НОВО
ЛИМИТИРАНО МАСЛО
ЗА ТЯЛО

Перфектни идеи
за Великден –

силни пролетни
акценти

Усетете луксозната грижа
на маслата върху тялото си
Anti-аging масло за тяло
за кадифенонежна, млада кожа
Новото, лимитирано луксозно anti-aging масло за тяло LR ZEITGARD Beauty Diamonds глези
кожата и сетивата с формулата си с иновативен Tri-Complex и действа срещу признаците на
стареене. А за грижа за младежката красота на кожата на лицето, разбира се, продължавайте да
ползвате интензивно подхранващото Озаряващо масло за лице LR ZEITGARD Beauty Diamonds.

Богати масла за интензивна защита
от загуба на хидратация
Масло от макадамия, бадем, авокадо и соя и
течно масло от шеа укрепват липидната
бариера на кожата и я правят гладка, мека и
сияеща.
Регенериращи витамини
за изглаждаща anti-age грижа
Витамини A и E подхранват и регенерират
кожата, като я правят по-гладка и млада.
Екстракт от горчив джинджифил
за стягане и укрепване на кожата
Натуралният екстракт от горчив
джинджифил помага за намаляване на
съдържанието на мазнини в клетките и
стимулира производството на колаген и
еластин, за да бъде кожата по-стегната.

За лице

20 %

За тяло

СПЕСТЯВАТЕ С КОМПЛЕКТА

1 | Beauty Diamonds
Комплект с масло за лице и масло за тяло
Сума на единичните цени
Промоционална цена за комплект

28316

167,80 лв.

132,90 лв.

1 | Beauty Diamonds Комплект с масло за лице и масло за тяло: 28316 | 132,90 лв. |
Beauty Diamonds Озаряващо масло за лице с комбинация от 6 масла и избрани витамини и Beauty Diamonds Луксозно
масло за тяло с Tri-Complex.
2 | Beauty Diamonds Озаряващо масло за лице: 28314 | 83,90 лв. | 30 мл | (279,67 лв. за 100 мл)|
Богата комбинация от 6 масла с натурален произход (арганово, от авокадо, от жожоба, от макадамия, бадемово,
от гроздови семки) и избрани витамини подхранва, регенерира и защитава кожата.
3 | Beauty Diamonds Луксозно масло за тяло с Tri-Complex: 28315 | 83,90 лв. | 125 мл | (67,12 лв. за 100 мл) |
Подхранва кожата с Tri-Complex от богати масла, регенериращи витамини и екстракт от горчив джинджифил,
който усъвършенства повърхността на кожата.

НОВО
ЛИМИТИРАНО МАСЛО
ЗА ТЯЛО
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Подарете
ароматни
пътешествия
Пъстър букет от
аромати за Нея и Него
Хавай, Санторини или Монако?
Подарете ароматно пътешествие за
Великден, за рожден ден или просто
така без повод… Донесете радост
на някого със страхотен аромат или
направете подарък на себе си.
Ароматите карат красивите спомени да
оживяват и изразяват емоции.
С LR Classics – за Нея или за Него – всеки
ден може да се отправяте на ново
вълнуващо ароматно пътешествие.

LR CLASSICS АРОМАТЕН КОМПЛЕКТ 2+1: 30058 | 69,00 лв. |
Дамски аромати: 01 | LR CLASSICS HAWAII Парфюм: 3295-106 | 50 мл. 02 | LR CLASSICS SANTORINI Парфюм: 3295-220 |
50 мл. 03 | LR CLASSICS MARBELLA Парфюм: 3295-124 | 50 мл. 04 | LR CLASSICS VALENCIA Парфюм: 3295-126 | 50 мл.
05 | LR CLASSICS LOS ANGELES Парфюм: 3295-127 | 50 мл. 06 | ANTIGUA Парфюм: 3295-223 | 50 мл.
Мъжки аромати: 07 | LR CLASSICS BOSTON Парфюм: 3295-162 | 50 мл. 08| LR CLASSICS SINGAPORE Парфюм: 3295-151 |
50 мл. 09 | LR CLASSICS MONACO Парфюм: 3295-259 | 50 мл. 10 | LR CLASSICS STOCKHOLM Парфюм: 3295-260 | 50 мл.
11 | LR CLASSICS NIAGARA Парфюм: 3295-261 | 50 мл.

