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НА АЛОЕ ВЕРА
ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЦЯЛАТА СИЛА



От 35 години следваме една визия: бихме искали всички хора да могат здрави, жизнени 
и успешни да достигнат до 100-годишна възраст и да продължават да се чувстват млади. 
Разбира се, това е мечта, но работим упорито, за да се доближим възможно най-много до 
нея. Затова разработваме иновативни решения за здравето и красотата, както и за повече 
възможности за личен и финансов успех.

Нашата цел е „More quality for your life.“ – постоянно по-високо качество на живота за 
всеки.

Все повече хора все по-осъзнато се грижат за здравето си, а с нашите уникални продуктови 
решения, ние сме в крак с актуалните тенденции – и то от вече 35 години! Превъзходна роля 
тук за нас играе уникалното растение Алое Вера, което дава изключително разнообразие от 
възможности. Както в грижата за здравето, така и в грижата за красотата – многостранният 
талант Алое Вера просто трябва да присъства във всеки дом.

И тъй като здравето е нашето най-ценно благо, ние от LR инвестираме в изключителното 
качество. С гордост можем да кажем, че през изминалите години в централата ни в Ален 
открихме най-модерната производствена база за продукти с Алое Вера в Европа. Защото 
„Made in Germany“ за нас не е само рекламен слоган, но и обещание за качество пред 
всичките ни клиенти!

Междувременно от 35 години даваме на нашите сътрудници шанса, независимо дали като 
основна професионална или допълнителна дейност, да изградят живота, който искат, и 
да бъдат успешни. Ние не инвестираме в скъпи реклами и честота на кликвания както 
други компании, а в нашите сътрудници и техните семейства. С нашия ясен и оптимизиран 
Кариерен план помагаме на много семейства да живеят по-добре с всеки изминал ден. 
Даваме на всеки уникалния шанс сам да определи работното си време и да стане част от 
успешен международен екип. Това за нас е дейност в полза на семейството и обществото.

За постигането на тази визия всички служители и сътрудници на LR работят всеки ден с 
голяма страст.

Давам думата си.

Андреас Фрийш

CEO | Представляващ централното ръководство

СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,



ALOE VERA
ГЕЛОВЕ ЗА ПИЕНЕ

С нашата модерна производствена
база за Алое Вера утвърждаваме
претенцията си „Made in Ahlen“ 
и с иновативния си високо-
технологичен машинен парк 
поставяме нови стандарти в Европа.

ЕКСПЕРТИ

ПРОДУКТИ

№1

Нашите високи стандарти за качество в допълнение се 
проверяват и сертифицират от независими, престижни 
институти. SGS INSTITUT FRESENIUS например 
потвърждава постоянно високото качество на Aloe 
Vera Геловете за пиене.

КАЧЕСТВО
ОТЛИЧНО

Нашето превъзходно качество 
не е случайност. Десетилетният ни 
опит и високо мотивираните ни 
служители го правят възможно!

СОЦИАЛНА
Д-р Вернер 
Фос, основател и 
ръководител на 
Dermatest GmbH 
потвърждава:
„Асортиментът 
на LR предлага 

оптималната ежедневна грижа за всяка 
потребност на кожата със съставки с най-
високо качество и най-модерни формули.“

„Освен с продукти 
за специфичните 
потребности  
LR ви подкрепя  
и с 
научнообосновани 
експертни съвети 
за храненето, 
физическата активност и начина на 
живот.“, казва д-р Свен Верхан, независим 
експерт по хранене

СЪТРУДНИЧЕСТВО С

ПРЕВЪЗХОДНИ

ОТГОВОРНОСТ

При разработването на 
нашите продукти за здраве 
и красота не се правят 
тестове върху животни.

Тъй като се грижим за околната 
среда, като първа стъпка в тази 
посока прекратихме използването 
на допълнителни пластмасови 
капачки за Aloe Vera Геловете за 
пиене и Mind Master.

Подкрепа за децата в 
неравностойно социално 
положение чрез фондацията 
LR Global Kids Fund.

Поемаме отговорност в различни аспекти.

„Нашето здраве е 
нашето най-ценно 
благо. С осъзнат 
начин на живот 
самите ние можем 
да направим много 
за нашето тяло, за 
да останем задълго здрави, млади и във 
форма. От хилядолетия хората разчитат 
за това на силата на натурални растения. 
А Алое Вера е кралят на лечебните 
растения“, смята проф. д-р Дитрих 
Грьонемайер, независим лекар.



„Made in Germany“ навсякъде 
по света е символ за най-високо
качество. Стремежът ни е да
доказваме тези стандарти за
качество при всички наши
продукти всеки ден. На това 
могат да разчитат нашите 
клиенти! За да ви предложим 
100% прозрачност, всички продукти 
за здраве и красота в този каталог, 
които се произвеждат директно в
Германия, са означени с новото ни
лого „Made in Germany“.

НАЙ-ВИСОКО НИВО
КАЧЕСТВО НА
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LR LIFETAKT съчетава първокласни 
продукти за допълване на храненето 
в индивидуални решения за 
благосъстоянието

ЗДРАВЕ &  
ХРАНЕНЕ

LR ALOE VIA е вашият път към естествено 
красивата и подхранена кожа

ХИДРАТИРАЩА 
ГРИЖА

Решения

Продукти

Специална грижа

Грижа и почистване за лицето

Грижа за устните и зъбите

Грижа за косата

Грижа за мъжа

Грижа за бебета и деца

Слънцезащита

Грижа и почистване за тялото
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LR ZEITGARD

LR ZEITGARD

LR ZEITGARD

LR DELUXE

LR COLOURS

118 | 122 |LR MICROSILVER L-RECAPIN

LR ZEITGARD за  
непреходно красива кожа

ANTI-AGE 
ГРИЖА

Антибактериална защита за 
специални потребности

СПЕЦИАЛНА ГРИЖА

Силното дуо за по-гъста 
и обемна коса

ГРИЖА ЗА КОСАТА

Ексклузивни LR аромати на звезди, 
модерни LR лайфстайл аромати и 
непреходни LR класики

Дамски аромати

Мъжки аромати

АРОМАТИ

Висококачествена луксозна 
козметика и младежки грим 
тенденции

ГРИМ

Cleansing System

Anti-Age System

Care System



Има ли рецепта за щастие? Хората казват, че здравето е щастие. Когато човек се чувства добре в собственото 
си тяло, във форма и зареден с енергия. Това е истинско качество на живот.

Но как да останем здрави? Тук на помощ идва LR, тъй като LR LIFETAKT комбинира първокласни продукти за 
допълване на храненето, за да предложи индивидуални решения, съобразени с вашите лични потребности 
във всеки етап от живота. Независимо дали в момента се намирате в период на стрес, нямате време за 
балансирано, богато на хранителни вещества хранене, или искате да отслабнете – LR LIFETAKT като ваш 
компетентен партньор ви предлага винаги правилното решение – за по-високо качество на живота всеки ден. 
Вземете здравето си в свои ръце с LR LIFETAKT и задайте верния такт.
Продуктите LR LIFETAKT са вдъхновени от природата и са съчетани с най-новите познания от науката и 
изследванията. Резултатът е единствени по рода си продукти с максимална ефективност и постоянно високо 
качество. Реномирани независими институти като SGS INSTITUTE FRESENIUS потвърждават това например за 
Aloe Vera Геловете за пиене.

LR LIFETAKT предлага цялостни решения, които представляват много повече от допълване на храненето. 
Освен с продукти LR LIFETAKT ви подкрепя с научнообосновани експертни съвети за храненето, физическата 
активност и начина на живот.

ВАШИЯТ ЖИВОТ. ВАШИЯТ ТАКТ. 
ВАШЕТО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ.



LR LIFETAKT означава здраве „Made in Germany“. Това е нашето обещание, на 
което можете 100% да разчитате.

9 L R  L I F E TA K T

LR LIFETAKT е вашият личен партньор, който ви подкрепя във всеки етап от 
живота с компетентни решения за вашите индивидуални потребности.

LR LIFETAKT съчетава най-новите познания от науката и изследванията 
с най-доброто от природата.

LR LIFETAKT ви дава цялостни съвети по темите за храненето, физическата 
активност и начина на живот.



LR LIFETAKT  
Вашият живот. Вашият такт. Вашето благосъстояние.

LR LIFETAKT е вашият партньор, който ви подкрепя индивидуално с 
висококачествени хранителни добавки във всеки етап от живота. 
Продуктите са част от цялостно решение, което обхваща не само 
здравословното хранене, но и физическата активност и начина на живот. 
Съгласно модерния мениджмънт на здравето всяко LR LIFETAKT решение 
е базирано на 3 компонента:

Правилното LR LIFETAKT решение 
за всеки етап от живота.

БАЗОВО РЕШЕНИЕ:
Във всеки етап от живота си имате различни потребности.
За тях LR LIFETAKT предлага месечни комплекти, които включват 
научнообосновани комбинации от продукти. По този начин
винаги сте добре снабдени.

ИНДИВИДУАЛНИ ДОПЪЛВАЩИ ПРОДУКТИ:
Освен това LR LIFETAKT предлага допълнителни продукти, които
отговарят на индивидуалните ви предпочитания и потребности.

ЕКСПЕРТНИ СЪВЕТИ: 
В рамките на цялостния подход LR LIFETAKT ви подкрепя
допълнително с многобройни съвети от нашия експерт по
храненето д-р Верхан по темите за храненето, физическата
активност и начина на живот.

Ежедневно снабдяване с хранителни вещества

LR LIFETAKT РЕШЕНИЕ
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СВОБОДА НА ДВИЖЕНИЕТО –
това означава да запазите подвижността 
си трайно и да се справяте без усилия с 
ежедневието. Каквото и да правите, се 
наслаждавайте на свободата да се движите.

СНАБДЯВАНЕ С ХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА –
за да бъдете снабдени вие и вашето 
семейство с важни хранителни вещества дори 
и когато нямате достатъчно време, за да се 
погрижите за балансирано хранене.

ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ –
за да имате правилната подкрепа дори и в 
стресови ситуации: за високите изисквания 
на работното място, за предизвикателствата 
на семейния живот и за активното свободно 
време.

ЖИЗНЕНОСТ –
подкрепата, от която тялото ви се нуждае, 
за да остане жизнено и здраво, докато вие 
осъществявате плановете си. Предстоят ви 
още много неща? Тогава не позволявайте на 
нищо да ви спре.

СЕЗОННА ПОДКРЕПА –
преди всичко, ако през деня прекарвате много 
време навън и искате да сте подготвени да 
устоите при всякакво време и през всеки сезон. 
Идва свеж полъх за вашето благосъстояние.

УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕГЛОТО –
така организмът ви приема всичко, от което 
се нуждае по пътя към желаната фигура. За 
да постигнете бързо и лесно целите си, да 
изглеждате добре и просто да се чувствате 
добре.

МЛАДЕЖКА КРАСОТА –
независимо от възрастта. Цялостният 
мениджмънт за красотата отвътре и отвън 
с True Beauty е ефективна грижа за красота, 
която се запазва задълго.

·  Mind Master Formula Green  
или Formula Red 

·  Pro Balance  
Таблетки

·  Aloe Vera Гел за пиене 
Intense Sivera 

·  Reishi Plus Капусли 

·  Aloe Vera Гел за пиене 
Immune Plus 

·  Colostrum Капсули

·  Body Mission  
28-дневен комплект

·  Aloe Vera Гел за пиене 
Active Freedom 

·  Active Freedom  
Капсули 

· 5in1 Beauty Elixir 

·  Super Omega Капсули
·  Protein Power  
Напитка на прах Ванилия

·  Fiber Boost Напитка на прах
·  Vita Active Червени плодове

·  Mind Master Extreme  
Performance Powder

·  Pro 12 Капсули
·  Colostrum Liquid

·  Super Omega Капсули
·  Pro 12 Капсули
· Woman Phyto Капсули

·  Cistus Incanus Спрей
·  Colostrum Liquid
·  Cistus Incanus Капсули
·  Cistus Incanus Чай
·  Pro 12 Капсули

·  Aloe Vera Гел за пиене  
с вкус на праскова

·  Fiber Boost  
Напитка на прах

·  Protein Power  
Напитка на прах Ванилия

·  Pro Balance Таблетки

·  LR ZEITGARD  
Комплект за реструктуриране

·  LR ZEITGARD Комплект за 
почистване на лицето

·  LR ALOE VIA Комплект за извайване 
на силуета

·   LR ALOE VIA Система за грижа за 
косата

·   LR COLOURS Комплект за грижа за 
ноктите

БАЗОВО РЕШЕНИЕ ДОПЪЛВАЩИ ПРОДУКТИ 

∙  Aloe Vera Гел за пиене 
„Традиционен с мед“ 

·  Pro Balance Таблетки

LR LIFETAKT РЕШЕНИЕ





1

13 

ЕЖЕДНЕВНО
СНАБДЯВАНЕ 
С ХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА
Здравословното хранене е важно за вас. Искате вие и вашето 
семейство винаги да сте снабдени с важни хранителни вещества.
Но същевременно всеки ден имате много неща за вършене и
невинаги успявате да осигурите балансирано хранене. LR LIFETAKT 
Daily Essentials ви помага лесно да се храните по-здравословно 
в цветното и динамично ежедневие.1

Витамин C в Aloe Vera Гела за пиене „Традиционен с мед“ допринася за нормален енергиен метаболизъм и нормална функция на нервната система. Магнезият в Pro Balance допринася за 
намаляване на умората и отпадналостта и за поддържане на електролитния баланс.

L R  L I F E TA K T  Р Е Ш Е Н И Я



Снабдяване с хранителни вещества за летящ старт всеки ден.
Животът ви е цветен и разнообразен и винаги има нещо за правене. 
Може би сте постоянно навън със семейството си или през кратката 
обедна почивка на работа имате възможност да хапнете само нещо 
набързо, а време за хобитата и приятелите ви също не бива да 
липсва. Не искате да се отказвате от нищо, но не искате и да се 
лишавате от здравословното хранене.1,2 Защото то е важно за вас.

Знаете, че се нуждаете от достатъчно хранителни вещества и 
енергия за изпълненото си с дейности ежедневие. За семейните 
задължения, в професията, в спорта през свободното време: знаете, 
че за да имате сила за всичко, храненето ви трябва да бъде богато на 
хранителни вещества. Но тъй като невинаги можете да изпълните 
това пълноценно в ежедневието, LR LIFETAKT има решение за вас, за 
да продължи организмът ви да функционира добре.1,2

Денят ви е пълен, а запасите ви с хранителни
вещества са празни?

LR LIFETAKT Daily Essentials.
Вашият ежедневен плюс за снабдяване 
с хранителни вещества.

Daily Essentials от LR LIFETAKT ви снабдява с важни хранителни 
вещества, от които тялото ви се нуждае всеки ден дори и когато, 
или по-скоро точно когато, нямате достатъчно време да сготвите 
прясна храна или да се храните здравословно.

Комбинацията от Aloe Vera Гела за пиене „Традиционен с мед“
и Pro Balance снабдява организма ви с важни минерали и 
микроелементи, както и ценни растителни вещества. Това е 
идеалната основа за добре функциониращ метаболизъм1.
Aloe Vera Гел за пиене „Традиционен с мед“:
Алое Вера от векове е ценено поради уникалното си съчетание от 
съставки. LR обогатява гела от растението с ценен витамин C. Това 
подпомага енергийния ви метаболизъм1. 
В допълнение Pro Balance възстановява равновесието на 
веществата в организма2. Алкално-киселинният баланс на тялото е 
регулиран чрез ценни микроелементи и оптимално снабдяване с 
основни минерали2.

1  Витамин C в Aloe Vera Гела за пиене „Традиционен с мед“ допринася за нормален енергиен метаболизъм.
2 Магнезият в Pro Balance допринася за поддържане на електролитния баланс.
3 Витамин C в Aloe Vera Гела за пиене „Традиционен с мед“ повишава усвояването на желязо.
4  Витамин C в Aloe Vera Гела за пиене „Традиционен с мед“ допринася за нормалното изграждане на 

колаген за нормална функция на костите, хрущялите и кожата.
5  Витамин C в Aloe Vera Гела за пиене „Традиционен с мед“ допринася за нормална функция на имунната 

система.



Код: 80730

242,90 лв.

360 таблетки / 252 г        

3 x 1000 мл        
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ProBalance Таблетки

Вижте повече на стр. 65

БАЗОВО РЕШЕНИЕ

L R  L I F E TA K T  Р Е Ш Е Н И Я

и

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ 

Daily Essentials МЕСЕЧЕН КОМПЛЕКТ

Aloe Vera Гел за пиене
„Традиционен с мед“
Троен комплект

Вижте повече на стр. 56

Aloe Vera Гел за пиене 
„Традиционен с мед“

Pro Balance Таблетки
Pro Balance възстановява равновесието на хранителните вещества в организма.2

Регулира алкално-киселинния баланс на тялото чрез ценни микроелементи и осигурява 
оптимално снабдяване с основни минерали.2

Три основни елемента за общото здраве

1. СНАБДЯВАНЕ: Доставя важни вещества и подобрява
    оползотворяването на хранителни вещества.1, 3

2. ЗАЩИТА: Подпомага процесите в организма и имунната система.4, 5

3. МЕТАБОЛИЗЪМ: Подкрепя енергийния метаболизъм.1

Вкусен: С приятен натурален вкус на мед



1

2

3

80301 | 150 мл        

44,90 лв.
(29,93 лв. за 100 мл)

80338 | 60 капсули /  99,3 г   

84,90 лв.
(85,50 лв. за 100 г)

80550 | 375 г        

89,90 лв.
(239,73 лв. за 1000 г)

80630 | 210 г        

54,90 лв.
(26,14 лв. за 100 г)

ИНДИВИДУАЛНИ
ДОПЪЛВАЩИ ПРОДУКТИ

Ежедневието ви е толкова пъстро и разнообразно, каквото трябва да 
бъде и храненето ви. Но също толкова различни са потребностите и 
вкусовете. Да консумираме пресни плодове и зеленчуци по пет пъти на 
ден, както и много прясна риба и пълнозърнести продукти – всичко това
е много здравословно, но не всеки може да го постигне. Затова има 
допълнителни решения от LR LIFETAKT, съобразени с вашите индивидуални 
потребности.

Риба, яйца и други източници 
на Омега-3 присъстват по-
скоро рядко в менюто ви?

Спортувате много и са ви 
нужни допълнителни 
протеини?

Не сте голям фен на 
пълнозърнестите продукти?

Повече информация
за отделните продукти
LR LIFETAKT ще откриете
от стр. 54.

Super Omega Капсули са с високо 
съдържание на Омега-3 мастните 
киселини EPA и DHA и допринасят
за поддържането на здрава 
сърдечна функция.1

Super Omega Капсули

Protein Power доставя допълнителни 
протеини за подкрепа на мускулната 
маса2.

Protein Power  
Напитка на прах
с вкус на ванилия

Fiber Boost с високо съдържание на 
фибри от 3 различни източника 
допълва ежедневното ви хранене.

Fiber Boost
Напитка на прах

 EPA и DHA допринасят за нормална сърдечна функция. Затова е необходимо да се приемат минимум 250 мг EPA и DHA на ден.
Протеините допринасят за поддържане и увеличаване на мускулната маса и за поддържане на нормалното състояние на костите.
Витамин D допринася да поддържане на нормалното състояние на костите и мускулната функция. Витамин B1 (тиамин) допринася за нормален енергиен метаболизъм, за функцията на нервната система и за психическата функция.

Искате допълнителна доза 
витамини?

Vita Active ви снабдява с 10 важни 
витамина3 само с една чаена 
лъжичка на ден – за малки и големи.

Vita Active
Червени плодове



Д-р Свен Верхан
Експерт по хранене

НАЧИН НА ЖИВОТ
Здравословният живот означава благосъстояние в много 

различни направления. Най-важната база за това е да 
обичате себе си. 

• Бъдете добри към себе си. Не бъдете твърде 
строги, нито твърде критични. Ще видите колко 

добре ще се чувствате.

• Освободете се от всичко, което не е 
важно или не е добро за вас. Сложете 

в ред вещите си, както и 
дигиталното си пространство: 

откажете се от излишните 
нюзлетъри и изпразнете 

кутията на имейла си.

ХРАНЕНЕ
Започнете с малки неща, които 

лесно може да интегрирате в 
ежедневието си, но които имат огромно 

влияние. 

• Например си определете дни за пълнозърнести 
продукти и опитайте пълнозърнест ориз, паста и, 

разбира се, хляб.

• Яжте много зелени зеленчуци: броколи, рукола, къдраво 
зеле, спанак или китайско зеле, които доставят много ценни 

витамини.

„Ежедневният прием на всички важни хранителни вещества като витамини, минерали и 
микроелементи в достатъчно количество изгражда основата за здравословен живот.

Освен това има и други важни компоненти, които влияят на ежедневното ни
благосъстояние. Ето защо ви препоръчвам да включите в ежедневието си

следните прости съвети за храненето, начина на живот и физическата активност.“
Д-р Свен Верхан, експерт по хранене

ФИЗИЧЕСКА 
АКТИВНОСТ

Най-важното за физическата 
активност е изобщо да я има.  

Най-добре е тя да стане част от 
ежедневието ви. 

• Качвайте се поне веднъж на ден по стълбите 
вместо с асансьора или ескалатора. Мускулите ви 

ще ви бъдат благодарни.

• Съчетайте полезното с работата си: може да 
уговорите следващата си среща на близко разстояние, 

което да изминете пеша.

17 L R  L I F E TA K T  Р Е Ш Е Н И Я

ЕКСПЕРТНИ СЪВЕТИ

 





1

2

3

4
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ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ
ВЪВ ВСЯКА СИТУАЦИЯ
Винаги давате най-доброто от себе си – в работата, в ученето, 
в семейството. Имате високи изисквания към себе си или другите 
изискват много от вас. Често всичко това води до стрес. LR LIFETAKT 
Mental Power ви дава енергия и спокойствие, за да се справяте 
уверено с напрегнатите ситуации в ежедневието1,2,3,4.

L R  L I F E TA K T  Р Е Ш Е Н И Я

Витамин E в Mind Master допринася за защита на клетките от оксидативен стрес.
Тиамин и витамин B12 в Mind Master допринасят за нормален енергиен метаболизъм.
Витамин B12 в Mind Master допринася за нормална психическа функция.
Магнезият в Pro Balance допринася за поддържането на електролитния баланс.



1

2

3

4

5

Вашият отговор на предизвикателствата 
в ежедневието: висока ефективност.
Да приемате и да се справяте с предизвикателствата е част от 
живота ви. Ежедневните изисквания – както в личния, така и в 
професионалния живот – могат да ни стимулират да направим 
малки или дори огромни постижения. Някои хора дори се
нуждаят от този стрес, за да се поддържат в най-добра форма.
Но ако изисквате много от тялото си, трябва също и да направите 
нещо за него в замяна, както и да намерите здравословен баланс 
между натоварването и почивката.

Учениците и студентите, които са в разгара на изпитите, младите 
родители, които трябва да жонглират между грижите за децата и 
домакинството и натоварването на работа, хората, които 
непрекъснато трябва да отбелязват професионални или спортни 
постижения и да надскачат себе си – всички те имат нещо общо: 
искат да бъдат постоянно високоефективни. Ако искате да успявате 
и да останете работоспособни и при натоварвания, LR LIFETAKT има 
решение за вас.

Срещате предизвикателства в ежедневието и 
имате натоварен начин на живот?

LR LIFETAKT MENTAL POWER.
Вашият плюс за енергия и спокойствие.

Уникалната, перфектно съгласувана комбинация от продукти на 
LR LIFETAKT Mental Power помага за неутрализиране на негативните 
последици от стреса в организма1 и ви снабдява с енергия.  
Така оставате напълно концентрирани, за да можете да дадете 
най-доброто от себе си.2

Mind Master защитава клетките от оксидативен стрес1 и с 
витамини3 и минерални вещества2 допринася за нормална 
функция на енергийния метаболизъм и нервната система. 
Pro Balance възстановява важния алкално-киселинен баланс4. 
Освен това помага за намаляване на чувството на умора и 
отпадналост5. За всички, които искат да поддържат интензивен 
начин на живот и да бъдат успешни.

Витамин E в Mind Master допринася за защита на клетките от оксидативен стрес.
Тиамин и витамин B12 в Mind Master допринасят за нормален енергиен метаболизъм.
 Витамин B12 в Mind Master допринася за нормална функция на нервната система.
Магнезият в Pro Balance допринася за поддържане на електролитния баланс.
Магнезият в Pro Balance допринася за намаляване на умората и отпадналостта.



Код: 80930    

209,90 лв.

5 x 500 мл 

360 таблетки / 252 г 
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БАЗОВО РЕШЕНИЕ

Mental Power МЕСЕЧЕН КОМПЛЕКТ

Mind Master Петорен комплект

Вижте повече на стр. 58

Pro Balance Таблетки

Вижте повече на стр. 65

Съставете вашия петорен комплект 
Mind Master от вариантите  
Formula Green и  
Formula Red   
изцяло по ваш избор

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ 

и

Mind Master 

Pro Balance Таблетки

Съставете вашия петорен комплект Mind Master от вариантите
Formula Green и Formula Red изцяло по ваш избор.

Mind Master осигурява дългосрочно повече енергия и повишава 
умствената и физическата работоспособност.2,3 Освен това Mind 
Master защитава от оксидативен стрес.1

Mind Master Formula Green: Класическият вариант със силата на зеления чай
Mind Master Formula Red: Плодовият вариант с вкус на грозде

Pro Balance възстановява алкално-киселинния баланс4 и 
намалява умората и отпадналостта.5



80370 | 30 капсули / 15 г        

85,90 лв.
(572,67 лв. за 100 г)

80361 | 125 мл        

88,90 лв.
(71,12 лв. за 100 мл)

80980 | 35 г        

64,90 лв.
(185,43 лв. за 100 г)

ИНДИВИДУАЛНИ
ДОПЪЛВАЩИ ПРОДУКТИ

Просто искате да се 
чувствате добре?

Искате бързо и
просто решение?

Pro 125 подкрепя общото 
благосъстояние.

Colostrum Liquid е перфектен
за бърз, директен прием.

Pro 12 Капсули Colostrum Liquid

Повече информация
за отделните продукти
LR LIFETAKT ще откриете
от стр. 54.

Всеки организъм реагира различно на ситуации на натоварване:
вслушайте се във вашите потребности и подкрепете тялото си
точно с това, от което има нужда. Нуждаете се от бърз прилив на 
енергия? В напрегнатото ежедневие на работа трябва да останете 
постоянно фокусирани и концентрирани, но също така искате да сте 
пълноценни и в свободното си време? Mind Master Extreme ви осигурява 
прилива на енергия, от който се нуждаете1, и ви помага да преодолеете 
моментната умора2. Освено това Mind Master Extreme ви защитава от 
оксидативен стрес4. А в допълнение Pro 12 и Colostrum се грижат за 
общото благосъстояние.

Нуждаете се от
бърза енергия?

Mind Master Extreme осигурява бърз 
прилив на енергия за умствената и 
физическата ефективност1,2,3. 
Защитава от оксидативен стрес4. 
В практичен To-Go формат – изцяло 
без захар.

Mind Master Extreme
Performance Powder

/ 14 стика по 2,5 г

1 Съдържащият се в гуараната кофеин помага за повишаване на бдителността и концентрацията.
   Съдържащият се в гуараната кофеин допринася за повишаване на издръжливостта.
2 Витамин B12 допринася за намаляване на умората и отпадналостта.
3 Тиамин, витамин B6 и B12 допринасят за нормална психическа функция.
4 Витамин E в Mind Master Extreme допринася за защита на клетките от оксидативен стрес.
5 Патент №: EP2228067
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Д-р Свен Верхан
Експерт по хранене

НАЧИН НА ЖИВОТ
Ако непрекъснато трябва да се представяте на високо ниво, 

трябва да се научите да си създавате и свободно 
пространство.   

