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Познавате ли магията на ароматите?  
Аромати, които вълнуват, изкушават и запазват специалните 
моменти за по-дълго. Аромати, които ви напомнят за 
определени събития и ви връщат назад във времето?  
Чрез тях спомените и емоциите остават живи в нас и 
понякога са толкова силни, че сякаш отново изживяваме 
някой момент от миналото. Много аромати могат да ни 
въздействат по този начин. Може да бъде мирисът на току-що 
окосена трева, определен слънцезащитен крем, ароматни 
коледни сладки или старо кожено яке.

ДОБРЕ ДОШЛИ В
СВЕТА НА АРОМАТИТЕ

Ароматите събуждат у нас най-дълбоки СПОМЕНИ и 
предизвикват силни ЧУВСТВА.

Накарайте спомените да оживеят и изживейте магията на 
нашите LR аромати. Вдъхновете се от Starbox и открийте 
любимия си парфюм – а защо не и няколко!

СВЕТЪТ НА АРОМАТИТЕ
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Историята на успеха на LR започна през 1985 г. със създаването на парфюми. Това означава, 
че можем да се гордеем с 35-годишната си компетентност в сферата на ароматите!

С ПАРФЮМИТЕ

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

ЗАПОЧНА ВСИЧКО

Партньорството с реномирани парфюмерийни къщи, високото съдържание на парфюмни масла, изключителната 
дълготрайност на ароматите и производството в Германия са факторите, които убеждават почитателите на парфюми по 
целия свят. Неслучайно световни звезди като Гуидо Мария Кречмер, Брус Уилис и Ема Хеминг-Уилис или Кристина 
Ферейра се доверяват на LR за създаването на техните лични парфюми.

Целият процес по създаването на парфюма – от избора на ароматните нотки през маркетинговата концепция до 
опаковката – се осъществява в централата на LR в Германия. Това става в сътрудничество с топ парфюмеристи. Самото 
производство, разбира се, също се извършва в базата на LR в Ален.

Гордеем се с нашето качество „Made in Germany“, както и с номинациите си за наградите Duftstars.

СВЕТЪТ НА АРОМАТИТЕ
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LR е синоним на качество и предлага в асортимента си само висококачествени парфюми.
Дълготрайността на ароматите е гарантирана от изключително високото съдържание на парфюмни 
масла. При парфюмите на LR то е между минимум 15 %  и максимум 23,5%.

АРОМАТИТЕ ОТ LR СА С

КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ПАРФЮМНИ МАСЛА В ПАРФЮМЕРИЙНИЯ БРАНШ

ОСВЕЖАВАЩА 
ВОДА

ОДЕКОЛОН ТОАЛЕТНА
ВОДА

ПАРФЮМНА 
ВОДА

ПАРФЮМНА ВОДА 
ОТ LR

КОНЦЕНТРАЦИЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ
КОНЦЕНТРАЦИЯ

КОНЦЕНТРАЦИЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ

ВИСОКО КАЧЕСТВО

СВЕТЪТ НА АРОМАТИТЕ



06 I

ИНТЕРЕСНО

„Усещам аромата ти!“ – Не само в романтичните отношения ароматът играе 
голяма роля. Винаги когато хората се срещат, например при интервю за 
работа, уханието има решаващо значение за предизвикването на симпатия или 
антипатия.

ЗА АРОМАТИТЕ

Къде трябва да нанасяте аромата? 
Най-добре е върху добре кръвоснабдените зони от тялото като шията, деколтето или китката. Току-що 
измитата коса също задържа аромата чудесно. Нанесете парфюма веднага след къпане, тъй като върху 
топла кожата той се запазва особено дълго.

Защо след известно време вече не усещате парфюма си? 
Опитайте да тествате всички аромати от Starbox един след друг наведнъж. Ще видите, че скоро носът ви 
„отказва“. Когато постоянно миришете собствения си парфюм, ефектът е подобен, въпреки че другите 
продължават да го усещат.

Колко дълго можете да използвате парфюм след отваряне? 
Най-добре е да изразходвате вече отворен парфюм в рамките на една година. Флаконът трябва да се 
затваря добре и да не е изложен на силна слънчева светлина. В противен случай интензивността на 
аромата може да намалее.

СВЕТЪТ НА АРОМАТИТЕ
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КАК СЕ СЪЗДАВА

Върховата нотка е началото 
на аромата, първото 
впечатление от парфюма. 
Тя трае около 10 - 15 
минути. Това първо 
впечатление е решаващо за 
това дали ще харесаме или 
отхвърлим даден парфюм.