2АКЦИЯ
+1
СВОБОДЕН ИЗБОР
НА КОМБИНАЦИИ

С КОМПЛЕКТА

СПЕСТЯВАТЕ

LR Classics
Ароматен комплект 2+1

30058

Любим парфюм · 50 мл
Любим парфюм · 50 мл
Любим парфюм · 50 мл

34,50 лв.
34,50 лв.
Подарък
103,50 лв.

Сума на единичните цени
Промоционална цена за комплект

69,00 лв.
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Експлозивна енергия
Вашите експерти за по-голяма работоспособност
LR LIFETAKT Mind Master стимулира работоспособността и ефективността1,2 и защитава клетките от
оксидативен стрес3. Така можете спокойно да се наслаждавате на великденските празници.
Ако случайно обаче напрежението ви дойде в повече, LR LIFETAKT Mind Master Extreme
осигурява бърз прилив на енергия4. Директно, интензивно, ефективно. Просто максимална
ефективност в практичен формат – изцяло без захар.

4+1

ПОДАРЪК

С КОМПЛЕКТА

СПЕСТЯВАТЕ

Mind Master Комплект
4 + 1 ПОДАРЪК
Свободен избор на варианти
Сума на единичните цени

80935

164,50 лв.

131,60 лв.

Промоционална цена за комплект

1 | Mind Master Extreme: 80980 | 64,90 лв. | 35 г / 14 стика по 2,5 г | (185,43 лв. за 100 г) |
Бърз прилив на енергия благодарение на витамини от група B и кофеин4 от гуарана. Ефективни антиоксиданти защитават
от оксидативен стрес3. Алое Вера на прах подпомага общото благосъстояние.
2 | Mind Master Комплект 4 + 1: 80935 | 131,60 лв. | 5 x 500 мл | (52,64 лв. за 1000 мл) |
Повече умствена и физическа ефективност1,2 благодарение на витамини от група В и желязо. Защитава от оксидативен
стрес3. Гел от листата на Алое Вера подпомага общото благосъстояние.
1
2
3
4

Витамин B12 и желязото допринасят за нормален енергиен метаболизъм и за намаляване на умората и изтощението.
Витамин B12 допринася за нормална функция на нервната система.
Тиамин, витамин В6 и витамин В12 в Mind Master допринасят за нормална психическа функция.
Витамин E в Mind Master и в Mind Master Extreme допринася за защита на клетките от оксидативен стрес.
Съдържащият се в гуараната кофеин в Mind Master Extreme помага за повишаване на бдителността и концентрацията и за
повишаване на издръжливостта.
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Чувствайте се
винаги добре
Грижа за вашето
благосъстояние
СЪВЕТ

Проветрявайте
редовно! При
пролетните температури
свежият въздух е особено
благотворен. Ако помещението
не е добре проветрено, това
може да ни направи сънливи.

За да изживявате пролетта с пълни сили, ще ви помогне
LR LIFETAKT Pro Balance. Той допринася за намаляване
на умората и отпадналостта1 и за възстановяване
на алкално-киселинния баланс2. А за двойна доза
благосъстояние през пролетта се грижи двойният
комплект LR LIFETAKT Colostrum Liquid.

21 %

СПЕСТЯВАТЕ С КОМПЛЕКТА
80363

Colostrum Liquid, двоен комплект
Сума на единичните цени
Промоционална цена за комплект

177,80 лв.

139,90 лв.

1 | Pro Balance Таблетки: 80102 | 72,90 лв. | 360 Таблетки / 252 г | (28,93 лв. за 100 г) |
Доставя на организма ценни алкални минерали и микроелементи за вътрешния баланс и помага за намаляване
на умората и отпадналостта2.
2 | Colostrum Liquid, двоен комплект: 80363 | 139,90 лв. | 2 x 125 мл | (55,96 лв. за 100 мл) |
Съдържа 100 % течна коластра и е чист натурален продукт, съдържащ коластра.
1
2

Магнезият в Pro Balance допринася за намаляване на умората и отпадналостта.
Магнезият в Pro Balance допринася за поддържане на електролитния баланс.
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1 | Aloe Vera Гел за пиене Intense Sivera, троен комплект:
80823 | 204,90 лв. | 3 x 1000 мл | (68,30 лв. за 1000 мл) |
90% гел от листата на Алое Вера, 7% мед и екстракт от коприва за
общото благосъстояние.
2 | Super Omega Капсули, четворен комплект:
80144 | 254,70 лв. | 4 x 60 капсули / 100,8 г | (63,17 лв. за 100 г) |
Super Omega снабдява с есенциални мастни киселини EPA (630 мг) и
DHA (420 мг) и така допринася за нормална сърдечна функция1.
1

Super Omega съдържа EPA и DHA, които допринасят за нормална сърдечна
функция. Затова е необходимо да се приемат минимум 250 мг EPA и DHA на ден.