• Дори само 2 минути осъзнато дишане със 
затворени очи отпуска нервната система и 

помага за възстановяване на баланса. 
Автоматично се освобождавате от 

напрежението.

• Един ден седмично без медии 
може да подейства много 

вдъхновяващо. Забравете за 
малко за телевизора, 

радиото и, ако е 
възможно, за 

мобилния 
телефон.

ХРАНЕНЕ
Суперхрани или местни плодове и 

зеленчуци – важното е да се храните 
разнообразно. Колкото по-пъстра е чинията, 

толкова по-разнообразни са хранителните 
вещества, които приемате. 

• Ядките не без основание са храна, която студентите често 
хапват. Яжте разнообразно и смесвайте орехи, бразилски 

орехи или кашу с малко сушени плодове.

• Оптималната закуска: овесени ядки с канела, пресни горски плодове 
и ядки. Така ще сте във форма и щастливи.

„Ако работите и живеете на високи обороти, трябва да снабдявате тялото си с различни хранителни 
вещества. Но не само това: за да не се превръщат предизвикателствата в стрес, трябва да си осигурите 
достатъчно физическа и умствена почивка. Комбинацията от осъзнато хранене, достатъчна физическа 

активност и здравословен начин на живот ще ви доведе до целта. Експертните съвети ви помагат да 
запазите високата си ефективност и да повишите енергийните си нива.“

Д-р Свен Верхан, експерт по хранене

ФИЗИЧЕСКА 
АКТИВНОСТ

Движението помага за 
намаляване на стреса и за 

нормализиране на нивата на 
кръвната захар и липиди. 

• Ако прекарвате много време в седнало 
положение, защото трябва да работите или 

учите концентрирано, използвайте обедната 
почивка, за да се разходите за 5–10 минути на свеж 

въздух. Така ще стимулирате кръвообращението си.

• Едно просто упражнение, за което не е нужно да 
напускате стаята: разтръсквайте ръцете и краката си около 

5 пъти на ден в продължение на 30 секунди.

ЕКСПЕРТНИ СЪВЕТИ





1
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ЖИЗНЕНОСТ ВЪВ
ВСЯКА ВЪЗРАСТ
Вие сте в разцвета на живота и ви предстои още много. Искате да 
продължите да допринасяте с опита си и да се радвате на нови 
преживявания. Колко хубаво би било, ако организмът ви може да 
издържи на вашето темпо. Подкрепете жизнените си сили, за да 
кипите от жизненост и енергия с LR LIFETAKT Vital Care.1

Витамин C допринася за нормалното изграждане на колаген за нормална функция на кръвоносните 
съдове и за нормален енергиен метаболизъм.



Останете толкова жизнени, колкото се чувствате.
Животът има да ви предложи още много. Да го оставите да си тече 
спокойно, не влиза във вашите планове. Искате да продължите да 
участвате активно в професионалния живот или може би дори да 
тръгнете по нов път? Искате да се посветите напълно на любимото 
си хоби, на внуците си или най-накрая на пътувате на воля? Каквото 
и да предприемете, добрата форма и крепкото здраве са най-
добрата основа за това.

Във всеки случай с напредване на възрастта метаболизмът се 
забавя и функцията на сърдечно-съдовата система може да се

влоши. Но това не трябва да е причина, която да ви спира.  
LR LIFETAKT има решение за вас, за да можете пълни с жизненост да 
продължите да се наслаждавате на живота във всичките му аспекти.

Предстои ви още много?

LR LIFETAKT Vital Care
Вашият ежедневен плюс за повече жизненост.

Vital Care от LR LIFETAKT ви подкрепя точно в този момент от живота 
ви – така метаболизмът и сърдечно-съдовата система са оптимално 
подпомогнати.1,2 Жизнеността ви е стимулирана.1

Във времето, когато малко по малко започвате да се нуждаете от 
допълнителна подкрепа, Aloe Vera Гелът за пиене Intense Sivera 
може да допринесе значително за това. Алое Вера от векове е 
ценено заради уникалното си съчетание от съставки. LR обогатява 
гела от растението с екстракт от коприва.

В допълнение Reishi Plus се грижи за нормална функция на 
кръвоносните съдове2. Reishi, позната в традициите на Далечния 
изток като „гъбата на дълголетието“, се използва от хилядолетия 
в азиатската култура.

1  Витамин C допринася за нормален енергиен метаболизъм.
2  Витамин C допринася за нормалното изграждане на колаген за нормална функция на кръвоносните съдове.
3  Витамин C повишава усвояването на желязо.
4  Витамин C допринася за защита на клетките от оксидативен стрес.



3 x 1000 мл        

30 капсули / 15,2 г      

Код: 80822   

276,90 лв.
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БАЗОВО РЕШЕНИЕ

Vital Care МЕСЕЧЕН КОМПЛЕКТ

Aloe Vera Гел за пиене 
Intense Sivera

Вижте повече на стр. 57

Reishi Plus Капсули

Вижте повече на стр. 62

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ 

и

Aloe Vera Гел за пиене 
Intense Sivera

Reishi Plus Капсули

Тройна сила за повече жизненост

1. СТАБИЛИЗИРА: Подпомага нормалната функция на кръвоносните съдове.2

2. СНАБДЯВА: Снабдява с витамин C и подпомага усвояването на желязо.3

3. ЗАЩИТАВА: Защитава клетките от оксидативен стрес.4 

Вкусен: С лек вкус на полезна коприва

Reishi Plus се грижи за нормална функция на кръвоносните съдове2. 
Reishi е известна като „гъбата на дълголетието".



80338 | 60 капсули / 99,3 г         

84,90 лв.
(85,50  лв. за 100 г)

80370 | 30 капсули / 15 г        

85,90 лв.
(572,67 лв. за 100 г)

80332 | 90 капсули / 46,8 г        

59,90 лв.
(127,99 лв. за 100 г)

1

2

3

4
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ИНДИВИДУАЛНИ
ДОПЪЛВАЩИ ПРОДУКТИ

„Човек е на толкова години, на колкото се чувства“. Затова е толкова хубаво, 
че LR LIFETAKT предлага индивидуална подкрепа на всеки в зависимост от 
потребностите. Например дамите трябва да се справят с периода на 
менопаузата, а други осъзнават, че вече не са в толкова добра форма.
Не позволявайте на малките неразположения да ви пречат, а подкрепете 
жизнеността си1,4 точно с това, от което се нуждаете, за да можете да се 
концентрирате върху хубавите неща в живота и върху следващата си цел.

Искате всеки ден да правите 
нещо хубаво за здравето на 
сърцето си?

Искате постоянно да се 
чувствате добре?

Super Omega ви снабдява 
с есенциалните мастни киселини EPA 
и DHA и така допринася за нормална 
сърдечна функция1.

Pro 122 подпомага общото 
благосъстояние.

Super Omega Капсули

Pro 12 Капсули

Периодът на менопаузата не 
трябва да влияе на начина ви 
на живот?

Woman Phyto с калций и витамин D 
осигурява подкрепа за периода на 
менопаузата, като особено подпомага 
запазването на нормалното състояние 
на костите и зъбите3. Освен това 
съдържа и екстракт от червена 
детелина.

Woman Phyto Капсули

Повече информация
за отделните продукти
LR LIFETAKT ще откриете
от стр. 54.

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.
Патент №: EP2228067
Витамин D и калций допринасят за поддържане на нормалното състояние на костите и зъбите.
Калцият в Woman Phyto допринася за нормален енергиен метаболизъм.
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Д-р Свен Верхан
Експерт по хранене

НАЧИН НА ЖИВОТ
Може би най-добрият съвет за здравето изобщо: грижете се 

за приятелствата си. Те са незаменими.  

• Жените обикновено са обкръжени от много приятели. 
Наслаждавайте се на това с пълна сила. Смейте се, 

говорете, правете неща заедно.

• Истинското мъжко приятелство е нещо 
изключително: съберете се отново 

с приятелите от младежките си години, 
с колегите, с бившата си компания.

ХРАНЕНЕ
Няма нищо по-добро за поддържане на 

качеството на живота и благосъстоянието 
от здравословното хранене. 

• Зелето съдържа много важни хранителни вещества 
и се среща в различни форми: броколи, брюкселско, 

савойско или червено зеле. Опитайте различните 
разновидности!

• Лененото семе подобрява храносмилането и доставя голямо 
количество фибри – така че го добавяйте към сутрешното си мюсли.

„За тялото и ума трябва да се полагат еднакви грижи, за да може човек да се чувства и да остане млад 
по-дълго. Освен здравословното хранене ще ви помогне и по-цялостният начин на мислене и

действие – особено сега, когато тялото ви се нуждае от по-голяма подкрепа от преди. Обърнете му
специално внимание. Бъдете добри към тялото си и към себе си. Със сигурност си струва.“

Д-р Свен Верхан, експерт по хранене

ФИЗИЧЕСКА 
АКТИВНОСТ

Движението е истински извор на 
младостта. Вслушвайте се 

в усещанията на тялото си – то ще ви 
покаже какво можете да си позволите да 

направите. 

• Ходете пеша с приятна компания или идете на 
разходка – бързото ходене е подходяща форма на 

физическа активност във всяка възраст.

• Поддържайте ставите си в добро състояние и се опитайте 
след ставане да завъртите в кръг ставите на китките и 

глезените по 4 пъти във всяка посока.

ЕКСПЕРТНИ СЪВЕТИ
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ПОДКРЕПА
ЗА ВСЕКИ СЕЗОН
Често сте сред други хора и прекарвате много време навън.
В претъпкания градски транспорт, в офиса или на открито
при неблагоприятни условия: с LR LIFETAKT Seasonal Support
получавате подкрепата, от която организмът ви се нуждае.
Така може да се наслаждавате пълноценно на всеки сезон.

НОВО
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Всяко време от годината е вашето време.
Пролет, лято, есен и зима – всеки сезон е прекрасен, но 
същевременно отправя специфични предизвикателства към 
организма.

Променливото пролетно време, климатиците през лятото, 
неприятните есенни дъждове, силните зимни студове – всичко
това ни се отразява неблагоприятно, а контактите с много хора –
в офиса или в детската градина например – допълнително 
натоварват защитните сили на организма.

Точно тогава е важно да обърнем достатъчно внимание на здравето 
си. С LR LIFETAKT имате добра база за това.

Готови ли сте за всякакво време?

LR LIFETAKT Seasonal Support.
Вашият ежедневен плюс за подкрепа 
за всеки сезон.

Искате да се наслаждавате на всеки сезон – от пролетта до зимата? 
LR LIFETAKT Seasonal Support ви помага точно тогава, когато е най-
важно за личното ви благосъстояние.

Aloe Vera Гелът за пиене Immune Plus укрепва имунните клетки, 
активира имунната система и подкрепя функционирането й. 85% 
гел от Алое Вера, обогатен с джинджифил, лимон и мед, както и 
витамин С, цинк и селен, осигурява троен плюс за вашата имунна 
система.1  
 
Оптималното допълнение са капсулите Colostrum2. Те съдържат 
първото мляко на кравата, с което теленцето получава всичко, от 
което се нуждае.
Това са два помощника – особено за тези, които обичат да са сред 
други хора и да прекарват много време навън.

1 Витамин С, цинк и селен допринасят за нормална функция на имунната система.
2  Съдържащи коластра капсули
3  Цинкът има функция при клетъчното делене.
4  Витамин C допринася за нормален енергиен метаболизъм.



3 x 1000 мл        

60 капсули / 30,9 г    

Код: 80776

314,90 лв.
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БАЗОВО РЕШЕНИЕ

Seasonal Support МЕСЕЧЕН КОМПЛЕКТ

Aloe Vera Гел за пиене 
Immune Plus

Вижте повече на стр. 56

Colostrum Капсули

Вижте повече на стр. 61

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ 

и

Aloe Vera Гел за пиене  
Immune Plus

Colostrum Капсули2

Троен плюс за имунната система

1. УКРЕПВАНЕ: Имунните клетки са подсилени1

2. АКТИВИРАНЕ: Производството на нови имунни клетки се активира1, 3

3. СТИМУЛИРАНЕ: Подкрепя се функционирането на имунната система.1, 4

Вкусен: Съчетава леката, натурална острота на джинджифила със свежестта на 
лимона и сладостта на меда

Капсулите Colostrum съдържат първото мляко на кравата, с което 
теленцето получава всичко, от което се нуждае.



80326 | 30 мл        

43,90 лв.
(146,33 лв. за 100 мл)

80404 | 250 г        

36,50 лв.
(14,60 лв. за 100 г)

80370 | 30 капсули / 15 г        

85,90 лв.
(572,67 лв. за 100 г)

80361 | 125 мл        

88,90 лв.
(71,12 лв. за 100 мл)

80325 | 60 капсули / 33,5 г        

84,90 лв.
(253,43 лв. за 100 г)

1

2
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ИНДИВИДУАЛНИ
ДОПЪЛВАЩИ ПРОДУКТИ

Подкрепете организма си с подходящите продукти за индивидуалните ви 
потребности. Студеното и влажно време в комбинация с топлия въздух от 
отоплението, смяната на сезоните или появата на полените предизвикват 
стрес за организма. Подкрепа осигурява витамин C1 в Cistus Incanus, а за 
общото благосъстояние помага Colostrum.

Искате да сте перфектно 
подготвени за спешни 
случаи?

Разчитате изцяло на силата 
на природата?

Спреят Cistus Incanus с витамин C е 
вашата подкрепа за имунната 
система за изпът1.

Colostrum Liquid предлага коластра 
от първите часове за директен 
прием.

Чаят Cistus Incanus е със 100% 
натурални съставки и действа 
благотворно отвътре.

Капсулите Cistus Incanus доставят 
витамин C за имунната система1.

Cistus Incanus Спрей

Cistus Incanus Чай

Искате дълготрайна 
профилактика?

Pro 123 подпомага общото 
благосъстояние.

Pro 12 Капсули

Повече информация
за отделните продукти  
LR LIFETAKT ще откриете
от стр. 54.

Витамин C допринася за нормална функция на имунната система.
Патент №: EP2228067

Colostrum Liquid

Cistus Incanus Капсули
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Д-р Свен Верхан
Експерт по хранене

НАЧИН НА ЖИВОТ
Външният ви баланс автоматично се отразява на 

вътрешното ви състояние. По-малко стрес и повече сън 
са важни фактори за функционираща имунна система. 

• Ако забележите, че може да ви хване настинка, си 
осигурете много спокойствие и си легнете един 

час по-рано.

• Ако обаче вече сте с настинка, 
проветрявайте помещенията 

многократно през деня. Така 
намалявате концентрацията на 

заразните микроорганизми.

ХРАНЕНЕ
Толкова много полезни вещества се 

крият в храната ни: преди всичко 
растенията и подправките могат значително 

да подсилят имунната ни система. 

• Кивито е изключително богат източник на витамин C – 
с над 50% от препоръчителните стойности за дневен прием 

само в един плод.

• Ако не се чувствате добре, опитайте любимата на бабите пилешка 
супа, която сгрява и е много благотворна.

„Свежият въздух върши чудеса, ако, разбира се, се възползваме от него разумно и добре
подготвени. Навън, в климатизирани помещения и навсякъде, където се събират много хора,

имунната ни система трябва да е готова да устои на всяка атака – може да й помогнете
с комбинация от разнообразно и балансирано хранене, достатъчна физическа активност

и правилен начин на живот. За цялостно благосъстояние през всеки сезон.“
Д-р Свен Верхан, експерт по хранене

ФИЗИЧЕСКА 
АКТИВНОСТ

За да сте и да останете във 
форма, движението е от основно 

значение. При това не е нужно 
винаги да бъде натоварваща 

тренировка. 

• Дори само 5 –10 минути на ден на свеж въздух 
се отразяват добре на тялото. Излезте на кратка 

разходка и вдишвайте и издишвайте дълбоко през 
носа.

• Не оставайте дълго време седнали в една поза. Ставайте 
често, протегнете се и направете няколко крачки. Дишайте 

дълбоко.

ЕКСПЕРТНИ СЪВЕТИ





1
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СТЪПКА ПО СТЪПКА
ДО ЖЕЛАНОТО ТЕГЛО
Искате да изглеждате и да се чувствате добре в тялото си. Желанието ви е 
най-накрая да стопите последните малки тлъстинки или може би да се 
разделите с малко повече от теглото си. Тогава LR LIFETAKT Body Mission е 
правилното решение за вас, за да постигнете желаното тегло и да имате 
чисто нова самоувереност1.

Контрол на теглото: 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 две основни хранения на ден. Магнезият в Protein Power допринася за нормален енергиен метаболизъм. Протеините в Protein Power допринасят за поддържане и 
увеличаване на мускулната маса и за поддържане на нормалното състояние на костите.



1

2

3
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Чувствайте се отново добре в тялото си.
Представете си, че се поглеждате в огледалото и сте доволни от 
това, което виждате: привлекателно тяло, което излъчва 
увереност. Ако това е вашата цел, преследвайте я и скоро ще 
установите, че си струва!

При това няма значение дали искате да отслабнете много или 
само малко.

След майчинството, преди сватбата или друго важно събитие – 
едно ново страхотно усещане за тялото би било перфектно начало 
на новата фаза от живота. А може би имате нужда от малко помощ, 
за да изглеждате добре на плажа през следващата си ваканция.

Искате много лесно да постигнете желаното 
тегло?

LR LIFETAKT BODY MISSION.
Вашият ежедневен плюс за едно ново, 
привлекателно усещане за тялото.

LR LIFETAKT Body Mission ви придружава в продължение на 28 дни 
по пътя към теглото, с което ще се чувствате добре1. Получавате 
подкрепа в три направления:

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 две основни 
хранения на ден.
Магнезият в Pro Balance допринася за нормален енергиен метаболизъм.
Протеините в Protein Power допринасят за поддържане и увеличаване на мускулната маса и за поддържане на нормалното 
състояние на костите.

Започнете сега. Отслабването с Body Mission никога не е 
било по-лесно.

Заместване на храненето: С Figu Active за вас е лесно да 
заместите две от трите основни ежедневни хранения. 
Супите, шейковете и блокчетата се приготвят бързо.

Помощници за диетата: Pro Balance и Protein Power –
вашите помощници за диетата ви подкрепят, снабдяват
ви с хранителни вещества и подпомагат изграждането на 
мускулатурата2,3. В допълнение билковият чай помага да си 
набавите течности без калории.

Инструктор за отслабване: Получавате ексклузивен онлайн 
достъп до вашия личен инструктор за отслабване със 
седмично меню, вкусни рецепти, проследяване на теглото, 
споделяне на резултатите, фитнес видеа и още много.



80434

559,90 лв.
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БАЗОВО РЕШЕНИЕ

Body Mission 28-ДНЕВЕН КОМПЛЕКТ

Вижте повече от стр. 66

Инструктор за отслабване 
Достъп до онлайн инструктор за отслабване и 
общност от отслабващи

Подходящи помощници за диетата 
1 x Pro Balance Таблетки
1 x Билков чай
1 x Protein Power Напитка на прах с вкус на ванилия
1 x LR шейкър с вкл. кутия за дозиране

Вкусно хранене 
2 x Figu Active Шейк по избор от следните варианти:
Ягода и банан, Ванилия или Latte Macchiato

1 x Figu Active Супа по избор от следните варианти:
Доматена „Mediterranée“, Картофена „Auberge“ или Зеленчуци и къри „India“

1 x Figu Active Блокчета (6 бр.) по избор от следните варианти:
Нуга, Ягода и йогурт или Хрупкав карамел

1 x Figu Active Хрупкаво мюсли с червена боровинка

Body Mission
28-дневен комплект



80750 | 1000 мл        

65,90 лв.

80630 | 210 г        

54,90 лв.
(26,14 лв. за 100 г)

1

2

ИНДИВИДУАЛНИ
ДОПЪЛВАЩИ ПРОДУКТИ

Добре е по време на диета да се храните вкусно и разнообразно. Още по-
добре е, ако имате важни съюзници на ваша страна, които да ви помогнат
да превърнете доброто намерение в сигурен успех. С Базовото решение 
имате всичко, от което се нуждаете, за да отслабнете вкусно и здравословно 
и просто да изглеждате по-добре.

Препоръчваме ви и нашите допълващи продукти, които ще ви помогнат 
индивидуално за постигане на целта. Fiber Boost ви снабдява с фибри,
които създават усещане за ситост задълго. Aloe Vera Гелът за пиене с вкус
на праскова подпомага енергийния метаболизъм1 и намалява умората и 
отпадналостта1. Не изпускайте целта от очи: тяло, в което се чувствате добре
и се харесвате.

Искате да стимулирате 
метаболизма си?

Непрекъснато изпитвате 
силен глад?

Aloe Vera Гелът за пиене с вкус на 
праскова подпомага енергийния
ви метаболизъм1. Освен това е с 
приятен сладък вкус и е без
добавена захар2.

Напитката Fiber Boost с високо 
съдържание на фибри ви засища 
добре.

Aloe Vera Гел за пиене  
с вкус на праскова

Fiber Boost
Напитка на прах

Повече информация
за отделните продукти  
LR LIFETAKT ще откриете
от стр. 54.

Витамин C допринася за нормален енергиен метаболизъм и за намаляване на умората и отпадналостта.
Aloe Vera Гелът за пиене с вкус на праскова съдържа естествена захар
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ВАШИЯТ ЛИЧЕН ИНСТРУКТОР ЗА ОТСЛАБВАНЕ 
ВИ ОСИГУРЯВА ТРОЙНА ПОДКРЕПА.

Хранителни планове и рецепти
Започнете вашата Body Mission и следвайте добре обмислен хранителен план: 28 дни по 

3 засищащи хранения на ден. Комбинирайте две хранения с продукти Figu Active с едно 
обичайно хранене – сами изберете дали да го приготвите за обяд или вечеря. Съчетавайте 

храненията така, както ви пасва най-добре. Вкусните и здравословни рецепти и менюта на 
сайта са в три варианта: вегетариански, с месо и риба или смесен.

Мотивация
Мотивацията е най-важна, когато предприемате нещо. Прочетете успешните истории, 

публикувани на сайта. Докато следите теглото си, използвайте възможността да се вдъхновите 
и мотивирате от успехите, постигнати от другите от общността на Body Mission.

Фитнес & физическа активност
Хубавото на физическата активност е, че може да се превърне в навик. Ако успеете да я 

включите в ежедневието си, тя скоро ще стане естествена част от него. Фитнес 
видеата на body-mission.com са ефективни и все пак са подходящи за начинаещи. 

Преоткрийте удоволствието от физическата активност и радостта от новото 
усещане за вашето тяло скоро ще последва.

L R  L I F E TA K T  Р Е Ш Е Н И Я

Д-р Свен Верхан
Експерт по хранене

„За всички, които искат нещо повече от броене калории, препоръчвам цялостната концепция на Body 
Mission. С продуктите Body Mission отслабването е лесно и вкусно. Личният онлайн инструктор за 

отслабване, който ви придружава по време на вашата Body Mission, превръща диетата в детска игра. 
След като се регистрирате, той ви подкрепя през 28-те дни с вкусни хранителни планове, фитнес видеа 

и силна общност от други отслабващи, които ви мотивират със своите лични успешни истории.“
Д-р Свен Верхан, експерт по хранене

ЕКСПЕРТНИ СЪВЕТИ
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СВОБОДА НА ДВИЖЕНИЕТО
ЗА ВСЕКИ ЕТАП ОТ ЖИВОТА
За вас движението означава свобода. Защото само когато тялото ви може
да се справя с ежедневните изисквания, можете напълно да се разгърнете
и наистина се чувствате добре. За да живеете живота си толкова активно, 
колкото искате, LR LIFETAKT Pro Activity ще помогне на тялото ви да запази
и увеличи подвижността си1.

Витамин C в Aloe Vera Гела за пиене Active Freedom допринася за нормалното изграждане на колаген за нормална функция на кръвоносните съдове и костите.
Витамин D в Капсулите Active Freedom допринася за поддържане на нормалното състояние на костите и за нормална мускулна функция.



Сега движението е на фокус.
Да гоните внуците, да качите покупките на третия етаж или да се 
занимавате с любимия си спорт – искате да останете подвижни, 
защото това ви дава свободата да правите това, което обичате.
Също така може би забелязвате, че колкото по-малко се движите, 
толкова по-трудноподвижни ставате. Тъй като седите по цял ден 
в офиса или вечер сте изкушени да се излежавате на дивана, това 
неминуемо се отразява. Не обичате да стоите по цял ден на едно 
място, но все пак невинаги е лесно да включите достатъчно 
движение в ежедневието си.

Точно както веригата на велосипеда трябва редовно да бъде 
смазвана и раздвижвана, така е и при хората и ставите. За да 
продължите да се движите безпроблемно, LR LIFETAKT има 
подходящото решение:

Искате да останете подвижни в ежедневието?

LR LIFETAKT Pro Activity
Вашият ежедневен плюс за свобода на 
движението.

Движението за вас не е въпрос на възраст, а на лично състояние.
С Pro Activity от LR LIFETAKT може да се наслаждавате постоянно на 
свободата на движението и да се справяте с ежедневните 
изисквания без проблем.

За това помага комбинацията от Aloe Vera Гела за пиене Active 
Freedom и Капсулите Аctive Freedom. Алое Вера от векове е ценено 
заради уникалното си съчетание от съставки. LR обогатява гела от 
растението с витамини C и E. Витамин C подпомага функцията на 
костите и хрущялите и така двигателният ви апарат се укрепва.1

За повече гъвкавост и подвижност допринасят и Капсулите
Аctive Freedom: съдържащият се в тях витамин D подпомага
мускулатурата2, а манганът – съединителната тъкан3. Така може
да се движите безпрепятствено.

1  Витамин C в Aloe Vera Гела за пиене Active Freedom допринася за нормалното изграждане на колаген за 
нормална функция на кръвоносните съдове и костите.

2  Витамин D в капсулите Active Freedom допринася за поддържане на нормалното състояние на костите и 
нормална мускулна функция.

3  Манганът в капсулите Active Freedom допринася за нормално изграждане на съединителната тъкан.
4  Витамин C допринася за нормалното изграждане на колаген за нормална функция на хрущялите.
5  Витамин C допринася за нормален енергиен метаболизъм и за намаляване на умората и отпадналостта.



3 x 1000 мл      

60 капсули / 37,2 г      

Код: 80881   

259,90 лв.
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С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ 
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БАЗОВО РЕШЕНИЕ

Pro Activity МЕСЕЧЕН КОМПЛЕКТ

Aloe Vera Гел за пиене 
Active Freedom

Вижте повече на стр. 57

Active Freedom Капсули

Вижте повече на стр. 63

Aloe Vera Гел за пиене 
Active Freedom

Active Freedom Капсули

Тройна подкрепа за двигателния апарат

1. ПОДВИЖНОСТ: Подкрепя нормалната функция на хрущялите.4

2. СИЛА: Подкрепя нормалната функция на костите.1

3. ЕНЕРГИЯ: Подкрепя енергийния метаболизъм и помага за намаляване на умората.5

Вкусен: С натурален вкус на портокал

Съдържащият се в капсулите Аctive Freedom витамин D подпомага 
мускулатурата и костите2, а манганът – съединителната тъкан.3



80550 | 375 г        

89,90 лв.
(239,73 лв. за 1000 г)

80102 | 360 таблетки / 252 г        

72,90 лв.
(28,93 лв. за 100 г)

1

2

3

ИНДИВИДУАЛНИ
ДОПЪЛВАЩИ ПРОДУКТИ

Когато костите, мускулите, ставите и тъканите са оптимално снабдени 
с хранителни вещества, те работят като добре смазан часовников 
механизъм. С индивидуалната подкрепа на нашите допълващи продукти 
Protein Power и Pro Balance може да се погрижите за свободата си на 
движение, а заедно с това и за по-високо качество на живот. Ако например 
спортувате и искате да снабдите мускулите и костите си оптимално 
с нужните вещества, Protein Power осигурява целенасочена подкрепа при 
изграждането на мускулатурата1. А когато се движим много, често се 
уморяваме – Pro Balance помага за намаляване на умората3.

