
20729 | 65,90 лв. | 2 x 100 мл | (32,95 лв. за 100 мл)
20742 | 93,90 лв. | 3 x 100 мл | (31,30 лв. за 100 мл)



ПОВЕЧЕ
 ГРИЖА
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40%
АЛОЕ ВЕРА

50%
АЛОЕ ВЕРА

20744   

53,90 лв.

68,80 лв.Сума на единичните цени

Промоционална 
цена за комплект

20744 | 53,90 лв. | Комплектът включва: 

20740 | 45,90 лв. | 50 мл | (91,80 лв. за 100 мл) |

20613 | 22,90 лв. | 75 мл | (30,53 лв. за 100 мл) |

1 |

2 |

3 |

Правилната грижа, 
за да се чувствате добре 
в кожата си
Лицето и ръцете –

ДОПЪЛНИТЕЛНА
21% С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

ГРИЖА
Изключително богатият крем 
за ръце Aloe Vera може да се 
ползва и като маска за ръце. 
Нанесете от крема както 
обикновено и го оставете да 
попие за минимум 30 минути, 
а най-добре през цялата нощ.

през зимата те са подложени 
на сериозно изпитание поради 
студа, вятъра и сухия въздух от 
отоплението. Затова е важно 
да им осигурим подходяща 
грижа. За лицето изберете 
Изключително богатия дневен 
крем Aloe Vera, който дарява 
подхранване и хидратация. 
А за ръцете се доверете на 
Изключително богатия крем
за ръце Aloe Vera!

Aloe Vera Комплект за богата 
грижа за кожата

Изключително богат дневен крем Aloe Vera, 50 мл & Aloe Vera Изключително богат крем за ръце, 75 мл.
Aloe Vera Комплект за богата грижа за кожата:

Стимулира регенерацията на клетките, защитава от загуба на влага и намалява загрубяването на кожата.
С 50 % Алое Вера и подхранващо арганово масло.

Aloe Vera Изключително богат дневен крем:

Попива бързо | Подпомага регенерацията на сухата и загрубяла кожа.
Aloe Vera Изключително богат крем за ръце:



 

ИСТИНСКО

СВЕЖЕСТ 
НАСЛАДА

ОСВЕЖАВАНЕ
ПОЧИСТВАНЕ

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА СВЕЖЕСТ
Просто потопете чиста памучна кърпа 
в Избистрящия тоник за лице Aloe Vera 
и я поставете върху лицето.

ТОНИЗИРАНЕ

ХИДРАТИРАНЕ

Балансиращото почистващо 
мляко Aloe Vera нежно и щадящо 
отстранява замърсяванията и 
остатъците от грима.

Избистрящият тоник за лице 
Aloe Vera тонизира, успокоява 
и освежава кожата, без да я 
изсушава.

Експресно хидратиращата маска 
за лице Aloe Vera дарява на 
кожата до 95% повече хидратация 
само за 3 минути*.
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50%
АЛОЕ ВЕРА

50%
АЛОЕ ВЕРА

50%
АЛОЕ ВЕРА

3

20765   

57,90 лв.
73,80 лв.Сума на единичните цени

Промоционална 
цена за комплект 

20670 | 28,90 лв. 22,90 лв. | 200 мл | (11,45 лв. за 100 мл) |

20671 | 28,90 лв. 22,90 лв. | 200 мл | (11,45 лв. за 100 мл) |

20765 | 57,90 лв. | 2 x 75 мл | (38,60 лв. за 100 мл)

1 |

2 |

3 |

*  

Правилното, ежедневно почистване и силната 
хидратация за основната предпоставка за 
красива кожа със свеж и сияен вид. Започнете 
годината с подходяща грижа и ще се чувствате 
много добре.

Като начало почиствайте и освежавайте 
кожата с Балансиращото почистващо мляко и 
Избистрящия тоник за лице от серията Aloe Vera.

За допълнителна грижа използвайте Експресно 
хидратиращата маска за лице Aloe Vera 
с интензивно овлажняващо действие.

