
НОВО



40167 | 73,90 лв. | 310 г |

40166 | 73,90 лв. | 310 г |

30530 | 99,90 лв. | 50 мл |

30540 | 99,90 лв. | 50 мл |
30551 | 179,90 лв. | 2 x 50 мл |

30551   

179,90 лв.

199,80 лв.Сума на единичните цени

Промоционална 
цена за комплект

ПРИВЕТСТВАЙТЕ ПРОЛЕТТА
С ВАШИЯ НОВ АРОМАТ

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

СЪВЕТ:
И след изгарянето 
на свещта стилната 
дизайнерска чаша е 
чудесна декорация 
за дома!

СПЕСТЯВАТЕ С КОМПЛЕКТА

2 | HAUTE PARFUM FOR YOUR HOME by Guido Maria Kretschmer „Харизматично очарование“:

1 | HAUTE PARFUM FOR YOUR HOME by Guido Maria Kretschmer „Чувствена елегантност“:

3 | PURE by Guido Maria Kretschmer Дамски парфюм: 

4 | PURE by Guido Maria Kretschmer Мъжки парфюм: 

5 | PURE by Guido Maria Kretschmer Комплект:

Ароматна композиция от мандарина, роза, жасмин и ванилия.

Ароматна композиция от бергамот, пипер и кожа.

Ароматна композиция от праскова, жасмин и кедрово дърво.

Ароматна композиция от шафран, гваяково дърво и амбър.

Комплектът включва: свободен избор на два парфюма.

PURE by  
Guido Maria Kretschmer Комплект
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Опознайте едно напълно ново усещане за живота! Открийте новата ароматна колекция на 
звездния дизайнер Гуидо Мария Кречмер и се вдъхновете просто да бъдете себе си. 
Чувствайте се добре в кожата си и разкрийте истинското си Аз. Харизматичните аромати за 
Нея и Него са изключително подходящи за безгрижните пролетни дни.

Бъдете истински. Бъдете 
естествени. Просто бъдете себе си.





5
1 

81030 | 289,90 лв. | (38,66 лв. за 100 мл) | 30 x 25 мл |

20763 | 81,30 лв. | 62,50 лв. | 3 x 200 мл |

РАЗКРИЙТЕ КРАСОТАТА СИ
ОТ ГЛАВАТА ДО ПЕТИТЕ

ЗА КРАСОТА1,2

ОТВЪТРЕ
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

ЗА КРАСОТА
ОТВЪН:

1 | 5in1 Beauty Elixir: 

СЪВЕТ:

Системата за
грижа за косата
LR ALOE VIA
подхранва,
възстановява и
защитава от
накъсване.

Биотинът и цинкът допринасят за поддържане на нормалното състояние на кожата и косата. Цинкът допринася за поддържане на нормалното състояние на ноктите. 2 Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol; 27: 113–119.

2 | Aloe Vera Система за грижа за косата в комплект:
Вашият LR сътрудник ще ви посъветва за изгодните предложения за абонамент!

Комплектът включва: Nutri-Repair Шампоан за коса, Балсам за коса, Маска за коса



72,90 лв.

98,40 лв.Сума на единичните цени
Промоционална 
цена за комплект

ДОПЪЛВАЩИ 
КОМПЛЕКТИ

ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА КРАСИВА И
НЕЖНА КОЖА КАТО ПРОЛЕТТА

ИЛИ

СПЕСТЯВАТЕ С КОМПЛЕКТА25%
Допълващ комплект за 
почистване на лицето
3 | Classic – за нормална кожа
4 | Soft – за чувствителна кожа  
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70060 | 72,90 лв. |
70061 | 72,90 лв. |

70037 | 349,90 лв. |

70036 | 349,90 лв. | 

349,90 лв.

460,80 лв.Сума на единичните цени
Промоционална 
цена за комплект 419,90 лв. 

