ПЛАЖЕН СТИЛ
ЗА КОСАТА
КАРИБСКО УСЕЩАНЕ –
ВИНАГИ ДО ВАС

ДЕТОКС МАСКА
ЗА СИЯЙНО
КРАСИВА КОЖА
НОВО

* Валиден до септември 2019 г.

НОВО

ОТКРИЙТЕ

МАГИЧЕСКАТА

МАСКА
ЗА СИЯЙНО

КРАСИВА
КОЖА НА ЛИЦЕТО

ЗА ИЗБИСТРЕН
И СИЯЕН
ЛЕТЕН ТЕН

Искате да опознаете впечатляващи метрополиси, но и да
запазите сияйно красивата си кожа? Сега е много лесно!
В големите градове въздухът е силно замърсен и това
неминуемо се отразява и на кожата ви. Затова Aloe Vera
Магическата бълбукаща маска е идеалният спътник
за градски екскурзии и обиколки на забележителности
по света! Екстрактите от джинджифил и моринга
премахват мъртвите клетки и замърсяванията от
околната среда и предпазват от повторно натрупване
на замърсявания, създавайки ефект, подобен на този
на лотоса. Детоксикация, хидратация и бълбукащ
ефект в един продукт! Препоръчително е да нанасяте
маската вечер върху предварително почистено лице (без
да масажирате). Оставете 5-10 минути да подейства
и изплакнете обилно. Кожата ви ще бъде интензивно
витализирана: можете да го видите, усетите и чуете!

Бълбук
а и по
щипва
толков
а прия
тно!

ПЪТУВАНЕ В ГОЛЕМИ ГРАДОВЕ

LR ALOE VIA Aloe Vera Магическа бълбукаща маска

СИЛНО ТРИО ЗА ОПТИМАЛНО ПОЧИСТВАНЕ

ALOE VERA КОМПЛЕКТ ЗА
ПОЧИСТВАНЕ НА ЛИЦЕТО
ЕЖЕДНЕВНА ПРОГРАМА
Почиствайте лицето си всеки ден от замърсяванията и грима с
Балансиращото почистващо мляко. След това тонизирайте и
освежавайте кожата с Избистрящия тоник за лице.

Премахвайте мъртвите клетки и замърсяванията
от околната среда 1-2 пъти седмично с Aloe Vera
Магическата бълбукаща маска.
1 | Aloe Vera Комплект за почистване на лицето | 20798 | 76,90 лв. | Комплектът включва: Избистрящ тоник за лице (200 мл),
Балансиращо почистващо мляко (200 мл) и Aloe Vera Магическа бълбукаща маска (50 мл)
2 | Aloe Vera Магическа бълбукаща маска | 20789 | 39,90 лв. | 50 мл | (79,80 лв. за 100 мл) |
Почиства в дълбочина, премахва натрупаните по кожата замърсяванията от околната среда. Почиства и регенерира кожата, за да й придаде по-красив и сияен вид.
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ПАРИЖ

DÉJÀ VU?
Пон Ньоф („Новият мост“):
Направете като всички влюбени и
„заключете“ любовта си с катинар на
прочутия мост!
Айфеловата кула: Особено през
нощта, когато е осветената със
светлини, е изключително
романтична и впечатляваща.
Монмартър: Седнете по залез
слънце на стъпалата на базиликата
Сакре кьор и се насладете на
грандиозната гледка над Париж!

О-ля-ля…

Истинска
романтика в
града
на любовта!
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LR Classics DELUXE Аромати

BIENVENUE À PARIS!

Тествайте тук
новите аромати и се
влюбете завинаги в
Париж!

Изживейте незабравим летен уикенд в града на висшата
мода и на изкуството „да знаеш да живееш“ (savoir-vivre)!
С аромати, които са толкова романтични, вълнуващи и
носещи усещане за шик и лукс, какъвто е и изумителният
Париж.

PARIS ЗА НЕГО

е романтичен и много
мъжествен аромат
с лимон, жасмин,
кедрово дърво и мускус.
Кой би могъл да му
устои?