Свежест и лекота
за кожата на лицето

95% ПОВЕЧЕ  
ХИДРАТАЦИЯ
САМО ЗА

МИН.*

21% С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

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

Aloe Vera Експресно 
хидратираща маска за лице,
двоен комплект

  Запазва естествения хидробаланс на кожата. 
Aloe Vera Балансиращо почистващо мляко:

Почиства порите от остатъците от грима и хидратира.
Aloe Vera Избистрящ тоник за лице:

Подобрява еластичността и хидробаланса.
Aloe Vera Експресно хидратираща маска за лице, двоен комплект:



МЛАДЕЖКИ 
ВИД

ПЪЛНО

ВЕЧЕР:

ANTI-AGE 
ДЕЙСТВИЕ
LR ZEITGARD 2 – с помощта на термометода 
на загряване и охлаждане уредът помага 
за по-ефективното усвояване на anti-age 
съставките. Използвайте го в комбинация 
с Реструктуриращия крем-гел за по-зряла 
кожа или с Хидратиращия крем-гел за по-
млада кожа, за да постигнете оптимални 
резултати с програмата LR ZEITGARD 2*.

НОЩЕМ:
За богата грижа за кожата нанесете 3–5 
капки от Озаряващото масло LR ZEITGARD 
Beauty Diamonds върху лицето след 
почистване и оставете да действа през 
нощта.

СУТРИН:
След дневния крем нанесете Крема за 
перфектна кожа LR ZEITGARD Serox Instant 
Skin Perfector. Той усъвършенства незабавно 
вида на кожата и регенерира трайно 
структурата й. 
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71006   

649,90 лв.

817,70 лв.Сума на единичните цени
Промоционална цена 
за комплект

71007   

*  

1 |

2 |

3 |

4 |

28314 | 83,90 лв. | 30 мл | (279,67 лв. за 100 мл) |

28250 | 99,90 лв. | 30 мл | (333,00 лв. за 100 мл) |

71006 | 649,90 лв. |

71007 | 649,90 лв. |

За младежко 
излъчване
Свеж тен и младежко излъчване – с anti-age 
ритуала за грижа на LR ZEITGARD времето 
е на ваша страна! За да се чувствате млади 
и красиви и да излъчвате това, просто се 
нуждаете от правилните продукти и от 
няколко минути на ден, за да се погрижите 
за себе си.

ХИДРАТИРАНЕ

Подарък

20% С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

ИЛИ
РЕСТРУКТУРИРАНЕ

към комплекта:
калъф LR ZEITGARD

Anti-Age System 
Комплект за хидратиране

3 |

Anti-Age System 
Комплект за реструктуриране

4 |

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

Богатата комбинация от 6 масла и избрани витамини подхранва, регенерира и защитава кожата.
Beauty Diamonds Озаряващо масло за лице:

Иновативната технология с двойно действие осигурява незабавно видим резултат и трайно възстановяване на 
кожата ден след ден.

Instant Skin Perfector Крем за перфектна кожа:

Комплектът включва: LR ZEITGARD 2 & Околоочен серум & Хидратиращ крем-гел & Калъф подарък | Anti-аge 
уред за намаляване на бръчките и богат крем за лице за по-гладка кожа.

Anti-Age System Комплект за хидратиране:

Комплектът включва: LR ZEITGARD 2 & Околоочен серум & Реструктуриращ крем-гел & Калъф подарък | Anti-аge 
уред за намаляване на бръчките и специален крем за лице за по-стегнати контури при по-зряла кожа.

Anti-Age System Комплект за реструктуриране:

3 + 4 |



ЖИЗНЕ

НАСЛАДЕТЕ СЕ
НА МОМЕНТА
Не се разсейвайте, а се отдавайте 
изцяло на това, което правите, и се 
наслаждавайте на момента. Когато 
сте с други хора. Когато сте сред 
природата. Когато се храните.

ДОПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ
За да се чувствате по-жизнени*, 
в допълнение ви препоръчваме 
LR LIFETAKT Reishi Plus Капсули* 
(код: 80331) с гъбата на дълголе-
тието и 75% витамин C за дневна 
доза.

НОСТ
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80823   

204,90 лв.

224,70 лв.Сума на единичните цени

Промоционална 
цена за комплект

80108   

169,90 лв.
218,70 лв.Сума на единичните цени

Промоционална 
цена за комплект

 * 
** 

80823 | 204,90 лв. | 3 x 1000 мл | (68,30 лв. за 1000 мл) |

80108 | 169,90 лв. | 3 x 360 капсули / 252 г | (224,74 лв. за 1000 г) |

1 |

2 |

Изпълнени с жизненост
през целия януари
 
Започнете годината с добри 
решения!
Стартирайте с повече 
жизненост. Така ще се чувствате 
по-добре и ще го излъчвате. 
Aloe Vera Гелът за пиене Intense 
Sivera и Pro Balance** могат да ви 
помогнат да осъществите това 
намерение.

8% С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

22% С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

Aloe Vera Гел за пиене
Intense Sivera, троен комплект

Pro Balance Таблетки,
троен комплект

Витамин C допринася за нормален енергиен метаболизъм.
Магнезият в Pro Balance допринася за намаляване на умората и изтощението и за поддържане на електролитния баланс.

Гел Алое Вера, обогатен с екстракт от коприва, за общото благосъстояние.
Aloe Vera Гел за пиене Intense Sivera, троен комплект:  

Доставя на организма ценни минерали и микроелементи за вътрешния баланс и помага за намаляване на умората**.
Pro Balance Таблетки, троен комплект:



ПОД
КРЕПА

ГРИЖАТА ЗА
НАЧИНА НА ЖИВОТ
Е ВАЖНА
Осигурете си достатъчно спокойствие 
и сън. Особено при първи симптоми 
на настинка си почивайте повече и си 
легнете един час по-рано.
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4 | 

3 | 

 * 
**

***

1 |

2 |

3 |

4 |

80404 | 36,50 лв. | 250 г | (14,60 лв. за 100 г)

80325 | 84,90 лв. | 60 капсули | 33,5 г | (253,43 лв. за 100 г)

80360 | 99,90 лв. | 60 капсули | 30,9 г | (323,30 лв. за 100 г)

Устоявайте на всяко време
С помощта на LR LIFETAKT Seasonal Support!

БАЗОВО РЕШЕНИЕ
С Aloe Vera Гела за пиене „Традиционен с мед“* и Капсулите 
Colostrum** получавате подкрепата, от която се нуждаете. 
Допълнителен плюс за вашето благосъстояние са сгряващият
Чай Cistus Incanus и Капсулите Cistus Incanus***.

СПЕСТЯВАТЕ20%

Seasonal Support
МЕСЕЧЕН КОМПЛЕКТ

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

Оптимална комбинация от 95% висококачествени листа от Cistus Incanus и 5% освежаващи листа от мента.
Cistus Incanus Чай:

Осигуряват 100% от дневните нужди от витамин C и така подкрепят имунната система***. |  
Съдържат 72% екстракт от Cistus Incanus и са обогатени с цинк.

Cistus Incanus Капсули:

Капсулите Colostrum съдържат първото мляко на кравата, с което теленцето получава всичко, от което се нуждае.
Colostrum Капсули:

3 x 1000 мл | (60,97 лв. за 1000 мл) По оригиналната рецепта на отец Романо Заго; подкрепя имунната система*.
80743 | 182,90 лв. | Aloe Vera Гел за пиене „Традиционен с мед“, троен комплект:

Aloe Vera Гел за пиене
„Традиционен с мед“, 
троен комплект

Colostrum Капсули

80743 |          

182,90 лв.

80360
125,90 лв. 

99,90 лв.



