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Готови 
за 

есента!

Нов
продукт

Get itnow! 



3x

+
224,70 лв.
204,90 лв.

81003   

ALOE VERA ГЕЛ ЗА ПИЕНЕ IMMUNE PLUS

– вашият еликсир за повече здраве

подарък
ОТКРИЙТЕ ЦЯЛАТА СИЛА
НА ПРИРОДАТА!

COLOSTRUM
КАПСУЛИ

ТРОЕН ПЛЮС ЗА ВАШАТА ИМУННА СИСТЕМА1

Имунните клетки са подсилени+ УКРЕПВАНЕ:

Производството на нови имунни клетки се активира+ АКТИВИРАНЕ:

Имунната система може да реагира по-бързо+ СТИМУЛИРАНЕ:

85% гел от листата на Алое Вера – без алоин*НАТУРАЛЕН:

Обогатен с джинджифил, лимон, мед, както и имуностимулиращите витамин С, цинк и селенУНИКАЛЕН:
Съчетава леката острота на джинджифила със свежестта на лимона и сладостта на медаВКУСЕН:

Отлично качество – made in Germany,ВИСОКОКАЧЕСТВЕН:
сертифициран от SGS INSTITUT FRESENIUS иIASC (Международен научен съвет за алое)

ALOE VERA ОТ LR

Aloe Vera Гел за пиене 
Immune Plus,
троен комплект
3 x 1000 мл Aloe Vera Гел за пиене Immune Plus 
(68,30 лв. за 1000 мл) + подарък Colostrum
(60 капсули) на стойност 125,90 лв.

Сума на единичните цени
Цена за комплект



81000 | 1000 мл    

74,90 лв.

1 Съдържащите се в Aloe Vera Гела за пиене Immune Plus витамин C, цинк и селен допринасят за нормална функция на имунната система.
*Съдържанието на алоин е под границата на установяване от 0,1 mg/литър.

Aloe Vera Гел за пиене 
Immune Plus 

Нов
продукт



80700 80750
1000 мл 1000 мл 

65,90 лв. 65,90 лв.

Три основни елемента за общото 
здраве:

ALOE VERA ГЕЛ ЗА ПИЕНЕ „ТРАДИЦИОНЕН С МЕД“

1  Витамин C повишава усвояването на желязо и допринася за нормален 
енергиен метаболизъм.

2  Витамин C допринася за нормалното изграждане на колаген за нормална 
функция на костите, хрущялите и кожата.

3  Витамин C допринася за нормална функция на имунната система.
4 Витамин C допринася за нормален енергиен метаболизъм.

Троен плюс за добро усещане за 
тялото:

1 Витамин C допринася за нормална функция на имунната система.
2 Витамин C допринася за нормален енергиен метаболизъм.

ALOE VERA ГЕЛ ЗА ПИЕНЕ С ВКУС НА ПРАСКОВА

ALOE VERA ГЕЛОВЕ ЗА ПИЕНЕ:

Доставя важни хранителни вещества и + СНАБДЯВАНЕ:

Подпомага обновяването на клетките и + ЗАЩИТА:

Подобрява метаболизма и + МЕТАБОЛИЗЪМ:

подобрява оползотворяването на хранителни вещества1

имунната система2,3

прочиства организма4

Единична цена Единична цена

Без захар, идеален за фигурата и + ЛЕК:

Подпомага енергийния + СТИМУЛИРАЩ:

Прочиства организма2+ ДЕТОКСИКИРАЩ:

здравословен1

метаболизъм2



80850
1000 мл 1000 мл 

74,90 лв.

80800   

74,90 лв.

Тройна подкрепа за
двигателния апарат:

1  Витамин C допринася за нормалното изграждане на колаген за нормална 
функция на хрущялите.

2  Витамин C допринася за нормалното изграждане на колаген за нормална 
функция на костите.

3  Витамин C допринася за нормален енергиен метаболизъм и за намаляване 
на умората и отпадналостта.

ALOE VERA ГЕЛ ЗА ПИЕНЕ ACTIVE FREEDOM

Тройна сила за повече жизненост:

1  Витамин C допринася за нормалното изграждане на колаген за нормална 
функция на кръвоносните съдове.

2 Витамин C допринася за нормален енергиен метаболизъм.
3 Витамин C повишава усвояването на желязо.
4  Витамин C допринася за защита на клетките от оксидативен стрес.

ALOE VERA ГЕЛ ЗА ПИЕНЕ INTENSE SIVERA

ВАШИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ LR!

