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Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol; 27: 113–119.
Биотинът и цинкът допринасят за поддържане на нормалното състояние на кожата и косата. Цинкът допринася за поддържане на нормалното състояние на ноктите.  
Медта допринася за поддържане на нормалното състояние на съединителната тъкан.

ЕЛИКСИР ЗА КРАСОТА!
Революционният LR LIFETAKT 5in1 Beauty Elixir изпълнява всички 5 желания за красота: младежки 
вид, чиста кожа, стегнато тяло, силна коса и здрави нокти!1,2 Само с една доза на ден уникалният 
двоен комплекс ефективно активира процесите в организма, свързани с красотата, и превантивно 
предпазва от основните причини за стареенето – за младежка красота от главата до петите на всяка 
възраст.1,2



Уникално на пазара: Двоен комплекс

Естественият и здрав външен вид е идеал за красота номер 1. 

Революционният LR LIFETAKT 5in1 Beauty Elixir се грижи за младежка 
красота отвътре само с една доза дневно1–5. Иновативният двоен 
комплекс е с дълбокопроникващо действие, съдържа най-важните 
съставки за красота в науката и природата и така по изключителен начин 
изпълнява петте най-големи желания за красота1–5: младежки вид, чиста 
кожа, стегнато тяло, силна коса, здрави нокти.

Ежедневната доза „красота“ е не само ефективна, но и здравословна и 
натурална. Еликсирът със свеж плодов вкус носи силата на природата и е 
без подсладители, изкуствени оцветители, лактоза и глутен.

Младежка красота?
Напълно естествена?
Независимо от възрастта?

Превантивният комплекс защитава отвътре навън 
от въздействията на околната среда и предотвратява 
признаците на стареене. Той комбинира най-
важните съставки със силата на природата:

1 Биотин, цинк, витамин A, рибофлавин и ниацин допринасят за поддържане на нормалното състояние на кожата. Медта допринася за поддържане на нормалната пигментация на кожата. Витамин C допринася за нормалното изграждане 
на колаген за нормална функция на кожата.  2 Медта допринася за поддържане на нормалното състояние на съединителната тъкан.  3 Биотинът и цинкът допринасят за поддържане на нормалното състояние на косата. Медта допринася за 
поддържането на нормалната пигментация на косата.  4 Цинкът допринася за поддържане на нормалното състояние на ноктите.  5 Витамин E допринася за защита на клетките от оксидативен стрес. Тиаминът допринася за нормален 
енергиен метаболизъм. Витамин B6 и B12 допринасят за намаляване на умората и отпадналостта. *От референтните стойности за дневен прием.

20% гел Алое Вера
екстракт от червен портокал
екстракт от синя боровинка
екстракт от златен корен
екстракт от зелен чай

2,5 g колагенови пептиди
50 mg хиалуронова киселина
ценна мед
ефективен цинк
9 висококонцентрирани витамина:

Активният комплекс активира процесите, свързани 
с красотата, и се бори срещу признаците на 
стареене1-5. Той комбинира най-известните и най-
важни съставки за красота във висока концентрация:

100% витамин E, тиамин, рибофлавин, 
ниацин, витамин B6, биотин, витамин B12, 
витамин C за дневна доза* и 75% витамин A 
за дневна доза*
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81030 | 30 x 25 мл  

289,90 лв.
(38,65 лв. за 100 мл)

1

2

ЗА КРАСОТА1,2

ОТВЪТРЕ

Биотинът и цинкът допринасят за поддържане на нормалното състояние на кожата и косата. Цинкът допринася за поддържане на нормалното състояние на ноктите.
Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol; 27: 113–119.

Вашият LR сътрудник ще ви посъветва за 
изгодните предложения за абонамент!

5in1  
Beauty Elixir



1

| 71007 | 649,90 лв. |
| 70036 | 419,90 лв. |

ЗА КРАСОТА
ОТВЪН

За оптимални резултати се препоръчва цялостен 

мениджмънт на красотата отвътре и отвън. 

Ежедневната външна грижа допълва 

дълбокопроникващото действие на 5in1 Beauty Elixir 

за постигане на естествена красота и за запазването 

й за дълго.