ИСТИНСКА

ЖЕЛАНО
ТЕГЛО

Личните цели се постигат по-лесно 
с помощта на някои прости трикове 
за мотивация. Купете си един номер 
по-малки дънки и ги закачете на 
видно място в гардероба. Представете 
си чувството на щастие, което ще 
изпитате, когато дойте денят, в който 
ще можете да ги облечете и да ви 
паснат перфектно.

МОТИВАЦИЯ
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80434 |     
559,90 лв. 

449,90 лв.

 * 

80434 | 449,90 лв. | 

Постигнете желаното тегло
с наслада и спорт
LR LIFETAKT Body Mission е цялостна 
програма за постигане на желаното от вас 
тегло*. Тя съчетава здравословни, балансирани 
продукти за отслабване и физическа активност. 
Така отслабването може да се превърне 
в удоволствие.

Лесни и ефикасни упражнения (например с 
фитнес лентата, която този месец получавате 
като подарък) може да откриете на  
www.body-mission.com

Подарък

БАЗОВО РЕШЕНИЕ

19%

фитнес лента

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

2 x Figu Active Шейк
по избор от следните варианти:
Ягода и банан, Ванилия или Latte 
Macchiato

Подходящи помощници за диетата 

1 x Figu Active Супа
по избор от следните варианти:
Доматена „Mediterranée“, Картофена „Auberge“ 
или Зеленчуци и къри „India“

1 x Figu Active Блокчета (6 бр.)
по избор от следните варианти:
Нуга, Ягода и йогурт или Хрупкав 
карамел 

1 x Figu Active Хрупкаво мюсли 
с червена боровинка

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

Подарък: Фитнес лента

BODY MISSION
КОМПЛЕКТ за 28 дни
Вкусни хранения 

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.

Комплектът включва: храни с намалено съдържание на калории, помощници за диетата за дългосрочен успех и 
онлайн инструктор за отслабване, който ви ръководи и мотивира плюс подарък: фитнес лента.

BODY MISSION КОМПЛЕКТ за 28 дни:



СТИМУЛИРАНЕ 
НА 
МЕТАБОЛИЗМА

ХРАНЕНЕ
Хромът във Fiber Boost допринася за нормален метаболизъм на макрохранителните 
вещества и за поддържане на нормалните нива на кръвната захар.

Пиенето на чаша топла вода на 
бавни глътки на празен стомах 
всяка сутрин след ставане не само 
е полезно, но и създава усещане за 
ситост. Добавете и няколко капки 
лимон за приятен свеж вкус.
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* 
**

80630 | 54,90 лв. 43,90 лв. | | 210 г | (20,90 лв. за 100 г)1 |

2 |

80756    

329,50 лв. 

395,40 лв.Сума на единичните цени

Промоционална 
цена за комплект 

Aloe Vera Гел за пиене
с вкус на праскова
Комплект 5 + 1

Още по-лесно постигане 
на мечтаната фигура
Перфектните помощници 
в грижата за фигурата:

ХРАНЕНЕ

16% С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

Aloe Vera Гелът за пиене 
с вкус на праскова стимулира 
метаболизма*. Напитката на прах 
Fiber Boost засища приятно за 
дълго благодарение на високото 
съдържание на фибри.

Витамин C се грижи за нормален енергиен метаболизъм и за намаляване на умората и изтощението
съдържа естествена захар

Fiber Boost с високо съдържание на фибри създава приятно усещане за ситост.
Fiber Boost Напитка на прах:

Без добавена захар**. Информация за диабетици: само 0,054 ХЕ. Вкусен е и за децата.
80756 | 329,50 лв.| (54,92 лв. за 1000 мл) |Aloe Vera Гел за пиене с вкус на праскова, комплект 5 + 1:



МАЛКИ

КРАСО
          ТА

ПРИКРИВАНЕ

ГРИМ УРОЦИ

ПОКРИВАНЕ

Нанесете коректора върху желаните 
места и леко потупайте с върховете на 
пръстите.

Тъмните кръгове под очите може 
да прикриете с нюанса Sun Shine, а 
зачервяванията – с цвета Soft Moss. Dark 
Beige скрива неравномерностите при по-
тъмен тен, а Light Beige – при по-светъл.