Спортувате и искате да 
укрепите мускулатурата си?

Искате да сте по-активни и 
подвижни в ежедневието?

Protein Power снабдява с ценни 
протеини за мускулите и костите1.

Pro Balance помага за намаляване на 
умората – благодарение на 
микроелементи и основни минерали 
като например магнезий2.Protein Power  

Напитка на прах
с вкус на ванилия Pro Balance Таблетки

Повече информация
за отделните продукти  
LR LIFETAKT ще откриете
от стр. 54.

Протеините в Protein Power допринасят за поддържане на мускулната маса. Протеините допринасят за увеличаване на мускулната маса.
Магнезият в Pro Balance допринася за нормален енергиен метаболизъм. Калцият допринася за нормална мускулна функция.
Магнезият в Pro Balance допринася за намаляване на умората и отпадналостта.
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Д-р Свен Верхан
Експерт по хранене

НАЧИН НА ЖИВОТ
Да се развивате непрекъснато, поддържа ума ви във форма 

и събужда истинска радост от живота. Вдъхновявайте се 
отново и отново всеки ден.  

• Четете! Независимо какво – художествена или 
специализирана литература – важното е 

четивото да ви вълнува, да научите нещо 
ново и да разширите хоризонтите си.

• Разбира се, може да направите това и 
по-активно: обогатете опита си с 

нови преживявания, научете 
чужд език или усвоете ново 

умение.

ХРАНЕНЕ
Балансираното хранене може да 

допринесе много за общото 
благосъстояние и да стартира или поддържа 

процесите в организма: 

• Започнете деня с плодове. Ако хапвате тези, които 
сезонът предлага, винаги ще имате разнообразие.

• Всички говорят за суперхраните. Те са особено богати на 
хранителни вещества. Опитайте семена чия или годжи бери като 

добавка към мюслито ви.  

„С правилните хранителни вещества може да постигнете много, така че да сте активни и да запазите  
подвижността си. За да имате дългосрочно енергия през деня, осъзнатото хранене заедно 

с физическата активност и здравословния начин на живот са идеалната комбинация.“
Д-р Свен Верхан, експерт по хранене

ФИЗИЧЕСКА 
АКТИВНОСТ

Вие най-добре се познавате. Знаете 
какво може да си позволи вашето тяло. 

Затова се движете така, че да щадите ставите 
и да укрепвате мускулите. 

• Раздвижвайте леко ставите и отпускайте 
съединителната тъкан: отваряйте и затваряйте ръцете си. 

Движете главата, стъпалата и раменете последователно 
в кръг.

• Може и да изглежда смешно, но поклащайте ханша си при 
ходене. Това отпуска долната част на гърба.

ЕКСПЕРТНИ СЪВЕТИ



Но не всеки има възможност всеки ден да отделя по много време, 
за да се грижи за красотата си. Освен това младежката красота не е 
само въпрос на правилна грижа. Оптималното снабдяване с 
хранителни вещества доказано е съществен фактор, за да 
изглеждаме добре. За съжаление обаче още от младежките години 
на външния ни вид оказват влияние липсата на хранителни 
вещества, условията на околната среда и напрегнатият начин на 
живот.

А с напредване на възрастта организмът вече не може да 
произвежда или да оползотворява нужните хранителни вещества в 
достатъчни количества. Независимо от възрастта ви LR LIFTETAKT 
True Beauty предлага уникално и лесно решение, което активира в 
дълбочина процесите, свързани с красотата, и в допълнение 
защитава от основните причини за стареене на кожата. За 
естествена красота, която се запазва задълго.1- 5 

5in1 Beauty Elixir отLR LIFETAKT True Beauty изпълнява 5-те най-големи 
желания за красота само с една ампула на ден. Уникалното действие на 
5in1 Beauty Elixir се дължи на иновативния двоен комплекс, включващ 
активен и превантивен комплекс. Активният комплекс с 
висококонцентрирана доза от колагенови пептиди, хиалуронова киселина, 
цинк, мед и 9 важни витамина активира процесите, свързани с красотата, и 
намалява признаците на стареене. Превантивният комплекс със силата на 
Алое Вера и още четири екстракта защитава от основните причини за 
стареенето, както и от въздействията на околната среда. Освен това 
еликсирът е без подсладители, изкуствени оцветители, лактоза и глутен.

Искате да изглеждате млади и красиви? Без да криете нищо? 
Независимо от възрастта? Естественият и здрав външен вид е 

идеал за красота номер 1 за много хора.

МЛАДЕЖКА КРАСОТА

ОТ ГЛАВАТА ДО ПЕТИТЕ

1 Биотин, цинк, витамин A, рибофлавин и ниацин допринасят за поддържане на нормалното състояние на кожата. Медта 
допринася за поддържане на нормалната пигментация на кожата. Витамин C допринася за нормалното изграждане на 
колаген за нормална функция на кожата. 2 Медта допринася за поддържане на нормалното състояние на съединителната 
тъкан. 3 Биотинът и цинкът допринасят за поддържане на нормалното състояние на косата. Медта допринася за 
поддържането на нормалната пигментация на косата. 4 Цинкът допринася за поддържане на нормалното състояние на 
ноктите. 5 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.

Искате да се чувствате красиви от главата до петите?

LR LIFETAKT True Beauty

Вашият ежедневен плюс за младежка красота.



81030 | 30 x 25 мл

289,90 лв.
(38,65 лв. за 100 мл)

Код: 81030

289,90 лв.
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5in1 Beauty Elixir 
Изпълнява 5 желания за красота 
само с една ампула на ден:

1. МЛАДЕЖКИ ВИД С ПО-МАЛКО БРЪЧКИ1

2. ЧИСТ, ЗДРАВ ВИД НА КОЖАТА БЕЗ РАЗДРАЗНЕНИЯ1

3. СТЕГНАТО ТЯЛО С ПО-МАЛКО ЦЕЛУЛИТ2

4. СИЛНА, БЛЕСТЯЩА КОСА3

5. ЗДРАВИ, ТВЪРДИ НОКТИ4

True Beauty МЕСЕЧЕН КОМПЛЕКТ

ЗА КРАСОТА
ОТВЪТРЕ

5in1  
Beauty Elixir



73,90 лв. 32,90 лв.

649,90 лв. 419,90 лв.

95,90 лв.

71007 70036

27529 20763 10406

1Научно изследване на реномирания институт Dermatest GmbH. Период на приложение: 6 седмици (от края на януари до началото на март 2015 г.), Брой участници: 40.

ЗА КРАСОТА
ОТВЪН

За оптимални, дългосрочни резултати се препоръчва цялостен 
мениджмънт на красотата. Ето защо допълнете действието на
5in1 Beauty Elixir отвътре с ежедневната си програма за грижа отвън.
LR LIFETAKT True Beauty предлага подходящ комплект за всяко от
5-те желания за красота.

4. Мечтаете за здрава
и блестяща коса?

Системата за грижа за косата
на LR ALOE VIA с уникална
комбинация от гел Алое Вера
и 7 натурални масла подхранва,
укрепва, възстановява и
защитава от накъсване косата.

5. Искате по-здрави
и твърди нокти?

Серумът за ръце и нокти от
LR COLOURS предлага нежна 
грижа с ценни масла и 
витамини. Терапията за нокти 
възстановява и подобрява 
еластичността и 
устойчивостта на ноктите.

1. Желаете да имате млада и 
по-еластична кожа с по-малко 
бръчки?

Anti-аge уредът LR ZEITGARD 2
със своя термичен метод на
загряване и охлаждане
осигурява ефективно
пренасяне на активните
съставки срещу стареене
в слоевете на кожата.

2. Бихте искали да имате 
здрава и равномерна кожа
с по-малко раздразнения?

Благодарение на специалната 
технология на осцилация
LR ZEITGARD 1 осигурява 
дълбоко и нежно нежно 
почистване – до 10 пъти по-
ефективно от нормалното 
почистване на лицето1.

3. Искате по-стегнато тяло
с по-малко целулит?

Продуктите LR ALOE VIA
с Алое Вера се грижат 
интензивно за по-добре 
оформен силует на тялото, 
като стягат корема, горната 
част на ръцете, бедрата и 
седалището.

Комплект за 
реструктуриране

Cleansing System 
Комплект Classic

Комплект 
за грижа 
за ноктите

Aloe Vera
Система 
за грижа 
за косата в 
комплект

Aloe Vera 
Комплект за 
извайване на 
силуета
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Д-р Свен Верхан
Експерт по хранене

ЕКСПЕРТНИ СЪВЕТИ

„Цялостният мениджмънт на красотата започва със здравословното
хранене, което е допълнено от подходящата ежедневна грижа за
красотата отвън, както и от ефективния 5in1 Beauty Elixir отвътре.
В съчетание с физическа активност и балансиран начин на живот

се постигат най-добрите и най-дълготрайни резултати.“ 
 Д-р Свен Верхан, експерт по хранене

ХРАНЕНЕ

Красотата отвътре започва с храненето: 
„Ти си това, което ядеш“. Колкото повече 

полезни хранителни вещества съдържат 
хранителните продукти, толкова по-добре е за 

клетките.
• Приемайте сезонни плодове, богати на витамин С. 

Ягодите, кивито и френското грозде са ценни 
източници на витамин С, който допринася за нормалното 

изграждане на колаген за нормална функция на кожата.
• Пийте много вода (1,5-2,5 л на ден). Влагата поддържа 

кожата стегната и я кара да изглежда здрава.

НАЧИН НА ЖИВОТ

„Кожата е огледалото на душата.“ Ето защо нищо не ви прави 
по-красиви от доброто настроение. Смехът, радостта, 

природата, приятелите – всичко, което ви действа 
добре, ще ви се отрази положително и видимо.

• Сън за красота. Нищо не регенерира кожата 
и тялото по-добре от достатъчния и спокоен 

сън. 15 минути преди заспиване слушайте 
отпускаща музика и три пъти седмично 

си лягайте по-рано от обикновено.
• Научете се на спокойствие. Винаги 

ще има много за вършене, но 
това не трябва да разваля 

настроението ви. 
Останете спокойни!

ФИЗИЧЕСКА 
АК ТИВНОС Т

Редовната физическа активност 
може да подмлади кожата. 

Например подобрената циркулация 
на кръвта кара кожата да изглежда 

по-млада.
• Тичане или ходене. Дори само 12-15 минути 

тичане или ходене на ден има доказан видим 
положителен ефект, стяга съединителната тъкан 

и подмладява кожата. Започнете още сега!
• Гимнастика за лицето. Тренирането на 

лицевите мускули доказано води до намаляване 
на мимическите бръчки. Разбира се, най-добрата 

гимнастика за лицето си остава смехът от сърце!



81030 | 30 x 25 мл

289,90 лв.
(38,65 лв. за 100 мл)

5in1 Beauty Elixir изпълнява 5-те 
желания за красота наведнъж: 
младежки вид, чиста кожа, стегнато 
тяло, силна коса и здрави нокти.1-4

Само с една ампула на ден уникалният 
двоен комплекс ефективно активира 
процесите в организма, свързани с 
красотата, и превантивно предпазва 
от основните причини за стареенето. 
За младежка красота на всяка възраст.

5in1 Beauty Elixir

Ампула To Go за младежка 
красота от главата до петите

1 Биотин, цинк, витамин A, рибофлавин и ниацин допринасят за поддържане на нормалното състояние на кожата. Медта допринася за поддържане на нормалната 
пигментация на кожата. Витамин C допринася за нормалното изграждане на колаген за нормална функция на кожата. 2 Медта допринася за поддържане на нормалното 
състояние на съединителната тъкан. 3 Биотинът и цинкът допринасят за поддържане на нормалното състояние на косата. Медта допринася за поддържането на нормалната 
пигментация на косата. 4 Цинкът допринася за поддържане на нормалното състояние на ноктите. 5 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. *От референтните стойности за дневен 
прием.

Ампула To Go за младежка 
красота от главата до петите

Приложение Подбрани съставки

Превантивен комплекс

1.  Младежки вид с по-малко бръчки1

2.  Чист, здрав вид на кожата без 
раздразнения1

3.  Стегнато тяло с по-малко целулит2

4.  Силна, блестяща коса3

5.  Здрави, твърди нокти4

Препоръчителен прием:
- по 1 ампула на ден

Специални характеристики:
- Не съдържа

- Подсладители
- Изкуствени оцветители
- Лактоза и глутен

- Удобен формат:
- Не е необходимо охлаждане
- Побира се във всяка чанта

- Практична месечна опаковка
- Свеж плодов вкус

Активен комплекс

- 2,5 g колагенови пептиди
- 50 mg хиалуронова киселина
- Мед
- Цинк
- 75% витамин A за дневна доза*
- 100% витамин E за дневна доза*
- 100% тиамин за дневна доза*
- 100% рибофлавин за дневна доза*
- 100% ниацин за дневна доза*
- 100% витамин B6 за дневна доза*
- 100% витамин B12 за дневна доза*
- 100% биотин за дневна доза*
- 100% витамин C за дневна доза*

- 20% гел Алое Вера
- Екстракт от червен портокал
- Екстракт от синя боровинка
- Екстракт от златен корен
- Екстракт от зелен чай
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Кожа: 
Колагенът е най-важният 
изграждащ протеин на кожата и 
има ключова роля за хидратацията 
и еластичността й. Той придава на 
кожата структура, устойчивост и 
способност да задържа добре влага.
Само при безупречно състояние на 
колагеновите структури в кожата 
могат да се съхраняват други 
задържащи вода вещества като 
например хиалуронова киселина.  
Особености на хиалуроновата 
киселина:  
Тя може да се свързва с огромно 
количество вода. Съдържа се 
предимно в междуклетъчните 
пространства на дермата. Синтезът
на хиалуронова киселина от 
организма намалява с възрастта. 
Извлечени от природата съставки 
помагат за подкрепа на кожата по 
естествен начин.

„Made in Germany“ 
е нашето обещание 
за качество, на което 
можете 100% да 
разчитате.

Здраве на кожата: 
Балансираното снабдяване с 
витамини и микроелементи 
подобрява функцията на кожата, 
помага й да се защитава срещу 
влиянието на околната среда 
и подпомага обновлението на 
клетките. Особено важни са 
витамин C, витамин A, витамините от 
група B, витамин E, както и желязо и 
цинк.

Съединителна тъкан: 
Колагеновите влакна са важни 
за съединителната тъкан. Те я 
поддържат стегната и еластична. 
Съединителната тъкан се среща 
във всички органи на тялото. Тя 
преминава през мускулите, фасциите 
и обвивките на органите и достига до 
слоевете на кожата. Медта има важен 
принос за нормалното състояние на 
съединителната тъкан и подпомага 
естествените процеси в организма.

Коса: 
Биотинът е водоразтворим 
витамин и има съществена роля за 
поддържането на косата здрава. 
Витамините от група B укрепват 
косата, регулират производството 
на себум и активират важни 
метаболитни процеси в корените 
на косата. Медта регулира 
метаболитните процеси в организма, 
в т.ч. и в корените на косата. Така се 
подобрява структурата на косата.

Нокти: 
Ноктите на ръцете и краката са 
изградени от разположени един 
върху друг рогови слоеве. Чрез 
кръвообращението важните 
хранителни вещества достигат до 
ноктите. Цинкът има централна 
роля за състоянието на ноктите. 
Той допринася за здравия растеж и 
за устойчивостта им. Колагеновите 
пептиди също подпомагат растежа 
им.



•  ЗА СНАБДЯВАНЕ С ЕНЕРГИЯ: Aloe Vera Гелът за пиене 
доставя есенциални вещества за повече енергия и жизненост.1

•  ЗА ИМУННА ЗАЩИТА: Aloe Vera Гелът за пиене подкрепя 
имунната система.2

•  ЗА РЕГЕНЕРАЦИЯ: Aloe Vera Гелът за пиене подкрепя 
процесите на регенерация в организма.3,4 

•  ЗА ПОДКРЕПА НА МЕТАБОЛИЗМА: Aloe Vera Гелът за пиене 
стимулира метаболизма.1

Еликсирът на вашия живот за повече здраве1

LR Aloe Vera Гелът за пиене ви позволява да се наслаждавате 
пълноценно наживота, като ви снабдява с хранителни вещества, 
защитава, регенерира и активира организма ви, за да сте по-
здрави.1-4

LR Aloe Vera Геловете за пиене са истински специалисти за здравето благодарение и на добавените 
съставки с научно доказано действие, които ви подкрепят в различните фази от живота.

АЛОЕ ВЕРА + ДЖИНДЖИФИЛ

+ МЕД

+ ЛИМОН

+ ВИТАМИН C

+ ЦИНК

+ СЕЛЕН

НАУЧНО ДОКАЗАНИ 
СЪСТАВКИ
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За нас качеството e на първо 
място. От отглеждането до крайния 
продукт – в LR всичко подлежи на 
строг контрол. Това е потвърдено
и от SGS INSTITUT FRESENIUS и 
сертификатите на IASC.

„Made in Germany“ е нашето
обещание за качество, на което
можете 100% да разчитате.

Aloe Vera Геловете запиене от
LR LIFETAKT са включени в 
Kölner Liste® (Кьолнски 
списък), в който се публикуват 
продукти с минимален допинг 
риск.

УНИКАЛНО КАЧЕСТВО

ДЪЛГОГОДИШЕН ЕКСПЕРТЕН ОПИТ

Качество и
компетентност от LR

1 Съдържащият се в LR Aloe Vera Геловете за пиене витамин C допринася за нормален енергиен метаболизъм.
2 Съдържащият се в LR Aloe Vera Геловете за пиене витамин C допринася за нормална функция на имунната система.
3 Съдържащият се в LR Aloe Vera Геловете за пиене витамин C допринася за намаляване на умората и отпадналостта
4 Съдържащият се в LR Aloe Vera Геловете за пиене витамин C допринася за възстановяване на редуцираната форма на витамин Е.
* Съдържание на алоин под <0,1mg/L

LR Aloe Vera Геловете за пиене са отличени с печат от
SGS INSTITUT FRESENIUS и от IASC:

Експерти по Алое Вера от повече от 17 години – Made in Germany
Една от най-модерните производствени бази за Алое Вера в Германия
Стандартизиран вътрешен контрол на качеството
Сътрудничество с реномирани експерти

ПРЕВЪЗХОДЕН ВКУС

С добавените натурални есенции и съставки се получават 
различните варианти на LR LIFETAKT Aloe Vera Геловете за пиене:

Високо продуктово качество – от чист гел от Алое Вера, без алоин*
Устойчиво отглеждане на растенията в Мексико
Щадяща обработка
Високи стандарти на производство

Традиционен с мед – с приятен натурален вкус на мед 
Immune Plus – с лека, натурална острота на джинджифил
С вкус на праскова – с плодов вкус на праскова
Intense Sivera – с натурален вкус на полезна коприва 
Active Freedom – с натурален портокалов вкус



80700 | 1000 мл        

65,90 лв.
81000 | 1000 мл

74,90 лв.

Подбрани съставки:
90 % гел от листата на Алое Вера
9 % мед
75 % витамин C1 за дневна доза**

Aloe Vera Гел за пиене
„Традиционен с мед“*

Aloe Vera Гел за пиене
Immune Plus*

Специалистът за
общото благосъстояние

Три основни елемента за общото 
здраве:

Специалистът за
имунната система

1 Витамин С, цинк и селен допринасят за нормална функция на имунната система.
2 Цинкът има функция при клетъчното делене.
3 Витамин C допринася за нормален енергиен метаболизъм.
4 Витамин C повишава усвояването на желязо.
5 Витамин C допринася за нормалното изграждане на колаген за нормална функция на костите, хрущялите и кожата.
6 Витамин C допринася за нормална функция на имунната система.

Троен плюс за имунната система:

НОВО

Подбрани съставки:
85 % гел от листата на Алое Вера
6 % сок от джинджифил
8 % мед
Лимонов сок
100 % витамин C за дневна доза**
100 % цинк за дневна доза**
82 % селен за дневна доза**

1. УКРЕПВАНЕ: Имунните клетки са подсилени.1

2. АКТИВИРАНЕ: Имунната система е активирана.1,2

3. СТИМУЛИРАНЕ: Подкрепя се функционирането на имунната система.1,3

Вкусен: Съчетава леката, натурална острота на джинджифила
със свежестта на лимона и сладостта на меда

Препоръчителен прием:
– 3 х 30 мл дневно

1. СНАБДЯВАНЕ: Доставя важни вещества и 
подобрява оползотворяването на хранителни 
вещества.3,4

2. ЗАЩИТА: Подпомага имунната система.6

3. МЕТАБОЛИЗЪМ: Подпомага енергийния 
метаболизъм.3

Вкусен: С приятен натурален вкус на мед

Препоръчителен прием:
– 3 х 30 мл дневно



80750 | 1000 мл        

65,90 лв.
80850 | 1000 мл        

74,90 лв.
80800 | 1000 мл        

74,90 лв.

ГЕЛОВЕ ЗА ПИЕНЕ 
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Подбрани съставки:
98 % гел от листата на Алое Вера
Без добавена захар9 (информация за 
диабетици: само 0,054 ХЕ)
100 % витамин C за дневна доза**

Подбрани съставки:
88 % гел от листата на Алое Вера
56 % витамин C  за дневна доза**
60 % витамин E за дневна доза**

Подбрани съставки:
90 % гел от листата на Алое Вера
7 % мед
С екстракт от коприва 

Aloe Vera Гел за пиене  
с вкус на праскова*

Aloe Vera Гел да пиене
Active Freedom*

Aloe Vera Гел за пиене
Intense Sivera*

Специалистът за
добро усещане за тялото

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.
3 Витамин C допринася за нормалното изграждане на колаген за нормална функция на хрущялите.
4 Витамин C допринася за нормалното изграждане на колаген за нормална функция на костите.
5 Витамин C допринася за намаляване на умората и отпадналостта.
6 Витамин C допринася за нормалното изграждане на колаген за нормална функция на кръвоносните съдове.
7 Витамин C повишава усвояването на желязо.
8 Витамин C допринася за защита на клетките от оксидативен стрес. 
9 Алое Вера съдържа естествена захар.

* Хранете се разнообразно и балансирано и водете здравословен начин на живот.
** От препоръчителните стойности за дневен

Тройна сила за повече жизненостТройна подкрепа за двигателния апарат

Специалистът за
повече жизненост

Специалистът за
свобода на движението

Препоръчителен прием:
– 3 х 30 мл дневно
- Вкусен е и за възрастните, и за децата

Препоръчителен прием:
– 3 х 30 мл дневно

Препоръчителен прием:
– 3 х 30 мл дневно

1. ЛЕК: Без захар, идеален за фигурата и 
здравословен.1

2. ПОДКРЕПА: Подпомага енергийния 
метаболизъм.2

3. МЕТАБОЛИЗЪМ: Стимулира 
метаболизма.2

Вкусен: С плодов вкус на праскова

1. СТАБИЛИЗИРА: Подпомага функцията 
на кръвоносните съдове.6

2. СНАБДЯВА: Снабдява с витамин C и 
подпомага усвояването на желязо.7

3. ЗАЩИТАВА: Защитава клетките от 
оксидативен стрес.8

Вкусен: С натурален вкус на полезна 
коприва

1. ПОДВИЖНОСТ: Подкрепя нормалната 
функция на хрущялите.3

2. СИЛА: Подкрепя нормалната функция на 
костите.4

3. ЕНЕРГИЯ: Подкрепя енергийния 
метаболизъм и помага за намаляване на 
умората.2,5

Вкусен: С натурален портокалов вкус



80900 | 500 мл        
Всеки 32,90 лв.
(65,80 лв. за 1000 мл)

Formula Red*
80950 | 500 мл        

Mind Master от LR LIFETAKT 
е включен в Kölner Liste® 
(Кьолнски списък), в който 
се публикуват продукти с 
минимален допинг риск.

„Made in Germany“
е нашето обещание
за качество, на което
можете 100% да 
разчитате.

За нас качеството стои 
на първо място. От 
отглеждането до крайния 
продукт – в LR всичко 
подлежи на строг контрол. 
Това е потвърдено и от
SGS INSTITUT FRESENIUS.

Mind Master подпомага 
при продължителен прием
физическата и умствената
ефективност1 и защитава
от оксидативен стрес2.

С регистрация за патент***

В два варианта:
–  Класически с пълната 

сила на зеления чай
– Плодов с вкус на грозде

Дългосрочна енергия при продължителен прием1

Защита от оксидативен стрес2

Приложение:
Дългосрочна енергия при
продължителен прием:
–  Повече умствена и физическа ефективност1,3 благодарение на 

витамини от група В и желязо4

Защита:
–  Защита от оксидативен стрес2

–  Осигурява 100% от дневните нужди от витамин Е
Гел от листата на Алое Вера за общото благосъстояние

Препоръчителен прием:
– 80 мл дневно

Подбрани съставки:
С витамини и микроелементи
100 % витамин Е за дневна доза**
100 % витамин B1 (тиамин) за дневна доза**
100 % витамин B9 (фолиева киселина) за дневна доза**
100 % витамин В12 за дневна доза***
30 % желязо за дневна доза**
51 % селен за дневна доза**
С 36 % гел от листата на Алое Вера

Със сок от грозде от концентрат на 
гроздов сок
С екстракт от зелен чай
С L-карнитин
С коензим Q10

Mind Master 
Formula Green*

1 Витамин B12 допринася за нормален енергиен метаболизъм и за нормална функция на нервната система. Витамин B12 допринася за намаляване на умората и отпадналостта. 2 Витамин E допринася за защита на клетките от оксидативен стрес. 3 Тиамин и витамин В12 
допринасят за нормална психическа функция. 4 Желязото допринася за нормален енергиен метаболизъм и за намаляване на умората и отпадналостта. * Хранете се разнообразно и балансирано и водете здравословен начин на живот. ** от препоръчителните стойности за дневен 
прием *** Патент №: DE 10 2013 205 049 A1



80980 | 35 г / 14 стика по 2,5 г        

64,90 лв.
(185,43 лв. за 100 г)

59 L R  L I F E TA K T  П Р ОД У К Т И

Бърз прилив на енергия1  
Защита от оксидативен стрес2,5

Отворете
лесно

Приемете
без вода

Стартирайте
с енергия

Приложение:
Прилив на енергия
– Ободряващ кофеин от гуарана
–  Повече умствена работоспособност благодарение на витамини от група B3

Защита
–    Ефективна комбинация от антиоксиданти2,5 ви защитава 

от оксидативен стрес
–   Осигурява 100 % от дневните нужди от витамин D и E
–  Витамин C подпомага имунната система5 Прах от Аloe Vera за общото 

благосъстояние

Препоръчителен прием:
–   Приемайте съдържанието на едно пакетче веднъж дневно директно върху езика и го 

оставете бавно да се разтвори в устата

Без захар

Практичен To-Go формат: 
Събира се във всеки джоб
и така осигурява прилив на
енергия1 винаги и навсякъде

С верижноразклонените
аминокиселини левцин,
изолевцин и валин (BCAA)

Подбрани съставки:
80 mg кофеин от гуарана.
Левцин, изолевцин, валин (BCAA)
С екстракт от зелен чай
100% витамин D за дневна доза**
100% витамин E за дневна доза**
100% витамин B1 (тиамин) 
за дневна доза**
100% витамин B6 за дневна доза**

100% витамин B12 за дневна доза**
25% витамин C за дневна доза**
С Алое Вера на прах
20% цинк за дневна доза**
36% селен за дневна доза**
С коензим Q10

Mind Master Extreme 
Performance Powder

1 Съдържащият се в гуараната кофеин помага за повишаване на бдителността и концентрацията. Съдържащият се в гуараната кофеин допринася за повишаване на издръжливостта. 2 Витамин E в Mind Master Extreme д опринася за защита на клетките от оксидативен стрес. 3 Тиамин, витамин B6 и 
B12 допринасят за нормална психическа функция. 4 Витамин B12 допринася за намаляване на умората и отпадналостта. 5 Витамин C допринася за нормална функция на имунната система и за защита на клетките от оксидативен стрес. 



