есенни 
нощи за красотата си! С Нощната маска LR ZEITGARD кожата се отпуска през нощта и на 
сутринта изглежда свежа, гладка и отпочинала. Грижете се за красотата си дори докато спите!

ПОГЛЕЗЕТЕ СЕ С РИТУАЛ ЗА КРАСОТА!

Точното време за

към всеки 
комплект: 

1 ZEITGARD 
калъф

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

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

Anti-Age-System

Anti-Age-System
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71011 | 50 мл       
45,90 лв. 

34,90 лв.      
(69,80 лв. за 100 мл)

•  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

Нощна маска

23%
СПЕСТЯВАТЕ



1

2

Съдържащият се в Aloe Vera Гела за пиене „Традиционен с мед“ витамин C 
допринася за нормална функция на имунната система.
Съдържащи коластра капсули
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През октомври времето е доста променливо,
понякога може да е слънчево, но много често
е студено, влажно и дъждовно… Точно през
есента е важно да се грижите за себе си и
проактивно да подпомогнете общото си 
благосъстояние.

Нашето Базово решение Seasonal Support от 
LR LIFETAKT, което включва Aloe Vera Гел за
пиене „Традиционен с мед“ и Colostrum
Капсули, е вашата ежедневна подкрепа през 
всеки сезон1.

ОПТИМАЛНО ПОДГОТВЕНИ
ЗА ВСЯКАКВО ВРЕМЕ

Днес слънце,  
утре дъжд?

БАЗОВО РЕШЕНИЕ

LR LIFETAKT   
е вълшебната дума!

3 x 1000 мл        

Seasonal Support
МЕСЕЧЕН КОМПЛЕКТ

Aloe Vera Гел за пиене
„Традиционен с мед“

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ 
Код: 80741   

289,90 лв.

и

60 капсули / 30,9 г    
Colostrum Капсули



1

През есента е важно да подкрепите 
организма си с индивидуални 
допълващи продукти като например 
Cistus Incanus, за да се справяте с 
ежедневните изисквания и да се 
чувствате добре в тялото си.

Подсилете имунната си система с 
Cistus Incanus1! През този месец 
капсулите са в изгоден троен 
комплект и с подарък спрей
Cistus Incanus.

ПОДАРЪК КЪМ КОМПЛЕКТА:  
CISTUS INCANUS СПРЕЙ

Есенното 
време

Витамин C в капсулите и спрея Cistus Incanus допринася за нормална функция на имунната система.

е време за Cistus Incanus!
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80142   

239,90 лв.
254,70 лв.Сума на единичните цени

Топлата вана за крака може 
да направи чудеса. Когато 

се прибирате отвън и сте премръзнали 
от студ, една топла вана за крака ще 
ви подейства също толкова добре, 

колкото и чаша сгряващ чай.

„Свежият въздух е много полезен, 
ако сте добре подготвени, когато 

излизате навън. Освен това си 
осигурете достатъчно движение и 

балансиран начин на живот.“

Д-р Свен Верхан 
Експерт по хранене

ЕКСПЕРТНИ СЪВЕТИ

Подкрепете защитните сили на 
организма си с подходящите продукти за 

вашите индивидуални потребности.

ИНДИВИДУАЛНИ
ДОПЪЛВАЩИ 
ПРОДУКТИ

Разчитате изцяло на силата на 
природата?

ПОДАРЪК

С ТРОЙНИЯ КОМПЛЕКТ СПЕСТЯВАТЕ 5%

Cistus Incanus 
Спрей

НАЧИН НА ЖИВОТ

Капсулите Cistus Incanus доставят 
витамин C за имунната система1.

Cistus Incanus Капсули,
троен комплект
3 x 60 капсули / 33,5 г
(238,71 лв. за 100 г)

ПОДАРЪК: Cistus Incanus Спрей · 30 мл

ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА



1

2

Погрижете се смяната на сезоните да
не ви създава проблеми. С правилните
продукти LR LIFETAKT можете да останете
активни и във форма и в студеното и влажно 
време!

Базовото решение Vital Care от LR LIFETAKT,
включващо Aloe Vera Гел за пиене Intense Sivera 
и Reishi Plus Капсули1, ви подкрепя във всичките 
ви начинания и през студения сезон.

ЖИЗНЕНИ И ВЪВ ФОРМА ПРЕЗ ЕСЕНТА1

Пълни с жизненост

БАЗОВО 
РЕШЕНИЕ

се наслаждавайте на всеки ден 
в цялото му разнообразие.

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.

и
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80338 | 60 капсули / 100,8 г        

84,90 лв.
(84,23 лв. за 100 г)

ИНДИВИДУАЛНИ
ДОПЪЛВАЩИ 
ПРОДУКТИ

Искате да направите още нещо
за себе си и целенасочено да
подкрепите жизнеността си?

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 функция1.