В зависимост от типа кожа използвайте 
Кремообразния фон дьо тен с висока 
покривност или Фон дьо тена с немазна 
формула със средна покривност.

Като алтернатива може да използвайте 
лекия BB крем със слънцезащитен 
фактор  SPF 15.

Идеалният продукт за младежко 
излъчване е Кремът за перфектна кожа 
LR ZEITGARD Serox Instant Skin Perfector. 
Той усъвършенства вида на кожата за 
секунди и същевременно я подхранва 
през целия ден (вижте на стр. 06).



17LR WORLD  01.2019

1 |

2 |

3 |

4 |

10061-207 Light Sand | 10061-202 Medium Sand | 10061-203 Light Caramel |
10061-204 Medium Caramel | 10061-205 Dark Sand | 10061-206 Dark Caramel | 32,50 лв. | 23,90 лв. | 30 мл | (79,67 лв. за 100 мл) | 

Caramel | 10060-5 Dark Sand | 10060-6 Dark Caramel | 32,50 лв. | 23,90 лв. | 30 мл | (79,67 лв. за 100 мл) | 

10229-101 Light | 10229-102 Medium / Dark | 32,90 лв. | 23,90 лв. | 30 мл | (79,67 лв. за 100 мл) |

17,50 лв. | 12,90 лв. | 2,5 г |

10060-1 Light Sand | 10060-2 Medium Sand | 10060-3 Light Caramel | 10060-4 Medium

10062-1 Sun Shine | 10062-2 Light Beige | 10062-3 Dark Beige | 10062-4 Soft Moss | 

КРАСО
          ТА

Подчертайте 
индивидуалната 
си красота
Всяка жена е красива. С някои 
лесни и правилно насочени 
похвати и с продуктите от
серията LR Colours може да 
заличите за секунди някое
и друго несъвършенство и
да подчертаете красотата си.  

СРЕДНА 
ПОКРИВНОСТ

ВИСОКА 
ПОКРИВНОСТ

ЛЕКА 
ПОКРИВНОСТ

СПЕСТЯВАТЕ26%

СПЕСТЯВАТЕ26%СПЕСТЯВАТЕ27%
Средна покривност.

Фон дьо тен с немазна формула:

Висока покривност и матиращ ефект до 12 часа.

Кремообразен фон дьо тен:

Грижа 5 в 1 | За равномерен, матиран тен.
BB Крем:

Коректор стик:
Лесен за нанасяне | С хидратиращо Алое Вера.



Сума на единичните цени

Промоционална 
цена за комплект

30045   

115,00 лв.

172,50 лв.

57,50 лв.
57,50 лв.

Подарък

КАК ДА НАНЕСЕМ

ЛИЧЕН
АРОМАТ

ВЗЕМЕТЕ 3,

1 любим парфюм

ПРАВИЛНО
ПАРФЮМА
Парфюмът подчертава личността. Но къде се 
разгръща най-добре ароматът му върху кожата 
и къде трябва да бъде нанасян, за да е наистина 
дълготраен? Съветваме ви да нанесете любимия 
си парфюм на местата, където кожата е тънка 
и добре кръвоснабдена – например на шията, 
зад ушите или в сгъвката на ръката. Ароматът се 
запазва много дълго и ако е нанесен върху косата.

Подарък

ПЛАТЕТЕ 2
Ароматен комплект 2+1
Любим парфюм · 50 мл
Любим парфюм · 50 мл
Любим парфюм · 50 мл
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01 | Just Sport Парфюм | 30000 | 50 мл 02 | Ocean‘Sky Парфюм | 1580 |
50 мл 03 | Racing Парфюм | 30027 | 50 мл 04 | Metropolitan Man Парфюм | 30190 | 50 мл 05 | Terminator Парфюм | 
30414 | 50 мл 06 | Jungle Man Парфюм | 3430 | 50 мл     

