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Не 
пропускайте 

добрите 
цени

Get it     now! 



439,90 лв.
559,90 лв.

80434   Body Mission 28-дневен 
комплект

* Заместването на две от ежедневните основни хранения в рамките на нискокалорична диета със заместител на хранения допринася за намаляване на телесното тегло.

ЧАО, ИЗЛИШНИ КИЛОГРАМИ!*

ЛЕСНАТА

21 % отстъпка

Редовна цена

Промоционална цена само

28-ДНЕВНА
ДИЕТА!

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

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

Инструктор за отслабване
Достъп до онлайн инструктор за 
отслабване и общност от отслабващи. 
Кодът е в кутията, която ще получите.
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Специална
 

цена



54,90 лв.
43,90 лв.

125,90 лв.
99,90 лв.

218,70 лв.
145,80 лв.

+
3 x 360 таблетки  / 252 г (192,86 лв. за 100 0 г)

80108   

210 г (20,90 лв. за 100 г)

80630   

80360   

60 капсули / 30,9 г (323,30 лв. за 100 г)

Pro Balance Таблетки

ВЪЗСТАНОВЕТЕ
БАЛАНСА

2+1
подарък

Colostrum Капсули

ЗА ВАШЕТО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ

Fiber Boost
Напитка на прах

ФИБРИ ЗА
ПРИСТЪПИТЕ НА ГЛАД

1 Магнезият в Pro Balance допринася за електролитния баланс. 2 Хромът допринася за нормален метаболизъм на макрохранителните вещества и за поддържане на нормалните нива на кръвната захар.

Специална
 

цена

•  Снабдява организма с ценни 
основни минерали и 
микроелементи за поддържане на 
алкално-киселинния баланс.1

Сума на единичните цени

Промоционална цена за комплект

Специална
 

цена

•  Допринася за нормален метаболизъм на макрохранителните 
вещества; белтъците, въглехидратите и мазнините се усвояват 
по-добре от организма.2

20 % отстъпка

Редовна цена

Промоционална цена само

•  За общото благосъстояние при 
продължителен прием

20 % отстъпка

Редовна цена

Промоционална цена само



182,90 лв.
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+

80783   

3 x 1000  мл (60,97 лв. за 1000 мл)
20630 | 250 мл   

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

Aloe Vera Гел за пиене
с вкус на праскова, троен комплект

НАСЛАЖДАВАЙТЕ СЕ НА ЖИВОТА
С ТРОЙНИЯ ПЛЮС ЗА ДОБРО УСЕЩАНЕ ЗА ТЯЛОТО:

+ ЛЕК: Без захар, идеален за фигурата и здравословен1

+ СТИМУЛИРАЩ: Подпомага енергийния метаболизъм2

+ ДЕТОКСИКИРАЩ: Прочиства организма2
+ ПОДАРЪК Aloe Vera  
Витализиращ душ гел

ALOE VERA
Подарък

– ЕЛИКСИРЪТ НА ВАШИЯ ЖИВОТ
ЗА ПОВЕЧЕ ЗДРАВЕ

Цена за комплекта само



Rockin´ Romance

3250 | 50 мл

Harem

30404 | 50 мл

Brilliant Look

30095 | 50 мл

Pseudonym

30386 | 50 мл

Heart & Soul

3650 | 50 мл

Beautyqueen

30134 | 50 мл

Sensual Grace

30150 | 50 мл

Femme Noblesse

30372 | 50 мл

Shine by Day

30600 | 50 мл

Shine by Night

30610 | 50 мл

Сочна мандарина и 
сладка комбинация от 
шоколад и карамел, 
както и опияняваща 
ванилия и наситен 
аромат на пачули

Сочен бергамот, 
портокалови 
цветове, жасмин и 
омайващо пачули

Витализиращи 
цитрусови 
плодове, чувствена 
роза, ценен амбър 
и топло кедрово 
дърво

Роза, топъл 
ванилов акорд, 
жасмин и 
ароматична
гурме нотка

Портокалови 
цветове, иланг-
иланг, ванилия 
и ценна тонка 
абсолю

Розов пипер, 
свежа зеленина, 
нежна теменужка 
и ванилия със 
сандалово дърво

Омайващи цветове 
жасмин и тубероза, 
завършени от топъл 
ванилов акорд и 
сладък мед

Нежна праскова, 
сочно личи, 
омайващи 
теменужки и 
сандалово дърво

Касис, червена 
слива, червен 
портокал и 
мускусни нотки

Свежа, сочна 
мандарина, 
изкусителна роза
и мускус

СВЕЖ – ЦВЕТЕН – ВДЪХНОВЯВАЩ

АРОМАТИ

Ново!

С ХАРАКТЕР

ОРИЕНТАЛСКИ – ПУДРОВ – ИЗКУСИТЕЛЕН

ЦВЕТЕН – ПЛОДОВ – ЧУВСТВЕН

ЦВЕТЕН – ЗЕЛЕН – ЕЛЕГАНТЕН
Ново!



 172,50  лв.