Единична цена

Подкрепя нормалното + ПОДВИЖНОСТ:

Подкрепя нормалното състояние на + СИЛА:

Подкрепя енергийния метаболизъм и + ЕНЕРГИЯ:

състояние на хрущялите1

костите2

помага за намаляване на умората3

Единична цена

Подпомага кръвоносните съдове + СТАБИЛИЗИРА:

Подобрява дейността на сърдечно-+ СНАБДЯВА:

Защитава клетките от оксидативен + ЗАЩИТАВА:

и оптимизира кръвното налягане1,2

съдовата система да снабдява с хранителни вещества3

стрес4



197,70 лв. 197,70 лв.

3x 3x

+ +

182,90 лв.

80743   

182,90 лв.

80783   

Изберете вашите фаворити –

1 Витамин C допринася за нормална функция на имунната система.
2 Витамин C допринася за нормален  енергиен метаболизъм.
3 Витамин C допринася за нормалното изграждане на колаген за нормална функция на хрущялите и нормална функция на костите.
4 Витамин C допринася за нормалното изграждане на колаген за нормална функция на кръвоносните съдове.

VITA
ACTIVE

VITA
ACTIVE

ЗА ВАШЕТО ОБЩО
ЗДРАВЕ1

ЗА ДОБРО
УСЕЩАНЕ ЗА ВАШЕТО ТЯЛО2

подарък подарък

Aloe Vera Гел за пиене  
„Традиционен с мед“, троен комплект
3 x 1000 мл Aloe Vera Гел за пиене „Традиционен с мед“ 
(60,97 лв. за 1000 мл) + подарък Vita Active Червени 
плодове (150 мл) на стойност 44,90 лв.
Сума на единичните цени
Цена за комплект

Aloe Vera Гел за пиене 
с вкус на праскова, троен комплект
3 x 1000 мл Aloe Vera Гел за пиене с вкус на праскова
(60,97 лв. за 1000 мл) + подарък Vita Active Червени 
плодове (150 мл) на стойност 44,90 лв.

Сума на единичните цени
Цена за комплект



3x3x

+ +

224,70 лв. 284,60 лв.

 204,90 лв.

80823   

204,90 лв.

80883   

Изберете вашите фаворити – в изгодни тройни комплекти

WOMAN
PHYTO
КАПСУЛИ

ACTIVE
FREEDOM
КАПСУЛИ

ЗА ДОБРО
УСЕЩАНЕ ЗА ВАШЕТО ТЯЛО2

ЗА ВАШИЯ
ДВИГАТЕЛЕН АПАРАТ3

ЗА ЗДРАВЕТО
НА ВАШЕТО СЪРЦЕ4

подарък подарък

Aloe Vera Гел за пиене  
Active Freedom, троен комплект
3 x 1000 мл Aloe Vera Гел за пиене Active Freedom 
(68,30 лв. за 1000 мл) + подарък Active Freedom
(60 капсули) на стойност 67,90 лв.

Сума на единичните цени
Цена за комплект

Aloe Vera Гел за пиене  
Intense Sivera, троен комплект
3 x 1000 мл Aloe Vera Гел за пиене Intense Sivera 
(68,30 лв. за 1000 мл) + подарък Woman Phyto
(90 капсули) на стойност 59,90 лв.

Сума на единичните цени
Цена за комплект



250 мл (8,60 лв. за 100 мл)

21,50 лв.

20328   

с приятели от джунглата!

Нежна грижа и 
истинско забавление

Новата детска серия LR ALOE VIA Aloe Vera дарява 
деликатна грижа и носи забавно настроение с веселите 
си опаковки с картинки на животни от джунглата. 
Нежните продукти са съобразени с потребностите на 
децата и са с високо съдържание на гел от Алое Вера.

ЗДРАВЕЙ! АЗ СЪМ АНДИ. С мен къпането е истинско удоволствие!

Дерматологично тестван

30% 
гел

Алое Вера

Лесно разресване!

МАЙМУНСКО ЗАБАВЛЕНИЕ
ПОД ДУША

Нов
продукт

Aloe Vera Kids 
3в1 Душ гел, 
шампоан и балсам
С маймунката Анди къпането е истинско 
приключение и удоволствие. Формулата с 
внимателно подбрани съставки е много нежна и 
улеснява разресването на косата – без дърпане и 
скубане!
Комбинацията от 30% гел Алое Вера, пантенол и 
биоекстракт от праскова хидратира и защитава 
кожата и косата, а тропическият аромат на плодове 
напомня на децата за джунглата.