80326 | 30 мл        

43,90 лв.
(146,33 лв. за 100 мл)

80404 | 250 г        

36,50 лв.
(14,60 лв. за 100 г)

80325 | 60 капсули / 33,5 г        

84,90 лв.
(253,43 лв. за 100 г)

Съпротивителните сили на 
организма работят непрекъснато 
без почивка. Обогатените с 
витамин C и цинк капсули имат 
ценен принос за нормалната 
функция на имунната система. 
Спреят, който съдържа витамин С, 
също помага на имунната система и 
е практична алтернатива за изпът.

Бързо действащ
спрей за гърло Благотворният чай Практични капсули

Подбрани съставки:
86% екстракт от Cistus Incanus
38% витамин С за дневна доза* 
42% витамин Е за дневна доза*

Подбрани съставки:
95% листа от Cistus Incanus 
5% освежаващи листа от мента

Подбрани съставки:
72 % екстракт от Cistus Incanus
100 % витамин С за дневна доза* 
20 % цинк за дневна доза*

Приложение:
–  Подкрепа за имунната  

система1

Препоръчителен прием:
– 3 x 3 впръсквания дневно
–  Лесно дозиране благодарение 

на директното впръскване в 
гърлото

Приложение:
– За благотворна топлина отвътре

Препоръчителен прием:
–  1 пълна ч.л. чай се залива в чаша 

с гореща вода, покрива се и се 
оставя да се запари за 8 – 10 
минути, след което се прецежда.

Приложение:
–  Подкрепа за имунната система1

Препоръчителен прием:
–  2 x 1 капсула дневно

Cistus Incanus Спрей** Cistus Incanus Чай** Cistus Incanus
Капсули**

1 Витамин C допринася за нормална функция на имунната система. * от препоръчителните стойности за дневен прием ** Хранете се разнообразно и балансирано и водете здравословен начин на живот.*** Съгласно законовите разпоредби 
**** Патент №: EP 2 228 067

Cistus Incanus е вид храст, който 
вирее върху богатите на магнезий 
почви в Южна Европа. За 
екстрактите Cistus Incanus за 
продуктите LR LIFETAKT използваме 
само ценните листа, богати на 
полезни съставки. Получената по 
този начин съставка е многократно 
по-силна от растението на прах.



80361 | 125 мл        

88,90 лв.
(71,12 лв. за 100 мл)

80360 | 60 капсули / 30,9 г        

125,90 лв.
(407,44 лв. за 100 г)

80370 | 30 капсули / 15 г        

85,90 лв.
(572,67 лв. за 100 г)

Коластрата е първото мляко на кравата. Тя снабдява теленцето с всичко, от 
което се нуждае. За продуктите Colostrum от LR LIFETAKT използваме само 
излишната коластра от европейски крави. Всички производствени процеси 
се извършват изцяло в Германия. В допълнение на качествения контрол на 
LR, SGS INSTITUT FRESENIUS редовно следи всяка стъпка от производството 
на продуктите LR LIFETAKT Colostrum.

Червата до голяма степен влияят на
нашето общо благосъстояние.
Чревната стена в човешкия
организъм се населява от добри и
от други бактерии. Естественият
баланс между тези бактерии има
голямо значение за общото
благосъстояние.
 
Патентован****

В течна форма за
директен прием Съдържащи коластра капсули

Подбрани съставки:
Съдържа 100 % течна коластра и е 
чист натурален продукт, 
съдържащ коластра

Подбрани съставки:
800 mg коластра на прах  
за дневна доза

Специални характеристики:
– Висококачествена
 – Обезмаслена
 – С отстранен казеин
 – Не е пастьоризирана
– Не съдържа:***
 – Антибиотични остатъци
 – Анаболно-андрогенни стероиди
– Без добавени:
 – Оцветители
 – Консерванти

Приложение:
–   За общото благосъстояние при директен 

прием

Препоръчителен прием:
– 8 мл дневно

Специални характеристики:
– Висококачествена
 – Обезмаслена
 – Щадяща обработка
– Не съдържа:***
 – Антибиотични остатъци

Приложение:
–   За общото благосъстояние при 

продължителен прием

Препоръчителен прием:
– 2 х 1 капсула дневно

Colostrum Liquid** Colostrum Капсули**

Colostrum е натурален продукт с най-високо ниво на качеството и без добавки. 
При натуралните продукти е нормално да се наблюдават известни разлики във вида и вкуса.

Pro 12 съдържа 1 млрд. бактерии във 
всяка капсула и притежава двойно 
микрокапсулиране, което защитава 
бактериите значително по-ефикасно от 
много други продукти.

Капсули за
общото благосъстояние

Pro 12 Капсули*

Подбрани съставки:
С 12 бактериални култури
С влакнини (фибри)

Приложение:
–   За благосъстоянието

Препоръчителен прием:
– 1 капсула дневно

Специални характеристики:
– Висококачествен продукт
 – Патентовано микрокапсулиране
 – С влакнини (фибри)



80301 | 150 мл        

44,90 лв.
(29,93 лв. за 100 мл)

80331 | 30 капсули / 15,2 г        

84,90 лв.
(558,55 лв. за 100 г)

* Хранете се разнообразно и балансирано и водете здравословен начин на живот. **От препоръчителните стойности за дневен прием. 
1 Витамин C допринася за нормалното изграждане на колаген за нормална функция на кръвоносните съдове, костите, хрущялите, кожата и зъбите. 2 Витамин D допринася за поддържането на нормалното състояние на костите, мускулите и 
зъбите. 3 Витамин C допринася за нормален енергиен метаболизъм. 4 Витамин C допринася за защита на клетките от оксидативен стрес и допринася за намаляване на умората и отпадналостта.

- Без добавени оцветители
- Без добавени консерванти

Витамините са истински 
многостранни таланти. 
Например витамини D и B6 
подпомагат имунната система9, 
витамин B12 – клетъчното 
делене10, а витамин B1 – 
здравето на сърцето8. Всички тях 
ще откриете във Vita Active.

100 % снабдяване с витамини 
само с една чаена лъжичка

Подбрани съставки:
От 21 натурални плодови и 
зеленчукови концентрата
100 % от 10 витамина:
Витамин D
Витамин Е
Витамин B1 (Тиамин)
Витамин B2 (Рибофлавин)
Витамин B3 (Ниацин)
Витамин B5 (Пантотенова киселина)
Витамин В6
Витамин B7 (Биотин)
Витамин B9 (Фолиева киселина)
Витамин В12

Специални характеристики:

Приложение:
– За имунната система9

– За нормален енергиен метаболизъм8

– За нормална функция на
   нервната система8

Препоръчителен прием:
– 1 x 5 мл дневно (1 ч.л.)

Vita Active
Червени плодове*

Reishi от хилядолетия е част от 
културата на Далечния изток. 
Нейните благотворни свойства 
се ценят и до днес.

Капсули с „гъбата на 
дълголетието“

Подбрани съставки:
48 % екстракт от Reishi
20 % прах от Reishi
75 % витамин С за дневна доза**

Приложение:
–  Допринася за нормално 

изграждане на колаген за нормална 
функция на кръвоносните съдове1

–   Допринася за нормален енергиен 
метаболизъм3

–   Намалява умората и отпадналостта4

–   Грижи се за нормалното състояние 
на костите и зъбите1

–    Защитава клетките от оксидативен 
стрес4

Препоръчителен прием:
–  1 капсула дневно
–  Подходящи и за вегани

Reishi plus Капсули*
„Made in Germany“
е нашето обещание 
за качество, на което
можете 100% да
разчитате.



80190 | 60 капсули / 37,2 г        

67,90 лв.
(182,53 лв. за 100 г)

80338 | 60 капсули / 99,3 г        

84,90 лв.
(85,50 лв. за 100 г)

80332 | 90 капсули / 46,8 г         

59,90 лв.
(127,99 лв. за 100 г)

5 EPA и DHA допринасят за нормална сърдечна функция. Затова е необходимо да се приемат минимум 250 мг EPA и DHA на ден. 6 Калцият допринася за нормален енергиен метаболизъм и за нормален пренос на сигналите между клетките. 7 Манганът 
допринася за нормален енергиен метаболизъм и за нормално изграждане на съединителната тъкан. 8 Тиамин и витамин B12 се грижат за нормален енергиен метаболизъм и за нормална психическа функция. Тиаминът допринася за нормална функция 
на нервната система и за нормална сърдечна функция.  9 Витамин D и витамин B6 допринасят за нормална функция на имунната система. 10 Витамин B12 има функция при клетъчното делене.

63 L R  L I F E TA K T  П Р ОД У К Т И

Active Freedom съдържа важни 
хранителни вещества като 
витамин E, D и манган. Манганът 
допринася за нормален енергиен 
метаболизъм.

Капсули за
двигателния апарат

Подбрани съставки:
50 % витамин D за дневна доза**  
83 % витамин Е
50 % манган

Приложение:
–  Допринася за поддържане на 

нормалното състояние на костите и 
мускулите2

–   Допринася за нормален енергиен 
метаболизъм7

–   Допринася за нормално изграждане на 
съединителната тъкан7

Препоръчителен прием:
–  2 х 1 капсула на ден

Active Freedom Капсули*

Омега-3 мастните киселини EPA 
(ейкозапентаенова киселина) и 
DHA (докозахексаенова киселина) 
са важни за поддържането на 
правилната сърдечна функция.5 
Те влияят например значително 
на стойностите на липидите 
в кръвта и подпомагат 
течливостта на кръвта.

Капсули за здравето на сърцето

Подбрани съставки:
1260 mg Омега-3 мастни киселини 
630 mg EPA
420 mg DHA
117 mg бета-глюкан

От устойчив риболов

Приложение:
– Допринася за нормална функция
 на сърцето5

Препоръчителен прием:
– 3 х 1 капсула дневно

Super Omega Капсули*

Активната комбинация от калций 
и витамин D осигурява 
максимална подкрепа по време 
на менопаузата. Капсулите
Woman Phyto съдържат и 
екстракт от червена детелина.

Капсули за подкрепа
по време на менопаузата

Подбрани съставки:
С изофлавони от червена детелина
100 % витамин D за дневна доза**
50 % калций за дневна доза**

Приложение:
– За нормален енергиен
 метаболизъм6

– Допринася за нормален пренос
 на сигналите между клетките6

Препоръчителен прием:
–  3 х 1 капсула дневно

Специални характеристики:
–  Без лактоза 
–  Без глутен

Woman Phyto Капсули*



80630 | 210 г        

54,90 лв.
(26,14 лв. за 100 г)

80205 | 250 г        

48,50 лв.
(19,40 лв. за 100 г)

1 Хромът допринася за нормален метаболизъм на макрохранителните вещества и за поддържане на нормалните нива кръвната захар. 2 Протеините допринасят за поддържането и увеличаването на 
мускулната маса, както и за поддържането на нормалното състояние на костите. 3 Витамин B6 допринася за нормален метаболизъм на белтъците и гликогена и регулира хормоналната дейност. * Хранете се 
разнообразно и балансирано и водете здравословен начин на живот. **От препоръчителните стойности за дневен прием. 

„Made in Germany“
е нашето обещание 
за качество, на което
можете 100% да
разчитате.

Влакнините (фибрите) са 
комплексни въглехидрати и са 
важен компонент от храненето.
Те се съдържат в плодовете, 
зеленчуците и пълнозърнестите 
продукти и имат важна роля за 
нормалното храносмилане.

Фибри срещу силния глад

Приложение:
–  Допринася за нормален метаболизъм на 

макрохранителните вещества; 
белтъците, въглехидратите и мазнините 
се усвояват по-добре от организма1

–  Допринася за поддържане на нивата на 
кръвната захар, а това намалява силния 
глад1

Подбрани съставки:
Високо съдържание на фибри от 3 
различни източника
С натуралната сладост на стевията
108 % хром за дневна доза**

Препоръчителен прием:
–  Разбъркайте 2 равни мерителни 

лъжички прах с 200 мл 
нискомаслено мляко без 
лактоза или с вода.

Fiber Boost  
Напитка на прах*

Приемът на много течности е важен за 
организма. Бедната на калории 
комбинация от ценни билки е една от 
най-добрите алтернативи на водата.

Лек и полезен чай

Приложение:
– Осигурява снабдяване с
 течности, особено по време
 на диета

Препоръчителен прием:
–  1– 2 пълни ч.л. чай се заливат 

в голяма чаша с гореща вода, 
покрива се и се оставя да се запари 
за 5 – 7 минути, след което се 
прецежда.

–  3 – 4 чаши дневно

Подбрани съставки:
Зелен чай
Листа от мате
Кора от лапачо
Листа от коприва
Ройбос
Лимонова трева
Сладък корен

Билков чай*



80550 | 375 г        

89,90 лв.
(239,73 лв. за 1000 г)

80102 | 360 таблетки / 252 г        

72,90 лв.
(28,93 лв. за 100 г)

5 Калият подпомага нормалната функция на нервната система и мускулната функция. 6 Магнезият допринася за намаляване на умората и отпадналостта и за поддържане на електролитния баланс.
7 Калцият допринася за нормален енергиен метаболизъм и е необходим за поддържането на нормалното състояние на костите и зъбите.

Специални характеристики:
–  Protein Power от LR LIFETAKT е включен в Kölner Liste® 

(Кьолнски списък), в който се публикуват продукти с 
минимален допинг риск.
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Протеините са съединения, 
съставени от аминокиселини,
и имат различни есенциални 
задачи в организма.

Напитка на прах за 
изграждане на мускулите

Подбрани съставки:
80 % чист протеин
5 различни протеинови компонента
23 % магнезий за дневна доза**
(при приготвяне със 125 мл мляко)
29 % витамин В6 за дневна доза**
(при приготвяне със 125 мл мляко)

Приложение:
–  Допринася за увеличаване и поддържане на мускулната 

маса2

–  Грижи се за нормален енергиен метаболизъм и 
метаболизъм на белтъците3 и гликогена

–  Допринася за поддържане на нормалното състояние на 
костите2

Препоръчителен прием:
–  Разбъркайте една мерителна лъжичка 

(12,5 г) на ден със 100 мл вода или 
125 мл нискомаслено мляко.

Protein Power
Напитка на прах
с вкус на ванилия*

Pro Balance доставя на организма 
ценни основни минерали и 
микроелементи за вътрешния 
баланс4.

Таблетки за регулиране на алкално-
киселинния баланс

ProBalance Таблетки*

Подбрани съставки:
Минерали и микроелементи
15 % калий за дневна доза**
53 % магнезий за дневна доза**
87 % калций за дневна доза**
45 % мед за дневна доза**
150 % хром за дневна доза**
160 % молибден за дневна доза**

Приложение:
–  За нормална функция на нервната система5

–  За нормална мускулна функция5

–  Допринася за поддържане на електролитния баланс6

–  За нормален енергиен метаболизъм7

–  За нормален енергиен метаболизъм на 
макрохранителните вещества1

–  Допринася за поддържането на нормалното състояние 
костите и зъбите7

Препоръчителен прием:
–  3 х 4 таблетки дневно

Специални характеристики:
– Висококачествен продукт
 – Оптимално съчетани минерали и микроелементи
 – Ценна комбинация от цитрати, карбонати и глюконати
 – Без лактоза



Всеки 88,90 лв.
(197,56 лв. за 1000 г)

80201 | 450 г кутия        

80280 | 450 г кутия        

80203 | 450 г кутия        

80295 | 450 г кутия        

88,90 лв.
(197,56 лв. за 1000 г)

* 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.

Кремообразните шейкове Figu Active се приготвят
бързо и лесно. Вкусните заместители на хранене
се предлагат в различни варианти.

Само 224–230 kcal за порция: 
28 г шейк Figu Active + 250 мл мляко без 
лактоза с 1,5% масленост

1 хранене1

само 5,53 лв.

Кремообразно хранене

Figu Active Шейк
Ягода и банан

Ванилия

Latte Macchiato

Подбрани съставки:
Балансирана комбинация от хранителни вещества
Комбинация от белтъци от растителен и животински 
произход

Специални характеристики:
–  Без лактоза 
–  Без глутен
–  Без добавени консерванти
– Без добавена захар 
 (съдържа естествена захар)
Приложение:
–  Заместването на две хранения помага за намаляване 

на теглото
–  Заместването на едно хранене помага за поддържане 

на теглото
Препоръчителен прием:
– Заместете едно редовно хранене с един шейк.
–  Разбъркайте 3 с.л. (28 г прах) с 250 мл нискомаслено 

мляко без лактоза.

Мюслито Figu Active е заместител 
на хранене, който ви подкрепя 
оптимално за намаляване или 
поддържане на теглото*.

Само 223 kcal за порция: 
35 г мюсли Figu Active + 200 г 
нискомаслено натурално 
кисело мляко без лактоза
с 1,5 % масленост

1 хранене1

само 6,91 лв.

Вкусно и хрупкаво мюсли

Figu Active Мюсли
Хрупкаво мюсли с червена 
боровинка

Подбрани съставки:
Балансирана комбинация от 
хранителни вещества

Специални характеристики:
–  Без лактоза

Приложение:
–  Заместването на две хранения 

помага за намаляване на 
теглото

–  Заместването на едно хранене 
помага за поддържане на 
теглото

Препоръчителен прием:
– Заместете едно редовно
 хранене с мюслито.
–  Разбъркайте 3 с.л. (35 г) с 200 г 

нискомаслено натурално кисело мляко 
без лактоза.

––––

„Made in Germany“
е нашето обещание 
за качество, на което
можете 100% да
разчитате.



Всяка 88,90 лв.
(177,80 лв. за 1000 г) Всеки 59,90 лв.

(166,39 лв. за 1000 г)

1

80209 | 500 г кутия        

80208 | 500 г кутия        

80210 | 500 г кутия       

80271 | 6 x 60 г        

80284 | 6 x 60 г        

80272 | 6 x 60 г       

1 хранене1

само 10,14 лв.
1 хранене1

само 9,98 лв.

Супите Figu Active са топъл заместител на
хранене, който ви улеснява при отслабване или 
поддържане на теглото*. Предлагат се в три 
питателни варианта за повече разнообразие.

Блокчетата Figu Active заместват едно 
пълноценно хранене и са оптимален 
вариант за хранене, когато сте в 
движение. Може да изберете от три 
вкусни варианта.

Само 208 – 214 kcal за порция: 
57 г супа Figu Active + 300 мл вода

Само 224 – 226 kcal за блокче.

Питателно, топло хранене Практично хранене за изпът

Figu Active Супа
Доматена „Mediterranée“

Картофена „Auberge“

Зеленчуци и къри „India“

Figu Active 
Блокчета
Вкус на нуга

Вкус на ягода и йогурт

Вкус на хрупкав карамел

Подбрани съставки:
Балансирана комбинация от хранителни вещества

Подбрани съставки:
Балансирана комбинация от хранителни вещества

Приложение:
–  Заместването на две хранения 

помага за намаляване на 
теглото

–  Заместването на едно хранене 
помага за поддържане на 
теглото

Препоръчителен прием:
–  Заместете едно редовно
 хранене с една супа.
–  Разбъркайте 4 с.л. (57 г прах) 

с гореща вода с помощта на
 телена бъркалка.

Приложение:
–  Заместването на две хранения 

помага за намаляване на 
теглото

–  Заместването на едно хранене 
помага за поддържане на 
теглото

Препоръчителен прием:
–  Заместете едно редовно
 хранене с едно блокче.
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Отнесено към едно от три пълноценни хранения на ден при набавяне на 2.000 kcal дневно





С подхранващата и възстановяваща сила на Алое Вера по пътя към
естествено красивата и здрава кожа – това означава LR ALOE VIA. 
Индивидуалната хидратираща грижа предлага защита
и подхранване от главата до петите за всяка възраст.

Цялостен Anti-Age Мениджмънт за младежки вид на кожата на 
лицето ви предлага LR ZEITGARD. Професионалната пълна 
концепция в 3 стъпки предлага уреди и продукти за грижа в 
зависимост от типа на кожата за постигане на дълготрайни 
резултати.

Функционалната серия LR MICROSILVER PLUS осигурява 
антибактериална защита и оптимална грижа при раздразнена и 
проблемна кожа с комбинацията си от активни съставки от 
MICROSILVER BGTM, пантенол и съединения на цинка.

ЗА ВСЯКА ПОТРЕБНОСТ НА КОЖАТА

 | 69 

ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА ГРИЖА
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С подхранващата и възстановяваща сила на Алое Вера по пътя към 
естествено красивата и здрава кожа – това означава LR ALOE VIA. 
Нашето продуктово разнообразие предлага правилния продукт за 
грижа за потребностите на всеки, независимо от възрастта. Така 
вие и вашите любими хора получавате най-доброто от Алое Вера от 
главата до петите.

Нашето обещание е базирано на концепция за грижа, на която 
много хора вече се доверяват. LR ALOE VIA съчетава най-доброто 
от Алое Вера – гела от растението – с 15-годишната компетентност 
на LR в грижата с Алое Вера. Високо съдържание на Алое Вера, 
доказани комбинации от активни съставки и натуралната сила на 
ценни биоекстракти правят серията LR ALOE VIA уникална и 
с многообразно действие:
•   възстановяващо;
•   хидратиращо;
•   успокояващо;
•   защитаващо.

Редовни проверки на Международния научен съвет за алое (IASC) 
ви гарантират високо качество на нашето Алое Вера – от 
отглеждането до обработката. Независимият институт Dermatest 
потвърждава кожната поносимост на продуктите.
Благодарение на уникалната си комбинация от гел Алое Вера и 
различни биоекстракти 28 продукта LR ALOE VIA са с регистрация за 
патент.

Открийте вашия път към естествено красивата и подхранена кожа – 
с LR ALOE VIA.

Вашият път към
естествено красивата
и подхранена кожа

Нашият гел Алое Вера се проверява постоянно от 
реномирания Международен научен съвет за алое 
(IASC) – от отглеждането до обработката

Всички продукти Алое Вера са с доказана кожна 
поносимост от реномираните независими институти 
dermatest и Derma Consult

28 продукта LR ALOE VIA са с регистрация за патент 
благодарение на уникалната си комбинация от гел 
Алое Вера и различни биоекстракти

Високо съдържание на Алое Вера  
за изключително нежна и интензивна грижа и 
регенерация – идеално и за чувствителна кожа

Обогатени с подхранващи биоекстракти – 
специално съобразени със съответните 
потребности

LR ALOE VIA означава качество „Made in 
Germany“. Това е нашето обещание, на 
което може 100% да разчитате. 



Използвайте естествената регенерираща сила на Алое Вера за особено чувствителна или изтощена кожа. Продуктите LR ALOE VIA създават 
защитен филм върху кожата, охлаждат, успокояват и стимулират регенерацията й.

За усещане за 
здрава кожа

Многообразна грижа с Алое Вера 
от главата до петите

Регенерация и грижа

LR ALOE VIA 
Специална грижа

LR ALOE VIA  
Грижа за устните и зъбите
За красива и 
здрава усмивка

За сияйно 
красива кожа

LR ALOE VIA 
Грижа и почистване 
за лицето 

LR ALOE VIA 
Грижа и почистване 
за тялото
За осезаемо 
нежна кожа
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Алое Вера е истински многостранен талант. Гелът от растението действа не само регенериращо и хидратиращо, но също и 
противовъзпалително. Просто използвайте този талант от глава до пети за грижа за цялото семейство.

Индивидуална грижа и защита

За мека и 
блестяща коса

LR ALOE VIA
Грижа за косата

За свежа и 
поддържана 
мъжка кожа

LR ALOE VIA
Грижа за мъжа

За нежно защитена 
бебешка и детска 
кожа и за здрави 
зъби

LR ALOE VIA 
Грижа за бебета и деца 

За здрава, 
защитена от 
слънцето кожа

LR ALOE VIA
Слънцезащита 





20600 | 400 мл        

43,90 лв.
(109,75 лв. за 1000 мл)

20601 | 100 мл        

33,90 лв.
20602 | 100 мл        

41,90 лв.

Алое Вера

83%

Алое Вера

90%
Алое Вера

79%

„Made in Germany“
е нашето обещание 
за качество, на което
можете 100% да
разчитате.
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Специална грижа

LR ALOE VIA Специална грижа – 
особено благотворна и 
възстановяваща при изтощена 
кожа и при кожни раздразнения. 
Продуктите LR ALOE VIA създават 
защитен филм върху стресираната 
кожа, охлаждат, успокояват и 
стимулират регенерацията. 
Действието им се подпомага от 
специални активни комплекси и 
благотворни билкови есенции.

За усещане
за здрава 
кожа

Aloe Vera  
Бързо действащ 
Спрей за спешна помощ
Лек спрей за цялото тяло
•   С ефективна комбинация от 83% гел 

Алое Вера, 11 билкови есенции и 
пчелен прополис

•   Образува защитен филм върху 
изтощената кожа

•   Успокоява и охлажда
•   Кожата е регенерирана и отново 

възвръща естествения си баланс

Aloe Vera  
Хидратиращ 
Гел-концентрат
Освежаващ гел за раздразнена, 
нуждаеща се от хидратация кожа 
•   90% гел Алое Вера
•   Дарява незабавно максимална 

хидратация и охлажда
•   Подобрява еластичността на кожата
•   Усещате кожата си веднага
   интензивно подхранена

Aloe Vera  
Защитаващ
Крем с прополис
Богат крем за суха, нуждаеща се от 
подхранване кожа
•   79% Алое Вера и екстракт от пчелен 

восък
•   Дарява интензивна хидратация и 

подхранва кожата
•   Укрепва кожната бариера и образува 

защитен филм върху кожата
•   Усещате кожата си успокоена и 

отпусната

Продуктите на 
тази страница 
се предлагат и 

в комплект.
Вижте стр. 76.



97,70 лв.

83,90 лв.

41,90 лв.
33,90 лв.
21,90 лв.

20650    

Цена за комплекта само

Сума на единичните цени 

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

SOS грижата за всички случаи

Aloe Vera 
Box за специална грижа
Крем с прополис · 100 мл
Гел-концентрат · 100 мл
Спрей за спешна помощ
в удобна опаковка от 150 мл
(Специалната опаковка се предлага 
само в комплекта)

За бърза помощ 
в ежедневието

Една кутия за всички случаи: при кожни раздразнения трите 
специалиста на LR ALOE VIA подпомагат естествената 
регенерация на кожата и осигуряват максимална грижа. Кутията 
за специална грижа е идеалният SOS пакет за вкъщи и за навън.



20603 | 100 мл        

33,90 лв.
20604 | 200 мл        

54,90 лв.
(27,45 лв. за 100 мл)

20606 | 50 мл        

67,90 лв.
(135,80 лв. за 100 мл)

Алое Вера

Алое Вера

Алое Вера

45%
60%

20%

„Made in Germany“
е нашето обещание 
за качество, на което
можете 100% да
разчитате.
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* Европейски патент: EP 2 399 648 B1
** Изследване с 20 участници, проведено  от Dermatest през май 2010 г.
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Aloe Vera  
Отпускащ
Термолосион
Затоплящ и подхранващ кожата 
лосион при мускулни схващания
•   45% гел Алое Вера и натурални 

етерични масла
•   Хидратира и подхранва
•   Стимулира кръвоснабдяването
  на мускулите
•   Мускулната зона се отпуска и 

кожата става мека

Aloe Vera  
Мултифункционален  
MSM Гел за тяло
Бързо попиващ, охлаждащ  гел-крем 
за проблемни зони на мускулите и 
ставите
•   60% гел Алое Вера, специално 

сярно съединение MSM, екстракт 
от листа от мечо грозде и върбова 
кора

•   Придава жизненост и еластичност 
на кожата

Aloe Vera  
Регулиращ 
Крем DermaIntense
Изключително богат крем за особено 
изтощените зони от кожата
•   20% гел Алое Вера и активен 

комплекс от витамин B12, масло от 
вечерна иглика и екстракт от махония

•   Успокоява и интензивно хидратира 
кожата

•   Активира регенерацията на кожата 
и намалява загрубяването, 
зачервяването и лющенето*

•   Кожата е регенерирана и отново 
възвръща естествения си баланс

•   Произведен без парфюмни масла

Патентован
продукт

от октомври  
2018 г.*





Алое Вера

50%
Алое Вера
50%

Алое Вера

50%

20674 | 50 мл        

45,90 лв.
(91,80 лв. за 100 мл)

20675 | 50 мл        

45,90 лв.
(91,80 лв. за 100 мл)

20677 | 15 мл        

46,90 лв.
(312,67 лв. за 100 мл)

45,90 лв.
45,90 лв.
46,90 лв.