„Във всяко начало се крие магия…“ След мрачната и студена зима, 
когато мартенското слънце най-накрая известява настъпването на 
пролетта, е важно да осигурим на кожата си цялостно почистване, 
за да я подготвим за по-топлото време от годината.
LR ZEITGARD Cleansing System само за минута се грижи за дълбоко 
почистена и сияйна кожа! Благодарение на технологията 
осцилация електрическата четка с MICROSILVER във влакната си 
почиства лицето до 10 пъти по-ефективно от обичайното 
почистване*. В комбинация с почистващия продукт LR ZEITGARD 
уредът осигурява на кожата ви истинско „пролетно почистване“, 
което я подготвя оптимално за следващите стъпки от програмата 
за грижа.

1 LR ZEITGARD  
калъф с всеки
Cleansing System 
Комплект

За оптимални 
резулатати редовно 
подменяйте главата 
на четката!

1 | Cleansing System Комплект Classic:

ИЛИ

СПЕСТЯВАТЕ С КОМПЛЕКТА24%

СЪВЕТ:

ПОДАРЪК

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

2 | Cleansing System Комплект Soft:

3 | Classic Допълващ комплект:
4 | Soft Допълващ комплект:

1 x Почистващ гел | 125 мл | + 1 x Глава за четката с по-твърди влакна.
1 x Почистващ крем | 125 мл | + 1 x Глава за четката с по-меки влакна.

Комплектът включва: Електрическа четка с осцилация, 1 x Почистващ гел | 125 мл | 1 x Глава за четката с по-твърди влакна.

Комплектът включва: Електрическа четка с осцилация, 1 x Почистващ крем | 125 мл | 1 x Глава за четката с по-меки влакна.

Промоция

Cleansing System Комплект
1 | Classic – за нормална кожа
2 | Soft – за чувствителна кожа
+ Подарък LR ZEITGARD калъф



За още по-богато 
подхранване на кожата 
през нощта допринася 
Озаряващото масло за 
лице!

СЪВЕТ:



9LR WORLD  03.2019

28314 | 83,90 лв. | 65,90 лв. | 30 мл | (219,67 лв. за 100 мл) | 

28306 | 67,90 лв. | 53,90 лв. | 30 мл | (179,67 лв. за 100 мл) | 

28302 | 29,90 лв. | 21,90 лв. | 125 мл | (17,52 лв. за 100 мл) | 

28307 | 91,90 лв. | 69,90 лв. | 30 мл | (233,00 лв. за 100 мл) | 

Пролетта е време да събудим бледата и безжизнена кожа от зимния сън и да я накараме да 
засияе. Изключителната грижа за лицето от LR ZEITGARD Beauty Diamonds с подхранващи 
луксозни anti-age активни съставки възстановява и стяга зрялата и взискателна кожа и 
ефективно я защитава от вредното влияние на околната среда. А за особено сухата и 
изтощена кожа предлагаме Озаряващото масло за лице LR ZEITGARD Beauty Diamonds с 
богата комбинация от 6 масла с натурален произход (арганово, от авокадо, от жожоба, от 
макадамия, бадемово, от гроздови семки) и избрани витамини.

НЕКА КОЖАТА НА ЛИЦЕТО ВИ ЗАСИЯЕ
С МЛАДЕЖКА КРАСОТА

1 | Beauty Diamonds Озаряващо масло за лице:

ПРОЛЕТНА
ХИТ ЦЕНА

2 | Beauty Diamonds Околоочен крем:

3 | Beauty Diamonds Тоник за лице:

4 | Beauty Diamonds Интензивен крем:

Богата комбинация от 6 масла с натурален произход (арганово, от авокадо, от жожоба, от макадамия, бадемото, от 
гроздови семки) и избрани витамини подхранва, регенерира и защитава кожата.

Намалява бръчките, помага за намаляване на сенките и торбичките под очите.

Освежава и хидратира кожата.

Изключително богат крем с ценни масла, подхранва интензивно и намалява видимостта на бръчките.