50 мл (19,80 лв. за 100 мл)

20330   

27,90 лв.

9,90 лв.

20329   

31,40 лв.
с приятели от джунглата!

Нежна грижа и 
истинско забавление

30% 
гел

Алое Вера

38% 
гел

Алое Вера

Щадяща към зъбите –
научно доказано

ЗВРАВЕЙ! 
АЗ СЪМ ТОМ. 

С моята паста за 
зъби ще имаш 

здрави зъби като 
на тигър!

11 % отстъпка

ВЗЕМЕТЕ
В КОМПЛЕКТ!

МАГИЧЕСКА
ПАСТА ЗА ЗЪБИ

Нов
продукт

дарение
2 лв.

Aloe Vera Kids 
Магическа блестяща паста за зъби

С тигъра Том миенето на зъбите вече е 
страхотно удоволствие. Блестящата паста 
за зъби със сладък вкус на мента почиства 
цялостно и щадящо млечните зъби. С 38% гел 
Алое Вера за грижа за венците, ксилитол за 
защита от кариеси и калций за укрепване на 
зъбния емайл.
С подходящо за деца количество флуорид.

За приятели на джунглата от 0 до 6 години.

Aloe Vera Kids 
Комплект за деца
Сума на единичните цени
Цена за комплект



83,80 лв.

40,50 лв.

27,00 лв.

(19,93 лв. за 100 мл) 

(22,90 лв. за 100 мл) 

2x 100 мл | (30,95 лв. за 100 мл)

20758   

20757   

29,90 лв.

22,90 лв.

20729   

61,90 лв.

26 % отстъпка 
за тройния комплект

15 % отстъпка 
за двойния комплект

26 % отстъпка

Добра защита
през есента!

ОТКРИЙТЕ УСЕЩАНЕТО 
ЗА СИГУРНА СВЕЖЕСТ!

БОГАТА ГРИЖА
ПРЕЗ ЕСЕНТА!

Специална
 

цена

Специална
 

цена

Сума на единичните цени
Промоционална цена за троен 
комплект

Нежна защита против изпотяване без 
алкохол – с гел Алое Вера и биоекстракт от 
памук. Защитава сигурно от неприятната 
миризма и мокрите петна под мишниците. 
Особено нежен след бръснене.

Сума на единичните цени
Промоционална цена за двоен 
комплект

Aloe Vera Защитаващ 
рол-он дезодорант
Троен комплект
Двоен комплект

Aloe Vera Защитаващ 
крем с прополис,
двоен комплект
Богат крем за суха, нуждаеща се от 
подхранване кожа със 79% Алое Вера и 
екстракт от пчелен восък. Укрепва кожната 
бариера и създава защитен филм върху 
кожата.

Сума на единичните цени
Промоционална цена 



46,40 лв.

18,50 лв.

27,90 лв.

250 мл | (6,36 лв. за 100 мл)

500 мл | (49,80 лв. за 1000 мл)

20617   

32,90 лв.

20611   

15,90 лв.

20612   

24,90 лв.

14 % отстъпка

10 % отстъпка

Добра защита
през есента!

29 %
отстъпка

НЕЖНА ГРИЖА
ЗА РЪЦЕТЕ

ПОЛУЧАВАТЕ ПОВЕЧЕ!

ПРАКТИЧЕН И ИЗГОДЕН:
ПЪЛНИТЕЛ

Специална
 

цена

Специална
 

цена

Специална
 

цена

Aloe Vera Комплект сапуни: 
Крем-сапун и пълнител
Подхранващ крем-сапун за ръце и пълнител в изгоден 
есенен комплект. Почиства нежно, хидратира и прави 
ръцете меки като кадифе.

Сума на единичните цени
Промоционална цена 

Aloe Vera Нежно почистващ 
Крем-сапун за ръце
Подхранващ крем-сапун за ръце с Алое Вера 
и биоекстракт от невен. Почиства нежно и 
хидратира – за кадифеномеки ръце и през 
студения сезон.

Редовна цена
Промоционална цена 

Aloe Vera
Крем-сапун за ръце
Пълнител

Редовна цена
Промоционална цена  



125 мл | (17,52 лв. за 100 мл)

29,90 лв.

30 мл | (233,00 лв. за 100 мл)

91,90 лв.

30 мл | (216,33 лв. за 100 мл)

83,90 лв.

28302   

21,90 лв.

28307   

69,90 лв.

28314   

64,90 лв.