138,70 лв.

124,90 лв.

20707    

Цена за комплекта само

Сума на единичните цени 

„Made in Germany“
е нашето обещание 
за качество, на което
можете 100% да
разчитате.
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Пълна грижа за 
красива, сияйна кожа

Aloe Vera
Комплект за грижа за лицето
Дневен крем · 50 мл
Нощен крем · 50 мл
Околоочен крем · 15 мл

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

LR ALOE VIA Грижа и почистване за лицето – добър хидробаланс 
с Алое Вера. Уникални формули с гел Алое Вера в съчетание с 
ценни съставки като биоекстракт от маслини се грижат ежедневно 
за правилния баланс на кожата на лицето. Защото няма нищо 
по-хубаво от усещането за красива и здрава кожа.

За сияйно 
красива 
кожаГрижа и почистване за лицето

Aloe Vera  
Мултиактивен 
Дневен крем
Дневна грижа с лека, глезеща кожата 
текстура
•   С 50% гел Алое Вера, биоекстракт 

от маслини и масло от гроздови 
семки

•   Дарява интензивна хидратация и 
запазва естествения хидробаланс

•   Защитава кожата от влиянието на 
околната среда

•   Кожата е нежна и тенът сияе

Aloe Vera  
Регенериращ
Нощен крем
Богат, нежно ухаещ крем за нощна 
грижа
•   С 50% гел Алое Вера, биоекстракт 

от маслини и маслиново масло
•   Подхранва и регенерира кожата
•   Подобрява естествената функция 

на кожата през нощта
•   Кожата е отпочинала и нежна

Aloe Vera  
Усъвършенстващ
Околоочен крем
Интензивна грижа за чувствителната 
зона около очите
•   С 50% гел Алое Вера, биоекстракт 

от маслини и халоксил
•   Дарява хидратация
•   Намалява сенките под очите и 

укрепва кожата
•   Зоната около очите изглежда 

стегната и свежа



Алое Вера

50%
Алое Вера

50%

20679 | 50 мл        

45,90 лв.
(91,80 лв. за 100 мл)

20689 | 75 мл        

36,90 лв.
(49,20 лв. за 100 мл)

„Made in Germany“
е нашето обещание 
за качество, на което
можете 100% да
разчитате.

За допълнителна 
хидратация 
и свежест

Основната съставка на нашата 
серия за грижа – чист гел от Алое 
Вера – освен регенериращо и 
подхранващо действие притежава 
свойството да хидратира силно. 
За изключителен прилив на 
хидратация и истинска свежест.

*  Потвърдено с измерване с корнеометър на показателите на 20 участници, 
извършено в проучване на института Dermatest през януари 2017 г.

Aloe Vera  
Освежаващ 
Гел-крем
Лека, бързо попиваща сорбе-
текстура за лицето
•   С 50% гел Алое Вера и биоекстракт 

от маслини
•   Дарява интензивна хидратация със 

силен освежаващ ефект
•   Ревитализира тена
•   Кожата изглежда освежена и тенът 

сияе

Aloe Vera  
Експресно хидратираща
Маска за лице 
Освежаващ гел-крем за лицето
•   С 50% гел Алое Вера, биоекстракт от 

дива роза и комбинация от активни 
съставки от Aquaxyl и Aquapront™

•   Дарява на кожата до 95% повече 
хидратация само за 3 минути*

•   Подобрява еластичността и 
хидробаланса 

•   Кожата изглежда освежена и тенът 
сияе



Алое Вера

50%
Алое Вера

50%
Алое Вера

50%

Алое Вера

30%

20673 | 75 мл        

25,90 лв.
(34,53 лв. за 100 мл)

20671 | 200 мл        

28,90 лв.
(14,45 лв. за 100 мл)

20670 | 200 мл        

28,90 лв.
(14,45 лв. за 100 мл)

20672 | 25 бр.        

11,50 лв.

81 L R  A LO E  V I A  Г Р И Ж А  И  П О Ч И С Т В А Н Е  З А  Л И Ц Е ТО

Нежното 
почистване 
е основата на 
ефективната грижа

Сияйно красивото лице се нуждае 
не само от подхранване – 
основата на всяка програма за 
грижа е почистването, и то сутрин 
и вечер!

Aloe Vera 
Усъвършенстващ 
Пилинг за лице

Aloe Vera  
Избистрящ 
Тоник за лице

Aloe Vera  
Балансиращо
Почистващо мляко 

Aloe Vera  
Нежни
Почистващи кърпички

Нежна гел-текстура за лицето
•   С 50% гел Алое Вера, биоекстракт 

от дива роза и пилинг частици на 
растителна основа

•   Премахва нежно мъртвите клетки и 
стимулира кръвообращението

•   Усъвършенства вида на кожата, без 
да нарушава естествения й баланс 

•   Усещате кожата си нежна и тенът 
сияе

Несъдържащ алкохол тоник за 
почистване на лицето
•   50% гел Алое Вера и биоекстракт 

от дива роза
•   Почиства порите от остатъците от 

грима и натрупаните през деня 
замърсявания

•   Избистря, успокоява и освежава 
кожата

•   Дарява хидратация

Нежно почистващо мляко за лице
•   50% гел Алое Вера и биоекстракт 

от дива роза
•   Почиства кожата нежно и премахва 

грима и замърсяванията
•   Запазва естествения хидробаланс 

на кожата

Нежни почистващи кърпички за 
лицето и ръцете, практични, когато 
сте в движение
•   30% гел Алое Вера и биоекстракт 

от дива роза
•   Почистват кожата цялостно и 

нежно
•   Премахват грима, без да изсушават 

кожата



20789 | 50 мл

39,90 лв.
(79,80 лв. за 100 мл)

За свежа,
сияйно красива
кожа на лицетоНовата Aloe Vera Магическа бълбукаща маска предлага дълбоко

почистване и страхотно изживяване. Веднага след нанасянето
за секунди тя се превръща в пяна с хиляди малки, бълбукащи
балончета. Така маската премахва от кожата замърсяванията от
околната среда и мъртвите клетки и предотвратява натрупването
на вредни вещества. Може да го видите, чуете и почувствате!
Резултатът е силно витализирана кожа на лицето. Просто магия!

„Made in Germany“
e нашето обещание 
за качество, на което
можете 100% да
разчитате.

Дълбокоефективна почистваща и 
детоксикираща пенлива маска за лице

Екстракти от джинджифил и 
моринга премахват мъртвите клетки 
и замърсяванията от околната 
среда (например прахови частици 
и радикали), почистват кожата в 
дълбочина и предпазват от повторно 
натрупване на замърсявания, 
създавайки ефект, подобен на този на 
лотоса. Освен това биоекстрактът от 
джинджифил подпомага защитата на 
кожата.

Aloe Vera  
Магическа
бълбукаща маска

ХИДРАТАЦИЯ
Алое Вера хидратира
интензивно и помага за
регенерацията на кожата.

БЪЛБУКАЩ
ЕФЕКТ
С помощта на бълбукащия ефект се повишава снабдяването 
с кислород, а балончетата, които се образуват, подпомагат 
детоксикиращото и хидратиращото действие. Замърсяванията 
се отстраняват по-лесно, а влагата прониква по-дълбоко.

ДЕТОКСИКАЦИЯ

Aloe Vera Магическа бълбукаща маска

•  С екстракт от моринга, екстракт 
от джинджифил, гел Алое Вера и 
бълбукащ ефект

•  Предотвратява натрупването на 
замърсявания

•  Хидратира
•  Кожата изглежда отново свежа и 

сияйно красива







20631 | 100 мл        

22,50 лв.
20639 | 200 мл        

33,90 лв.
(16,95 лв. за 100 мл)

27517 | 100 мл        

19,90 лв.

89,30 лв.

79,90 лв.

22,50 лв.
20,90 лв.

45,90 лв.

20708    

Алое Вера

35%

Алое Вера

69%

Алое Вера

30%„Made in Germany“
е нашето обещание 
за качество, на което
можете 100% да
разчитате.
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Цена за комплекта само

Сума на единичните цени 
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Пълна грижа за 
кадифенонежна кожа

Нежен крем · 100 мл
Крем за ръце · 75 мл
(вж. стр. 86)
Гел-крем · 50 мл
(вж. стр. 80)

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

За осезаемо 
нежна кожа

LR ALOE VIA Грижа и почистване за тялото – това е освежаващо 
почистване, интензивно подхранване и целенасочено оформяне 
на силуета с най-доброто от Алое Вера. Специални формули 
в зависимост от потребностите почистват кожата нежно, 
стабилизират хидробаланса й и изглаждат контурите на тялото.

Грижа и почистване за тялото

Aloe Vera  
Нежен
Крем за лице и тяло
Богат, немазен крем за лицето и 
тялото
•   С 35% гел Алое Вера и биоекстракт 

от магнолия
•   Дарява интензивна хидратация
•   Кожата е осезаемо мека и нежна
•   Попива бързо

Aloe Vera  
Хидратиращ
Лосион за тяло
Лек, бързо попиващ лосион за тяло
•   С 69% гел Алое Вера и биоекстракт 

от магнолия 
•   Подхранва интензивно
•   Подобрява хидробаланса на кожата
•   Кожата е нежно подхранена

Aloe Vera  
Възстановяващ
Крем за стъпала
Бързо попиващ крем за сухи и 
загрубели стъпала
•   С 30% гел Алое Вера и биоекстракт 

от магнолия
•   Възстановява изключително сухата, 

груба и напукана кожа
•   Дарява интензивна хидратация
•   Усещате кожата си нежна и 

подхранена

Aloe Vera  
Комплект за грижа за тялото



Алое Вера

35%
Алое Вера

40%

20610 | 75 мл        

20,90 лв.
(27,87 лв. за 100 мл)

20613 | 75 мл        

22,90 лв.
(30,53 лв. за 100 мл)

За нежни 
докосвания
Кремовете за ръце Aloe Vera подхранват и успокояват изтощената 
кожа на ръцете всеки ден. Комбинацията от Алое Вера и 
биоекстракт от невен допринася за регенерацията на кожата.
Освен това Алое Вера осигурява хидратация. Така дори и сухите и 
загрубели ръце стават отново меки и нежни.

Aloe Vera  
Нежен
Крем за ръце
Бързо попиващ крем за ръце
•   С 35% гел Алое Вера и
  биоекстракт от невен
•   Подхранва и хидратира
•   Ръцете са меки и нежни

Aloe Vera  
Изключително богат
Крем за ръце
Богат, бързо попиващ крем за много 
сухи и изтощени ръце
•   С 40% гел Алое Вера и биоекстракт 

от невен 
•   Подхранва интензивно и защитава 

кожата
•   Подпомага регенерацията на 

загрубялата кожа



Алое Вера

30%

Алое Вера

30%

27536 | 200 мл        

57,90 лв.
(28,95 лв. за 100 мл)

27535 | 200 мл        

57,90 лв.
(28,95 лв. за 100 мл)
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Ефективна грижа 
за добре оформен 
силует
Предлагаме ви два специални 
продукта за по-стегнат и гладък 
вид на кожата. Алое Вера в 
съчетание с екстракт от зелен чай 
и високоефективни активни 
комплекси ви помагат да се 
чувствате абсолютно добре в 
кожата си.

Aloe Vera  
Оформящ 
Гел за тяло
Бързо попиващ, освежаващ гел за 
корема, горната част на ръцете и 
бедрата
•   С 30% гел Алое Вера, биоекстракт от 

зелен чай и активен комплекс 
Intenslim®

•   Подобрява еластичността на 
тъканите

•   Помага за намаляване на обиколката 
на корема при редовна употреба

•   Укрепва и стяга кожата при редовна 
употреба

Aloe Vera  
Коригиращ  
Крем за тяло
Богат крем за бедрата и седалището
•   С 30% гел Алое Вера, биоекстракт 

от зелен чай и активен комплекс 
Legance®

•   Подобрява еластичността и 
нежността на кожата

•   Кожата изглежда по-равна и гладка

Научно изследване* 
потвърждава 
оформящото действие 
на гела за тяло:

*  Научно изследване, проведено от 
институт Dermatest през март 2017 г., 
с 20 участници, използвали продукта 
ежедневно в областта на корема.

•  100% от участниците потвърждават, че 
имат по-добро усещане за кожата си 

•  70% потвърждават, че кожата е по-
еластична

•  70% казват, че кожата е видимо по-
стегната и гладка

Научно изследване** 
потвърждава 
коригиращото действие 
на крема за тяло:

**  Научно изследване, проведено от 
институт Dermatest през март 2017 г., 
с 20 участници, използвали продукта 
ежедневно в областта на бедрата, 
включително с обективно измерване 
на дълбоките тъкани с ултрашал 
(сонография).

•  95% от участниците потвърждават, 
че имат по-добро усещане за кожата 
си

•  При 85% от всички тествали 
продукта се доказва подобрена 
кожна плътност чрез обективно 
измерване с ултрашал, което е 
важен критерий за по-стегната, 
нежна и еластична кожа

•  Подобрение на кожната плътност 
с до 70%



20611 | 250 мл        

18,50 лв.
(7,40 лв. за 100 мл)

20612 | 500 мл        

27,90 лв.
(55,80 лв. за 1000 мл)

Алое Вера 38%

„Made in Germany“
е нашето обещание 
за качество, на което
можете 100% да
разчитате.

За постоянно 
усещане за свежест

Ободряване, освежаване и хигиена за цялото тяло и за цялото 
семейство с най-доброто от Алое Вера. Това означава не само 
цялостно почистване, но и постоянно усещане за свежест и 
повече хидратация.

Aloe Vera  
Нежно почистващ
Крем-сапун за ръце
Подхранващ крем-сапун за ръце
•   С 38% гел Алое Вера и биоекстракт 

от невен 
•   Нежно почистване, хидратация и 

подхранване

Aloe Vera
Крем-сапун за 
ръце

Пълнител



20643 | 50 мл        

13,50 лв.
(27,00 лв. за 100 мл)

20633 | 250 мл        

28,90 лв.
(11,56 лв. за 100 мл)

20630 | 250 мл        

22,50 лв.
(9,00 лв. за 100 мл)

21,90 лв.
33,90 лв.
22,50 лв.

78,30 лв.

71,50 лв.

20706   

Алое Вера

15%

Алое Вера

35%
Алое Вера

35%
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С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

Aloe Vera  
Защитаващ  
Рол-он дезодорант
Нежен део рол-он без алкохол
•   С 15% гел Алое Вера и биоекстракт 

от памук
•   Сигурна защита от неприятната 

миризма и мокрите петна под 
мишниците

•   Оставя приятно усещане за свежест
•   Добра кожна поносимост дори и 

при чувствителна кожа
•   Изключително нежен след бръснене

Aloe Vera  
2в1 Шампоан 
за коса и тяло
Освежаващ душ-гел за коса и тяло
•   С 35% гел Алое Вера и 

биоекстракт от бамбук
•   Бързо, лесно и ефективно 

цялостно почистване и грижа

Aloe Vera  
Витализиращ
Душ-гел
Освежаващ душ-гел за тяло
•   С 35% гел Алое Вера и 

биоекстракт от киви
•   Цялостно и нежно 

почистване и хидратация
•   Оставя усещане за 

натурална свежест
Цена за комплекта само

Сума на единичните цени 

Грижа и почистване
за косата и тялото
Aloe Vera Комплект за 
коса и тяло
Шампоан · 200 мл
Лосион за тяло · 200 мл
Душ-гел  · 250 мл





Алое Вера

40%

Алое Вера

40%
Алое Вера

43%

20676 | 4,8 г        

12,50 лв.
20690 | 100 мл        

13,50 лв.
20691 | 100 мл        

13,50 лв.

34,50 лв.

2 x 13,50 лв.
12,50 лв.

39,50 лв.

20705    

„Made in Germany“
е нашето обещание 
за качество, на което
можете 100% да
разчитате.
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Цена за комплекта само

Сума на единичните цени 
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С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

Всичко за красивата 
и здрава усмивка
Aloe Vera Комплект за грижа  
за устните и зъбите
2 х Изключително свеж
гел за зъби · 100 мл
Балсам за устни · 4,8 г

Кой не би искал красива и безгрижна усмивка? Това не е 
възможно без добра грижа за зъбите и устните. 
С възстановяващата си сила Алое Вера се грижи за свежа и 
здрава устна кухина и меки и гладки устни. Така можете винаги 
да показвате усмивката си, без да се притеснявате!

За красива 
и здрава 
усмивка

Грижа за устните и зъбите

Aloe Vera  
Хидратиращ
Балсам за устни
Лек, безцветен балсам за устни
•   С 40% гел Алое Вера и растителни 

масла
•   Снабдява устните с интензивна 

хидратация
•   Нежна грижа за гладки и меки 

устни

Aloe Vera  
Изключително свеж
Гел за зъби
Гел за ежедневно почистване на 
зъбите
•   С 43% гел Алое Вера и екстракт от 

ехинацея
•   Почиства  цялостно и щадящо 

зъбите и венците 
•   Създава приятно усещане за 

свежест
•   Без флуорид

Aloe Vera  
Защитаваща Паста  
за чувствителни зъби
Паста за ежедневно почистване на 
чувствителните зъби
•   С 40% гел Алое Вера и минерален 

комплекс
•   Почиства  цялостно и 

изключително щадящо 
•   Намалява чувствителността на 

зъбите
•   Ефективно премахва плаката
•   С флуорид





20648 | 200 мл        

21,90 лв.
(10,95 лв. за 100 мл)

20649 | 200 мл        

26,50 лв.
(13,25 лв. за 100 мл)

20730 | 200 мл       

32,90 лв.
(16,45 лв. за 100 мл)

20647 | 150 мл        

26,50 лв.
(17,67 лв. за 100 мл)

Сума на единичните цени  81,30 лв. 

Цена за комплекта само  73,90 лв.

* **

20763    

Алое Вера

45%
Алое Вера

15%

Алое Вера

60%

Алое Вера
15%
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Кажете сбогом на лошото състояние на косата! Със серията LR ALOE VIA Nutri-
Repair сухата и изтощена коса вече е минало. Новата система за грижа за косата 
с уникална комбинация от гел от Алое Вера и 7 натурални масла подхранва, 
укрепва, възстановява и предпазва косата от накъсване. За копринена мекота, 
здравина и блясък и за да се чувствате уверени до връхчетата на косата си.

Грижа за косата
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СИСТЕМА ЗА ГРИЖА ЗА КОСАТА
В КОМПЛЕКТ

УКРЕПВАНЕ МЕКОТА ТРАЙНА ЗАЩИТА ТЕРМОЗАЩИТА

Копринена мекота:
до 3 пъти по-лесно
разресване*

Здравина и блясък:
над 90 % по-малко  
накъсване*

Витализиращ аромат:
95 % от тествалите 
харесват аромата**

Aloe Vera Nutri-
Repair Шампоан за коса

•  С 45% гел Алое Вера  
и биоекстракт от бамбук

•   Почиства нежно, укрепва косъма 
отвън и снабдява косата и скалпа      
с хидратация

•   Подходящ за всяко миене на косата

Aloe Vera Nutri-
Repair Балсам за коса

•  С 15% гел Алое Вера и Nutri-Oil-
Repair комплекс от 7 масла

•   Подхранва и възстановява косъма 
отвътре, без да го утежнява

•   Изглажда и запечатва повърхността 
на косъма

•   Подходящ за всяко миене на косата

Aloe Vera Nutri-
Repair Маска за коса

•  С 15% гел Алое Вера и Nutri-Oil-
Repair комплекс от 7 масла

•   Подхранва и възстановява косата в 
дълбочина, запълва порьозните 
участъци, възвръща здравината и 
така дългосрочно защитава косата 
от накъсване

•   Използвайте 1-2 пъти седмично 
вместо балсам

Aloe Vera Nutri-
Repair Маска без 
отмиване
•  С 60 % гел Алое Вера и  

биоекстракт от бамбук
•   Създава защита от топлината
•   Подхранва и хидратира косата
•   Идеална при топлинно 

стилизиране (например сушене 
или изправяне) или за нанасяне от 
време на време – без изплакване

Шампоан, балсам и маска за коса





Алое Вера

30%
Алое Вера

30%
Алое Вера

50%
Алое Вера

50%

22,90 лв.
22,90 лв.

34,50 лв.

22,90 лв.
22,90 лв.

34,50 лв.
80,30 лв.

73,50 лв.

20424    

20425    

20420 | 200 мл        

22,90 лв.
(11,45 лв. за 100 мл)

20423 | 150 мл        

22,90 лв.
(15,27 лв. за 100 мл)

20421 | 100 мл        

22,90 лв.
20422 | 100 мл        

34,50 лв.
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Цена за всеки 
комплект само 
Сума на единичните цени 
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С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

Всичко за перфектното 
бръснене
Aloe Vera 
Комплект за грижа за мъжа I
Пяна за бръснене · 200 мл
Балсам за след  
бръснене · 100 мл
Анти-стрес крем · 100 мл
Aloe Vera 
Комплект за грижа за мъжа II
Гел за бръснене · 150 мл
Балсам за след 
бръснене · 100 мл
Анти-стрес крем · 100 мл

За свежа и 
поддържана 
мъжка кожаLR ALOE VIA Грижа за мъжа е перфектно съобразена със 

специалните изисквания на мъжката кожа благодарение на 
комбинацията от хидратиращо Алое Вера и успокояващ биоекстракт от бял чай. Мъжете имат свои 
собствени потребности – кожата им има различно устройство от тази на жените, а и ежедневното 
бръснене я подлага на допълнителен стрес.

Г рижа за мъжа

Aloe Vera  
Успокояваща кожата
Пяна за бръснене

Aloe Vera  
Успокояващ кожата
Гел за бръснене

Aloe Vera  
Афтършейв 
Балсам
Лек, подхранващ балсам за лице
•   С 50% гел Алое Вера и биоекстракт 

от бял чай
•   Намалява и успокоява кожните 

раздразнения
•   Хидратира и подхранва

Aloe Vera  
Анти-стрес
Крем
Лек, освежаващ крем за лице
•   С 50% гел Алое Вера и биоекстракт 

от бял чай 
•   Прилив на свежест за стресираната 

кожа
•   Хидратира и подхранва

Охлаждаща
гел-текстура

за освежаващо 
усещане!

За ежедневното бръснене
• 30% Алое Вера за интензивна  
 хидратация
• Подготвя кожата и брадата  
 оптимално за бръсненето
• Лека пяна за изключително  
 лесно нанасяне
•   Улеснява плъзгането на  
 бръсначката и предпазва кожата  
 от раздразнения

За прецизно бръснене
• 30% Алое Вера за интензивна  
 хидратация
• Лека гел-текстура за прецизно  
 нанасяне и силно освежаване
•  След нанасяне гелът се  

превръща в лека пяна, улеснява 
плъзгането на бръсначката и 
предпазва кожата от раздразнения



Алое Вера

40%

Алое Вера

30%

Алое Вера

40%

22,90 лв.
22,90 лв.

22,90 лв.

68,70 лв.

61,90 лв.

20318    

20319 | 100 мл        

22,90 лв.
20320 | 250 мл        

22,90 лв.
(9,16 лв. за 100 мл)

20321 | 100 мл        

22,90 лв.

Цена за комплекта само

Сума на единичните цени

Изключително 
нежни и натурални! 

Препоръчани от 
акушери и педиатри.

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

Грижа и почистване 
за чувствителната кожа
Aloe Vera 
Комплект за бебето
Измиващ лосион · 250 мл
Крем против  
подсичане · 100 мл
Крем за лице и тяло · 100 мл

Aloe Vera Baby 
Sensitive Крем против 
подсичане
Богат, плътен крем за разранена 
кожа
•   С 40% гел Алое Вера, биоекстракт 

от невен, цинк и пантенол
•   Подпомага възстановяването на 

разранената кожа и предпазва от 
ново подсичане в зоната на 
пелените

•    Регенерира раздразнената кожа и 
я успокоява

•   Произведен без парфюмни масла

Aloe Vera Baby 
Sensitive Измиващ 
лосион и шампоан
Изключително нежен, кремообразен 
измиващ лосион за чувствителна 
кожа
•   С 30% гел Алое Вера, биоекстракт 

от невен и соево масло
•   Нежно, щадящо почистване
•   Защитава от изсушаване 

чувствителната кожа по време на 
къпане и я хидратира

•   Произведен без сулфати и 
парфюмни масла

Aloe Vera Baby 
Sensitive 
Крем за лице и тяло
Изключително нежен, лек крем за 
чувствителна кожа
•   С 40% гел Алое Вера, биоекстракт 

от невен и пантенол
•   Подпомага кожната бариера и 

защитава от загуба на хидратация
•   Хидратира, подхранва и успокоява
•   Произведен без парфюмни масла



Алое Вера
30%

Алое Вера
38%

97 L R  A LO E  V I A  Г Р И Ж А  З А  Б Е Б Е ТО

20328 | 250 мл   

21,50 лв.
(8,60 лв. за 100 мл)

20329 | 50 мл   

9,90 лв.
(19,80 лв. за 100 мл)

LR ALOE VIA Серията за грижа за бебето с най-доброто от Алое 
Вера – гела от растението – и ценни биорастителни екстракти е 
изключително нежна и натурална към чувствителната бебешка 
кожа. Продуктите са произведени без добавяне на парабени, 
минерални масла и парфюмни масла.
Новата LR ALOE VIA Серия за грижа за деца е с високо 
съдържание на гел от Алое Вера. Той е идеален за деликатната 
детска кожа заради свойствата си да регенерира, хидратира, 
успокоява и защитава.  
Това е важно и за чувствителните млечни зъби!  
А и забавлението не бива да липсва.

За нежно защитена 
бебешка и детска 
кожа и за здрави 
зъби

Грижа за бебета и деца

За ресане 
без 

дърпане!
Научно доказано
щадящ зъбите продукт

Нежно почистване и грижа за маймунско 
забавление под душа!

Aloe Vera Kids 
3в1 Душ гел,  
шампоан и балсам

Нежно почистване и грижа за здрави 
зъби като на тигър!

Aloe Vera Kids 
Магическа блестяща 
гел-паста за зъби

* Изследване на разресването на мокра коса, проведено от ProDERM през април 2019 г.