1

2

80373   

236,50 лв.
257,70 лв.Сума на единичните цени

Промоционална 
цена за комплект

25095   

18,50 лв.

20,70 лв.Сума на единичните цени

Промоционална 
цена за комплект

ЗА ПРЕКРАСНИ ПРОЛЕТНИ ДНИ
Искате да се наслаждавате на пролетта пълноценно при всякакво време? 
Само 1 чаена лъжичка Vita Active съдържа 100% от препоръчителната 
дневна доза от витамини2, от които организмът ви се нуждае ежедневно, 
за да бъде в добра форма1. С Pro 12 лесно може да осигурите на 
организма си подкрепа за общото благосъстояние. А за здрави зъби и 
свеж дъх се грижи Дъвката за дентална грижа LR MICROSILVER винаги 
когато нямате четка за зъби под ръка.

СПЕСТЯВАТЕ С КОМПЛЕКТА10 %

СПЕСТЯВАТЕ С КОМПЛЕКТА8 %

Витамин D и витамин B6 допринасят за нормална функция на имунната система. 
от препоръчителните стойности за дневен прием

Дъвка за дентална грижа, 
троен комплект

Pro 12 Капсули, троен комплект
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25095 | 20,70 лв. | 18,50 лв. | 3 опаковки x 10 бр. по 1,4 г | 

80373 | 257,70 лв. | 236,50 лв. | 3 опаковки x 30 капсули / 15 г | (525,56 лв. за 100 г) | 

80301 | 44,90 лв. | 37,90 лв. | 150 мл | (25,27 лв. за 100 мл) | 

1 | Дъвка за дентална грижа, троен комплект:

ПРОЛЕТНА
ХИТ ЦЕНА

15%
Опитайте Vita Active 
като освежаваща 
напитка с минерална 
вода или го добавете 
към мюслито си 
сутрин!

СЪВЕТ:

2 | Pro 12 Капсули, троен комплект:

3 | Vita Active Червени плодове:

Предотвратява образуването на кариес и отстранява отлаганията.

С 1 млрд. бактерии във всяка капсула. | За общото благосъстояние.

Висококачествен продукт: 100% снабдяване с витамини D, E, B1 (тиамин), B2 (рибофлавин), B3 (ниацин),  
B5 (пантотенова киселина), B6, B7 (биотин), B9 (фолиева киселина), B12 | От 21 плодови и зеленчукови концентрата.



1

2

204,90 лв.
224,70 лв.Сума на единичните цени

Промоционална 
цена за комплект

80883   

Време е да сложим край на 
зимната скука и бездействие и в 
началото на пролетта отново да 
внесем повече активност в 
ежедневието си. Заложете на 
нашите продукти с Алое Вера. 
Aloe Vera Гелът за пиене 
„Традиционен с мед“ подпомага 
имунната система1 и при 
променливото мартенско време, 
а Aloe Vera Гелът за пиене Active 
Freedom укрепва двигателния 
апарат2 на всяка възраст. За 
ободряване сутрин или за 
освежаване вечер след 
наситения с дейности ден помага 
Витализиращият душ-гел Aloe 
Vera!

СПЕСТЯВАТЕ С КОМПЛЕКТА

Витамин C допринася за нормална функция на имунната система.
Витамин C допринася за нормалното изграждане на колаген за нормална функция на кръвоносните съдове, костите, хрущялите, венците, кожата и зъбите.

Aloe Vera Гел за пиене
Active Freedom, троен комплект
+ Подарък Aloe Vera
Витализиращ душ-гел
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80883 | 204,90 лв. | 3 x 1000 мл | 

80743 | 182,90 лв. | 3 x 1000 мл | 

182,90 лв.
197,70 лв.Сума на единичните цени

Промоционална 
цена за комплект

80743   

1 | Aloe Vera Гел за пиене Active Freedom, троен комплект:

ВЪВ ФОРМА ПРЕЗ ПРОЛЕТТА С АЛОЕ ВЕРА

Донесете пролетта у дома! 
Събудете се с първите слънчеви 
лъчи, поставете букет цветя на 
масата и започнете деня с 
пресни плодове и добро 
настроение!