8%

СПЕСТЯВАТЕ С КОМПЛЕКТА

Aloe Vera
Гел за пиене Intense Sivera,
троен комплект
Сума на единичните цени
Промоционална цена за комплект

80823

224,70 лв.

204,90 лв.

Наслаждавайте
се на пролетта
Оптимални предпоставки,
за да сте жизнени и във форма
Останете във форма и се наслаждавайте
на пролетта. С 90% гел от листата на Алое
Вера в комбинация с екстракт от коприва и
7% мед Aloe Vera Гелът за пиене Sivera е силна
подкрепа за общото благосъстояние.
Super Omega е истински специалист за
здравето на сърцето1. Това е отлична
предпоставка за жизненост през пролетта!

С КОМПЛЕКТА

СПЕСТЯВАТЕ

Super Omega Капсули, комплект
3 + 1 ПОДАРЪК
Сума на единичните цени
Промоционална цена за
комплект

3 + 1 ПОДАРЪК

80144
339,60 лв.

254,70 лв.

От устойчив риболов
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ЗА КРАСОТА
ОТВЪН:
100% от участниците
в проучването
потвърждават, че имат
по-добро усещане за
кожата си*

1 | Комплект за извайвате на силуета: 27529 | 95,90 лв. |
Комплектът включва: Aloe Vera Оформящ гел за тяло, 200 мл и Aloe Vera Коригиращ крем за тяло, 200 мл, плюс масажна
ръкавица подарък | Специалисти за грижа за по-стегната и гладка кожа.
2 | 5in1 Beauty Elixir: 81030 | 289,90 лв. | 30 x 25 мл | (38,65 лв. за 100 мл) |
Активният комплекс от колагенови пептиди, хиалуронова киселина, мед, цинк и витамини активира процесите в
организма, свързани с красотата. В допълнение превантивният комплекс с гел Алое Вера и други растителни екстракти
защитава от основните причини за стареенето.
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.
* Изследване, проведено от институт Dermatest през март 2017 г., с 20 участници, използвали продукта ежедневно.
1
2

Останете млади
и красиви
Вашите специалисти
за младежка красота
от главата до петите
Бъдете красиви през пролетта! LR LIFETAKT
5in1 Beauty Elixir помага за вашата красота
отвътре, за да се радвате на младежки вид,
чиста кожа, стегнато тяло, силна коса и здрави
нокти1,2. И то само с 1 ампула на ден!
За външната грижа за кожата помага Aloe Vera
Комплектът за извайване на силуета, с който
кожата на корема, бедрата и седалището става
по-стегната и еластична.

Без подсладители,
изкуствени
оцветители,
лактоза и глутен!

СЪВЕТ

Разходките сред природата
имат много ползи. Помагат
за намаляване на стреса. Действат
подмладяващо за тялото и ума.
Допълнителният кислород стимулира
метаболизма. Лекият хлад стимулира
кръвоснабдяването и кожата придобива
свежа руменина.
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Бъдете просто перфектни
Всичко необходимо за изразителна визия
Празничен великденски обяд със
семейството? Вечеря с любимия човек?
Със сигурност искате да изглеждате
чудесно. Перфектният тен е първата
стъпка за красива визия. Фон дьо тенът,
основата и хайлайтърът от LR DELUXE
правят кожата ви гладка и равномерна.
Разбира се, важно е да имате правилните
похвати.
Акцентът за празника:
Изискана гривна в розово злато с
истински кристал Swarovski.

СЪВЕТ

Този модерен бляскав
аксесоар с истински
кристал Swarovski
гарантирано би
зарадвал всяка дама!