•  30% Алое Вера за интензивна 
хидратация

•  Пантенол и биоекстракт от праскова 
подхранват и защитават кожата и 
косата

•  Улеснява разресването след къпане*
•  С аромат на тропически плодове за 

истинско усещане за джунглата
•  Произведен без добавяне на сулфати

•  38% Алое Вера за грижа за венците
•  Ксилитолът предпазва от кариес, а 

калцият укрепва зъбния емайл
•  С подходящо за деца количество 

флуорид и лек ментов вкус
•  Блестящата гел-текстура превръща 

миенето на зъбите в забавно 
изживяване



Алое Вера

Алое Вера

40%

40%

Алое Вера

40%

23075 | 100 мл        

35,90 лв.
23071 | 100 мл        

36,50 лв.
23072 | 75 мл        

56,50 лв.
(75,33 лв. за 100 мл)

Aloe Vera
Слънцезащитен 
гел-крем 
SPF 20
Лек гел-крем за вече 
потъмняла кожа
• С 40% гел Алое Вера
• Защитава кожата от   
 UVA и UVB лъчите
• Подхранва, охлажда и
 хидратира интензивно
• Нанася се лесно и не лепне 
• Водоустойчив

Aloe Vera
Слънцезащитен 
лосион
SPF 30
Лосион за леко потъмняла 
кожа
• С 40% гел Алое Вера
• Защитава кожата от  
 UVA и UVB лъчите
• Подхранва и хидратира
 интензивно
• Водоустойчив

Aloe Vera
Слънцезащитен 
крем
SPF 50
Крем за светла, чувствителна 
кожа и за деца
• С 40% гел Алое Вера
• Защитава кожата от  
 UVA и UVB лъчите
• Подхранва и хидратира
 интензивно
• Водоустойчив



23074 | 50 мл        

44,90 лв.
(89,80 лв. за 100 мл)

23073 | 125 мл        

44,90 лв.
(35,92 лв. за 100 мл)

23070 | 200 мл        

35,90 лв.
(17,95 лв. за 100 мл)

30%
Алое Вера

40%
Алое Вера

70%
Алое Вера

Гарантира балансирано
съотношение на
UVA и UVB защитата

Всеки тип кожа има различни изисквания към слънцезащитата. Слънцезащитните продукти LR ALOE VIA предлагат 
защита и грижа за цялото семейство – както за чувствителната, така и за вече излаганата на слънце кожа. Алое Вера 
хидратира, охлажда, успокоява и регенерира изтощената кожа.

Aloe Vera
Слънцезащитен крем 
против бръчки
SPF 20
Крем за чувствителните зони като 
лицето и деколтето
• С 40% гел Алое Вера
•  Защитава кожата от UVA и UVB 

лъчите
•  Предпазва от преждевременно 

стареене, предизвикано от 
слънчевите лъчи

•  Подхранва и хидратира 
интензивно

Aloe Vera
Слънцезащитен спрей 
active
SPF 30
Лек спрей за леко потъмняла кожа
• С 30% гел Алое Вера
• Защитава кожата от  
 UVA и UVB лъчите
• Подхранва, охлажда и
 хидратира интензивно
• Бързо и лесно нанасяне
• Водоустойчив

Aloe Vera
Гел-крем 
за след слънце

Лек, охлаждащ крем за тялото 
•  Със 70% гел Алое Вера 

и масло от шеа
•  Охлажда и подпомага  

възстановяването на кожата   
    след слънчеви бани
•  Хидратира и подхранва  

интензивно
• Кожата е мека и нежна

Слънцезащитните 
продукти  

LR ALOE VIA  
се предлагат  

през месеците  
от април до август.

За здрава, 
защитена от 
слънцето кожаСлънцезащита
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Ексклузивният уред срещу стареене 
LR ZEITGARD 2 смекчава бръчките и доказано кара кожата да 
изглежда по-млада*. В комбинация със специално съчетани anti-age 
продукти бръчките и отпуснатите зони от кожата могат да бъдат 
целенасочено третирани отвътре навън, тъй като чрез термичния 
метод на LR ZEITGARD 2 на загряване и охлаждане активните 
съставки срещу стареене могат да бъдат ефективно 
транспортирани в слоевете на кожата.

Дългосрочно поддържащата система за грижа 
LR ZEITGARD завършва цялостната програма. Съобразената с типа 
кожа надграждаща грижа осигурява траен успех. DAILY CARE 
предлага ефективни продукти срещу стареене за ежедневна грижа, 
а SPECIAL CARE – допълнителни продукти за специалните 
потребности на кожата.

Почистването е първата стъпка от 
ефективната и дългосрочна програма срещу стареене. 
Благодарение на специалната технология осцилация с натискането 
на едно копче LR ZEITGARD 1 осигурява почистване в дълбочината 
на порите и подготвя кожата оптимално за следващите стъпки от 
грижата.

Иновативен Anti-Age Мениджмънт  
за младежко излъчване
С цялостния професионален LR ZEITGARD Anti-Age Мениджмънт за приложение вкъщи можете да 
запазите младежкото излъчване на кожата си много лесно, само в 3 стъпки: дълбоко почистване 
с натискането на едно копче, процедура срещу стареене с незабавно видим ефект и съобразена с типа 
кожа надграждаща грижа.

* Изследване на Dermatest с 40 участници през юли и август 2015 г. 
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*  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

**   Отделните влакна на четката остават безупречно хигиенично чисти до 3 месеца благодарение на антибактериалното 
действие на активното вещество MICROSILVER BG на LR. MICROSILVER BG се състои от чисто сребро на прах с високо 
пореста молекулярна структура. Специална характеристика: MICROSILVER BG регулира трайно развитието на бактерии.

ZEITGARD Cleansing System е първата
стъпка за ефективно и дългосрочно
третиране срещу стареене!

•   Оптимална подготовка за следващите стъпки от грижата
•    Подобрен вид на кожата благодарение на почистването
   на порите в дълбочина
•    По-стегната и гладка кожа благодарение на масажната 

функция



Всяка 57,50 лв.

70003   

70004   

Всеки 
40,90 лв.

70000   

70001   

70036   

419,90 лв.
40,90 лв.

70037   

460,80 лв.

419,90 лв.
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Сума на единичните цени 

Цена за комплекта 
само

Нежно почистване  
със силно действие

L R  Z E I TG A R D  C L E A N S I N G  S Y S T E M

ПОДАРЪК 
към всеки комплект: 
1 LR  ZEITGARD калъф

ЗА ЧУВСТВИТЕЛНА 
КОЖА

•    Меки влакна с MICROSILVER за сияйно чиста кожа
•    Нежен крем, разработен за чувствителната кожа, 

със  специално пригодена за почистващата 
програма текстура

•  Потвърдена ефективност от Dermatest*

ЗА НОРМАЛНА КОЖА

•    По-твърди влакна с MICROSILVER помагат 
за почистване на порите на кожата в 
дълбочина

•     В допълнение: леко пенлив гел със 
специално пригодена за почистващата 
програма текстура

•  Потвърдена ефективност от Dermatest*

Cleansing System Комплект

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

Classic – за нормална кожа

ZEITGARD 1
1 бр. почистващ продукт

Soft – за чувствителна кожа

ZEITGARD калъф Подарък

All Skin Types – за нормална кожа

Глава на четката
Classic – за нормална кожа

Sensitive Skin – за чувствителна кожа

Soft – за чувствителна кожа

Cleansing System
Почистващ продукт

ZEITGARD 1
• Електрическа четка с осцилация
• Дълбоко и щадящо почистване
• До 10 пъти по-ефективно от
 нормалното почистване*



Ексклузивната ZEITGARD Anti-Age
System смекчава бръчките и
доказано кара кожата да изглежда
по-млада*.

•   95% от тествалите виждат оптимизирано усвояване 
на активните вещества благодарение на употребата 
на ZEITGARD 2*

•   Над 90% от всички тествали усещат подобрена 
хидратация на кожата

•   90% от тествалите потвърждават подобрена 
жизненост и еластичност на кожата*

•   Над 80% от тествалите потвърждават незабавно 
видими и осезаеми резултати*

•   Над 75% от тествалите потвърждават значително 
подмладена зона около очите*

* Проучване на Dermatest с 40 участници през юли и август 2015 г.



71006   
524,90 лв.
156,90 лв.
135,90 лв.

Подарък

71007   

817,70 лв.

649,90 лв.

524,90 лв.
156,90 лв.
135,90 лв.

Подарък

292,80 лв.

259,90 лв.

71008   
156,90 лв.
135,90 лв.

71009   
156,90 лв.
135,90 лв.

71000 | 30 мл        

156,90 лв.
(523,00 лв. за 100 мл)

71002 | 50 мл        

135,90 лв.
(271,80 лв. за 100 мл)

71001 | 50 мл        

135,90 лв.
(271,80 лв. за 100 мл)
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Цена за комплекта 
само

Сума на единичните цени 

Цена за комплекта 
само

Сума на единичните цени 

Значително видимо  
намаляване на бръчките*

•   Висококонцентриран 
околоочен серум

•    Овлажнява, отпуска зоната 
около очите и изглажда фините 
линии

•    С иновативен комплекс от 
активни съставки от PatcH2O™

   и Ultra Filling Spheres™

•   Специален крем за лице за 
по-стегнати контури при по-зряла 
кожа

•    Дълбочината на бръчките значително 
се намалява, кожата изглежда 
попълнена отвътре и подмладена

•    С иновативен комплекс от активни 
съставки от PatcH2O™ и Ultra Filling 
Spheres™

•   Богат крем за лице за дефинирани 
контури, подходящ също и за млада 
кожа

•    Контурите се стягат, кожата изглежда 
по-гладка и равномерна

•    С иновативен комплекс от активни 
съставки от PatcH2O™ и Ultra Filling 
Spheres™

Anti-Age System 
Околоочен серум

Anti-Age System 
Реструктуриращ крем-гел

Anti-Age System 
Хидратиращ крем-гел

• Електрически уред срещу стареене за
 намаляване на бръчките
• Термичен метод на загряване и
 охлаждане за ефективно
 транспортиране на съставките срещу
 стареене в слоевете на кожата
• По-свеж тен благодарение на
  подобрената микроциркулация на 

кръвта

ZEITGARD 2

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

Комплект за хидратиране
ZEITGARD 2
Околоочен серум
Хидратиращ крем-гел
ZEITGARD калъф

Комплект за 
реструктуриране 
ZEITGARD 2
Околоочен серум
Реструктуриращ крем-гел
ZEITGARD калъф

Anti-Age System

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

Комплект за хидратиране
Околоочен серум
Хидратиращ крем-гел

Комплект за реструктуриране
Околоочен серум
Реструктуриращ крем-гел

Anti-Age System

ПОДАРЪК 
към всеки комплект: 
1 LR ZEITGARD калъф

ИЛИ

L R  Z E I TG A R D  A N T I - AG E  S Y S T E M



Двете първи стъпки от ZEITGARD Anti-Age  
Мениджмънт са допълнени от Care System,  
която със своята индивидуална надграждаща  
грижа е насочена към дългосрочност на 
постигнатите резултати. 

Независимо от вашата възраст и пол – 
не оставяйте красотата си на случайността!

Ефективна и дългосрочна 
поддържаща грижа за лицето
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ИНДИВИДУАЛНА 
НАДГРАЖДАЩА ГРИЖА
за траен ефект срещу стареене

L R  Z E I TG A R D  C A R E  S Y S T E M

Ефективни продукти срещу 
стареене за ежедневна грижа

Допълнителна грижа за 
по-специални потребности

Racine: Ефективна базова грижа 
с хидратиращи, даващи енергия 
активни съставки срещу първите 
признаци на стареене на кожата.

Nanogold: Богата грижа със злато 
и коприна за регенерация и борба 
с предизвиканите от слънчевата 
светлина бръчки и признаци на 
стареене.

Beauty Diamonds: Интензивна, 
луксозна грижа на базата на 
диаманти и пептиди, с подхранващи, 
разглезващи текстури за зряла и 
взискателна кожа.

PLATINUM: Специална система за 
грижа с иновативна комбинация 
от активни съставки с платина за 
изтощената мъжка кожа.

Serox: Профилактична грижа 
срещу мимическите бръчки и 
загубата на обем. Ексклузивна 
комбинация от активни съставки 
срещу стареене с хиалуронова 
киселина и Ultra Filling Spheres™.

Power Lift: Хидратираща и 
енергизираща грижа с ободряващ 
комплекс от 7 билки за по-
жизнена кожа за жени и мъже.

Нощна маска: Регенерираща 
маска с богата на енергия, 
високоефективна, подхранваща 
формула за отпочинала кожа през 
нощта за жени и мъже. Богата, 
разглезваща текстура с ценни 
масла.



28500 | 50 мл        

25,90 лв.
(51,80 лв. за 100 мл)

28501 | 50 мл        

31,50 лв.
(63,00 лв. за 100 мл)

28504 | 30 мл        

54,90 лв.
(183,00 лв. за 100 мл)

28502 | 15 мл        

22,50 лв.
(150,00 лв. за 100 мл)

25,90 лв.
31,50 лв.
22,50 лв.

79,90 лв.

73,50 лв.

28503    

Цена за комплекта 
само

Сума на единичните цени 

Ефективната базова грижа снабдява уморената и изтощена кожа с 
много хидратация и нова енергия. За свеж, жизнен тен! Още преди 
появата на първите бръчици можете да забавите процеса на 
стареене на кожата с помощта на съдържащия се в кремовете 
комплекс от коензим Q10 и водорасли. Серията подпомага 
енергийния баланс в клетките, активира кожата и й придава 
повече свежест и сияйност.

ЕФЕКТИВНА БАЗОВА ГРИЖА  
за първите бръчици

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

Комплект Racine 
Дневен крем · 50 мл
Нощен крем · 50 мл
Околоочен крем · 15 мл

•  С коензим Q10 за повече енергия в 
клетките

•  Подхранващ комплекс с водорасли 
повишава снабдяването 
с хидратация

•  Витамин E защитава клетките
•  UV филтър защитава от 

въздействието на слънчевата 
светлина

Racine
Дневен крем

•  Коензим Q10 подпомага фазата на 
регенерация на клетките през 
нощта

•  Подхранващ комплекс с водорасли 
снабдява кожата с минерали

•  Витамин E регенерира кожата през 
нощта

•  Богата текстура с масло от жожоба 
и шеа

Racine
Нощен крем 

•  Чист колаген повишава
 плътността на кожата
•  Интензивно снабдяване 

с хидратация и подобрено 
свързване с влагата

•  Прави кожата да изглежда 
по-млада, свежа и гладка

Racine
Колагенен серум

•  С коензим Q10 за повече енергия 
в клетките

•  Ефективна комбинация от витамини за 
естествена регенерация:

 •  Витамин A предотвратява образуването 
на бръчки

 •  Витамин E защитава от свободните 
радикали

 •  Витамин C има антиоксидантно действие
•  Подхранващ комплекс с водорасли 

повишава снабдяването с хидратация

Racine
Околоочен крем 

„Made in Germany“
е нашето обещание 
за качество, на което
можете 100% да
разчитате.



65,90 лв.
78,50 лв.

144,40 лв.

125,90 лв.

28188    

28181 | 125 мл        

29,90 лв.
(23,92 лв. за 100 мл)

28182 | 50 мл        

65,90 лв.
(131,80 лв. за 100 мл)

28183 | 50 мл        

78,50 лв.
(157,00 лв. за 100 мл)

Цена за комплекта 
само

Сума на единичните цени 
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Тази висококачествена грижа е изключителна комбинация от 
микронизирани златни частици и копринени протеини. Докато 
златото в тази си форма подпомага UV защитата на кожата, 
коприната може да спомогне за изграждане на естествен за 
кожата колаген и по този начин решаващо да допринесе за 
регенерация на кожата.

БОГАТА ГРИЖА  
срещу преждевременно стареене

L R  Z E I TG A R D  C A R E  S Y S T E M

•    Избистря и освежава кожата
•     С нанозлато и копринени 

протеини като UVA защита 
срещу преждевременното 
стареене на кожата

•   Подходящ и за смесена кожа

Nanogold
Тоник за лице

•   Луксозна копринена текстура
•   Подхранва и глези кожата през 

целия ден
•    С нанозлато и копринени 

протеини като UVA защита 
срещу преждевременното 
стареене на кожата

•   Със специален комплекс Aglycal®, 
TIMP-Peptiden® и Uvinul A plus®*

Nanogold
Дневен крем

•   Луксозен крем
•   Подхранва и регенерира кожата през нощта
•    С нанозлато и копринени протеини като 

UVA защита срещу преждевременното 
стареене на кожата

•   С TIMP-Peptiden® и активната съставка 
против бръчки SYN®-COLL за 
възстановяване и регенерация на 
уврежданията на кожата, предизвикани от 
слънчевата светлина

Nanogold
Нощен крем

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

Комплект Nanogold & Silk
Дневен крем · 50 мл
Нощен крем · 50 мл

* Търговска марка на BASF AG

„Made in Germany“
е нашето обещание 
за качество, на което
можете 100% да
разчитате.



28318 | 50 мл        

89,90 лв.
(179,80 лв. за 100 мл)

28319 | 30 мл        

67,90 лв.
(226,33 лв. за 100 мл)

28302 | 125 мл        

29,90 лв.
(23,92 лв. за 100 мл)

28317 | 50 мл        

78,50 лв.
(157,00 лв. за 100 мл)

28320 | 30 мл        

91,90 лв.
(306,33 лв. за 100 мл)

78,50 лв.
89,90 лв.
67,90 лв.

199,90 лв.

236,30 лв.

28300    

Цена за комплекта 
само

Сума на единичните цени 

ЛУКСОЗНА ГРИЖА за зряла, 
взискателна кожа
Тази интензивно подхранваща, луксозна грижа е модерна, базирана на диаманти и пептиди 
комбинация от активни вещества с изключително глезеща текстура и ефективни съставки 
срещу стареене, които помагат на кожата да укрепне, да се възстанови и ефективно да се 
защитава.

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

Комплект Beauty Diamonds

Дневен крем · 50 мл
Нощен крем · 50 мл
Околоочен крем · 30 мл

•   Нощен крем против бръчки 
•   С ценни масла и специални 

активни вещества срещу 
бръчки

•   Помага за намаляване на 
видимостта на бръчките

Beauty Diamonds
Нощен крем

•   Нежно топящ се крем за 
грижа за зоната около очите

•   Помага за смекчаване на 
сенките и торбичките

•   Намалява видимостта на 
бръчките

Beauty Diamonds
Околоочен крем

•    Освежаващ и хидратиращ  
тоник за лице

•   Подходящ и за 
комбинирана кожа

•   Избистря и освежава 
кожата

Beauty Diamonds
Тоник за лице

•   Коприненонежен дневен крем
•   Намалява видимостта на 

бръчките и повишава 
усещането за стегната кожа

•   Активната съставка Detoxiquin 
предотвратява 
преждевременното стареене 
на кожата и подпомага 
регенерацията на клетките

•   Иновативен хексапептид 
допринася за защита на кожата 
от свободните радикали

Beauty Diamonds
Дневен крем

•   Изключително богат интензивен 
крем

•   Подхранва интензивно и глези 
кожата

•   Комбинация от серамиди и Hyalu-
ronic Filling Spheres® значително 
намалява видимостта на бръчките

•    Ценни масла се грижат за усещане  
за кадифенонежна кожа

Beauty Diamonds  
Интензивен крем

„Made in Germany“
е нашето обещание 
за качество, на което
можете 100% да
разчитате.



28314 | 30 мл        

83,90 лв.
(279,67 лв. за 100 мл)
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ИНТЕНЗИВНА ANTI-AGЕ ГРИЖА  
за младежко излъчване
С богатата си комбинация от 6 масла с натурален произход и избрани витамини Маслото за 
лице регенерира преди всичко сухата, изтощена и безжизнена кожа и й придава младежко 
излъчване.

• Подхранва и регенерира кожата  
 с витамини A, E и F
• С ценни масла защитава от 
 загуба на хидратация
• Озарява кожата с богата  
 комбинация от масла

Beauty Diamonds  
Озаряващо масло 
за лице Като anti-age масло

Идеалната основа 
за сияен тен

За обогатяване на anti-age 
продукти
Богата добавка към грижата за 
невероятно мека и нежна кожа

Като anti-age маслена маска
Богата, интензивна 
регенерираща грижа за гладка 
и стегната кожа

1 МАСЛО ЗА ЛИЦЕ – 3 ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

• След почистване на лицето  
 нанасяйте 3-5 капки от
 маслото сутрин/вечер
• След това нанесете продукт
 за дневна или нощна грижа

• Добавете няколко капки
 към дневния или нощния  
 крем върху ръката си
• Смесете маслото с продукта
 и нанесете на лицето за 
 по-богата грижа

• Разнесете около 10 капки от  
 маслото върху лицето, шията  
 и деколтето
• Оставете да подейства   
 10 минути, масажирайте  
 останалата текстура в кожата 
 или я отстранете

„Made in Germany“
е нашето обещание 
за качество, на което
можете 100% да
разчитате.



При грижата за лицето на мъжете 
изборът на правилните продукти е 
решаващ. С подходящите продукти 
подарявате на кожата си свежест и 
укрепвате защитата й за изпълненото 
с предизвикателства ежедневие.

•   Интензивна и целенасочена грижа
•   Лесно приложение
•   Ефективно действие

Просто 
идеално 
за мъже!



28450 | 30 мл        

56,60 лв.
(188,67 лв. за 100 мл)

28449 | 50 мл        

79,90 лв.
(159,80 лв. за 100 мл)

79,90 лв.

56,60 лв.

136,50 лв.

125,90 лв.

28469    
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Цена за комплекта 
само

Сума на единичните цени 

Модерните мъже държат на перфектния външен вид. Специално 
разработената за мъжката кожа крем-формула с иновативната 
комбинация от активни съставки с платина попива бързо, овлажнява 
интензивно, смекчава бръчките и кара кожата да изглежда по-млада.

Специална грижа за 
МЪЖКАТА КОЖА

L R  Z E I TG A R D  C A R E  S Y S T E M

•   Лек, бързо попиващ крем специално 
за зоната около очите

•   Хидратиращ и освежаващ
•   Помага за смекчаване на кръговете 

под очите и малките бръчици
•   С Lumin-Eye®, екстракт от зелено кафе 

и хиалуронова киселина

Platinum 
Експресно охлаждащ 
околоочен крем

•  Лек, бързо попиващ крем за лице
•  Хидратиращ и освежаващ
•  Подпомага еластичността на кожата 

и помага за предотвратяване на 
признаците на стареене

•  С капсулована глетчерна вода, 
екстракт от кактус, хиалуронова 
киселина и витамин E

Platinum
Крем против 
стареене

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

Platinum 
Комплект за грижа за мъжа
Крем против стареене · 50 мл 
Експресно охлаждащ
околоочен крем · 30 мл

„Made in Germany“
е нашето обещание 
за качество, на което
можете 100% да
разчитате.



114,90 лв.

159,90 лв.
79,90 лв.

89,90 лв.

444,60 лв.

389,90 лв.

28245    

28235 | 4 x 2 тампона       

89,90 лв.
28240 | 15 мл        

79,90 лв.
(532,67 лв. за 100 мл)

28244 | 50 мл        

114,90 лв.
(229,80 лв. за 100 мл)

28236 | 15 мл        

79,90 лв.
(532,67 лв. за 100 мл)

28230 | 30 мл        

159,90 лв.
(533,00 лв. за 100 мл)

ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ КОМБИНАЦИИ ОТ АКТИВНИ 
СЪСТАВКИ за целенасочени резултати
Ексклузивните и ефективни специални продукти LR ZEITGARD Serox действат целенасочено срещу нежеланите следи на времето. Кремът за 
перфектна кожа Serox с иновативната си технология с двойно anti-aging действие се грижи както за незабавно, така и за трайно 
усъвършенстване на кожата. За да изглежда кожата ви трайно по-млада, използвайте перфектно съгласуваната комбинация от активни 
съставки на допълващите специални продукти Serox: за по-малко мимически бръчки в зоната около очите, челото и носа, както и за повече 
плътност и жизненост. Serox Lip Optimizer прави устните видимо по-обемни и се грижи за смекчаване на бръчиците на устните.*

Цена за комплекта 
само

Сума на единичните цени 

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

Пълен комплект Serox 

Крем за интензивен резултат · 50 мл
Серум за незабавен  
резултат ·  30 мл
Грижа срещу бръчки ·  15 мл
Професионални тампони
за очи ·  4 x 2 тампона

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

•   Професионални тампони за 
очи с качество като в салон 
за красота

•   Интензивно овлажняват 
чувствителната зона около 
очите

•   От изсушен чрез 
замразяване колаген, 
който се навлажнява от

   активиращия разтвор
•   Активиращ разтвор от 

Argireline®, Gatuline Expressi-
on® и хиалуронова 
киселина, които помагат 
целево за намаляване на 
дълбочината на бръчките

Serox
Професионални 
тампони за очи

•  До 15% по-обемни устни*
•  Видимо намаляване на 

бръчиците на устните*
•  По-стегнати и по-добре 

оформени контури на 
устните*

•  Богата, подхранваща 
текстура – лесна за 
нанасяне

•  С витамин E

Serox Lip  Optimizer 
Балсам за обем за 
устни

•   Крем с иновативна 
композиция срещу стареене

•  С високоефективни съставки 
като Argireline®, Ameliox®, 
Ultra Filling Spheres® за 
по-еластична, гладка и свежа 
кожа

•   Комплекс от активни 
съставки с ефект срещу 
фините и дълбоките бръчки 
и за дълготрайна хидратация

•    Идеален в комбинация със 
Серума за незабавен 
резултат Serox

Serox Крем за 
интензивен 
резултат

•   Интензивен концентрат за 
целево нанасяне върху 
мимическите бръчки

•   Специално за фините бръчки 
около устните, очите и по 
челото

•   С високоефективни съставки 
като Argireline®, Gatuline 
Expression®, Dynalift® и 
хиалуронова киселина, които 
помагат целево за намаляване 
на дълбочината на бръчките

•  Попива бързо и при редовна 
употреба показва 
положително действие

Serox
Грижа срещу 
бръчки

•   Интензивна формула срещу 
стареене с копринена серум-
текстура

•   С високоефективни съставки 
като Argireline®, Ameliox® и 
Polylift® за намаляване на 
дълбочината на бръчките

•   С релаксиращ и хидратиращ 
ефект за заглаждане и 
усъвършенстване на вида 
на кожата

•   Идеален в комбинация с 
Крема за интензивен 
резултат Serox

Serox
Серум за незабавен 
резултат

„Made in Germany“
е нашето обещание 
за качество, на което
можете 100% да
разчитате.



28250 | 30 мл        

99,90 лв.
(333,00 лв. за 100 мл)
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1

2

L R  Z E I TG A R D  C A R E  S Y S T E M

• Незабавно видимо 
 подмладяване на кожата
• Трайна регенерация на 
 структурата на кожата 
• Кадифеногладка,
 покриваща
 формула с фини 
 цветни пигменти
• Нанасяйте след дневния 
 крем. След това може да 
 нанесете грим както
 обикновено.

Serox  
Instant Skin Perfector  
Крем за перфектна кожа

ТЕХНОЛОГИЯ С ДВОЙНО 
ДЕЙСТВИЕ: незабавно и трайно
LR ZEITGARD Serox Кремът за перфектна кожа се грижи за оптимално усъвършенстване на 
кожата на лицето. Със своята иновативна технология с двойно действие постига незабавно 
видим резултат и същевременно трайна регенерация на кожата ден след ден.

INSTANT SKIN PERFECTOR

ЕФЕКТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ

SEROX

С ДВОЙНО ANTI-AGING ДЕЙСТВИЕ

НЕЗАБАВНО 
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ
Оптическо подмладяване на кожата 
за секунди. Кадифеногладката, 
покриваща формула с фини цветни 
пигменти преобразява кожата: 
намалява порите, неравномерностите 
и бръчките и матира лъщенето.

ТРАЙНО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ
Трайно възстановяване на 
структурата на кожата ден след ден. 
Високоефективните съставки срещу 
стареене Gatuline® In-Tense и Ultra 
Filling SpheresTM трайно подпомагат 
стегнатостта и еластичността на 
кожата и така тя изглежда по-гладка
и стегната.



28091 | 30 мл        

44,90 лв.
(149,67 лв. за 100 мл)

ИНТЕНЗИВЕН ПРИЛИВ НА 
СВЕЖЕСТ за мъже и жени
Тази лека грижа за лицето снабдява преди всичко нуждаещата се от енергия кожа с 
перфектния прилив на свежест – винаги когато пожелаете! Комбинацията от Reductine®, 
хиалуронова киселина, екстракт от водорасли и смес от седем билки се грижи за перфектна 
хидратация на кожата. А заедно с това и за повече жизненост и еластичност през целия ден.

НАШАТА ЗВЕЗДА 
ПРЕЗ ДЕНЯ –  
ПОДХОДЯЩ И ЗА 
МЪЖКА КОЖА! 