Сърцевата нотка се 
разгръща едва около 
10 - 20 минути 
след нанасянето 
на парфюма. Тя е 
централната част 
на аромата и ухае 
интензивно за около час.

Базовата нотка, известна и като 
„фон“, изгражда третата и 
последна част от парфюма. Тя се 
задържа като единствена нотка в 
края и оставя най-интензивното 
впечатление – запазва се за 
няколко часа. 

ВЪРХОВА НОТКА СЪРЦЕВА НОТКА БАЗОВА НОТКА

СВЕТЪТ НА АРОМАТИТЕ

АРОМАТНАТА КОМПОЗИЦИЯ?
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ИЗЖИВЕЙТЕ ГОЛЯМОТО

Концепцията за аромати на LR с три различни ароматни  
категории – LR аромати на звезди, LR лайфстайл аромати 
и LR Classics – предлага огромно разнообразие от парфюми за 
всеки характер и повод. Така че не се фокусирайте само върху 
един от ароматите ни, а изпробвайте и други от нашето богато 
портфолио. Практичните тестери в кутията LR Starbox са идеални за 
целта. Препоръчваме първо да тествате ароматите върху ароматна 
лентичка и ако ви хареса някой, след това да го изпробвате и 
върху кожата си, защото там парфюмът се разгръща най-добре. 
Вдъхновете се от огромния избор и изживейте отблизо „магията на 
ароматите“!

Символите ви показват как е подреден всеки 
отделен аромат в кръга на ароматите (стр. 22/23).

СЪВЕТ
Тествайте максимум по четири аромата един 

след друг и след това направете кратка пауза, 

защото иначе носът бързо се „претоварва“.

СВЕТЪТ НА АРОМАТИТЕ

РАЗНООБРАЗИЕ 
ОТ АРОМАТИ



LIGHTNING COLLECTION
by EMMA HEMING-WILLIS

LIGHTNING
ESSENCE 

OF АМБЪР
Eau de Parfum

50 мл I 30330-3

LIGHTNING
ESSENCE
OF РОЗА 

Eau de Parfum
50 мл I 30330-2

LIGHTNING
ESSENCE 

OF MARINE 
Eau de Parfum

50 мл I 30330-101
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Върхова нотка: 
плодови нотки,
жасмин

Сърцева нотка: 
роза,
пудрови нотки

Базова нотка: 
сладки нотки,
с дъх на амбър

Върхова нотка:
бергамот,
мандарина

Сърцева нотка: 
ирис,
портокалови цветове

Базова нотка: 
тонка,
пачули

Върхова нотка: 
бергамот,
водни нотки

Сърцева нотка: 
момина сълза,
пикантни нотки

Базова нотка: 
кедрово дърво,
мускус

Три искрящи ароматни композиции, които 
въплъщават есенциите на живота.
С истински кристали Swarovski® във флакона.

ДАМСКИ LR АРОМАТИ НА ЗВЕЗДИ

ориенталски
изкусителен

цветен
чувствен

свеж
воден



MEU
by Cristina 

Ferreira 
Eau de Parfum

50 мл I 30360

LOVINGLY
by Bruce Willis 

Eau de Parfum
50 мл I 3630

HAUTE PARFUM
by Guido Maria 

Kretschmer  
Eau de Parfum

for women
50 мл I 30200
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Върхова нотка: 
цитрусови плодове,
круша

Сърцева нотка: 
лилия,
божур

Базова нотка: 
бяло кедрово дърво,
сандалово дърво

Върхова нотка: 
мандарина,
слива

Сърцева нотка:
роза,
портокалови 
цветове

Базова нотка: 
сух амбър,
ванилия

Върхова нотка: 
бергамот

Сърцева нотка:
жасмин,
роза

Базова нотка: 
пачули,
ванилия

ДАМСКИ LR АРОМАТИ НА ЗВЕЗДИ

ориенталски
чувствен

ориенталски
елегантен

плодов
нежен



PURE
by Guido Maria 

Kretschmer 
Eau de Parfum

for women
50 мл I 30530
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Бъдете истински. Бъдете естествени. Просто 
бъдете себе си! PURE by Guido Maria Kretschmer за 
жени е освежаващ във върховата, емоционален 
в сърцевата и чувствено-топъл в базовата нотка. 
Аромат, с който наистина се чувствате добре – с 
праскова, жасмин и момина сълза – и който 
ви съпътства във всяка ситуация през целия ден.