ДА БЪДЕШ КРАСИВА? ДА СЕ ЧУВСТВАШ
ВИНАГИ ДОБРЕ В КОЖАТА СИ?

2. За още по-здрава и
по-равномерна кожа
без раздразнения

Благодарение на специалната технология 
на осцилация LR ZEITGARD 1 осигурява
дълбоко и нежно почистване – до 10 
пъти по-ефективно от нормалното 
почистване на лицето1.

1. За още по-млада и по-еластична кожа 
с по-малко бръчки

Anti-аge уредът LR ZEITGARD 2 със своя 
термичен метод на загряване и 
охлаждане осигурява ефективно 
пренасяне на активните съставки 
срещу стареене в слоевете на 
кожата.

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

Комплект за 
реструктуриране

Комплектът включва: 
ZEITGARD 2, Околоочен 
серум · 30 мл | 
Реструктуриращ крем-
гел · 50 мл | ПОДАРЪК: 
ZEITGARD калъф

Cleansing System Комплект

Комплектът включва:
ZEITGARD 1, 1 x Почистващ 
продукт All Skin Types · 125 мл, 
ПОДАРЪК: ZEITGARD калъф

Classic
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| 20763 | 73,90 лв. | 62,90 лв. |

| 10406 |
32,90 лв. | 25,90 лв. |

| 27529 | 95,90 лв. | 82,90 лв. |

3. За още по-стегнато тяло
с по-малко целулит

Продуктите LR ALOE VIA с Алое Вера се грижат 
интензивно за по-добре оформен силует на 
тялото, като стягат корема, горната част на 
ръцете, бедрата и седалището.

4. За още по-силна и
по-блестяща коса

Системата за грижа за косата на LR ALOE VIA 
с уникална комбинация от гел Алое Вера и 7 
натурални масла подхранва, укрепва, 
възстановява и защитава
от накъсване косата.

5. За още по-здрави и
твърди нокти

Нежна грижа с ценни масла и витамини предлага 
Серумът за ръце и нокти от LR COLOURS. 
Терапията за нокти възстановява и подобрява 
еластичността и устойчивостта
на ноктите.

Aloe Vera Комплект за 
извайване на силуета

Комплектът включва: Aloe 
Vera Оформящ гел за тяло · 
200 мл, Aloe Vera Коригиращ 
крем за тяло · 200 мл,
ПОДАРЪК: ръкавица за душ

СИСТЕМА ЗА ГРИЖА ЗА 
КОСАТА В КОМПЛЕКТ

Комплектът включва: Aloe 
Vera Nutri-Repair Шампоан 
за коса · 200 мл, Балсам за 
коса · 200 мл, Маска за 
коса · 200 мл

Комплект за грижа 
за ноктите

Комплектът включва: Серум 
за ръце и нокти · 15 мл, 
Терапия за нокти · 5,5 мл

С КОМПЛЕКТА 
СПЕСТЯВАТЕ13 %

С КОМПЛЕКТА 
СПЕСТЯВАТЕ14 % С КОМПЛЕКТА 

СПЕСТЯВАТЕ21 %



НОВО: за нежна кожа –
с аромат на роза

Грижа с чувствен аромат на роза

… ВСЕКИ ДЕН ДА ИЗКУШАВАШ 
 ПАРТНЬОРА СИ.

чу
вс
тв
ен
о

Лимитирано:
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1 |

2 |

3 |

4 |

| 27095 | 31,90 лв. | 200 мл | (15,95 лв. за 100 мл) |

| 11108 | 36,90 лв. 28,90 лв. | 2,2 г |

| 11130-X | 43,90 лв. | 34,90 лв. | 3,5 г |

| 11131-X | 31,90 лв. | 25,50 лв. | 4 мл |

Основата за по-голяма  
дълготрайност на грима

Бляскав резултат  
с 3D ефект

Луксозна текстура за
наситен цвят на устните

20%С ВСЕКИ ГРИМ ПРОДУКТ 
НА ТАЗИ СТРАНИЦА СПЕСТЯВАТЕ

изкусително

Любими продукти за
неустоими устни

Подхранва интензивно иSensual Rose Бутер-крем за тяло
запазва хидробаланса на кожата благодарение на маслото от шеа | С изискан аромат на роза.