115,00  лв.
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Just Sport

30000 | 50 мл

Racing

30027 | 50 мл

Jungle Man

3430 | 50 мл

Metropolitan Man

30190 | 50 мл

30610 | 50 мл

Terminator

30414 | 50 мл

Ocean`Sky

1580 | 50 мл

30045   

Остротата на 
джинджифил и 
пикантен кардамон 
се комбинират с 
чувствени дървесни и 
мускусни нотки

Свеж портокал, 
кардамон, изкусителен 
жасмин и силно 
кедрово дърво

Цитрусов бергамот, 
шоколад, сечуански 
пипер и мъжествено-
елегантен ветивер

Цитрусов бергамот, 
свеж лимон и 
харизматичен амбър

Комбинация от 
бергамот, пъпеш, 
евкалипт и пачули

Лавандула, 
зелена мента и 
изискана тонка

Комплект парфюми
2+1

2+1 подар
ък

СВЕЖ – ВОДЕН – СПОРТЕН

ДЪРВЕСЕН – ЗЕЛЕН – ЕЛЕГАНТЕН

ОРИЕНТАЛСКИ – ПИКАНТЕН – ЧАРОВЕН

АРОМАТИЧЕН – ЗЕЛЕН – ХАРИЗМАТИЧЕН

Изберете вашия комплект
от 3 аромата – платете 2
и вземете 1 подарък!

Сума на единичните цени

Промоционална цена 
за комплект



89,90 лв.
64,90 лв.

83,90 лв.
64,90 лв.

78,50 лв.
59,90 лв.

28235   

4 x 2 тампона

28314   

30 мл (216,33 лв. за 100 мл)

28317   

50 мл (119,80 лв. за 100 мл)

23 % отстъпка

Beauty Diamonds Дневен крем

НЕПРЕХОДНО КРАСИВА КОЖА

Serox
Професионални тампони за очи

СВЕЖА, СТЕГНАТА ЗОНА ОКОЛО ОЧИТЕ

Beauty Diamonds
Озаряващо масло за лице

МЛАДЕЖКО ИЗЛЪЧВАНЕ

•  Тампони за очи с качество като в салон за красота
• Интензивно овлажняват чувствителната зона около очите

Редовна цена

Промоционална цена само

27 % отстъпка

22 % отстъпка

Редовна цена

Промоционална цена само

•  Подхранва и регенерира кожата с витамини
  A, E и F и с 6 ценни масла

•  Намалява видимостта на бръчките                                             
и създава усещане за стегната кожа

Редовна цена

Промоционална цена само

Специална
 

цена

Специална
 

цена

Специална
 

цена



99,90 лв.
79,90 лв.

79,90 лв.
59,90 лв.
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30 мл (266,33 лв. за 100 мл)

28250   

15 мл (399,33 лв. за 100 мл)

28240   

ZEITGARD

Serox Instant Skin Perfector –
Крем за перфектна кожа

ПЕРФЕКТНА КОЖА ЗА СЕКУНДИ

Serox Lip Optimizer –
Балсам за обем за устни

УСТНИ С УАУ-ЕФЕКТ

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

Специална
 

ценаЗА ВЗИСКАТЕЛНА КОЖА

20 % отстъпка

• Незабавно оптическо подмладяване на кожата
•  Дълготрайна регенерация на структурата на кожата

Редовна цена

Промоционална цена само

•  С до 15% по-обемни устни*
•  Видимо намаляване на бръчиците на устните

25 % отстъпка

Редовна цена

Промоционална цена само

Специална
 

цена

Специална
 

цена



29,90 лв.
22,90 лв.

56,90 лв.
44,90 лв.

50 мл (45,80 лв. за 100 мл)

25022   

25072   

150 мл (29,93 лв. за 100 мл)

MICROSILVER

Шампоан против пърхот

НАДЕЖДНА ПОМОЩ
СРЕЩУ ПЪРХОТА

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

СИЛНА ДЕО ЗАЩИТА
Рол-он дезодорант

ЕФЕКТИВНА ГРИЖА С

23 % отстъпка

Специална
 

цена

Специална
 

цена

•  Силен срещу неприятната миризма – 24-часово действие
•  Съдържа ефективно съединение на цинка за бързо 

неутрализиране на неприятната миризма

Редовна цена

Промоционална цена само

21 % отстъпка

Редовна цена

Промоционална цена само

•  Нежно почистване
•  Отстранява пърхота*
•  Антибактериално действие



37,00 лв.
27,50 лв.

20,70 лв.
13,80 лв.
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25092   

2 x 75 мл (18,33 лв. за 100 мл)

+25095   

3 x 10 дъвки по 1,4 г (32,86 лв. за 100 г)

•  Предотвратява образуването на кариес и отстранява плаката
•  Намалява образуването на плака
•  В изгоден комплект

Дъвка за дентална грижа

ЛЕСНА И ПРАКТИЧНА ГРИЖА

Паста за зъби, двоен комплект

ЗА КРАСИВА УСМИВКА

Специална
 

цена

2+1
подарък

Сума на единичните цени

Промоционална цена за комплект

25 % отстъпка

• Защитава от кариес и плака
• Профилактика на пародонтоза
• Премахва лошия дъх

Сума на единичните цени

Промоционална цена за комплект

33 % отстъпка



41,90 лв.
30,90 лв.

100  мл

20602   

ЛР Хелт Енд Бюти Систъмс ЕООД · 1784 София, България

ЛР Хелт Енд Бюти Систъмс ЕООД си запазва правото за промени на продуктите 
поради технически или качествени подобрения и не носи отговорност за 

евентуални печатни грешки. Промоционалните и лимитираните предложения в 
настоящото издание са валидни до изчерпване на наличните количества.

Вашият LR сътрудник:

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

Ко
д:

 9
57

15
-0

27

BG

БЪРЗА ПОМОЩ
С НАТУРАЛЕН
ПЧЕЛЕН ВОСЪК

Aloe Vera
Защитаващ крем с прополис

26 % отстъпка

Специална
 

цена

•  79% Алое Вера и екстракт от пчелен восък
• Хидратира интензивно и подхранва кожата

Редовна цена
Промоционална цена само