Лека йога. Някои прости 
йога упражнения могат да 

помогнат за запазване на еластичността 
на съединителната тъкан и мускулите. 
Защо не посетите пробно някой курс 

по йога?

„Освен здравословното хранене ще 
ви помогне и по-цялостният начин 

на 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

ФИЗИЧЕСК А АК ТИВНОС Т

Super Omega капсули



1

2

3

4

80363   

139,90 лв.
177,80 лв.Сума на единичните цени

(55,96 лв. за 100 мл)

100 % течна коластра – идеална за 
бърз, директен прием

С ДВОЙНИЯ КОМПЛЕКТ СПЕСТЯВАТЕ21%

През свободното си време обичате да сте 
активни на открито? С Mind Master Extreme 
можете бързо да се справите с моментната 
умора и да повишите издръжливостта си.1,2

Ако искате допълнително да подкрепите 
организма си, за да се чувствате добре и през 
студения сезон, разчитайте на LR LIFETAKT 
Colostrum! Натуралната формула за доброто
ви общо благосъстояние!

Свежа енергия
за есенните 
предизвикателства.

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

ГОТОВИ И ЗА ЛОШОТО ВРЕМЕ

Colostrum Liquid,
двоен комплект
2 x 125 мл

ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА
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80982   

114,90 лв.
129,80 лв.Сума на единичните цени

(2 x 35 г / 14 стика по 2,5 г)

ОТВОРЕТЕ
ЛЕСНО

ПРИЕМЕТЕ
БЕЗ ВОДА

СТАРТИРАЙТЕ
С ЕНЕРГИЯ

Прилив на енергия to go!

Бърз прилив на енергия за умствена 
и физическа ефективност1,2,4. Защитава от 
оксидантен стрес3. Максимално действие 
в практичен формат – изцяло без захар.

С ДВОЙНИЯ КОМПЛЕКТ СПЕСТЯВАТЕ11%

Mind Master Extreme Performance  
Powder, двоен комплект

ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА



Ако имате тези три задължителни 
продукта LR ALOE VIA вкъщи, можете 
по всяко време да се наслаждавате 
на спонтанни уелнес ритуали. 
Регенериращата сила на Алое Вера
в комбинация с подхранващи 
биоекстракти глези кожата и ви
кара да се чувствате добре.  

Съвет: Уелнес вкъщи

През есента дните стават все по-къси, 
времето навън е студено, мрачно и 
дъждовно… Това е точният момент да
се поглезите с програма за грижа за 
кожата в уюта на вашия дом!

След почистването с витализиращия 
душ-гел Aloe Vera подхранете кожата си
с нежния крем Aloe Vera и нанесете 
възстановяващия крем за стъпала Aloe 
Vera. Подарете си натуралната грижа с 
Алое Вера от главата до петите!

ПЕРФЕКТНО ЗА ХЛАДНИТЕ  
ЕСЕННИ ВЕЧЕРИ

уелнес вечер 
с Алое Вера?

Какво ще кажете за
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27517 | 100 мл        
19,90 лв.

14,90 лв.

20631 | 100 мл        
22,50 лв.

17,90 лв.

20630 | 250 мл        
22,50 лв.

17,90 лв.
(7,16 лв. за 100 мл)

АБСОЛЮТНО 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

Освежаващ душ-гел за тяло
•   С 35% гел Алое Вера и 

биоекстракт от киви
•   Цялостно и нежно почистване 

и хидратация
•   Оставя усещане за натурална 

свежест

Aloe Vera
Витализиращ
душ-гел

Богат, немазен крем за лицето и 
тялото
•   С 35% гел Алое Вера и 

биоекстракт от магнолия
•   Дарява интензивна хидратация
•   Кожата е осезаемо мека и нежна
•   Попива бързо

Aloe Vera
Нежен крем
за лице и тяло

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

Aloe Vera  
Възстановяващ
крем за стъпала

25%
СПЕСТЯВАТЕ 20%

СПЕСТЯВАТЕ

20%
СПЕСТЯВАТЕ



20783   

21,50 лв.

27,00 лв.Сума на единичните цени

Промоционална 
цена за комплект

Ко
д:

  9
50

50
-9

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.

Със сияйна усмивка

Почистване и защита за зъбите в практичен двоен 
микс комплект: с Изключително свежия гел за зъби и 
Пастата за чувствителни зъби от серията Aloe Vera.  
С възстановяващата си сила Алое Вера се 
грижи за здрави зъби и свеж дъх.

двоен 
комплект

посрещнете есента!
свободен 

избор

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ20%
Aloe Vera Паста за зъби, 
двоен комплект 
(2 x 100 мл)
Свободен избор 
Aloe Vera Паста за чувствителни зъби, 
двоен комплект
или Aloe Vera Гел за зъби, двоен комплект
или Aloe Vera Паста за чувствителни зъби + 
Aloe Vera Гел за зъби