Удължава трайността на червилото и сенките | Основа за очи и устни
Нанесете под грима на устните и очите.

Иновативна текстура за интензивен цвятHigh Impact Червило
и луксозен завършек | Много дълготрайно.

Бляскави, по-плътни устни с 3D ефект |Брилянтен гланц за устни
С подхранващи съставки.



1 |

2 |

3 |

4 |

| 10032-X | 11,50 лв. | 8,90 лв. | 1,16 г |

| 10031-X | 17,90 лв. | 13,90 лв. | 1,6 г |

| 10431-X | 21,50 лв. | 16,90 лв. |

| 10029-X | 14,90 лв. | 11,90 лв. | 10 мл |

… ВИНАГИ ДА ПРИВЛИЧАШ  
    ПОГЛЕДА НА ЛЮБИМИЯ.

за
ка
чл
ив
о

Идеален за очертаване и корекции | Молив за устни
Съчетава се перфектно с червилата LR Colours.

Комбинация от червило и гланц за устни |Блестящо червило
Дълготрайно и хидратиращо | С плодов вкус.

Наситен цвят и блясък | Разнообразие от цветове – от червени доЧервило
кафяви нюанси | Подхранва устните с витамин E.

Ултраблестящи цветове и изключителна Гланц за устни
дълготрайност | Подхранва с витамин Е и екстракт от розмарин.
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Бляскав цвят
за пленителни устни

За по-добре оформен контур и повече обем на устните

Интензивни цветове
с бляскав ефект

2 в
 1 

– 
че

рв
ил

о и
 гл

ан
ц 

за
 ус

тн
и

омагьосващо

20%С ВСЕКИ ГРИМ ПРОДУКТ 
НА ТАЗИ СТРАНИЦА СПЕСТЯВАТЕ

Фаворити за устни
с уау-фактор

Идеален за очертаване и корекции | 

Ултраблестящи цветове и изключителна 
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Бъди истински/а. 
Бъди естествен/а. 
Просто бъди себе си.



| 30530 | 99,90 лв. | 50 мл |

| 30540 | 99,90 лв. | 50 мл |

| 30551 | 179,90 лв. | 2 x 50 мл |

1 |

2 |

3 |

Бъди истински/а. Бъди естествен/а. Просто бъди себе си – това е 
посланието на Гуидо Мария Кречмер! Чаровният дизайнер е 
пример за това и той винаги въодушевява хората с позитивната 
си енергия и жизнерадост. Ето защо Гуидо създаде изключителен 
аромат, с който да се чувствате добре и който във всеки момент

Моите нови 
аромати – 
тествайте 
ги, като леко 
потъркате 
флаконите.

от деня да ви придружава и вдъхновява просто да бъдете себе 
си. Типично в стила на Гуидо към парфюма има и стилен 
аксесоар – красива торбичка, която не само изглежда добре, но е 
и много практична. В нея може да си приберете например 
продукти за грим, слънчевите очила или смартфона.

Вдъхновяващ | Ароматна композиция от праскова, жасмин и кедрово дърво.

Харизматичен | Ароматна композиция от шафран, гваяково дърво и амбър.

Комплектът включва: свободен избор на два парфюма.

НОВО: PURE by Guido Maria Kretschmer Дамски парфюм

НОВО: PURE by Guido Maria Kretschmer Мъжки парфюм

НОВО: PURE by Guido Maria Kretschmer Комплект

Свеж – Флорален – 

Дървесен – Пикантен –



| 69036 | 79,90 лв. |1 |

| 28314 | 83,90 лв. | 66,90 лв. | 30 мл | (223,00 лв. за 100 мл) |2 |

...ВИНАГИ ДА ИЗНЕНАДВАШ  
   СВОЕТО СЪКРОВИЩЕ.