Aloe Vera 
Витализиращ
душ-гел

СЪВЕТ:

ПОДАРЪК

2 | Aloe Vera Гел за пиене „Традиционен с мед“, троен комплект:
Комплектът включва: Оригиналът с 90% гел от листата на Алое Вера и 9% мед и подарък: Aloe Vera Витализиращ душ-гел

Комплектът включва: Специалистът за двигателния апарат с 88% гел от листата на Алое Вера и подарък: 
Aloe Vera Витализиращ душ-гел.

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

+ Подарък Aloe Vera
Витализиращ душ-гел

СПЕСТЯВАТЕ С КОМПЛЕКТА



28247   

144,90 лв.
189,80 лв.Сума на единичните цени

Промоционална 
цена за комплект

Студът, вятърът и сухият въздух от отоплението силно са натоварили кожата 
през зимата. Затова сега е време за специална аnti-аging програма, за да 
възстановите и подготвите бързо кожата си за топлия сезон и да 
противодействате на преждевременното стареене на кожата. Специалните 
продукти от серията LR ZEITGARD Serox действат целенасочено – за незабавно 
видим и осезаем аnti-аge ефект.

ВАШАТА АNTI-АGE ПРОГРАМА  
ЗА НОВИЯ СЕЗОН

LR ZEITGARD Skin Perfector със своето двойно anti-age действие осигурява 
перфектен вид на кожата за секунди и трайно възстановяване на 
структурата й. Професионалните тампони за очи изглаждат и подхранват 
околоочната зона, а LR ZEITGARD Serox Lip Optimizer прави устните 
по-плътни и по-добре оформени.

СПЕСТЯВАТЕ С КОМПЛЕКТА23%
Serox Комплект
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28250 | 99,90 лв. | 30 мл | (333,00 лв. за 100 мл) | 

28235 | 89,90 лв. | 4 x 2 тампона | 

28240 | 79,90 лв. | 58,90 лв. | 15 мл | (392,67 лв. за 100 мл) | 

28247 | 144,90 лв. |

1 | Serox Instant Skin Perfector:

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

2 | Serox Професионални тампони за очи:

3 | Serox Lip Optimizer – Балсам за обем за устни:

4 | Serox Комплект:

Ефективна технология с двойно аnti-аging действие: незабавно и трайно усъвършенстване на кожата.

Професионални тампони за очи с качество като в салон за красота. За повече хидратация и 
намалена дълбочина на бръчките.

До 15% повече обем на устните и намаляване на бръчките*.

и Serox Професионални тампони за очи | 4 x 2 тампона.
Комплектът включва: Serox Instant Skin Perfector | 30 мл |



СЪБУДЕТЕ СЕТИВАТА СИ
ЗА НОВ ЖИВОТ

Обгърнете се в чувствено-
елегантен аромат на роза! 
Нежният бутер-крем за 
тяло подхранва кожата и я 
прави кадифеномека.

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

11127 | 76,90 лв. | 59,90 лв. | 5,5 мл |

11188 | 49,90 лв. | 38,90 лв. | 10 мл | (389,00 лв. за 100 мл) | 

11121-1 Bright Liquid | 11121-2 Dark Liquid | 28,50 лв. | 21,90 лв. | 6 мл |

5d | Delighted Nude: 11150-10 | 5e | Sublime Marine: 11150-12 | 76,90 лв. | 59,90 лв. | 4 x 0,5 г |
5a | Night Rock: 11150-1 | 5b | Velvet Vintage: 11150-3 | 5c | Secret Dawn: 11150-8 |

1 | Sensual Rose Бутер-крем за тяло:

Най-накрая е пролет и имаме 
желание за повече цветове. 
Създайте впечатляваща визия 
със сатененонежните, 
преливащи се нюанси на 
сенките за очи LR DELUXE и 
завършете грима с 
Фантастичната спирала за 
ултрачерни 3D мигли и 
Перфектния стилизатор за 
вежди за красиво оформени 
вежди.