1 | Гривна с кристал Swarovski®: 69036 | 79,90 лв. |
Ексклузивен дизайн от LR | 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
2 | Perfect Wear Фон дьо тен: 11116-1 Porcelain | 11116-2 Light Beige | 11116-3 Beige | 11116-4 Dark Beige |
11116-5 Beige Noisette | 11116-6 Hazelnut | 64,90 лв. | 51,90 лв. | 30 мл | (173,00 лв. за 100 мл) |
Копринена текстура със средна покривност, която се слива оптимално с кожата.
3 | Хайлайтър молив: 11109-101 Porcelain | 11109-102 Ginger | 48,90 лв. | 38,90 лв. | 2,5 мл |
Вълшебен: кара всички следи от умора да изчезнат.
4 | Сияйна основа за грим: 11115 | 53,90 лв. | 42,90 лв. | 30 мл | (143,00 лв. за 100 мл) |
Коригира неравномерностите, удължава трайността на грима, намалява размера на порите.
5 | Perfect Smooth Компактен фон дьо тен:: 11117-101 Porcelain | 11117-102 Light Beige | 11117-103 Beige |
11117-104 Dark Beige | 11117-105 Beige Noisette | 11117-106 Hazelnut | 64,90 лв. | 51,90 лв. | 8,5 г | (610,59 лв. за 100 г) |
Кремообразен, компактен фон дьо тен с надграждаща, средна покривност – идеален за изпът.

СПЕСТЯВАТЕ

20 %
С ВСЕКИ ПРОДУКТ

2 | PERFECT WEAR ФОН ДЬО ТЕН

3 | ХАЙЛАЙТЪР МОЛИВ

Перфектният тен стъпка по стъпка:

5 | P ERFECT SMOOTH КОМПАКТЕН ФОН
ДЬО ТЕН

Стъпка 1:

Със Сияйната основа лесно изравнявате
неравномерностите.

Стъпка 2:

Нанесете фон дьо тена Perfect Wear –
така кожата ви ще изглежда гладка и
равномерна и без ефект „маска“.
Идеално решение, когато сте в движение:
Компактният фон дьо тен Perfect Smooth.

Стъпка 3:

С Хайлайтъра можете да прикриете
следите от умора и сенките под очите.

И вече имате безупречен тен.
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20 %
СПЕСТЯВАТЕ

1 | Почистваща пяна за лице: 10377 | 14,90 лв. | 11,90 лв. | 150 мл | (7,93 лв. за 100 мл) |
Богатата пяна нежно почиства кожата и премахва грима.
2 | Фон дьо тен с немазна формула: 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. | 25,90 лв. | 30 мл | (86,33 лв. за 100 мл) |
Средна покривност.
3 | Кремообразен фон дьо тен: 10060-1 Light Sand | 10060-2 Medium Sand | 10060-3 Light Caramel | 10060-4 Medium Caramel |
10060-5 Dark Sand | 10060-6 Dark Caramel | 32,50 лв. | 25,90 лв. | 30 мл | (86,33 лв. за 100 мл) |
Висока покривност и матиращ ефект до 12 часа.
4 | Коректор стик: 10062-1 Sun Shine | 10062-2 Light Beige | 10062-3 Dark Beige | 10062-4 Soft Moss |
17,50 лв. | 13,90 лв. | 2,5 г |
Лесен за нанасяне | С хидратиращо Алое Вера.
5 | Прахообразна пудра: 10064 | 32,50 лв. | 25,90 лв. | 15 г | (172,67 лв. за 100 г) |
Коприненолека текстура за естествена визия.

Пролетна свежест
и за грима
Базата за перфектен грим

Свежи като пролетта през целия ден – с продуктите LR COLOURS
за секунди създавате перфектната основа за впечатляващ грим.
Не забравяйте да почиствате лицето си вечер преди лягане, както
и сутрин след ставане. Леката Почистваща пяна LR COLOURS
нежно и същевременно цялостно почиства грима и оставя
приятно усещане за чиста кожа.

СПЕСТЯВАТЕ

20 %
С ВСЕКИ ПРОДУКТ

Безупречна основа – лесно е.
Стъпка 1:
Със съответния цвят на Коректора под
формата на стик прикривате сенките
под очите или зачервяванията.