Върхова нотка: 
круша,
цитруси

Сърцева нотка: 
праскова,
жасмин

Базова нотка: 
амбър,
кедрово дърво 

ДАМСКИ LR АРОМАТИ НА ЗВЕЗДИ

цветен
свеж



HEART &
SOUL

Eau de Parfum
50 мл I 3650

SENSUAL GRACE
Eau de Parfum

50 мл I 30150

FEMME 
NOBLESSE
Eau de Parfum

50 мл I 30372
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Върхова нотка:
портокал,
босилек

Сърцева нотка: 
иланг-иланг,
канела

Базова нотка: 
мед,
тонка абсолю

Върхова нотка:
червен портокал,
фрезия

Сърцева нотка: 
касис,
червена слива

Базова нотка:
мускус,
сандалово дърво

Върхова нотка: 
тамян,
памуклийка

Сърцева нотка: 
жасмин,
мушкато

Базова нотка: 
ванилия,
карамел

Пленителни ароматни произведения, които правят ежедневието 
вълнуващо и придават магия на специалните моменти.

ЛАЙФСТАЙЛ АРОМАТИ

ДАМСКИ LR ЛАЙФСТАЙЛ АРОМАТИ

ЗА ЖЕНИ

плодов
вдъхновяващ

ориенталски
елегантен

цветен
женствен
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HAREM
Eau de Parfum
50 мл I 30404

ROCKIN‘ 
ROMANCE
Eau de Parfum

50 мл I 3250

PSEUDONYM
Eau de Parfum

50 мл I 30386

Върхова нотка: 
портокал,
лимон

Сърцева нотка: 
роза,
гардения

Базова нотка: 
мускус
кедрово дърво

Върхова нотка:
мандарина,
бергамот

Сърцева нотка: 
пасифлора,
кайсия

Базова нотка:
шоколад,
карамел 

Върхова 
нотка: 
личи, праскова

Сърцева 
нотка: 
фрезия,
теменужка

Базова нотка: 
сандалово 
дърво, ветивер

Очарователният топселър Pseudonym 

от 20 години омагьосва своите фенове  

със загадъчно-женствената си ароматна 

композиция от праскова, теменужка и 

сандалово дърво.

АРОМАТНА КЛАСИКА

ориенталски
изкусителен

свеж
чувствен

ориенталски
загадъчен



BEAUTY 
QUEEN

Eau de Parfum
50 мл I 30134

SHINE 
BY DAY 

Eau de Parfum
50 мл I 30600
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Върхова 
нотка: 
розов пипер,
свежа зеленина 

Сърцева 
нотка: 
теменужка,
роза 

Базова нотка: 
ванилия,
сандалово 
дърво

Върхова нотка: 
мандарина,
озонови акорди

Сърцева нотка: 
роза,
момина сълза

Базова нотка: 
мускус,
ирис

Добрият аромат кара личността ви

да сияе през деня и през нощта!

SHINE by DAY и SHINE by NIGHT са

идеалните парфюми за тази цел.

ПОЯВА
БЛЯСКАВА

цветен
изкусителен

цветен
жизнен



SHINE 
BY NIGHT

Eau de Parfum
50 мл I 30610

BRILLIANT 
LOOK

Eau de Parfum
50 мл I 30095
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Върхова нотка:
мандарина,
портокал

Сърцева нотка:
жасмин,
тубероза

Базова нотка: 
ванилия,
мед 

Върхова нотка: 
бергамот,
круша

Сърцева нотка:
жасмин,
ирис

Базова нотка:
карамел,
пачули

ДАМСКИ LR ЛАЙФСТАЙЛ АРОМАТИ

цветен
елегантен

ориенталски
вълнуващ



ANTIGUA
Eau de 
Parfum
50 мл I 3295-223

SANTORINI
Eau de 
Parfum
50 мл I 3295-220

HAWAII
Eau de 
Parfum
50 мл I 3295-106

MARBELLA
Eau de 
Parfum
50 мл I 3295-124

VALENCIA
Eau de 
Parfum
50 мл I 3295-126

LOS ANGELES
Eau de 
Parfum
50 мл I 3295-127
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На пазар в луксозната Марбея? Дефиле по „Алеята на славата“ в 
Лос Анжелис? Отправете се на мечтаното ароматно пътешествие!