ПРОЛЕТНА
ХИТ ЦЕНА

 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)

2 | Активиращ серум за мигли:

3 | Фантастична спирала:

4 | Перфектен стилизатор за вежди:

5 | Четворка артистични сенки за очи: 

за тяло с чувствено-елегантен аромат на роза. Подхранва интензивно, запазва хидробаланса и прави кожата мека и 
нежна с помощта на масло от шеа.

Нежно топящ се бутер-крем 

Серум за мигли с добра кожна поносимост със стимулиращ растежа активен комплекс | Доказано удължава и сгъстява 
миглите** | До 35% по-дълги мигли само след 6 седмици*.

Още по-плътни, дълги и дефинирани – перфектни ултрачерни 3D мигли.

Течен продукт за оцветяване, стилизиране и фиксиране на веждите.

4 цвята изпечени сенки за очи с деликатен до интензивен блясък.



20791 | 21,50 лв. | 10 г |1 | Aloe Vera Захарен пилинг за устни с аромат на боровинка:

РАЗКРИЙТЕ НАЙ-КРАСИВАТА СИ СТРАНА
Денят на жената, началото на пролетта – през март има много причини да разкрием 
най-красивата си страна. Пленете всички с неустоими устни! Новият пилинг за устни Aloe 
Vera трябва да е винаги с вас. С вкусен аромат на боровинка и с фини захарни кристали той 
нежно изглажда устните и стимулира циркулацията на кръвта – за кадифеномеки устни, 
които подканват за целувки. А за перфектен поглед използвайте продуктите LR COLOURS, с 
които очите стават по-изразителни и впечатляващи.

Захарен пилинг за
кадифенонежни устни 
със сладък аромат на
боровинка.

Захарният пилинг за устни 
Aloe Vera е практичен и 
може да го носите винаги в 
чантата си. Когато имате 
нужда, разтъркайте малко 
от пилинга върху устните и 
след това почистете с 
козметична кърпичка.

НОВО & 
ЛИМИТИРАНО

СЪВЕТ:

Фини захарни кристали нежно отстраняват мъртвите клетки и стимулират циркулацията на кръвта. 
Хидратира и подхранва с Алое Вера и комбинация от масло от шеа и други растителни масла (слънчогледово, 
кокосово и соево).
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10005-1 Absolute Black | 10005-2 Dark Brown | 19,90 лв. | 14,90 лв. | 2,5 мл |

10002-5 Night Blue | 10002-4 Dark Brown | 10002-1 Absolute Black | 
24,90 лв. | 18,90 лв. | 10 мл | (189,00 лв. за 100 мл) |

10004 | 21,50 лв. | 16,90 лв. | 2 x 4,6 г |

10386 Absolute Black | 24,90 лв. | 18,90 лв. | 11 мл | (171,82 лв. за 100 мл) | 

ПРОЛЕТНА
ХИТ ЦЕНА

2 | Течна очна линия:
Наситен, покривен цвят за прецизни прави линии.
3 | Спирала Volume & Curl:

Придава изключителен обем и нежно разделя миглите
4 | Спирала Extreme Volume:
Сензационна плътност и наситен цвят на миглите за максимален обем
5 | Хайлайтър молив за очи:
2 върха – за дневен и вечерен грим. Нежно розово и блестящо бяло-зелено.



20603 | 33,90 лв. | 100 мл |

20601 | 33,90 лв. | 100 мл |

20602 | 41,90 лв. | 32,90 лв. | 100 мл |

1 | Aloe Vera 
Отпускащ термолосион:

LR ALOE VIA предлага 
разностранна грижа: 
Термолосионът загрява и 
отпуска приятно, Гел-
концентратът хидратира и 
охлажда, а Кремът с 
прополис ви помага при 
леки наранявания.