PARIS ЗА НЕЯ

е прелестна композиция
от бергамот, божур,
сандалово дърво и
карамел. Едновременно
романтичен и
изкусителен!

НОВО &

ЛИМИТИРАНО!

1 | LR Classics DELUXE PARIS for her | Парфюм: 3295-130 | 38,50 лв. | 50 мл.
2 | LR Classics DELUXE PARIS for him | Парфюм: 3295-165 | 38,50 лв. | 50 мл.
3 | LR Classics DELUXE PARIS – Комплект от 2 парфюма (свободен избор) |
30293 | 63,90 лв. | 2 x 50 мл.
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АВСТРАЛИЯ

НОВО &

ЛИМИТИРАНО!
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Aloe Vera Salt Water Wave Спрей за коса

УСЕЩАНЕ ЗА ЛЯТО
В КОСИТЕ!

Активната ваканция в рая за сърфистите
е точно за вас? Тогава стилизирайте косата
си в небрежни вълни за страхотна визия,
носеща целувката на слънцето, вятъра
и морето! Спреят за коса LR ALOE VIA
Aloe Vera Salt Water Wave осигурява матов
завършек, приятна текстура и огромен
обем – за прическа сякаш създадена от
морето. Освен това Алое Вера хидратира
косата и я защитава от изсушаване и
увреждане от топлината.

Небрежна плажна визия
Напръскайте спрея върху влажна коса и
небрежно я намачкайте с ръце.

Оформени вълни
Напръскайте спрея върху влажна коса,
навийте отделните кичури и оставете
косата да изсъхне на въздух или
изсушете с дифузер.

ки бриз
с
р
о
м
ж
е
в
С
за косата!

ИЗТОЩЕНА ОТ СЛЪНЦЕТО КОСА?
След дълъг ден на плажа изтощената
коса става отново гладка, мека и блестяща
благодарение на системата за грижа за косата
LR ALOE VIA Nutri-Repair със 7 подхранващи масла.

1 | Aloe Vera Salt Water Wave Спрей за коса | 26064 | 19,90 лв. | 200 мл | (9,95 лв. за 100 мл) | За оформяне на модерни вълни в косата в плажен стил.
2 | Aloe Vera Nutri-Repair Комплект за грижа за косата | 20763 | 73,90 лв. | Комплектът включва: Шампоан (200 мл), Балсам (200 мл), Маска (200 мл) | Подхранва,
укрепва и възстановява косата. Защитава от накъсване.
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МАЙОРКА

Хайде на
е
плажа да с
порадваме
то!
на слънце

ДА

Добрата слънцезащита е
задължителна част от
багажа за ваканцията!
Слънцезащитната серия
на LR ALOE VIA предлага
подходящи продукти за
цялото семейство.

Кожата ви
чувствителна ли е
към слънцето?

НЕ
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Време е за безгрижни
летни дни на найкрасивите плажове на
Средиземноморието.
Наслаждавайте им се с
лесна и практична
слънцезащита!

SPF

20

Лекият,
водоустойчив
гел-крем защитава
кожата от UVA и
UVB лъчите.
С 40 % гел Алое
Вера подхранва,
охлажда и
хидратира
интензивно.

30

50

Водоустойчивият
лосион надеждно
защитава кожата
от UVA и UVB
лъчите.
С 40% гел Алое
Вера хидратира
интензивно и
запазва кожата
мека и нежна.

Водоустойчивият
крем надеждно
защитава и
деликатната кожа
на децата от UVA
и UVB лъчите.
С 40% гел Алое
Вера хидратира
интензивно,
подхранва и
прави кожата
много мека.

ЗА ТЕЗИ, КОИТО
СЕ ГРИЖАТ ЗА
КРАСОТАТА СИ –
ЗАЩИТА ЗА
ЛИЦЕТО И
ДЕКОЛТЕТО

20

Защитава силно
чувствителните
зони на лицето и
деколтето от UVA и
UVB лъчите и така
ги предпазва от
преждевременно
стареене.
С 40% гел Алое
Вера осигурява
интензивна
хидратация и
подхранване.

За активните
с вече леко
потъмняла
кожа

30

За всички:
Гел-крем
за след
слънце!

SPF

КОИТО ВЕЧЕ ИМАТ

ТЕН

ЗА ВЛЮБЕНИТЕ
В СЛЪНЦЕТО С
ЧУВСТВИТЕЛНА
КОЖА И ЗА ДЕЦА

SPF

СЛЪНЦЕТО,

ЗА
НАСЛАЖДАВАЩИТЕ
СЕ НА СЛЪНЦЕТО,
КОИТО ВЕЧЕ ИМАТ
ЛЕК ТЕН

SPF

ПОКЛОННИЦИТЕ НА

SPF

ЗА

Лекият, водоустойчив
спрей надеждно ви
защитава от UVA и
UVB лъчите при
всички ваши
активности. С 30% гел
Алое Вера едновременно
хидратира, охлажда и
подхранва кожата.

Лекият, охлаждащ
гел-крем хидратира
и регенерира
кожата след
слънчеви бани със
70% гел Алое Вера и
масло от шеа.

1 | Aloe Vera Слънцезащитен гел-крем | 23075 | 35,90 лв. | 100 мл | SPF 20 | Лек гел-крем за вече потъмняла кожа.
2 | Aloe Vera Слънцезащитен лосион | 23071 | 36,50 лв. | 100 мл | SPF 30 | Лосион за леко потъмняла кожа.
3 | Aloe Vera Слънцезащитен крем | 23072 | 56,50 лв. | 75 мл | (75,33 лв. за 100 мл) | SPF 50 | Крем за светла, чувствителна кожа и за деца.
4 | Aloe Vera Слънцезащитен крем против бръчки | 23074 | 44,90 лв. | 50 мл | (89,80 лв. за 100 мл) | SPF 20 | Крем за чувствителните зони като лицето и деколтето.
5 | Aloe Vera Слънцезащитен спрей active | 23073 | 44,90 лв. | 125 мл | (35,92 лв. за 100 мл) | SPF 30 | Лек спрей за леко потъмняла кожа.
6 | Aloe Vera Гел-крем за след слънце | 23070 | 35,90 лв. | 200 мл | (17,95 лв. за 100 мл) | Лек, охлаждащ крем за тялото.
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МАЙОРКА

ОТКРИЙТЕ ТАЙНИ
КЪТЧЕТА

Открийте самобитната Майорка и се
насладете на истинско
средиземноморско усещане далеч от
масовия туризъм.
Наемете джип и се разходете из
околностите, за да откриете малки
скрити заливчета. Ще бъдете изумени
колко невероятно красив е островът!

канцията?

и през ва
и спътниц

рфектн
Вашите пе
ОЕ ВЕРА!
Л
А
с
а
ж
и
Гр

Aloe Vera Грижа за кожата

ГОТОВИ ЗА ВАКАНЦИЯТА!
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Страхотни летни тоалети, новият бански,
слънцезащитен крем – със сигурност са в багажа ви
за ваканцията. Но не забравяйте да се подготвите и
в случай на слънчево изгаряне, ухапване от насекоми
или други кожни проблеми. С продуктите за грижа
от LR ALOE VIA винаги сте добре подготвени!

Триото за грижа
за естествено
красива кожа на
лицето. Нежен
дневен, нощен
и околоочен
крем с богато
съдържание на
Алое Вера за всеки
тип кожа и за
всяка възраст.
Останали сте
твърде дълго
време на слънце?
Кожата ви пламти,
сърби и е
зачервена?
Практичният спрей
веднага охлажда и
успокоява кожата с
83% Алое Вера и 12
билкови есенции.

Дарете на кожата си
прилив на свежест
през лятото! Лекият
гел-крем осигурява
силна хидратация,
която веднага
прониква в кожата,
без да я омазнява!

ВАШИТЕ

Грижи се за
приятно усещане
за свежест дори и
в най-големите
горещини и
надеждно ви
защитава от
неприятната
миризма.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ
продукти за
лятната почивка!
Особено за тези,
които обичат
да ходят боси:
подхранване
и грижа за
загрубелите и
напукани ходила
след разходките по
плажа, за да бъде
кожата отново
мека и нежна!

1 | Aloe Vera Освежаващ гел-крем | 20679 | 45,90 лв. | 50 мл | (91,80 лв. за 100 мл) | Лека, бързо попиваща сорбе-текстура за лицето
2 | Aloe Vera Бързо действащ спрей за спешна помощ | 20600 | 43,90 лв. | (109,75 лв. за 1000 мл) | 400 мл | Лек спрей за цялото тяло.
3 | Aloe Vera Комплект за грижа за лицето | 20707 | 124,90 лв. | Комплектът включва: Дневен крем · 50 мл | Нощен крем · 50 мл | Околоочен крем · 15 мл.
4 | Aloe Vera Защитаващ рол-он дезодорант | 20643 | 13,50 лв. | 50 мл | (27,00 лв. за 100 мл) | Нежна защита против изпотяване без алкохол.
5 | Aloe Vera Възстановяващ крем за стъпала | 27517 | 19,90 лв. | 100 мл | Бързо попиващ крем за сухи и загрубели стъпала.
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КАРИБИТЕ

ЛЕДЕНОСТУДЕНА
СВЕЖЕСТ!

Къде е най-добре
да съхранявате спрея?

В ХЛАДИЛНИКА.
За наистина
охлаждащо
освежаване!

НОВО &

ЛИМИТИРАНО:
ВАРИАНТ КОКОС!
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LR ALOE VIA Aloe Vera Хидратиращ
спрей за лице и тяло „to go“ Кокос

ПРИЯТНО ОСВЕЖАВАНЕ
ПО ВСЯКО ВРЕМЕ

Мечтаете за тюркоазено море, бели плажове и кокосови
палми? Насладете се на усещането за почивка на Карибите!
Освежаващият спрей за лице и тяло с 50% Алое Вера и био
кокосова вода хидратира силно и глези сетивата с екзотичен
аромат на кокос. Където и да се намирате, където и да ви се
иска да бъдете…

Перфек
тно
освежав
ане, ког
ато
сте в дв
ижение
!

Приложение: За допълнителна доза хидратация напръскайте
финия спрей от около 20 см разстояние върху кожата. Попива
веднага и може да се нанася и върху грим.

1 | Aloe Vera Хидратиращ спрей за лице и тяло„to go“ Кокос | 20790 | 19,90 лв. | 100 мл | Прилив на свежест, когато сте в движение или имате нужда. Охлажда и
витализира кожата.
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СЕН ТРОПЕ

LR ZEITGARD Beauty Diamonds Anti-аge Масла

ЛУКСОЗНИ МАСЛА ЗА КРАСИВ
И ОЗАРЕН ЛЕТЕН ТЕН

Чувствайте се като богиня на Лазурния бряг! Поглезете
потъмнялата си от слънцето кожа с луксозни аnti-аge масла.
Така можете да противодействате на първите признаци
на стареене на кожата, които се появяват и в следствие на
слънчевите лъчи. Луксозното масло за тяло LR ZEITGARD
Beauty Diamonds гали кожата и сетивата благодарение на
ефективния Tri-Complex от богати масла, регенериращи
витамини и усъвършенстващ повърхността на кожата
екстракт от горчив джинджифил. За младежко излъчване,
което можете да видите и усетите! А благодарение на
Озаряващото масло за лице LR ZEITGARD Beauty Diamonds
с 6 масла и избрани витамини лицето ви засиява с младежка
красота. Чувствайте се като дама на Сен Тропе!

1 МАСЛО ЗА ТЯЛО –
3 ПРИЛОЖЕНИЯ:
Чисто масло за гладка, мека и сияйна
кожа

е
Чувствайте с
кси!
красиви и се

ПОДАРЪК
към всеки комплект:
1 ZEITGARD калъф

Масажирайте върху кожата всеки ден след душ с
кръгови движения и оставете за кратко да подейства.

Масло за обогатяване на любимите ви
продукти
За обогатяване на грижата добавете няколко капки от
маслото към душ-гела, лосиона или крема си за тяло.
Смесете двата продукта върху дланта си и нанесете
както обикновено.

Като маслен скраб за изглаждане и
подхранване на кожата

Смесете няколко помпички от маслото с малко захар
и нежно масажирайте тялото си със сместа. След това
отмийте с хладка вода.

ПОЧИСТВАНЕ
ОТ ВИСОК КЛАС

или

LR ZEITGARD 1 Cleansing System
почиства порите в дълбочина и
премахва мъртвите клетки и по
този начин подготвя оптимално
кожата за безупречен тен.

1 | Beauty Diamonds Озаряващо масло за лице | 28314 | 83,90 лв. | 30 мл | (279,67 лв. за 100 мл) | Богата комбинация от 6 масла (арган, авокадо, жожоба, макадамия,
бадем и гроздови семки) и избрани витамини подхранва, регенерира и защитава кожата.
2 | 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 (от
макадамия, бадем, авокадо, соя и течно масло от шеа), регенериращи витамини и екстракт от горчив джинджифил, който усъвършенства повърхността на кожата.
3 | Beauty Diamonds Комплект с масло за лице и масло за тяло | 28316 | 132,90 лв. | Комплектът включва: Beauty Diamonds Озаряващо масло за лице (30 мл)
с комбинация от 6 масла и ценни витамини и Beauty Diamonds Луксозно масло за тяло с Tri-Complex (125 мл).
4 | Cleansing System Комплект Classic | 70036 | 419,90 лв. |Комплектът включва: LR ZEITGARD 1, 1 x четка с по-твърди влакна, 1 x почистващ продукт All Skin Types –
за нормална кожа |125 мл | ПОДАРЪК: LR ZEITGARD калъф.
5 | Cleansing System Комплект Soft | 70037 | 419,90 лв. | Комплектът включва: LR ZEITGARD 1, 1 x четка с меки влакна, 1 x почистващ продукт Sensitive Skin –
за чувствителна кожа | 125 мл | ПОДАРЪК: LR ZEITGARD калъф.
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НОВО &

ЛИМИТИРАНО!
СЕГА И ЗА
ТЯЛОТО!
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ВКЪЩИ Е НАЙ-ХУБАВО

Свещ Citronella

ВАШИЯТ РАЙ
Е ТУК И СЕГА!

Нямате време, възможност или
просто желание за пътуване? Тогава
превърнете балкона или терасата
си в личен оазис! Създайте приятна
атмосфера с ароматната свещ, която е
и изключително практична, тъй като
прогонва комарите и другите досадни
насекоми. За да се радвате на спокойни
летни вечери под звездите...

След и
згаря
можете нето на свещ
т
златис да използват а
тата ку
е
пичка
стилен
к
а
аксесо
ар за д то
ома!*

1 | Golden Guardian – Свещ Citronella | 40047 | 49,90 лв. | Тегло на восъка: 400 г |
Аромати: портокал, евкалипт, мента и лимонена трева. Стилната свещ създава уютна
атмосфера на балкона или терасата. Ароматът й прогонва комарите и другите досадни
насекоми. В подаръчна опаковка. Продължителност на горене: 35–40 часа.
*Не е подходяща за хранителни продукти.
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ИБИСА

Очаровайте всички
с блясъка си!

ПОДАРЪК

НОВО &

ЛИМИТИРАНО!

Бъдете красиви като
гръцки богини!
ки
Към все
кт ви
компле
аме
подаряв ична
козмет
стилна
модерен
в
а
к
ч
и
т
чан
цвят
златист

НОВО &

ЛИМИТИРАНО!

ПОДАРЪК

1 | Комплект Sarkling Princess | 10443 | 59,90 лв. | Комплектът включва: Extreme Volume Спирала – Absolute Black (11 мл) + Сенки за очи Rose ’n’ Grey (2 x 1,25 г) + Блестящо
червило – Crystal Mauve (1,6 г) + True Colour Лак за нокти Rose Gold Metallic (5,5 мл) | ПОДАРЪК: козметична чантичка в златисто.
2 | True Colours Лак за нокти Rose Gold Metallic | 10342-58 | 12,90 лв. | 5,5 мл | Перфектна покривност, наситен цвят, брилянтен блясък с металически частици. Дълготраен.
3 | Комплект Greek Goddess | 10444 | 59,90 лв. | Комплектът включва: Extreme Volume Спирала – Absolute Black (11 мл) + Сенки за очи Gold ’n’ Bronze (2 x 1,25 г) + Блестящо
червило – Crystal Rose (1,6 г) + True Colour Лак за нокти Gold Metallic (5,5 мл) | ПОДАРЪК: козметична чантичка в златисто.
4 | True Colours Лак за нокти Gold Metallic | 10342-57 | 12,90 лв. | 5,5 мл |
Перфектна покривност, наситен цвят, брилянтен блясък с металически частици. Дълготраен.
5 | Плажна чанта | 40186 | 49,90 лв. | Принт с летни мотиви. 100% памук. Здрав брезентов плат. Размери: около 42 x 40 x 10 см. Дължина на дръжките: около 95 см.
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НОВО &

ЛИМИТИРАНО:
ПРАЗНУВАМЕ
ЖИВОТА!
С тази модерна плажна чанта
със сигурност ще привлечете
погледите! Тя е удобна също и за
пазар и може да бъде интересно
допълнение към визията ви за
вечерно лятно парти. А с летните
комплекти от LR COLOURS
създавате впечатляваща визия, с
която ще привличате погледите до
късно през нощта.
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ИБИСА

Aloe Vera Гелове за пиене

ТОВА Е ВКУСЪТ НА ЛЯТОТО!

Какво е почивката на Ибиса без легендарните плажни
партита! На фона на залязващото слънце и под звуците на
релаксираща музика освежаващите напитки са задължителни.
Опитайте нашите коктейли с Алое Вера – много вкусни, а
също и здравословни!

ене
Гел за пи
Aloe Vera
ен:
за всеки д 1
вно
здравосло
и вкусно!

ПОПУЛЯРНИ МЕСТА
В ИБИСА:
В неделя вечер богатите и красивите
празнуват в клуб Blue Marlin на плажа
Cala Jondal с хаус и техно музика.
В Cova Santa (във вътрешността на
острова между Сант Йорди и Сант
Йосеп) е създаден гурме ресторант в
стара пещера. Тук тези, които диктуват
модата, празнуват под открито небе, а
в по-късните часове – в пещерата.

Aloe Vera Гел за пиене
Intense Sivera:

За общото благосъстояние
30 мл
Aloe Vera Гел за пиене
Intense Sivera
Стрък мента
10 мл
Сок от лайм
160 мл
Битер лимон
100 мл
Вода + кубчета лед

Aloe Vera Гел за пиене
с вкус на праскова
Без захар за тези, които
се грижат за фигурата си²
30 мл
Aloe Vera Гел за пиене
с вкус на праскова
110 мл
Сок от ананас
120 мл
Сок от портокал
20 мл
Кокосово мляко
20 мл
Сок от лайм

Aloe Vera Гел за пиене
„Традиционен с мед“:
Подобрява енергийния метаболизъм
и укрепва имунната система1.

30 мл
Aloe Vera Гел за пиене
„Традиционен с мед“
100 мл
Сок от червена
боровинка
100 мл
Сок от нар
Стрък мента
70 мл
Вода + кубчета лед

1 | Aloe Vera Гел за пиене Intense Sivera | 80800 | 74,90 лв. | 1000 мл | Специалистът за общото благосъстояние: 90 % гел от листата на Алое Вера,
7 % мед, с екстракт от коприва.
2 | Aloe Vera Гел за пиене с вкус на праскова | 80750 | 65,90 лв. | 1000 мл | Без захар за грижа за фигурата: 98% гел от листата на Алое Вера,
без добавена захар (информация за диабетици: само 0,054 ХЕ), 100% витамин C за дневна доза.
3 | Aloe Vera Гел за пиене „Традиционен с мед“ | 80700 | 65,90 лв. | 1000 мл | Формулата е по оригиналната рецепта на отец Романо Заго: 90 % гел от листата на
Алое Вера, 9 % мед, 75 % витамин C1 за дневна доза.
Съдържащият се в Aloe Vera Геловете за пиене витамин C се грижи за нормален енергиен метаболизъм и нормална функция на имунната система.
Алое Вера съдържа естествена захар.
от препоръчителните стойности за дневен прием.
** Тъй като се грижим за околната среда, постепенно започваме да доставяме Aloe Vera Геловете за пиене без допълнителните пластмасови капачки.
В зависимост от времето на поръчката е възможно да получите вашия следващ Гел за пиене по този начин.
1
2
*
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ШРИ ЛАНКА