ек
ск
лу
зи
вн
о

Бляскаво и атрактивно
бижу за ръката на любимата жена
Лимитирано:

благородна стомана с покритие от розово злато с преплетена текстилна лента (регулируема дължина от 
15,9 до 24,8 см) | Акцентът е кристал Swarovski® „Fancy Stone“  с размер 1 см | С подаръчна опаковка

Гривна с кристал Swarovski® Ексклузивен дизайн от LR | Верижка от

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

НОВО: Бляскаво бижу
с истински кристал Swarovski®
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Бо
га
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ло

с ц
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та
ми

ни
пленително

Anti-аge грижа
за сияен тен



| 20674 | 45,90 лв. | 35,90 лв. | 50 мл | (71,80 лв. за 100 мл) |

| 20740 | 45,90лв. | 35,90 лв. | 50 мл | (71,80 лв. за 100 мл) |

| 20675 |45,90лв. | 35,90 лв. | 50 мл | (71,80 лв. за 100 мл) |

1 |

2 |

3 |

50% 
АЛОЕ ВЕРА

50% 
АЛОЕ ВЕРА

50% 
АЛОЕ ВЕРА

...ДА СЕ ГРИЖИШ ЗА  
   ЛЮБИМИТЕ СИ ХОРА.

Ле
ка

 те
кс

ту
ра

 за
ин

те
нз

ив
на

 хи
др

ат
ац

ия

Подхранва и регенерира
кожата през нощта

Регенерира особено
изтощената кожапо

дх
ра
нв
ащ

о

Експерти за грижа за
красива кожа на лицето

грижа с лека, глезеща кожата текстура | Дарява интензивна хидратация и запазва естествения хидробаланс.

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

Богат, нежно ухаещ крем за нощна грижа | Подхранва и регенерира кожата.

Aloe Vera Мултиактивен Дневен крем

Aloe Vera Изключително богат дневен крем

Aloe Vera Регенериращ Нощен крем

Дневна
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20650   

83,90 лв.

97,70 лв.Сума на единичните цени

| 20650 | 83,90 лв. | 4 |

SOS комплект за грижа за 
изтощ

ените зони от кожата
благотворно

Aloe Vera 
Специалисти
за всички случаи

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ14 %

Дневна

Aloe Vera 
Box за специална грижа

Промоционална  
цена за комплект

Комплектът включва: Крем с прополис · 100 мл, Гел-концентрат · 100 мл, Спрей за спешна помощ · 150 мл.
Aloe Vera Box за специална грижа



15% 
АЛОЕ ВЕРА

35% 
АЛОЕ ВЕРА

| 20631 | 22,50 лв. | 17,90 лв. | 100 мл |1 |

| 20643 | 13,50 лв. | 10,50 лв. | 50 мл |
2 |

(21,00 лв. за 100 мл) |

Си
гу

рн
а д

ео
-з

ащ
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а
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з а
лк

ох
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Бо
га

т к
ре

м 
за
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то
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 тя
ло

то

… ДА СЕ ПОКАЗВА
 ВЗАИМНО ВНИМАНИЕ.

ос
ве
ж
ав
ащ

о

Ежедневна
базова грижа

Богат, немазен крем за лицето и тялото | С 35% гел Алое Вера и 
биоекстракт от магнолия | Попива бързо.

Aloe Vera Нежен крем за лице и тяло

Aloe Vera Защитаващ рол-он дезодорант

Нежна защита против изпотяване без алкохол |
С 15% гел Алое Вера и биоекстракт от памук | Сигурна защита от 
неприятната миризма и мокрите петна под мишниците.



43% 
АЛОЕ ВЕРА

40% 
АЛОЕ ВЕРА
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| 20690 | 13,50 лв. | 100 мл |3 |

20676 | 12,50 лв. | 4,8 г |
4 |

Не
жн

а г
ри

жа
 за

ме
ки

 ус
тн

и

Ця
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ст
но
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е
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итаващ

о

Перфектна грижа за
сияйна усмивка

Гел за ежедневно почистване на зъбите | С 43% гел Алое Вера |
Почиства зъбите и венците.

Aloe Vera Изключително свеж гел за зъби

Интензивно подхранващ балсам за устни
Aloe Vera Хидратиращ балсам за устни |

с 40% Алое Вера и растителни масла.



80935   

152,90 лв.

164,50 лв.Сума на единичните цени

Промоционална  
цена за комплект

*
**
***

1 |

2 |

3 |

| 80935 | 152,90 лв. | 5 x 500 мл |

| 80982 | 99,90 лв. | 2 опаковки х 14 стика х 2,5 г |

| 80373 | 236,50 лв. | 171,80 лв. | 3 опаковки х 30 капсули |

…ЗАЕДНО ДА ПРЕЖИВЯВАТЕ  
    БЕЗБРОЙ ПРИКЛЮЧЕНИЯ.