ПОДГОТВЕТЕ СЕ ЗА СЕЗОНА НА ОТКРИТО
Пролетта означава ново начало, нов живот, добро настроение и положителни 
емоции. Първите топли слънчеви лъчи, приятните температури и 
разцъфтяващата природа събуждат желанието ви за нови начинания. С 
експертите за специална грижа от LR ALOE VIA сте перфектно подготвени.

СЪВЕТ:

2 | Aloe Vera 
Хидратиращ гел-концентрат:

3 | Aloe Vera 
Защитаващ крем с прополис:

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

Освежаващ гел за раздразнена, нуждаеща 
се от хидратация кожа с 90% гел Алое 
Вера.

Затоплящ и подхранващ кожата лосион 
при мускулни схващания с 45% гел Алое 
Вера и натурални етерични масла.
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45 %
АЛОЕ ВЕРА

79 %
АЛОЕ ВЕРА

90 %
ALOE VERA

ПРОЛЕТНА
ХИТ ЦЕНА

За всеки продаден Aloe Vera 
Защитаващ крем с прополис 
през март LR дарява по 2 лв. 
на LR Global Kids Fund.

2 ЛВ. 
ДАРЕНИЕ



Модерен аксесоар: 
привличаща вниманието 
гривна с истински кристал 
Swarovski.

НОВО & 
ЛИМИТИРАНО
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35 %
АЛОЕ ВЕРА

35 %
АЛОЕ ВЕРА

30 %
АЛОЕ ВЕРА

69036 | 79,90 лв. |

20610 | 20,90 лв. | 17,50 лв.  | 75 мл | (23,33 лв. за 100 мл) |

20631 | 22,50 лв. | 18,90 лв. | 100 мл |

27517 | 19,90 лв. | 16,50 лв. | 100 мл |

НЕКА КОЖАТА И РЪЦЕТЕ ВИ ЗАБЛЕСТЯТ

Aloe Vera и Swarovski… Две истински класики.

Продуктите за грижа за тялото LR ALOE VIA снабдяват кожата от главата до 
петите с богата хидратация благодарение на Алое Вера. Обърнете 
специално внимание на грижата за ръцете – стилната гривна Swarovski 
изглежда още по-перфектно върху подхранени и кадифенонежни ръце.

1 | Гривна с кристал Swarovski®:
Верижка от 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

Ексклузивен дизайн от LR | 

2 | Aloe Vera Нежен крем за ръце:
Бързо попиващ крем за ръце. С 35% гел Алое Вера и биоекстракт от невен.
3 | Aloe Vera Нежен крем за лице и тяло:
Богат крем за тяло с 35% гел Алое Вера и биоекстракт от магнолия.
4 | Aloe Vera Възстановяващ крем за стъпала:
Въстановяващ крем за сухи и загрубели стъпала   с 30% гел Алое Вера и биоекстракт от магнолия.



ЛР 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.

Ко
д:

  9
53

70
-2

27

BG

83 %
АЛОЕ ВЕРА

20625 | 65,50 лв. | 2 x 400 мл | (8,19 лв. за 100 мл)

20625   

65,50 лв.

87,80 лв.Сума на единичните цени

Промоционална 
цена за комплект

ВАШИЯТ ПЕРФЕКТЕН СПЪТНИК 
ВЪВ ВСИЧКИ СЛУЧАИ

Aloe Vera Бързо действащ спрей за спешна помощ, двоен комплект:

СПЕСТЯВАТЕ С КОМПЛЕКТА25%
Aloe Vera Бързо действащ 
спрей за спешна помощ,
двоен комплект

За всеки продаден двоен 
комплект Aloe Vera Бързо 
действащ спрей за спешна 
помощ през март LR дарява 
по 2 лв. на LR Global Kids Fund.

2 ЛВ. 
ДАРЕНИЕ