•   Лека крем-емулсия за лице
•    Овлажнява, съживява и укрепва за 

повече жизненост, енергия и 
еластичност

•   С пептиди от овес, хиалуронова 
киселина, екстракт от водорасли и 
смес от седем билкови екстракта за 
хидратиращо и заглаждащо действие 
против бръчки

•   Подходящ и за мъже

PowerLIFT

„Made in Germany“
е нашето обещание 
за качество, на което
можете 100% да
разчитате.



71011 | 50 мл        

45,90 лв.
(91,80 лв. за 100 мл)
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Богатата маска за лице с висококонцентрирания си комплекс от активни съставки от 
Ultra Filling SpheresTM, масло от жожоба и плодове шизандра осигурява подхранване и 
регенерация. Преди всичко през нощта кожата може да отпочине и оптимално да усвои 
ценните вещества. На сутринта усещате кожата си мека, гладка и свежа.

РЕГЕНЕРАЦИЯ ПО ВРЕМЕ НА СЪН:  
Повече жизненост и еластичност

НАШАТА ЗВЕЗДА 
ЗА НОЩТА – 
ПОДХОДЯЩА И ЗА 
МЪЖКА КОЖА! 

•  Подхранва и възстановява  
кожата през нощта

•  С масло от жожоба за оптимално 
снабдяване с хидратация

•  С Ultra Filling SpheresTM за ефект 
против стареене

•  С плодове шизандра за регенерация 
на кожата

•  Маската е без отмиване и за 
оптимални резултати трябва да се 
използва два пъти седмично

Нощна маска

L R  Z E I TG A R D  C A R E  S Y S T E M

„Made in Germany“
е нашето обещание 
за качество, на което
можете 100% да
разчитате.
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Функционална грижа 
за антибактериална 
защита

L R  M I C R O S I LV E R  А Н Т И Б А К Т Е Р И А Л Н А  Г Р И Ж А

MICROSILVER PLUS е антибактериална специална грижа с уникална 
комбинация от активни съставки. Тайната е високоефективната 
съставка MICROSILVER BGTM. Тя възпрепятства развитието на 
бактерии, които могат да предизвикат несъвършенства по кожата 

на лицето, лош дъх, кариес, пародонтоза и пърхот. Потиска се 
размножаването на микроорганизми и се намалява неприятният 
дъх и миризмата от изпотяване.

Благодарение на уникалната комбинация от MICROSILVER BGTM (чисто сребро),
различни съединения на цинка и декспантенол (провитамин B5) се постига тройно 
действие*:

АНТИБАКТЕРИАЛНО:  
MICROSILVER BGTM намалява нежеланите бактерии и възпрепятства 
развитието на нови. 
СТАБИЛИЗИРАЩО: 
Съединения на цинка стимулират регенерационните процеси на кожата. 
РЕГЕНЕРИРАЩО:  
Декспантенолът (провитамин B5) действа противовъзпалително, 
облекчава раздразненията и подпомага самовъзстановяването на кожата.

Чисто сребро

Декспантенол Съединения на цинка

MICROSILVER BGTM действа антибактериално:

Подобрено състояние
на кожата с Microsilver

Атакувана от бактерии кожа

Резултатът:  
Видът на проблемната 
кожа е значително 
подобрен.

* Научно потвърдено в различни изследвания (сред които и SGS INSTITUT FRESENIUS).

Антибактериален шампоан 
против пърхот, гел за ръце и 
рол-ол дезодорант за усещане 
за свежест и чистота.

Антибактериална паста за 
зъби и дъвка за дентална 
грижа за здрави зъби и венци 
и свеж дъх.

Антибактериален измиващ 
крем и крем за лице за чиста 
кожа в дълбочина.  
С потвърдена ефикасност 
срещу несъвършенства*.

Премахва нежеланите бактерии 

Защитава от развитието на нови бактерии



25000 | 150 мл        

40,90 лв.
(27,27 лв. за 100 мл)

25001 | 50 мл        

45,90 лв.
(91,80 лв. за 100 мл)

40,90 лв.
45,90 лв.

86,80 лв.

79,90 лв.

25004    

Цена за комплекта 
само

Сума на единичните цени 

Благодарение на специалната си комбинация
от активни съставки MICROSILVER PLUS осигурява 
антибактериална грижа и защита при проблемна 
кожа на лицето. При редовна употреба 
Измиващият крем и Кремът за лице 
MICROSILVER PLUS подобряват вида на кожата и 
намаляват несъвършенствата при раздразнена, 
нечиста, мазна кожа и разширени пори.

Антибактериална 
грижа за чиста кожа 
на лицето

 
 
 

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

Комплект за лице
Измиващ крем · 150  мл 
Крем за лице · 50 мл

Почиствайте лицето сутрин и 
вечер с антибактериалния 
измиващ крем.

Измиващ крем
Нанасяйте върху лицето след 
употребата на измиващия крем.

Крем за лице

Почиства порите нежно и 
в дълбочина

Салициловата киселина 
отваря порите

Намалява несъвършенствата

Дефензил действа 
противовъзпалително

Подобрява вида на кожата
 

Успокоява кожата и
подпомага регенерацията й

 Защита и грижа за естествената 
бариера на кожата



25091 | 10 x 1,4 г        

6,90 лв.
(49,29 лв. за 100 г)

25090 | 75 мл        

18,50 лв.
(24,67 лв. за 100 мл)
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Устната кухина е среда на живот за много бактерии 
(микроорганизми). Те се закрепват по зъбите,
езика и устната кухина и могат да причинят кариес, 
лош дъх и пародонтоза. Активната съставка
MICROSILVER е натуралното и щадящо решение за 
намаляване на тези бактерии. С перфектното
съчетание между пастата за зъби и дъвката за 
дентална грижа LR предлага пълна защитна 
програма за здрави зъби и венци.

Професионална 
грижа за зъбите 
вкъщи и за изпът

 

 

 
 
 
 

1   Антибактериалната паста за зъби е тествана от 10 жени и 
мъже на възраст от 18 до 72 г. в проучване на Dermatest 
GmbH за период от 4 седмици през април 2006 г.

2   Отнася се за бактериите стрептококи.
 Дъвката за дентална грижа е тествана от 20 души на
 възраст от 26–54 г. в потребителско проучване, проведено
 от Dermatest GmbH за период от 2 дни през февруари
 2010 г.

Потвърдена ефективност от Dermatest:   

Паста за зъби:  
    90% от тествалите потвърждават 

стабилизиране на венците1

Дъвка за дентална грижа:  
  83 % от бактериите са премахнати2

ДОКАЗАНО

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

Дъвка за дентална 
грижа

Предотвратява образуването на 
кариес и отстранява плаката

Намалява образуването на 
плака

Използвайте сутрин и вечер или при нужда, 
като почиствате зъбите цялостно 
в продължение на минимум 2 минути.

Паста за зъби

Подпомага заздравяването на 
зъбния емайл

Регулира pH стойността в 
устната кухина и така 
успокоява венците

Защитава от кариес и плака

Профилактика на пародонтоза

Премахва лошия дъх

Минералът хидроксиапатит
изгражда зъбния емайл

*Патент №.: DE 10 2010 063 720.3-43

LR MICROSILVER Plus Дъвката за 
дентална грижа е защитена с 
европейски патент № EP 2 585 029 B1.
LR MICROSILVER Plus Пастата за зъби е с 
регистрация за патент*.



25051 | 75 мл        

34,50 лв.
(46,00 лв. за 100 мл)

25072 | 150 мл        

56,90 лв.
(37,93 лв. за 100 мл)

25022 | 50 мл        

29,90 лв.
(59,80 лв. за 100 мл)

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

Антибактериална 
защита и грижа за 
тялото

Благодарение на специалната си 
комбинация от активни съставки 
MICROSILVER PLUS осигурява грижа 
и защита за изтощените и 
проблемни зони на тялото: нежна 
антибактериална грижа за косата, 
хигиена за ръцете и без вода и 
надеждна део-защита за ежедневна 
употреба.

   

  

 

 

Особено подходящ за бързо 
почистване на ръцете, когато нямате 
вода на разположение. Не изсушава 
кожата и ръцете не лепнат след 
употребата.

Гел за ръце Шампоан против пърхот Рол-он дезодорант

Хигиена без вода

Усещане за свежест

Zink Cite изгражда защитен
филм върху ръцете

Мек и щадящ шампоан против пърхот. 
Подходящ за ежедневна употреба.

Нанасяйте рол-она сутрин и след душ. 
Осигурява приятна свежест и 
намалява бактериите по кожата.

Нежно почистване

Отстранява пърхота***

Антибактериално действие

Октопирокс регулира 
състоянието на кожата на 
главата

Силен срещу неприятната
миризма – 24-часово действие

Съдържа ефективно съединение на 
цинка за бързо неутрализиране на 
неприятната миризма

Талкът попива потта

 Грижа за кожата, без да я 
изсушава

 Грижа и регулиране на естествената 
флора на кожата



Субкутис

Дерма

Епидермис

Имате проблеми 
с косата?

ПРИЧИНА

•  Хормони 
 Дихидротестостерон (DHT) индиректно причинява регресия на 
корените на косата

•     Недостатъчно снабдяване на корените с вещества 
Недоброто кръвооросяване на кожата на главата води до 
ограничено снабдяване с хранителни вещества на корените на 
косата

•    Недобро закрепване в кожата на главата 
Поради увредена структура космите може да не са добре 
„закрепени“ и това да доведе до падане на косата

Кои са причините за преждевременния 
косопад?

МЕРКИ

Иновативният, специален активен комплекс Procapil® има тройно 
действие:

•    Олеанолова киселина от листата на маслина намалява 
увреждането на корените на косата

•    Апигенин от цитрусови плодове стимулира кръвооросяването 
на корените (вж. изобр. 1)

•    Biotinyl-GHK (специален протеин, съдържащ витамини) 
подпомага закрепването на корените на косата! (вж. изобр. 2)

Как действа L-Recapin срещу причините за 
косопада?

ДЕЙСТВИЕ

Да. Проведено е изследване, при което продуктите са ползвани 
в продължение на 4 месеца.*
 
Резултатите:
•    L-Recapin забавя косопада
•    При използването на L-Recapin космите остават по-дълго във 

фаза на растеж
•    L-Recapin допринася съществено за закрепването на корените и 

по този начин може да намали преждевременния косопад
•    Активният комплекс на L-Recapin защитава, укрепва и 

възстановява корените на косата

Тествано ли е действието на L-Recapin чрез 
изследване?

*Изследване на тоника

•   76% от тествалите продукта потвърждават 
подобряване в обема на косата. По този начин 
може да се докаже, че косата остава по-дълго 
в естествена фаза на растеж.

•    76% потвърждават ефикасността на продукта.

Потвърдена ефективност

(Тоникът е тестван от 20 мъже и 5 жени на възраст от 21 до 60 г. 
в изследване на DermaTronnier за период от 4 месеца през 2005 г)



27003 | 200 мл        

46,90 лв.
(23,45 лв. за 100 мл)

27001 | 200 мл        

91,90 лв.
(45,95 лв. за 100 мл)

46,90 лв.
91,90 лв.

138,80 лв.

119,90 лв.

27004    
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Цена за комплекта 
само

Сума на единичните цени 

Оптимален резултат се постига 
само при продължителна и 
редовна употреба на двата 
продукта.
Тоникът и шампоанът L-Recapin 
са разработени взаимно да 
допълват действието си и 
в комбинация постигат най-
добри резултати.

ПРЕПОРЪКА ЗА 
ПО-ГЪСТА КОСА:

Силното дуо за 
по-гъста и обемна коса
Страдате от наследствен косопад? L-Recapin е решението за 
мъжете: иновативният активен комплекс спира наследствено 
обусловения косопад и доказано подобрява гъстотата на косата.

L R  L - R E C A P I N  Г Р И Ж А  З А  КО С АТА

ТОП
СЕЛЪР

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

L-Recapin Комплект  
L-Recapin Шампоан · 200 мл
L-Recapin Тоник · 200 мл

Дерматологично тестваната
комбинация от активни съставки
почиства нежно и щадящо.
Редовно използван преди тоника
L-Recapin, оптимално подготвя
косата и скалпа за нанасянето му.

L-Recapin 
Шампоан

Тоникът L-Recapin действа срещу
наследствено обусловения 
косопад*.
Нанасяйте го след измиване върху
влажната коса на съответните места.
Масажирайте с кръгови движения.

L-Recapin
Тоник

„Made in Germany“
е нашето обещание 
за качество, на което
можете 100% да
разчитате.





Ароматите придават на моментите незабравима 
магическа сила, те очароват и изкушават. 
LR предлага голямо разнообразие от 
висококачествени аромати – бляскави 
парфюми на звезди, стилни лайфстайл аромати 
и непреходни LR Classics.

Много суперзвезди се доверяват на LR като 
компетентен партньор за създаване на аромати. 
В резултат се раждат лични ароматни 
композиции с международно звездно 
усещане – аромати с индивидуален характер и 
с уникалния почерк на звездите.

Високо съдържание на парфюмни масла 
с голяма дълготрайност, надвишаващи 
обичайните за пазара, са отличителният
знак на парфюмите на LR. На база на 
дългогодишния си опит и в сътрудничество с 
реномирани международни парфюмерийни 
къщи LR създава аромати „Made in Germany“.
 

ОМАГЬОСВАЩИ
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АРОМАТНИ СВЕТОВЕ



Бъдете истински. Бъдете 
естествени. Просто бъдете себе си.



99,90 лв.
30530 | 50 мл

30550   

179,90 лв.

199,80 лв.

Дамски парфюм

PURE
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Свеж – Флорален – 
Вдъхновяващ

Бъдете истински. Бъдете 
естествени. Просто бъдете 
себе си. Това е посланието на 
Гуидо Мария Кречмер! 

Чаровният дизайнер е 
пример за това. Той винаги 
въодушевява хората с 
позитивната си енергия и 
жизнерадост. Ето защо Гуидо 
създаде изключителен 
аромат, с който да се 
чувствате добре и който във 
всеки момент от деня ви 
придружава и вдъхновява 
просто да бъдете себе си.

PURE by Guido Maria 
Kretschmer за жени е 
освежаващ във върховата, 
емоционален в сърцевата и 
чувствено-топъл в базовата 
нотка.

Ароматна композиция от 
праскова, жасмин и кедрово 
дърво.

by Guido Maria
Kretschmer

Сума на единичните цени 

Цена за комплекта 
само

Мъжкия аромат PURE by Guido Maria 
Kretschmer ще откриете на стр. 139

PURE by Guido Maria Kretschmer 
Ароматен комплект

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

Дамски парфюм
Мъжки парфюм



40166 | 310 г        

73,90 лв.
40167 | 310 г        

73,90 лв.
147,80 лв.

136,90 лв.

40169    

Цена за комплекта 
само

Сума на единичните цени 

Като международен моден дизайнер Гуидо Мария
Кречмер от години създава мода, ориентирана изцяло
към хората, които я носят. Част от перфектната визия
е и аромат, който подчертава личността – това е
парфюмната колекция HAUTE PARFUM. 

Искате да усещате аромата не само върху кожата си?
Сега може да го имате и за дома си. Вдъхновен от
парфюмната си колекция, Гуидо създаде и дизайнерски
ароматни свещи с изискана визия – HAUTE PARFUM FOR 
YOUR HOME. Те също носят личния почерк на дизайнера: 
чувствено-елегантни и очарователно-харизматични.

„Haute parfum“  
	 	 			 за	жени
 by Guido Maria 
      Kretschmer

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

Haute Parfum for your Home 
by Guido Maria Kretschmer
Комплект ароматни свещи
„Чувствена елегантност“
„Харизматично очарование“

HAUTE PARFUM  
FOR YOUR HOME
by Guido Maria Kretschmer

Свещ „Чувствена елегантност"

Ароматен букет от мандарина, 
роза, жасмин и ванилия.

HAUTE PARFUM  
FOR YOUR HOME
by Guido Maria Kretschmer

Свещ „Харизматично очарование“

Изискана комбинация от бергамот, 
пипер и кожа.



30200 | 50 мл        

79,90 лв.

159,80 лв.

145,90 лв.

30230    
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Цена за комплекта 
само

Сума на единичните цени 

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

Guido Maria Kretschmer  
Ароматен комплект 

Дамски парфюм
Мъжки парфюм

Мъжкия аромат Guido Maria 
Kretschmer ще откриете на стр. 141.

L R  Д А М С К И  А Р О М АТ И

„Човек	трябва	да	обича	хората,
да	може	да	се	постави	на	тяхно
място,	да	ги	докосне	със	своята
мода.Точно	така	е	с	добрия	
парфюм.	Не	искам	само	да	
изкушавам,	а	да	докосвам.“

Дамски парфюм

В изискана дизайнерска кутия

HAUTE PARFUM
by Guido Maria Kretschmer

Нежно изкушение среща класическа 
елегантност – отличителна композиция
от мандарина, роза и ванилия.



239,70 лв.

209,90 лв.

30334    

30330-3 | 50 мл        

79,90 лв.
30330-101 | 50 мл        

79,90 лв.
30330-2 | 50 мл        

79,90 лв.

3630 | 50 мл        

79,90 лв.

Цена за комплекта 
само

Сума на единичните цени 

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

Lightning Collection
Ароматен комплект
Essence of marine, парфюм 
Essence of rose, парфюм
Essence of amber, парфюм

ESSENCE OF AMBER
Ободряващият блясък на 
моментите на безгранична 
жизнена енергия.

Ориенталски · пудров · 
изкусителен

Парфюм

ESSENCE OF MARINE
Озаряващият блясък на 
моментите на магическа чистота.

Морски · цветен · 
вдъхновяващ

Парфюм

ESSENCE OF ROSE
Чувствено омайващият блясък 
на романтичните моменти.

Цветен · плодов · 
чувствен

Парфюм

Чувствено доказателство за любов, 
изпълнено с топлина и романтика. 
Ароматът Lovingly е обяснението в 
любов на Брус Уилис към любимата 
му съпруга Ема.

Три емоционални ароматни 
композиции, изпълнени с магия – 
Lightning Collection, представена от 
Ема Хеминг-Уилис, дава израз на 
есенциите на живота. Допълнителен 
бляскав акцент на всеки парфюм са 
истинските кристали Swarovski®.

Чувствени,	магически,
озаряващи

Цветен · Зелен · Елегантен

Lovingly by  
Bruce Willis

Парфюм



30600 | 50 мл    

57,50  лв.
30610 | 50 мл    

57,50  лв.

Shine by NightShine by Day

Сияйна енергия 
през деня

Жизнена енергия, бляскава лекота и истинска 
наслада на момента: този парфюм озарява вас и 
деня ви! Нежното флорално съчетание от свежа 
зеленина и розов пипер с нежна теменужка, 
ванилия и сандалово дърво ви кара да 
излъчвате светлина!

Бъди кралицата
на нощта

Красотата на нощта ви кара да изживеете още по-интензивно 
всеки момент. Докато звездите озаряват небето, вие 
излъчвате очарователна женственост с вълнуващо-елегантна 
аура. Този чувствен аромат с жасмин, тубероза и топли 
ванилови акорди ви превръща в кралицата на нощта, а дъх 
на сладък мед прави изкушението перфектно. Накарайте 
звездите да танцуват, като разклатите флакона!

ПарфюмПарфюм



30134 | 50 мл        

57,50 лв.
30150 | 50 мл        

57,50 лв.

Интерпретация на модерната женственост –
елегантна грация, нежна лекота и загадъчна
чувственост. Sensual Grace е очарователен
аромат от роза, ванилия, чувствен жасмин
и ценна ароматично-сладка гурме нотка.
Омайващ парфюм, който ни изкушава да
мечтаем и елегантно подчертава чувствената
женствена аура.

С визията си и с този
аромат ще завладеете
света. Винаги го носете
със себе си. Комбинация
от свежа, сочна мандарина,
романтична роза и 
изкусителен мускус.

Beautyqueen
Парфюм

Sensual Grace
Парфюм

Вашият свят –
вашият моден 
подиум

Изпълнен с прелест 
и чувственост 



MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY

30404 | 50 мл        

57,50 лв.
30372 | 50 мл        

57,50 лв.

Елегантният, пудров аромат е непреходна 
класика. Изключителна композиция от 
портокалови цветове, иланг-иланг, 
ванилия и ценна тонка абсолю. 
Омагьосващ, привлекателен аромат за 
жени с характер и стил.

Неустоимият чар на Ориента. Harem е 
пленителна композиция от сочна мандарина
и сладка комбинация от шоколад и карамел. 
Опияняваща ванилия и наситен аромат на 
пачули са перфектен завършек на това гурме 
произведение. Изкусителната класика за 
чувствено-ароматни моменти на щастие!
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Harem
Парфюм

 
Femme Noblesse
Парфюм

Неустоимо
ориенталски

Класическо
изкушение

Крем за тяло
30370 | 200 мл        

45,90 лв.

 
Femme Noblesse



3650 | 50 мл        

57,50 лв.
30095 | 50 мл        

57,50 лв.

Heart & Soul е въплъщение на самоуверената 
женственост. Вдъхновяващ и страстен. Плодово-
чувственият ароматен коктейл от касис, червена 
слива, червен портокал и мускусни нотки 
подчертава необикновеното излъчване на всяка 
жена. Искрящ, женствен, вълнуващ!

 
Heart & Soul
Парфюм

 
Brilliant Look
Парфюм

Зашеметяващо 
плодов

Просто 
бляскав
Дързък, вдъхновяващ, естествен, романтичен – 
експлозивната ароматна комбинация от сочен 
бергамот, портокалови цветове, жасмин и 
омайващо пачули улавя модерното женствено 
усещане за живота и го превръща в ненадминат, 
вълнуващ блясък.



3250 | 50 мл        

57,50 лв.
30386 | 50 мл        

57,50 лв.

Очарователната сдържаност се превръща в 
уверена чувственост. Pseudonym пленява
със загадъчната си женствена композиция от 
праскова, сочно личи, омайващи теменужки
и сандалово дърво.

Страстта й отваря всички врати. Уникалната 
композиция е заредена с енергията на 
витализиращи цитрусови плодове и 
чувствеността на романтична роза, ценен
амбър и топло кедрово дърво. Eдна
многолика ароматна експлозия за 
приключението, наречено живот!
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Rockin’ Romance
Парфюм

 
Pseudonym
Парфюм

ТОП
СЕЛЪР

Вдъхновяващо 
свеж

Лек, но и 
чувствен



ВСЕКИ  
ПАРФЮМ  
САМО ЗА

34,50 лв.

3295-106 | 50 мл       3295-223 | 50 мл       3295-126 | 50 мл        

3295-220 | 50 мл        3295-124 | 50 мл        3295-127 | 50 мл        

Бляскав, пулсиращ, пълен 
с живот. Ободряващ и 
вълнуващ ароматен коктейл 
от круша, момина сълза, 
лотос и за завършек – дъх на 
сандалово дърво.

За очарователно изкушение 
и усещане за истински лукс. 
Цитрусов бергамот, роза и 
жасмин нежно се допълват
от ценно пачули.

С LR Classics  
   на	ароматно	
пътешествие!

Добре дошли в рая на ароматите! Нашите ексклузивни парфюми
LR Classics ще ви отведат на най-красивите места на света. Какво ще 
кажете днес да отидете на пазар в луксозната Марбея, утре да се 
разходите по Алеята на славата в Лос Анджелис, а през уикенда да 
сърфирате на плажовете на Хавай? Сменяйте аромата си в зависимост
от сезона, настроението и повода. Вдъхновете се от нашите композиции
и всеки ден изживявайте ново, вълнуващо ароматно пътешествие!

01 LR Classics   
HAWAII
Спомен за отминалия летен 
флирт. Екзотична ароматна
комбинация от канела, 
хелиотроп, ванилия и тонка.

Парфюм

03 LR Classics   
ANTIGUA
Наситен аромат като целувка 
на белия пясъчен плаж. 
Цветна симфония от роза, 
ирис, теменужка и жасмин.

Парфюм

05 LR Classics   
VALENCIA
La Dolce Vita! Средиземноморско 
ухание върху кожата.
Вдъхновяващ аромат на 
цитрусови плодове, цветни 
нотки и омайващ мускус.

Парфюм

02 LR Classics   
SANTORINI
Като изгрев, който пленява 
сетивата. Истинско
очарование с фрезия, 
жасмин и мускус.

Парфюм

04 LR Classics   
MARBELLA

Парфюм

06 LR Classics   
LOS ANGELES

Парфюм

„Made in Germany“
е нашето обещание 
за качество, на което
можете 100% да
разчитате.
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Бъдете истински. Бъдете 
естествени. Просто бъдете себе си.



99,90 лв.
30540 | 50 мл

30550   

Сума на единичните цени

179,90 лв.
199,80 лв.

Цена за комплекта 
само
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Мъжки парфюм

PURE
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Дървесен – Пикантен – Харизматичен

Бъдете истински. Бъдете естествени. Просто бъдете себе си. 
Това е посланието на Гуидо Мария Кречмер!

Чаровният дизайнер е пример за това. Той винаги 
въодушевява хората с позитивната си енергия и 
жизнерадост. Ето защо Гуидо създаде изключителен аромат, 
с който да се чувствате добре и който във всеки момент от 
деня ви придружава и вдъхновява просто да бъдете себе си.

PURE by Guido Maria Kretschmer за мъже е харизматичен във 
върховата, многостранен в сърцевата и пикантен в базовата 
нотка.

Ароматна композиция от шафран, гваяково дърво и амбър.

by Guido Maria
Kretschmer

Дамския аромат PURE by Guido Maria 
Kretschmer ще откриете на стр. 127

PURE by Guido Maria Kretschmer 
Ароматен комплект

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

Дамски парфюм
Мъжки парфюм



„Не	искам	само	
да	изкушавам,
а	да	докосвам.“



30220 | 50 мл        

79,90 лв.

159,80 лв.

145,90 лв.

30230    
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Както дамският аромат, така и мъжкият аромат носи 
почерка на дизайнера: елегантен, висококачествен, 
непреходен и автентичен. Малко по малко изисканите, 
пикантните и свежите есенции разгръщат всички свои 
вълнуващи аспекти върху кожата.

„Haute parfum“  
	 	 	за	мъже
by Guido Maria 
        Kretschmer

Изискана опаковка 
с много любов към 
детайлите: кутия
със стилен дизайн 
с елегантен сатен и 
лично посвещение 
от дизайнера.

HAUTE PARFUM  
       FOR YOUR HOME

Сега и за дома:  
Вдъхновени от парфюмната 
колекция на дизайнера, сега ви 
предлагаме ароматни свещи 
с изискан дизайн – HAUTE 
PARFUM FOR YOUR HOME.

by Guido Maria Kretschmer

Повече на стр. 128.

Мъжки парфюм

HAUTE PARFUM
by Guido Maria 
Kretschmer

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

Цена за комплекта 
само

Сума на единичните цени 

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

Guido Maria Kretschmer 
Ароматен комплект

Дамски парфюм
Мъжки парфюм

Дамския аромат Guido Maria 
Kretschmer ще откриете на стр. 129.



30505 | 50 мл        

79,90 лв.

Smart Guys live forever – точно като
Брус Уилис. Целеустремен, мъжествен
и нетрадиционен. Ароматът на екшън 
героя: силно кедрово дърво и пикантен 
пипер срещат земен ветивер и 
витализиращ грейпфрут. Първият 
парфюм на Брус Уилис – вече една 
истинска легенда.

номиниран за

Полъх на
безсмъртността

 
Bruce Willis
Парфюм



2950 | 50 мл        

79,90 лв.

Цитрусови плодове и пачули създават свежо начало, а 
ароматични нотки, облагородени с дъх на тютюн, излъчват 
очевидна мъжествена елегантност. Силната базова нотка, 
съставена от чувствен акорд от кожа и ценен уд, придава на 
парфюма уникален почерк, който отразява страната на Брус 
Уилис, която остава скрита от прожекторите.
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Bruce Willis 
Personal Edition
Парфюм



30000 | 50 мл        

57,50 лв.
30027 | 50 мл        

57,50 лв.
1580 | 50 мл        

57,50 лв.