07 | Beautyqueen Парфюм | 30134 | 50 мл 08 | Femme Noblesse Парфюм |
30372 | 50 мл 09 | Brilliant Look Парфюм | 30095 | 50 мл 10 |  Heart & Soul Парфюм | 3650 | 50 мл 
11 | Harem Парфюм | 30404 | 50 мл 12 | Pseudonym Парфюм | 30386 | 50 мл 13 | Sensual  
Grace Парфюм | 30150 | 50 мл 14 | Rockin’ Romance Парфюм | 3250 | 50 мл

Ароматите изразяват личността ни. Те могат да разкрият 
емоциите и чувствата ни. Всеки ден може да показвате 
различен вълнуващ аспект от характера си с нов аромат.

Бляскави, класически, спортни, свежи – изборът е 
огромен и е изцяло ваш.

Изразете 
индивидуалността си 2 + 1

СВОБОДЕН ИЗБОР
НА КОМБИНАЦИИ

АКЦИЯ

МЪЖКИ АРОМАТИ:

ДАМСКИ АРОМАТИ:



СИСТЕМА ЗА
ГРИЖА ЗА КОСАТА

БЪДЕТЕ
САМОУВЕРЕНИ

ЗА ЕЖЕДНЕВНОТО ПОЧИСТВАНЕ  
И ГРИЖА:

ЗА ЕЖЕДНЕВНОТО СТИЛИЗИРАНЕ  
И ЗА ГРИЖА В ДВИЖЕНИЕ:

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ГРИЖА
ПРЕЗ СЕДМИЦАТА:

УКРЕПВАНЕ: Шампоанът Aloe Vera Nutri-
Repair почиства нежно и укрепва косата
с провитамин B.
МЕКОТА: Балсамът за коса Aloe Vera 
Nutri-Repair изглажда и запечатва 
повърхността на косъма.

ТЕРМОЗАЩИТА: Маската без отмиване 
Aloe Vera Nutri-Repair защитава косата 
от топлината при сушене със сешоар и 
изправяне с преса, хидратира интензивно 
и подхранва и е без изплакване.

ТРАЙНА ЗАЩИТА: Маската за коса Aloe 
Vera Nutri-Repair запълва порестите 
участъци по повърхността на косъма и 
така предотвратява повторно накъсване. 
Приложение: 1-2 пъти седмично вместо 
балсам.
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27004   

20763   

73,90 лв.
107,80 лв.Сума на единичните цени

Промоционална 
цена за комплект

* 

**

27004 | 94,90 лв. |
20763 | 73,90 лв. | 

200 мл | Маска за коса | 200 мл | Подарък: Маска без отмиване| 150 мл

94,90 лв.

138,80 лв.Сума на единичните цени

Промоционална цена за комплект 119,90 лв.

Промоционална цена

Искате гъста и обемна коса?

Привлекателни и уверени
до връхчетата на косата

Правилната грижа за 
изтощената коса през зимата?

НАУЧНО
ПОТВЪРДЕНО

Подарък

31% С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

31% С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

Шампоанът и тоникът L-Recapin с 
иновативния специален активен
комплекс Procapil® действат
целенасочено срещу косопада.

Системата за грижа за косата 
Aloe Vera Nutri-Repair. За 
копринена мекота, здравина и 
блясък и за да бъдете уверени 
до връхчетата на косата си.

Aloe Vera Nutri-Repair
Маска без отмиване

КОПРИНЕНА МЕКОТА: 

до 3 пъти по-лесно разресване*

ЗДРАВИНА И БЛЯСЪК:

над 90 % по-малко  
накъсване*

ВИТАЛИЗИРАЩ АРОМАТ:

95 % от тествалите харесват 
аромата**

L-Recapin Комплект 1+1

При комбинирано приложение на шампоана, балсама и маската. Потвърдено чрез биофизични тествания на разресването на мокра коса и действието срещу 
накъсване в сравнение с неутрален шампоан, проведени от proDERM през януари 2018 г.
Потребителско проучване с 40 участници, проведено от Dermatest през декември 2017 г.