26 % отстъпка

23 % отстъпка

22 % отстъпка

ANTI-AGE МАСЛО ЗА
МЛАДЕЖКА СИЯЙНОСТ

ЛУКСОЗНО ОСВЕЖАВАНЕ 
ЗА КОЖАТА

ЦЕННИ СЪСТАВКИ ЗА 
ВЗИСКАТЕЛНАТА КОЖА

Специална
 

цена

Специална
 

цена

Специална
 

цена

Beauty Diamonds Тоник за лице
Избистря и освежава кожата преди нанасяне на 
интензивния крем Beauty Diamonds.

Редовна цена
Промоционална цена 

Beauty Diamonds 
Интензивен крем
Изключителна луксозна грижа за зряла 
кожа с ефективни аnti-аge съставки.
Богатият интензивен крем подхранва и 
глези взискателната кожа.

Редовна цена
Промоционална цена 

Beauty Diamonds  
Озаряващо масло за лице
Богатата комбинация от масла подхранва, регенерира и защитава 
кожата от загуба на влага. С 6 ценни масла: арганово, от авокадо, от 
жожоба, от макадамия, бадемово и от гроздови семки.

Редовна цена
Промоционална цена 



30 мл | (266,33 лв. за 100 мл)

99,90 лв.

54,90 лв.

30 мл | (146,33 лв. за 100 мл)

28250   

79,90 лв.

28504   

43,90 лв.

Сияйно красиви като 

есенното слънце!

20 % отстъпка

20 % отстъпка

ПЕРФЕКТНО
ДЕЙСТВИЕ!

ЗА СИЯЙНА И
ГЛАДКА КОЖА

Специална
 

цена

Специална
 

цена

Serox Instant  
Skin Perfector
Незабавно оптическо подмладяване
с двойно аnti-аging действие:
1. Незабавно усъвършенстване
2. Трайно усъвършенстване

Редовна цена
Промоционална цена 

Редовна цена

Промоционална цена 

Racine Колагенен 
серум
Чист колаген за млада, свежа 
и гладка кожа. Серумът 
интензивно снабдява кожата
с хидратация.



18 x 60 г (120,28 лв. за 1000 г)

169,90 лв.

80278   

129,90 лв.

Бъдете винаги
в добра форма!

23 % отстъпка

*   Заместването на едно от ежедневните основни хранения в рамките на нискокалорична диета със заместител на хранения 
допринася за поддържането на теглото след намаляването му. Заместването на две от ежедневните основни хранения в рамките 
на нискокалорична диета със заместител на хранения допринася за намаляване на телесното тегло. За да се постигне посоченото 
действие, трябва да се заместват едно или съответно две основни хранения на ден.

Специална
 

цена

ПРАКТИЧНО ЗА
ИЗПЪТ

Figu Active Блокчета
Троен микс комплект 
3 x 6 блокчета
Заместването на едно хранене на ден с блокче помага за 
поддържане на теглото. Заместването на две хранения 
дневно с блокче помага за отслабване*.
Изберете любимия си вкус:
нуга, ягода и йогурт или хрупкав карамел?

Редовна цена
Промоционална цена за комплект



2x 125 мл | (55,96 лв. за 100 мл)

177,80 лв.

80363   

139,90 лв.

21 % отстъпка

за двойния комплект

** Хранете се разнообразно и балансирано и водете здравословен 
начин на живот.

Специална
 

цена

ПОЛЕЗНО ЗА
БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО

Colostrum Liquid**
Съдържа 100% течна коластра и е чист 
съдържащ коластра натурален продукт.

Сума на единичните цени
Промоционална цена за комплект



45,80 лв.

20769   

33,90 лв.

42,80 лв.

20770   

31,90 лв.

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.

Ко
д:

 9
53

70
-9

27

BG

25 %
отстъпка

25 %
отстъпка

АЛОЕ ВЕРА ПОМАГА ЗА ВСИЧКО – 

И ЗА РЪЦЕТЕ, И ЗА СТЪПАЛАТА!

Специална
 

цена

Специална
 

цена

LR ALOE VIA Aloe Vera Изключително богат
крем за ръце, двоен комплект

Подхранва и защитава много сухата и
изтощена кожа на ръцете.

Aloe Vera Комплект за грижа за ръцете и стъпалата 
(Изключително богат крем за ръце
+ Възстановяващ крем за стъпала)

Стъпалата също се нуждаят от грижа!
Aloe Vera Възстановяващият крем за стъпала се 
грижи за сухата, груба и напукана кожа и я прави 
мека и нежна.

Сума на единичните цени
Промоционална цена за комплект

Сума на единичните цени
Промоционална цена за комплект