Стъпка 2:
1 | Ф ОН ДЬО ТЕН С НЕМАЗНА
ФОРМУЛА

2 | К РЕМООБРАЗЕН ФОН ДЬО
ТЕН

3 | КОРЕКТОР СТИК

Ако се нуждаете от изключително
дълготрайна покривност, изберете
Кремообразния фон дьо тен. Ако искате
траен матов завършек със средна
покривност, заложете на Фон дьо тена с
немазна формула.

Стъпка 3:
За фиксиране на основата използвайте
Прахообразната пудра, която е
подходяща за всеки тон фон дьо тен.
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Цялостна грижа
Великденски подаръци за малки и големи
С висококачествените продукти от серията
LR ALOE VIA винаги се грижите за себе си и
за любимите си хора по най-добрия начин.
Мъжете получават пълна грижа по време
и след бръснене. А продуктите Aloe Vera
за бебето със силата на Алое Вера и ценни
растителни биоекстракти нежно и натурално
се грижат за деликатната бебешка кожа – без
парабени, минерални и парфюмни масла.

22 %

СПЕСТЯВАТЕ С КОМПЛЕКТА

1 | Aloe Vera Комплект за бебето

20318

Сума на единичните цени

68,70 лв.

Промоционална цена за комплект

61,90 лв.

Само сега

52,90 лв.

2 | С ПЯНА ЗА
БР ЪСНЕНЕ

ИЛИ

3 | С ГЕ Л ЗА
БР ЪСНЕНЕ

Гладка, подхранена кожа в 3 стъпки:
помощта на Aloe Vera Успокояващата
Стъпка 1: Скожата
пяна или гела за бръснене
получавате безупречно бръснене.

Vera Афтършейв балсамът
Стъпка 2: Aloe
хидратира и подхранва кожата след
бръснене.

Aloe Vera Анти-стрес кремът
Стъпка 3: Накрая
витализира и освежава кожата.

Комплектът е перфектният подарък за мъжете,
които държат на себе си.

25 %

СПЕСТЯВАТЕ С КОМПЛЕКТА

2 | Aloe Vera Комплект за грижа за мъжа I
или
3 | Aloe Vera Комплект за грижа за мъжа II

20424
20425

Сума на единичните цени

80,30 лв.

Промоционална цена за комплект

73,50 лв.

Само сега

59,90 лв.

1 | Aloe Vera Комплект за бебето: 20318 | 52,90 лв. |
Комплектът включва: Aloe Vera Baby Sensitive Измиващ лосион и шампоан, 250 мл & Aloe Vera Baby Sensitive Крем
против подсичане, 100 мл & Aloe Vera Baby Sensitive Крем за лице и тяло, 100 мл.
2 | Aloe Vera Комплект за грижа за мъжа I: 20424 | 59,90 лв. |
Комплектът включва: Aloe Vera Успокояваща кожата пяна за бръснене, 200 мл & Aloe Vera Афтършейв балсам,
100 мл & Aloe Vera Анти-стрес крем, 100 мл.
3 | Aloe Vera Комплект за грижа за мъжа II: 20425 | 59,90 лв. |
Комплектът включва: Aloe Vera Успокояващ кожата гел за бръснене, 150 мл & Aloe Vera Афтършейв балсам,
100 мл & Aloe Vera Анти-стрес крем, 100 мл.
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С грижа за кожата
Бърза помощ за вкъщи и за навън
Цялата регенерираща сила на Алое
Вера в една кутия! Три специалиста
от LR ALOE VIA, които подпомагат
естествената регенерация на
кожата: Защитаващ крем с прополис,
Хидратиращ гел-концентрат и Бързо
действащ спрей за спешна помощ.

35 %

СПЕСТЯВАТЕ

Aloe Vera
Box за специална грижа

20650

Сума на единичните цени

97,70 лв.

Промоционална цена за комплект

83,90 лв.

Само сега

62,90 лв.

Aloe Vera Box за специална грижа: 20650 | 62,90 лв. |
Aloe Vera Бързо действащ спрей за спешна помощ, 150 мл & Aloe Vera Защитаващ крем с прополис, 100 мл &
Aloe Vera Хидратиращ гел-концентрат, 100 мл.
ЛР Хелт Енд Бюти Систъмс ЕООД · 1784 София, България

Продажбата на продукти на LR се извършва от сътрудниците на LR.
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.

Код: 95370-327

Вашият LR сътрудник:

BG