АРОМАТИ LR CLASSICS

ориенталски свеж плодов цветен

LR CLASSICS

ЗА ЖЕНИ

Върхова нотка: 
бергамот,
канела

Сърцева нотка: 
роза,
хелиотроп

Базова нотка: 
ванилия,
тонка

Върхова нотка: 
фрезия

Сърцева нотка: 
жасмин

Базова нотка: 
мускус

Върхова нотка: 
праскова,
теменужка

Сърцева нотка:
ирис, роза

Базова нотка: 
сандалово дърво,
ванилия

Върхова нотка: 
портокал,
бергамот

Сърцева нотка: 
божур,
жасмин

Базова нотка: 
пачули,
ветивер

Върхова нотка:
лимон,
грейпфрут

Сърцева нотка: 
флорални нотки
жасмин

Базова нотка: 
амбър,
мускус

Върхова нотка:
круша,
лотос

Сърцева нотка:
момина сълза,
жасмин

Базова нотка:
сандалово дърво,
бял мускус



NIAGARA
Eau de 
Parfum
50 мл I 3295-261

MONACO
Eau de 
Parfum
50 мл I 3295-259

SINGAPORE
Eau de 
Parfum
50 мл I 3295-151

BOSTON
Eau de 
Parfum
50 мл I 3295-162

STOCKHOLM
Eau de 
Parfum
50 мл I 3295-260
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Пътуване в града или по света – изберете вълнуващо ароматно 
пътешествие според настроението и желанието си за приключения.

АРОМАТИ LR CLASSICS

дървесен свеж пикантен класически

LR CLASSICS

ЗА МЪЖЕ

Върхова нотка: 
ориенталска,
пикантни акорди

Сърцева нотка: 
кедрово дърво,
салвия

Базова нотка:
ванилия,
бензое

Върхова нотка: 
морски нотки, 
мента

Сърцева нотка:
мушкато,
нероли

Базова нотка:
кедрово дърво,
мускус

Върхова нотка: 
бергамот,
грейпфрут

Сърцева нотка: 
зелена,
цветна

Базова нотка:
амбър,
дървесни 
акорди

Върхова нотка: 
бергамот,
анасон

Сърцева нотка: 
гваяково дърво,
кедрово дърво

Базова нотка: 
амбър,
мускус

Върхова нотка: 
ябълка,
портокал

Сърцева нотка:
роза,
жасмин

Базова нотка: 
пикантни дървесни 
нотки, амбър



BRUCE WILLIS
Eau de Parfum
50 мл I  30505

PURE
by Guido Maria 

Kretschmer
Eau de Parfum

for men
50 мл I 30540

HAUTE PARFUM
by Guido Maria 

Kretschmer
Eau de Parfum

for men
50 мл I 30220
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Върхова нотка: 
грейпфрут,
портокал

Сърцева нотка: 
пипер,
листа от мушкато

Базова нотка:
кедрово дърво,
ветивер

Върхова нотка: 
шафран,
розов оксид

Сърцева нотка: 
карамфил,
гваяково дърво

Базова нотка:
сандалово дърво,
амбър

Върхова нотка: 
бергамот,
мандарина

Сърцева нотка: 
пипер,
мушкато

Базова нотка: 
ветивер,
кожа

МЪЖКИ LR АРОМАТИ НА ЗВЕЗДИ

дървесен
вълнуващ

дървесен
харизматичен

пикантен
силен



BRUCE WILLIS
PERSONAL

EDITION 
Eau de Parfum

50 мл I 2950
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BRUCE WILLIS PERSONAL EDITION

Върхова нотка: 
цитрусови плодове,
кардамон

Сърцева нотка: 
лавандула,
акорди тютюн

Базова нотка: 
акорди кожа
уд

ЛИЧЕН

МЪЖКИ LR АРОМАТИ НА ЗВЕЗДИ

пикантен
елегантен

АБСОЛЮТНО

разкрива личната страна на 
суперзвездата – с характер, елегантен, 
харизматичен. 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.