Намалява дългосрочно 
оксидативния стрес*

ен
ер
ги
чн
о

Фаворит за повече
работоспособност**

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ7 %

Витамин E в Mind Master Extreme допринася за защита на клетките от оксидативен стрес.
Витамин B12 допринася за нормален енергиен метаболизъм и за намаляване на умората и отпадналостта.
Съдържащият се в гуараната кофеин помага за повишаване на бдителността и концентрацията и за повишаване на издръжливостта. 

Mind Master Петорен комплект

по избор Formula Green или Formula Red. | Подпомага дългосрочно физическата и умствената 
работоспособност** и защитава клетките от оксидативен стрес*.

Бърз прилив на енергия за умствена и физическа ефективност***. | Защитава от оксидативен стрес*. | 
Максимално действие в практичен формат – изцяло без захар.

Mind Master Петорен комплект

Mind Master Extreme Performance Powder, двоен комплект

Комплектът включва: 5 x Mind Master – 

С 1 млрд. бактерии във всяка капсула. | За общото благосъстояние.
Pro 12 Капсули, троен комплект



80982   

99,90 лв.

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

21LR WORLD  02.2019

171,80 лв.

257,70 лв.Сума на единичните цени

Промоционална  
цена за комплект

Промоционална  
цена за комплект

236,50 лв.

80373   

С 1
2 б

ак
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 ку

лт
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и

Краткосрочен прилив на енергия*** 
за изпът, без захар

Номер 1 за бърз
прилив на енергия***

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ23 %

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ33 %

Експерт за
благосъстоянието

Комплектът включва: 5 x Mind Master – 

Mind Master Extreme  
Performance Powder,
двоен комплект

Pro 12 Капсули,
троен комплект



*
**

1 |

2 |

| 80102 | 72,90 лв. | 360 Таблетки / 252 г | (28,93 лв. за 100 г) |

| 80883 | 204,90 лв. | 3 x 1000 мл |
(68,30 лв. за 1000 мл) | 

…ЗАЕДНО ДА ВНАСЯТЕ 
   ДВИЖЕНИЕ В ЖИВОТА СИ.

ак
ти
ви
ра
щ
о

Магнезият допринася за намаляване на умората и отпадналостта и за поддържане на електролитния баланс.
Витамин C в Aloe Vera Гела за пиене Active Freedom допринася за нормално изграждане на колаген за нормална функция на кръвоносните съдове, костите и хрущялите.

Доставя на организма ценни алкални минерали и микроелементи за вътрешния баланс и помага за 
намаляване на умората и отпадналостта*.

Съдържа 88% гел Алое Вера, обогатен с витамини C и E,

Pro Balance Таблетки

Aloe Vera Гел за пиене Active Freedom, троен комплект

и укрепва двигателния апарат**.



| 80883 | 204,90 лв. | 3 x 1000 мл |

80883   

204,90 лв.

224,70 лв.Сума на единичните цени

Промоционална  
цена за комплект

23LR WORLD  02.2019

Алкалните минерали и 
микроелементите помагат за 
намаляването на умората и 
отпадналостта*

Оп
ти

ма
лн

ат
а п

од
кр

еп
а з

а
дв

иг
ат

ел
ни

я а
па

ра
т!*

*
Класиката за
вътрешния баланс*

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ8 %
Aloe Vera Гел за пиене
Active Freedom,
троен комплект

Специалистът за
свобода на движението**



20728   

52,90 лв.

67,80 лв.Сума на единичните цени

Промоционална  
цена за комплект

| 20728 | 52,90 лв. | 2 x 100 мл |
(26,45 лв. за 100 мл) |

Ко
д:

  9
53

70
-1

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.

…ДА ГЛЕЗИШ  
            ПАРТНЬОРА СИ.

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ21%

Фаворит за топлина
и отпускане

Aloe Vera  
Отпускащ термолосион,
двоен комплект

Aloe Vera Отпускащ термолосион,
двоен комплект 

стимулира кръвоснабдяването на мускулите.
Дарява хидратация и