Aloe Vera Nutri-Repair
Система за грижа за косата в комплект
Подарък: Aloe Vera Nutri-Repair  
Маска без отмиване

Комплектът включва: L-Recapin Шампоан | 200 мл | L-Recapin Тоник | 200 мл1 | L-Recapin Комплект 1+1:
2 | Система за грижа за косата в комплект: Шампоан за коса | 200 мл | Балсам за коса |



    MUST 
HAVES
НЕ 
ЗАБРАВЯЙТЕ:
ПОЧИСТВАНЕ
И ГРИЖА
2 ПЪТИ НА ДЕН
При редовно почистване и грижа за 
кожата с Измиващия крем и Крема за 
лице от серията LR MICROSILVER PLUS 
несъвършенствата могат да бъдат намалени 
и видът на кожата може да бъде значително 
подобрен.

Грижата за зъбите е задължителна част от 
грижата за здравето и красотата. В устната 
кухина живеят множество бактерии. Пастата 
за зъби LR MICROSILVER PLUS помага за 
намаляването на тези бактерии. Мийте 
зъбите си сутрин и вечер в продължение 
на минимум 2 минути, а при нужда и между 
другото през деня.
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25092   

28,90 лв.

37,00 лв.Сума на единичните цени

Промоционална 
цена за комплект

25001 | 45,90 лв. 34,90 лв. | 50 мл | (69,80 лв. за 100 мл)1 |

2 |

25092 | 28,90 лв. | 2 x 75 мл | (19,27 лв. за 100 мл)3 |

25000 | 40,90 лв. 29,90 лв. | 150 мл | (19,93 лв. за 100 мл)

Акценти през 
януари, които всеки 
трябва да има
Нека цялото ви лице засияе –
разкрийте най-красивата си страна!  
Експертите за функционална грижа на
LR MICROSILVER PLUS осигуряват дълбоко 
почистване, антибактериална защита 
и нежно подхранване на проблемната, 
раздразнена кожа с несъвършенства. 
Погрижете се за сияйността на вашата 
усмивка с антибактериалната сила на 
Пастата за зъби LR MICROSILVER PLUS!

21% С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

АБСОЛЮТНО 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

LR MICROSILVER PLUS
Паста за зъби, двоен комплект

Намалява несъвършенствата и подобрява вида на кожата | Защита и грижа за естествената кожна бариера.
Крем за лице:

Нежно и дълбоко почистване на порите | Успокоява кожата и подпомага регенерацията й.
Измиващ крем:

Предотвратява образуването на кариес и плака | Профилактика на пародонтоза | Премахва лошия дъх.
Паста за зъби, двоен комплект:



79%
АЛОЕ ВЕРА 

20729 | 65,90 лв. | 2 x 100 мл | (32,95 лв. за 100 мл)
20742 | 93,90 лв. | 3 x 100 мл | (31,30 лв. за 100 мл)

20729   

65,90 лв.

83,80 лв.Сума на единичните цени
Промоционална 
цена за комплект

20742   

93,90 лв.
125,70 лв.Сума на единичните цени

Промоционална 
цена за комплект

1 |
2 |

Ко
д:
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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.

ДОБРА
ГРИЖА

Комфорт за изтощените 
зони от кожата

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

25%

Да се чувствате добре в кожата си –  
особено през зимата това е въпрос 
на правилна грижа. Защитаващият 
крем с прополис Aloe Vera прави 
това възможно. Прополис от 
пчелни пити и хидратиращо Алое 
Вера подхранват и защитават 
нуждаещите се от 
специална грижа зони 
от кожата. Проблемът 
с изтощената кожа през 
зимата вече е минало!

21%

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

Успокоява и отпуска | Създава защитен филм върху кожата | Укрепва кожната бариера.

Aloe Vera
Защитаващ крем с прополис,
двоен комплект

Aloe Vera
Защитаващ крем с прополис,
троен комплект

Aloe Vera Защитаващ крем с прополис, двоен комплект:
Aloe Vera Защитаващ крем с прополис, троен комплект:


