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лято,
слънце,
плажен
стил

Ново

Get itnow! 



57,90 лв.

57,90 лв.

28,90 лв.

200 мл (28,95 лв. за 100 мл)

27536   

200 мл (28,95 лв. за 100 мл)

27535   

20633   

250 мл (11,56 лв. за 100 мл)

Aloe Vera Оформящ
Гел за тяло

ОФОРМЕН
СИЛУЕТ!

Aloe Vera 2в1 Шампоан
за коса и тяло

ПОЧИСТВАНЕ
И ГРИЖА В ЕДНО

Aloe Vera Коригиращ
Крем за тяло

Оформящ гел с Алое Вера за по-
стегнато тяло – специално за корема, 
горната част на ръцете, бедрата и 
седалището.

Коригиращият крем за тяло с Алое Вера 
е предназначен за бедрата и седалището. 
Подобрява еластичността и нежността на кожата 
и тя изглежда по-равна и гладка. С 30% гел 
Алое Вера, биоекстракт от зелен чай и активен 
комплекс Legance®.

Освежаващ душ-гел за почистване на 
тялото и косата. С 35% гел Алое Вера и 
биоекстракт от бамбук. Бързо, лесно, 
ефективно!

АНТИЦЕЛУЛИТЕН ЕФЕКТ!



400 мл (87,25 лв. за 1000 мл)

20600   

43,90 лв.
34,90 лв.

Регулярна цена
Промоционална цена само

Aloe Vera Бързо действащ
Спрей за спешна помощ

ОПТИМАЛНА
ЗАЩИТА

Лека грижа с 

Алое Вера з
а 

горещите дни

Специална
 

цена

20 % 
СПЕСТЯВАТЕ

Лек спрей за тяло с ефективна 
комбинация от 83% Алое Вера и 12 
билкови есенции – перфектна подкрепа 
за регенерацията на кожата.



19,90 лв.
200 мл (9,95 лв. за 100 мл)

26064   

Aloe Vera Salt Water Wave 
Спрей за коса

СВЕЖ МОРСКИ БРИЗ
ЗА КОСАТА

Лимитиран

продукт

За лежерна плажна визия и модерни 
вълни в косата. Просто напръскайте 
върху влажна коса и леко я навийте с 
ръце. Алое Вера хидратира и защитава 
от изсушаване и от горещината.



19,90 лв.

20790   

100 мл

Продукти за
 плажа 

или басей
на

Aloe Vera Хидратиращ
спрей за лице и тяло Кокос

ОСВЕЖАВАНЕ ЗА
ТЯЛОТО И ЛИЦЕТО

Лимитиран

продукт

Освежаващият спрей с 50% Алое Вера и
биоекстракт от кокосова вода хидратира
и глези сетивата с екзотичен аромат на кокос.



84,90 лв.
60 капсули/100,8  г (84,23 лв. за 100 г)

60 капсули/37,2 г (182,53 лв. за 100 г)

67,90 лв.

85,90 лв.
30 капсули/15 г (572,67 лв. за 100 г)

80147   
(2 x 30 капсули /15,2 г)

80338   

80190   

80370   

(372,37 лв. за 100 г)

254,70 лв.
169,80 лв.

Сума на единичните цени
Промоционална цена само

Active Freedom
Капсули

Super Omega Капсули

Pro 12 Капсули

Доверете се на гъбата на дълголетието, 
която от хилядолетия е част от културата 
на Далечния изток!

*  Хранете се здравословно и балансирано и водете здравословен начин на живот.
1  EPA и DHA допринасят за нормална сърдечна функция. Затова е необходимо да се приемат 

минимум 250 mg EPA и DHA на ден.
2  Витамин D допринася за поддържане на нормалното състояние на костите и мускулите.
3 Витамин C допринася за нормален енергиен метаболизъм.

Super Omega съдържа Omega-3-мастни киселини, които 
влияят положително на нивата на липидите в кръвта.

Капсулите Active Freedom съдържат важни 
хранителни вещества като витамини E и D и 
манган, които подпомагат двигателния апарат.

Във всяка капсула на Pro12 се 
съдържат 1 млрд. полезни бактерии 
за общото благосъстояние.

Reishi Plus Капсули, двоен комплект

+ ПОДАРЪК: Reishi Plus Капсули

2+1 
подарък

ПОМИСЛЕТЕ ЗА СЪРЦЕТО СИ! 1*

ОСТАНЕТЕ ПОДВИЖНИ! 2 *

ЗА ДА СЕ ЧУВСТВАТЕ ДОБРЕ!*

ПОВЕЧЕ ЖИЗНЕНОСТ! 3



2 x 125 мл (55,96 лв. за 100 мл)

80363   

80823   

20601 | 100 мл 

(68,30 лв. за 1000 мл) | 3 x 1000 мл 

177,80 лв.
139,90 лв.

Сума на единичните цени
Промоционална цена само

204,90 лв.Цена за комплект само

21 % СПЕСТЯВАТЕ

Специална
 

цена

Радвайте с
е на 

лятото здр
ави и 

във форма

Colostrum Liquid,
двоен комплект

ЗАЛОЖЕТЕ НА
ПРИРОДАТА!*

Aloe Vera Гелът за пиене Intense Sivera съдържа 90% гел от листата на 
Алое Вера, 7% мед и екстракт от коприва и е чудесна грижа за здравето 

на сърцето.
Aloe Vera Гел за пиене**
Intense Sivera, троен комплект

Подарък

**   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.

Коластрата подпомага общото 
благосъстояние по естествен 
начин. В течна форма за директна 
консумация. 8 мл дневно.

+ ПОДАРЪК: Aloe Vera Хидратиращ
гел-концентрат

ВИНАГИ ЖИЗНЕНИ И ЕНЕРГИЧНИ!



50 мл 

50 мл 

2950   

50 мл

30220   

3505   

79,90 лв.

79,90 лв.

79,90 лв.

Bruce Willis
Мъжки парфюм

HAUTE PARFUM by Guido Maria Kretschmer 
Мъжки парфюм

Bruce Willis Personal Edition
Мъжки парфюм

ДОБЛИЖЕТЕ СЕ ДО 
ЗВЕЗДАТА

Аромати, в коит
о 

да се влюбите

Легендарен аромат за мъже: силно кедрово 
дърво и пикантен пипер срещат земен ветивер
и витализиращ грейпфрут.

Цитрусови плодове, черен пипер, дъх на тютюн и 
ценен уд въплъщават същността на екшън героя 
в личния му живот.

Изтънчено съчетание на мъжествени, 
свежо-ароматични акорди от бергамот, 
пипер и кожа.

ЗВЕЗДНА КЛАСИКА

ДИЗАЙНЕРСКИ АРОМАТ ЗА МЪЖЕ



50 мл

3630   

30200   

50 мл

Essence of Amber (30330-3):

Essence of Marine (30330-101):

Essence of Rose (30330-2):

Всеки 50 мл
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79,90 лв.

79,90 лв.

79,90 лв.

Lightning Collection by
Emma Heming-Willis

HAUTE PARFUM by
Guido Maria Kretschmer
Дамски парфюм

ДИЗАЙНЕРСКИ 
АРОМАТ ЗА ЖЕНИ

Lovingly by Bruce Willis
Дамски парфюм

Lightning by Emma Heming-Willis

Безгранична жизнена енергия.
Ориенталски - Страстен - Изкусителен.

Магическа чистота. Морски - Цветен - Вдъхновяващ.

Романтични моменти. Цветен - Плодов - Чувствен.

Чувствена аура, изпълнена с очарование 
и жизнерадост. С бели цветя, цитрусови 
плодове, сандалово дърво и мускус.

Нежното изкушение среща класическата 
елегантност. Женствена композиция от 
мандарина, роза и ванилия.

БЛЯСКАВИ ЕСЕНЦИИ

ЛЮБОВНО ОБЯСНЕНИЕ



18,50 лв.
75 мл (24,67 лв. за 100 мл)

25090   

25095   

3 x 10 x 1,4 г (30,71 лв. за 100 г)

20,70 лв.
12,90 лв.

Сума на единичните цени
Промоционална цена за комплект

Microsilver Паста за зъби

ПРОФЕСИОНАЛНА
ГРИЖА ЗА ЗЪБИТЕ

37 % СПЕСТЯВАТЕ

Microsilver Plus Дъвка 
за дентална грижа,
троен комплект

СВЕЖ ДЪХ И
ЗДРАВИ ЗЪБИ

Никакъв шанс 

за бактери
ите!

Специална
 

цена

Дъвка с лек ментов вкус. След хранене дъвчете за 
минимум 5 минути. Допълнение към ежедневната 
дентална грижа.

Почиствайте зъбите сутрин и вечер в 
продължение на минимум 2 минути. 
Предотвратява образуването на кариеси, 
плака, пародонтоза и лош дъх и изгражда 
зъбния емайл.



75мл (33,20 лв. за 100 мл)

34,50 лв.

25051   

24,90 лв.
Регулярна цена
Промоционална цена само

25022   

50 мл (43,80 лв. за 100 мл)

29,90 лв.
21,90 лв.

Регулярна цена
Промоционална цена само

25070   

150 мл (28,60 лв. за 100 мл)

56,90 лв.
42,90 лв.

Регулярна цена
Промоционална цена само
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27 % СПЕСТЯВАТЕ

24 % СПЕСТЯВАТЕ

26 % СПЕСТЯВАТЕ

Microsilver Plus
Шампоан против пърхот

Microsilver Plus
Гел за ръце

ВИНАГИ ЧИСТИ 
РЪЦЕ

Microsilver
Рол-он дезодорант

Никакъв шанс 

за бактери
ите!

* Изследване с 10 участници, проведено от Derma Consult GmbH през 2008 г.

Специална
 

цена

Специална
 

цена

Специална
 

цена

Мек и щадящ шампоан за ежедневна 
употреба. Премахва пърхота и 
действа антибактериално.

Силно действие срещу неприятната миризма от 
изпотяване. Използвайте сутрин и след душ. Без 
алуминиеви соли и алкохол.

Почиства бързо и без вода. Освежава и не 
изсушава кожата.

НАЙ-НАКРАЯ БЕЗ ПЪРХОТ!*

СИГУРНО УСЕЩАНЕ ЗА СВЕЖЕСТ



20715-1   

20715-2   

2 x 100 мл

2 x 100 мл

27,00 лв.
19,90 лв.

Сума на единичните цени
Промоционална цена само

Грижа за си
яйна 

усмивка

Aloe Vera Изключително свеж гел за зъби, 
двоен комплект

ГЕЛ ИЛИ КРЕМ?
ВАЖНОТО Е
ДА Е С АЛОЕ ВЕРА!

с всеки комплект

СПЕСТЯВАТЕ 26%

С 43% гел Алое Вера и екстракт от ехинацея. 
почиства цялостно и щадящо зъбите и венците. 
Осигурява приятен, свеж дъх. Без флуорид.

Aloe Vera Защитаваща паста за 
чувствителни зъби, двоен 
комплект
С 40% гел Алое Вера и минерален 
комплекс за ежедневно почистване 
на чувствителните зъби. Намалява 
чувствителността. С флуориди.

Специална
 

цена

ЛР Хелт Енд Бюти Систъмс ЕООД · 1784 София, България

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.

Вашият LR сътрудник:

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