OCEAN‘SKY
Eau de Parfum

50 мл I 1580

METROPOLITAN 
MAN

Eau de Parfum
50 мл I 30190

JUST SPORT
Eau de Parfum
50 мл I 30000
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Върхова нотка: 
бергамот,
джинджифил

Сърцева нотка: 
диня,
евкалипт

Базова нотка: 
пачули,
кедрово дърво

Върхова нотка: 
бергамот,
сечуански пипер

Сърцева нотка: 
кардамон,
мушкато

Базова нотка: 
шоколад,
ветивер

Върхова нотка: 
звезден анасон,
джинджифил

Сърцева нотка:
индийско орехче,
кардамон

Базова нотка: 
дървесни нотки,
мускус

Спиращи дъха ароматни произведения, които носят дух 
на приключения и свобода в живота ви.

ЛАЙФСТАЙЛ АРОМАТИ

МЪЖКИ LR ЛАЙФСТАЙЛ АРОМАТИ

ЗА МЪЖЕ

свеж
лек

класически
спортен

пикантен
лежерен
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RACING
Eau de Parfum

50 мл I 30027

JUNGLE 
MAN
Eau de 
Parfum

50 мл I 3430

TERMINATOR
Eau de Parfum

50 мл I 30414

Върхова нотка:
зелена мента,
пелин

Сърцева нотка: 
лавандула,
карамфил

Базова нотка: 
тонка,
сандалово дърво

Върхова нотка: 
портокал,
кардамон

Сърцева нотка: 
жасмин,
кедрово дърво

Базова нотка: 
амбър,
мускус

Върхова нотка: 
бергамот

Сърцева нотка:
лимон

Базова нотка:
амбър

дървесен
вълнуващ

класически
харизматичен

класически
интензивен

От 25 години топселърът на LR Jungle Man

впечатлява всички със своето неустоимо

излъчване. Неговата тайна е екзотичната

композиция, която носи вълнуващо

усещане за джунглата в ежедневието.

АРОМАТ ИКОНА
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В зависимост от върховата, сърцевата 
и базовата нотка ароматите се 
категоризират в ароматни семейства – 
например свежи, цветни, плодови, 
ориенталски, пикантни, дървесни. 
Кръгът на ароматите ви показва лесно 
и прегледно какви характеристики на 
ароматите се крият зад съответните 
определения.

ОТКРИЙТЕ

LR STARBOX –

Цитрусови, прозрачни, водни 
нотки с цветни, плодови, 
морски или ароматични 
характеристики.

Пикантни нотки, 
които придават 
на аромата 
топлина и свежест 
едновременно.

Доминираща 
лавандулова свежест

(„Fougère“ - фужер) – с 
цветни, водни или 
дървесни акценти.

Топли, сухи, доминиращо 
дървесни сърцеви 
и базови нотки със 

сандалово дърво, кедрово 
дърво, пачули или ветивер.

LR КРЪГ НА АРОМАТИТЕ

ЛЮБИМИТЕ 
СИ АРОМАТИ

Тествайте нашите аромати отблизо!
Категоризирането на парфюмите в 
кутията Starbox следва подредбата в 
кръга на ароматите.

ПЛОДОВ 
 

           ПИКАНТЕН 

 
 

            
  ДЪРВЕСЕН 

     
    К

ОЖ
А 

    
    

  А
М

БЪ
Р

   

 

 

 

 
 

 

    
 В

ОДНИ П
ЛОДОВЕ 

 

 
                         ЦИТРУСОВ                  ЛАВАНДУЛА 

 

        М
УСКУС  

 
 

 

2. Ред в Starbox

1.
 Р

ед
 в

 S
ta

rb
ox

КЛАСИЧЕСКИ

ДЪРВЕСЕН

СВЕЖ

ПИКАНТЕН



I 23
Цитрусови, прозрачни, 
водни нотки с цветни, 
плодови, морски 
или ароматични 
характеристики.

Плодови нотки (без 
цитрусови плодове) 
придават на ароматите 
жизненост, свежест и 
сладост.

Отделни цветни нотки 
или многостранен 

флорален акорд 
определят характера 

на аромата.

Интензивни, наситени 
нотки върху ванилово-

амброва база с 
дървесни, пикантни или 

цветни акценти.

* Парфюми, които съдържат алдехиди, често са цветни, плодови или напомнят за аромата на цитрусови плодове.

LR КРЪГ НА АРОМАТИТЕ

ЗА МЪЖЕ
КРЪГ НА АРОМАТИТЕ

ЗА ЖЕНИ

ПРАСКОВА 
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4. Ред в Starbox

2. Ред в Starbox
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Продажбата на продукти на LR се извършва от 
сътрудниците на LR.
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