Вълната се издига. Адреналинът в кръвта 
се покачва. Вижда се плажът. Ароматът 
разпръсква морска свежест благодарение 
на комбинация от цитрусов бергамот, 
пъпеш, евкалипт и пачули. Потопете се в 
един свят на лекота и свежест. Полъх на 
лято през цялата година!

Идеалното съчетание на спортен дух, 
елегантност и мъжественост. Свежи 
цитрусови плодове, динамичната острота 
на джинджифил и пикантен кардамон се 
комбинират с чувствено-елегантни 
дървесни и мускусни нотки – за спокоен, 
непринуден начин на живот.

 
Just Sport
Парфюм

Racing
Парфюм

Ocean’Sky
Парфюм

3, 2, 1 –
действие!

Прилив на
адреналин

Вълнуващ, динамичен парфюм за мъжете, 
които обичат предизвикателствата и 
непрекъснато дават нови дефиниции за 
успеха! Ароматът убеждава със свеж 
портокал, кардамон, изкусителен жасмин
и силно кедрово дърво.

Героите 
на океана



30190 | 50 мл        

57,50 лв.
30414 | 50 мл        

57,50 лв.
3430 | 50 мл        

57,50 лв.
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Metropolitan Man
Парфюм

 
Terminator
Парфюм

 
Jungle Man
Парфюм

ТОП
СЕЛЪР

За мъжа, който 
при надлежи 
на света
Ню Йорк, Лондон, Париж, Милано, Токио – 
модерният мъж се чувства като у дома си 
навсякъде по света. Такъв е и неговият 
парфюм: елегантен, непринуден, чувствен, 
уверен. Перфектната комбинация от 
цитрусов бергамот, шоколад, сечуански 
пипер и мъжествено-елегантен ветивер.

Винаги изпреварващ 
времето

Забележителен, тайнствен и безкомпромисен. 
Завладяващ аромат, който убеждава 
с мъжествена изразителност и класическа 
непреходна нотка. Точната комбинация от 
цитрусов бергамот, свеж лимон и 
харизматичен амбър.

Свобода за
приключения

Свободен, независим начин на живот. 
Всеки ден едно ново приключение. 
Ароматът спечелва с комбинация от 
лавандула, зелена мента и изискана 
тонка. 



3295-151 | 50 мл      

3295-259 | 50 мл        

3295-260 | 50 мл        

3295-261 | 50 мл        

3295-162 | 50 мл        

ВСЕКИ  
ПАРФЮМ  
САМО ЗА

34,50 лв.

За жадните за живот. Толкова 
разнообразен и мултикултурен. 
Свежа плодова комбинация от 
ябълка и портокал в съчетание с 
пикантни дървесни нотки и амбър.

Величествени водопади,
могъща природа. Такъв е и
този аромат с морски нотки, 
мента и кедрово дърво.

Големият град впечатлява 
с лукс и ексклузивност. 
Комбинация от освежаващ 
грейпфрут, изобилен амбър
и отбрани дървесни акорди.

LR Classics –
градска	екскурзия	
или	околосветско	
пътуване?

Обичате приключенията и големите световни метрополиси? Тогава сте на 
правилното място! Екскурзия до модерния Стокхолм, бизнес среща в екзотичния 
Сингапур или създаване на контакти в изключителния Монако… с LR Classics 
можете да отидете на мечтаното пътешествие според вашето настроение и 
желание. Модерните парфюми разпръскват аромата на големия свят и ви 
придружават до следващата ви дестинация.

01 LR Classics
SINGAPORE
Изкусителен и тайнствен. 
Контрастен и винаги вълнуващ. 
Пикантни ориенталски акорди 
в съчетание с кедрово дърво и 
ванилия.

Парфюм

02 LR Classics
MONACO

Парфюм

03 LR Classics
STOCKHOLM
Модерният скандинавски град: 
дизайн, мода и вълнуващи 
партита. Лек дървесен аромат 
на кедрово дърво, амбър и 
бергамот.

Парфюм

04 LR Classics  
NIAGARA

Парфюм

05 LR Classics   
BOSTON

Парфюм

„Made in Germany“
е нашето обещание 
за качество, на което
можете 100% да
разчитате.
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Очарователна визия за всеки повод: линиите за 
декоративна козметика на LR предлагат 
индивидуално разнообразие – от семпъл, 
естествен ежедневен грим през стилна 
елегантност до модерен парти блясък.

С луксозната серия за декоративна козметика 
LR DELUXE създавате макиаж с професионално 
качество, който отговаря на най-високите 
изисквания. С висококачествените текстури и 
сияйните нюанси си гарантирате бляскави 
моменти и оставяте запомнящо се впечатление.

LR COLOURS е линия за грим за модерните 
дами, които сами определят тенденциите. 
Сенки, руж, червило или лак за нокти – 
цветните акценти на LR COLOURS носят 
настроение и жизнерадост.

ПЕРФЕКТЕН ВЪНШЕН ВИД
ПЕРФЕКТЕН ГРИМ,



Моделът е с 
червило High 
Impact 11130-1; 
Signature Red

3,5 г      
1 | 11130-1 Signature Red
2 | 11130-2 Camney Red 
3 | 11130-3 Peppy Tomato
4 | 11130-4 Sensual Rosewood
5 | 11130-5 Soft Beige 
6 | 11130-6 Light Chocolate

43,90 лв.

4 мл      
11131-1 Dramatic Rosewood
11131-2 Pink Brilliance
11131-3 Nude Shine
11131-4 Berry Glam
11131-5 Orange Flash 
11131-8 Rose Temptation

31,90 лв.

Устни,	които  
привличат 

вниманието

•  Нежна кремообразна текстура 
с наситени цветни пигменти, 
които придават чудесен цвят 

•  Иновативна текстура за луксозен 
завършек и изкусителна 
дълбочина на цвета

•  Равномерен цвят, дълготрайност 
и копринено усещане върху 
устните

01 High Impact 
Червило

•  Бляскави, озаряващи, живи 
цветове 

•  3D ефект: устните изглеждат 
по-плътни 

•  С подхранващи съставки

02 Брилянтен 
гланц за устни



40062   

89,90 лв.

40060   

78,90 лв.

40061   

89,90 лв.

40063   

59,90 лв.

40064   

58,90 лв.

40067   

25,90 лв.

40065   

38,90 лв.

40066   

43,90 лв.

486,20 лв.

384,90 лв.

40068    

Цена за комплекта 
само

Сума на единичните цени 

01 | Четка за фон дьо тен
•     За течен и кремообразен 

фон дьо тен

02 | Четка за пудра
•    За равномерно нанасяне 

на прахообразна и 
компактна пудра

03 | Четка за руж
•    За прецизно нанасяне на 

прахообразен руж

04 | Четка за сенки за очи
•    За равномерно нанасяне 

на прахообразни сенки за 
очи

05 | Четка за преливане
•    Перфектна за преливане 

на прахообразни сенки 
в сгъвката на клепача

06 | Четка за вежди и мигли
•    За перфектно оформени 

вежди
•     За разделяне на миглите

07 | Четка за вежди и 
очна линия
•    За пудра за вежди и 

течна очна линия

08 | Четка за устни
•    Идеална за прецизно 

нанасяне на червило

Моделът е с Перфектен прахообразен руж 11113-1

Комплект четки за грим

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ



11188 | 10 мл        

49,90 лв.
(499,00 лв. за 100 мл)

11127 | 5,5 мл        

76,90 лв.

11125 | 9 мл        

32,50 лв.

11190 | 125 мл        

32,50 лв.
(26,00 лв. за 100 мл)

Фантастична спирала
ТОП
СЕЛЪР

ТОП
СЕЛЪР

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

•  Интелигентна трислойна текстура: 
по-наситен цвят, повече обем и по-добро 
оформяне с всяко следващо нанасяне

•  Специална структура на четката: 
вълнообразно разположени влакна за 
перфектен резултат от основата до върха

  на миглите
•  За ефект „изкуствени мигли“

*  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)

Активиращ серум за мигли
•  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*
•  Намалена загуба на мигли и максимална 

плътност

Основа за обемни мигли
•  Може да се използва като основа под всяка 

спирала 
•  Подсилва ефекта на спиралата и придава 

невероятен обем на миглите
•  Фините влакна в бялата текстура карат 

миглите да изглеждат по-дълги и по-
дефинирани

Лосион за премахване  
на грим за очи
•  Двуфазна система: комбинация от 

подхранващи компоненти и вещества за 
отстраняване на грима

•  Премахва водоустойчив грим лесно и без 
остатък

•  Не оставя мазен филм върху кожата
•   Подхранващи вещества се грижат за 

чувствителната и суха зона около очите
•   Разклатете преди употреба

152 L R  D E LU X E  Г Р И М  З А  О Ч И Т Е



29,50 лв.
1,1 мл    

28,50 лв.
6 мл     

  11120-2 Velvet Violet

  11120-3 Moonlight Silver

  11120-6 Satin Brown

  11120-7 Gorgeous Grey

24,90 лв.
0,37 г   

 11121-1 Bright Liquid   

 11121-2 Dark Liquid

               11199 Deep Black

4 x 0,5 г       
01 | 11150-1  Night Rock
02 | 11150-3  Velvet Vintage
03 | 11150-8  Secret Dawn
04 | 11150-10  Delighted Nude
05 | 11150-12 Sublime Marine

76,90 лв.

Скъпоценни моменти 
с изискана цветна	палитра

Четворка артистични 
сенки за очи
•  Перфектно съчетани нюанси за безброй цветни комбинации
•  4 цвята изпечени сенки за очи
•  Нежна, сатенена игра на цветовете с деликатен до  

интензивен блясък
•  Изключително коприненомека и силно пигментирана 

професионална текстура
•  Wet & Dry текстура: позволява сухо или влажно нанасяне –  

за целта навлажнете апликатора 

Full Colour Супер очна линия
•  Течна, лесна за нанасяне очна линия за 

изразителен поглед
•  Наситен цвят и дълготрайна текстура, която 

издържа до 12 часа
•  Фин филцов връх за прецизна, елегантна 

линия на клепача само с едно движение
•  Не нанасяйте върху продукти с мазна текстура 

или пудра

Перфектен стилизатор 
за вежди
•  Течен продукт за оцветяване, 

стилизиране и фиксиране на веждите
•  Дълготраен и естествен завършек
•  Оцветява веждите, но не и кожата

Металическа
очна линия
•  Зашеметяващо нежна текстура
•  Изключително дълготрайна и 

водоустойчива
•  С вградена острилка и гумичка за плавно 

преливане в другия край на молива
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30 мл    
1 | 11116-1 Porcelain 4 | 11116-4 Dark Beige
2 | 11116-2 Light Beige 5 | 11116-5 Beige Noisette
3 | 11116-3 Beige  6 | 11116-6 Hazelnut

64,90 лв.
(216,33 лв. за 100 мл)

8,5 г        
11117-101 Porcelain 11117-104 Dark Beige
11117-102 Light Beige 11117-105 Beige Noisette
11117-103 Beige  11117-106 Hazelnut

64,90 лв.
(763,53 лв. за 100 г)

48,90 лв.
11118 | 3,6 г        

38,90 лв.
11108 | 2,2 г        

36,90 лв.
11115 | 30 мл        

53,90 лв.
(179,67 лв. за 100 мл)

            11109-101 | 2,5 мл Porcelain

            11109-102 | 2,5 мл Ginger

Докоснете се до безграничното 
съвършенство	на	грима

01 Perfect Wear Фон дьо тен
•    Копринена текстура със средна покривност, 

която се слива оптимално с кожата
•     За безупречен, сияен тен и перфектен вид на 

кожата без ефект „маска“
•     Ефективен пептиден комплекс за озаряване 

на лицето
•     Доказан слънцезащитен фактор SPF 30

02 | Perfect Smooth 
Компактен фон дьо тен
•    Кремообразен, компактен фон дьо тен с 

надграждаща, средна покривност – идеален, 
когато сте в движение

•     Лесно и бързо прикриване на неравномерности 
за постигане на перфектен вид на кожата

•    Доказан слънцезащитен фактор SPF 30

Хайлайтър молив
•   Вълшебен: кара всички следи от 

умора да изчезнат
•   Богати съставки: масло от амарант, 

бисаболол, масло от австралийска 
мирта и OptisolTM

•   Нанесете под очите, над устните и 
върху неравномерностите

•   Лесно дозиране благодарение на 
прецизната система

Бърз филър за 
бръчки
•    Запълва отвън бръчки, 

неравности и малки белези
•     Дълготрайна текстура 

за равномерен тен
•     Нанесете под фон дьо тена 

и изчакайте малко 
да изсъхне

Основа за очи и 
устни
•    Изравнява тона на 

кожата
•      Удължава трайността на 

червилото и сенките
•     Нанесете под грима на 

устните и очите

Сияйна основа  
за грим
•     Коригира неравномерностите, 

удължава трайността на грима, 
намалява размера на порите

•     С пигменти на базата на 
диаманта за озаряващ ефект

•     Текстурата с цвят на праскова 
придава свежест на тена

•     Може да се ползва под фон дьо 
тен или самостоятелно



11113-1 | 11,8 г   Ruddy Rose     
11113-2 | 11,1 г   Petal Peach     

53,90 лв.
(456,78 лв. за 100 г)
(485,59 лв. за 100 г)

11114 | 11 г        

54,90 лв.
(499,09 лв. за 100 г)

11111 | 12 г        

64,90 лв.
(540,83 лв. за 100 г)

11112 | 10 г        

59,90 лв.
(599,00 лв. за 100 г)

11110 | 10 г        

64,90 лв.
(649,00 лв. за 100 г)
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Съвършен 
завършек	–
от нежен до 
изразителен

01 Перфектен  
прахообразен руж
•    Копринена пудра, която 

придава впечатляващ цвят и 
блясък

•     Хармонично съчетаните 
матови цветове създават 
свежи акценти и подчертават 
скулите 

•     Два цвята, които могат да се 
ползват поотделно или 
смесени за безброй цветни 
варианти

02 Sun Dream  
Бронзант
•    Лека като перце пресована 

пудра, която може да се нанесе 
равномерно върху цялото лице 
или да се постави само като 
акцент

•     Перфектна двуцветна 
комбинация за хармоничен 
завършек и естествена свежест

•     Летен тен през цялата година 

03 Hollywood 
Многоцветна пудра
•    Идеална за всеки ден и всеки 

тон на кожата
•     Жълтото прави тена сияен и 

свеж
•     Бежовото изравнява разликите 

в пигментацията
•     Зеленото прикрива 

червеникавите капилярчета и 
пигменти

•     Гримът е фиксиран, а тенът –  
смекчен, равномерен и озарен 

04 Hollywood 
Двуцветна пудра
•    Жълтото е идеално за сутрешна 

свежест, заличава сенките и 
неравномерностите и кара тена 
да засияе

•     Лилавото прави тена свеж и 
жизнен дори и вечер – отразява 
светлината и съживява 
сивкавата кожа

•     Гримът е фиксиран, а тенът –  
смекчен, равномерен и озарен 

05 Velvet Touch 
Микропудра
•   Висококачествена 

мултифункционална 
пудра

•    Лека, микрофина 
текстура за копринен, 
прозрачен и 
равномерен завършек

•    Намалява лъщенето и 
изравнява тона на 
кожата 

ТОП
СЕЛЪР



  10005-1 Absolute Black

  10005-2 Dark Brown

2,5 мл   

19,90 лв.

01 | 10420-1  Mint ’n’ Pine Green
02 | 10420-3  Sky ’n’ Water
03 | 10420-4  Rose ’n’ Grey
04 | 10420-6  Taupe ’n’ Bronze 
05 | 10420-7  Cashmere ’n’ Copper
06 | 10420-8  Mauve ’n’ Plum
07 | 10420-9  Gold ’n’ Bronze
08 | 10420-10  Vintage Rose ’n’ Grape

2 x 1,25 г   

21,50 лв.

  10006-1 Cashmere Creme 

  10006-2 Cashmere Brown

4,9 г & 1,3 г   

21,50 лв.

10004   
2 x 4,6 г

21,50 лв.
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Течна очна линия
•   Наситен, покривен цвят
•    За прецизни прави линии
•    Бързосъхнеща и дълготрайна
•    Разклатете преди употреба

Сенки за очи
•    Двойна цветна сила
•     Сияйни цветове с озаряващ 

ефект
•      Нежна прахообразна текстура 

със светлоотразяващи 
елементи

•     С чисти минерали и Phycocorail®
•     Не съдържат талк

Хайлайтър  
молив за очи
•   2 върха – за дневен и вечерен грим
•   Нежно розово през деня
•   Блестящо бяло-зелено за вечерта
•   Моливът прави очите оптически 

по-големи
•   Нанася се директно под  

веждите

Двоен молив за вежди
•   Подчертава веждите естествено 

и изразително
•    Тънка страна: за запълване и очертаване
•    Дебела страна: за разнасяне и оцветяване
СЪВЕТ: Моливът е идеален и като сенки за очи! 



10 мл     

24,90 лв.
(249,00 лв. за 100 мл)

11 мл      

24,90 лв.
(226,36 лв. за 100 мл)

7 мл   

24,90 лв. 
(355,71 лв. за 100 мл)

10002-1 Absolute Black

10002-4 Dark Brown

10386 Absolute Black 10266 Absolute Black

  10001-101 Soft Snow

  10001- 2 Dark Coal

  10001-104 Cold Blue

  10001-105 Soft Ashes

  10001- 6 Olive Green

  10001-107 Dark Hazel

1,1 г   

14,90 лв.

10002-5 Night Blue

01 Спирала
Volume & Curl 
•   Придава изключителен обем и 

нежно разделя миглите
•    Леко извитата четчица „разресва“ 

миглите и създава невероятна 
извивка

02 Спирала
Extreme Volume
•   Сензационна плътност и наситен 

цвят на миглите за максимален 
обем

•   Комбинация от подбрани восъци 
прави миглите меки и нежни и 
помага за повече плътност

•   Четка с конична форма за 
страхотен ефект „големи очи“

•   Лесно нанасяне и върху миглите 
в ъгъла на окото и по долния 
клепач благодарение на 
заострения връх на четката

03 Водоустойчива 
спирала 
Length & Definition
•   Перфектно дефинирани и оптически 

удължени мигли
•   С помощта на High Definition четката 

миглите изглеждат по-дълги и 
оптимално разделени

•   Водоустойчива и изключително 
дълготрайна текстура

Молив за очи
•    За интензивна, равномерна линия 

на клепача
•    Лесно нанасяне
•    Изключителна дълготрайност
•    Идеален за контури и очертаване 



01 | 10229-101 Light 
02 | 10229-102 Medium / Dark   

32,90 лв.
(109,67 лв. за 100 мл)

30 мл    

10060-1 Light Sand
10060-2 Medium Sand
10060-3 Light Caramel 
10060-4 Medium Caramel
10060-5 Dark Sand
10060-6 Dark Caramel

30 мл    

32,50 лв.
(108,33 лв. за 100 мл)

30 мл   

32,50 лв.
(108,33 лв. за 100 мл)

10061-207 Light Sand
10061-202 Medium Sand
10061-203 Light Caramel 
10061-204 Medium Caramel
10061-205 Dark Sand
10061-206 Dark Caramel

10062-1 Sun Shine
10062-2 Light Beige
10062-3 Dark Beige
10062-4 Soft Moss
2,5 г   

17,50 лв.

BB крем
•    Многостранният талант за страхотен тен
•   Ежедневната грижа 5 в 1:
 1. Хидратира
 2. Прикрива несъвършенствата
 3. Изравнява тона на кожата
 4. Матира тена
 5. Съдържа UV филтър с фактор 15

		Л
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ТОП
СЕЛЪР

ТОП
СЕЛЪР

Кремообразен фон дьо тен
•   Нежен, кремообразен фон дьо тен с висока 

покривност
•   12h Wear: дълготраен матиращ ефект, който 

издържа до 12 часа
•  Подобрява хидробаланса на кожата
•   Светлоотразяващите микропигменти 

изглаждат неравномерностите

Фон дьо тен  
с немазна формула
•   Нежен, кремообразен фон дьо тен със средна 

покривност
•   Дълготраен: най-фини частици пудра 

осигуряват дълготраен матов завършек
•  С NMF комплекс за възстановяване на 

хидробаланса на кожата
•    Светлоотразяващи микропигменти
  изглаждат неравномерностите

Коректор стик
•   Sun Shine скрива сенките под очите
•    Soft Moss прикрива зачервяванията
•    Лесно нанасяне, перфектно покритие
•    За естествена визия
•    С масло от авокадо
•    С хидратиращо Алое Вера 



15 г    
10064   

32,50 лв.
(216,67 лв. за 100 г)

4 г      

24,90 лв.
10441-1 Warm Peach 
10441-2 Cold Berry 
10441-4 Warm Berry 
10441-5 Cold Apricot

9 г   

29,90 лв.
10440-1 Sand
10440-2 Caramel
10440-3 Apricot

18 г    
10068   

32,50 лв.
(180,56 лв. за 100 г)
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150 мл    
10377   

14,90 лв.
(9,93 лв. за 100 мл)

L R  CO LO U R S  Г Р И М  З А  Л И Ц Е ТО

 Прахообразна пудра
•    Коприненолека текстура за естествена визия
•     Перфектна фиксация за красива и гладка кожа
•     Прозрачна, подходяща за всеки тон фон дьо тен
•     С чисти минерали

Руж
•     Лека текстура за жизнено, 

естествено излъчване
•     С чисти минерали и Phycocorail®
•     С микрофини матиращи частици

Ц
вя
т	з

а 
ли
це
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!

Почистваща  
пяна за лице
Богатата пяна нежно почиства 
кожата и премахва грима.

Компактна пудра
•    Перфектно матиран тен – 

и когато сте в движение
•   Мека, лека текстура, която 

озарява кожата и й 
позволява да диша

•    С чисти минерали и  
Phycocorail®

Бронзиращи перли
•   Бронзираща пудра под формата  

на перли
•   Придават на тена лек ефект на 

бронзов летен загар
•   Подходящи са за акцентиране 

върху скулите и деколтето



 01|  10431-101 Warm Rose
 02|  10431-102 Magic Mauve 
 03|  10431-103 Juicy Rose 
 04|  10431-104 Orange Toffee
 05|  10431-105 Midnight Plum 
 06|  10431-107 Hot Chili
 07|  10431-108 Brown Rose

21,50 лв.

  01| 10032-1 Warm Rose

  02| 10032-2 Magic Mauve

  03| 10032-103 Juicy Rose

  04| 10032-4 Orange Toffee

  05| 10032-5 Midnight Plum

  06| 10032-7 Hot Chili

  07| 10032-8 Brown Rose

1,16 г   

11,50 лв.

01 | 10031-1 Crystal Caramel
02 | 10031-2 Crystal Rose
03 | 10031-3 Crystal Peach
04 | 10031-4 Crystal Mauve
05 | 10031-5 Crystal Plum
06 | 10031-6 Crystal Berry
1,6 г   

17,90 лв.

10433    

21,50 лв.

01 | 10029-201 Smoothy Rose
02 | 10029-202 Smoothy Pink
03 | 10029-203 Smoothy Red
10 мл      

14,90 лв.
(149,00 лв. за 100 мл)

Червило
•    Цвят и блясък, които 

омагьосват
•     От изкусително червено 

през приказно розово до 
естествени кафяви 
нюанси

•     Подхранени устни с 
витамин E

Молив за устни
•   Идеален за очертаване и 

корекции
•    Съчетава се перфектно 

с червилата LR Colours 
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Балсам за устни 
•    Нежна грижа за сухи и 

чувствителни устни
•     Защитава и подхранва 

благодарение на маслото
  от купуасу и витамин  E
•     Естествен завършек и 

подхранени устни

Блестящо червило
•    Перфектната комбинация от 

червило и гланц за устни
•    Дълготрайно и хидратиращо
•    С изкусителен плодов вкус 

Гланц за устни
•   Ултраблестящи цветове и 

изключителна дълготрайност
•    Подхранва с витамин Е и 

екстракт от розмарин



10405 | 5,5 мл        

14,90 лв.

10404 | 5,5 мл        

12,90 лв.

10403 | 5,5 мл        

12,90 лв.

10402 | 5,5 мл        

14,90 лв.

10401 | 5,5 мл        

14,90 лв.

01 | 10400-1  Marshmallow White
02 | 10400-2  Frosty Vanilla
03 | 10400-3  Ballerina Rose
04 | 10400-4  Sandy Beige
05 | 10400-5  Toffee Cream
06 | 10400-6  Latte Macchiato
07 | 10400-7  Happy Coral
08 | 10400-8  Pink Flamenco
09 | 10400-9  Foxy Fuchsia
10 | 10400-10  Red Kiss
11 | 10400-11  Black Cherry
12 | 10400-12  Lady Lilac
13 | 10400-13  Brown Truffle
14 | 10400-14  Smoky Grey

5,5 мл   

12,90 лв.

100 мл   
10094   

18,90 лв.

100 мл   
10095   

12,90 лв.

15 мл    
10303   

24,90 лв.
(166,00 лв. за 100 мл)

4526   

7,50 лв.

823   

7,50 лв.
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01 Billionnails  
Грижа за ноктите
•  Интензивно подхранващ лак за нокти
•  Комплекс от витамин E, C и F, протеини и 

калций подпомага растежа на ноктите
•  Подхранва, укрепва, заздравява и 

намалява чупливостта на ноктите

02 Базов лак за нокти
•  Изравнява повърхността на ноктите 

и ги подготвя идеално за нанасянето 
на цветен лак

•  Предпазва от цветни остатъци
•  Удължава трайността на цветния лак

03 Топ лак за нокти
•  Запечатва и удължава трайността 
  на цветния лак 
•  Предпазва ноктите от начупване и 

надраскване 

04 Втвърдител за нокти
•  Заздравява и запечатва ноктите
•  Укрепва чрез специален защитен филм
•  Предпазва от начупване

05 Терапия за нокти
•  Идеална при меки, чупливи нокти
•  Витамин E и екстракт от бамбук за 

подобрена еластичност и устойчивост 
на ноктите

•  Кератинови компоненти възстановяват 
ноктите и стимулират здравия им 
растеж

True Colour Лак за нокти
•  Перфектно покритие, брилянтно 

бляскав завършек, наситени цветове, 
дълготрайност

•  Професионална четка, която пасва на 
формата на нокътя, за прецизно 
нанасяне на цвета само с едно 
движение

Серум за ръце и нокти
•  За нежни ръце
•  С масла от гроздови семки, 
  авокадо, жожоба и витамин Е
•  Нежна грижа за  

чувствителна кожа
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Професионална  
пила за нокти
•  За естествени и изкуствени нокти 
•  Пясъчна пила за бързо и точно 

оформяне на ноктите 

Четиристранна пила 
за полиране
•  За нокти с естествен блясък
•  Изравнява, изглажда, 
  изпилява, полира

ТОП
СЕЛЪР

Лакочистител в кутия
•  За бързо и цялостно премахване на лака 

за нокти
•  Натуралното масло от кайсия предпазва 

ноктите от изсушаване

Лакочистител
•  Натуралното масло от кайсия 

предпазва ноктите от 
изсушаване

•  Може да се използва за 
допълване на лакочистителя  
в кутия



lrgkf.com

Всичко за нашите проекти и как конкретно 
може да помогнете научете на:

Дарителска сметка:  IBAN: DE30 4008 0040 0621 3431 00
    BIC: DRES DE FF 400

Ние даряваме
на децата шанс.
ПОДКРЕПЕТЕ НИ!



Новата серия за грижа за деца LR ALOE VIA Aloe Vera Kids съчетава нежна 
грижа и страхотно забавление от джунглата за щастливи деца и родители!

не е било по-забавно!
В банята никога 



BG
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. 

Вашият LR сътрудник:

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

д:
 9

50
55

-7
27

ЛР Хелт Енд Бюти Систъмс ЕООД · 1784 София, България

Изпълнете си
5 желания за красота 
само с един еликсир!