LR LIFETAKT 5in1 Beauty Elixir

КРАСОТАТА
ВЕЧЕ НЕ Е ТАЙНА!

Искате да изглеждате млади и красиви като след
интензивна аюрведа терапия? Вземете вашия
еликсир за красота 5in1 Beauty Elixir – независимо
дали сте вкъщи или на почивка! Иновативният
еликсир съдържа цялата сила на съставки за
красотата с научно доказано действие и само с
една ампула на ден изпълнява цели 5 желания1 за
красота:
МЛАДЕЖКИ ВИД
ЧИСТА КОЖА
СТЕГНАТО ТЯЛО
СИЛНА КОСА
ЗДРАВИ НОКТИ
Открийте вашата „аюрведа за изпът“ –
за истинска красота отвътре!

а отпускаща
Насладете се н
ото и ума!
почивка за тял
МОЖЕ ЛИ ДА НАПРАВИМ МАЛКО
ПОВЕЧЕ?

АЮРВЕДА
Шри Ланка – мечтаният остров в Индийския
океан – е смятана за люлката на аюрведа. В
основата на тази традиционна холистична уелнес
терапия са масажите с топли масла и горещи
камъни. Аюрведа действа като извор на
младостта – за да излъчвате спокойствие и
естествена красота.

Допълнете цялостната си програма за красота с
целенасочена външна грижа. Погрижете се за по-добре
оформен контур на тялото и по-стегната кожа на
корема, горната част на ръцете, бедрата и седалището с
Aloe Vera Комплекта за извайване на силуета. Към него
получавате и масажна ръкавица.
1 | 5in1 Beauty Elixir | 81030 | 289,90 лв. | (38,65 лв. за 100 мл) | 30 x 25 мл |
Уникалният двоен комплекс се грижи за младежка красота от главата до петите: Активният комплекс от 2,5 g колагенови пептиди, 50 mg хиалуронова киселина, мед, цинк
и 9 висококонцентрирани витамина активира процесите в организма, свързани с красотата1. Превантивният комплекс с гел Алое Вера и четири растителни екстракта
защитава от основните причини за стареене. Без подсладители, изкуствени оцветители, лактоза и глутен.
2 | 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 | ПОДАРЪК: масажна ръкавица
1

 иотин, цинк, витамин A, рибофлавин и ниацин допринасят за поддържане на нормалното състояние на кожата. Медта допринася за поддържане на нормалната пигментация на
Б
кожата. Витамин C допринася за нормалното изграждане на колаген за нормална функция на кожата. Медта допринася за поддържане на нормалното състояние на съединителната
тъкан. Биотинът и цинкът допринасят за поддържане на нормалното състояние на косата. Медта допринася за поддържането на нормалната пигментация на косата. Цинкът допринася
за поддържане на нормалното състояние на ноктите. 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. Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol; 27: 113–119. Значително намаляване на бръчките и повишена
концентрация на колагена в кожата след 4-седмично приложение. Резултатите са измерени при 100 жени на възраст между 45 и 65 г.
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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 и
лимитираните предложения в настоящото издание са валидни до
изчерпване на наличните количества.

Код: 95470-027

Вашият LR сътрудник:

BG

1 | Aloe Vera Box за специална грижа | 20650 | 83,90 лв. |
Комплектът включва: Крем с прополис · 100 мл,
Гел-концентрат · 100 мл, Спрей за спешна помощ в
удобен малък флакон · 150 мл.

