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Шшшт...
Открийте
тайната на
добрия сън

Get it     now! 



Спете добре!

1 Проучване за съня, проведено от MENTE>FACTUM, 2019 г. | 2 www.saffractiv.com, към дата: 13.11.2019 г. | 3 Comercial Química Massó, непубликувано изследване, 2014 г. | 4 Витамините тиамин, ниацин, B6, B12 
и магнезият допринасят за нормална функция на нервната система. Цинкът допринася за нормална когнитивна функция. 

Нощем се тревожим дали батерията на телефона ни е заредена, но 78% от 
хората не успяват да презаредят собствените си батерии.1

LR LIFETAKT Night Master – новата напитка за по-добър сън – при редовен прием 
по естествен начин се грижи дългосрочно за пълноценна почивка по време на 
сън. Уникалният ТРОЕН ЕФЕКТ2,3,4 подпомага ритъма на съня на организма.

Просто
разтворете

във вода

Всяка нощ.

ЗАСПИВАТЕ ПО-БЪРЗО

Високоефективна формула от натурални и научно доказани съставки, 
сред които и Алое Вера.

заради по-доброто отпускане

СПИТЕ ПО-ДЪЛБОКО

СЪБУЖДАТЕ СЕ ОТПОЧИНАЛИ

заради подобреното качество на съня

заради оптималната регенерация по време на сън

Абсолютно здравословно: Не предизвиква зависимост, не съдържа захар и е веган.



Ново



Изследване 
потвърждава 
действието на
ТРОЙНИЯ ЕФЕКТ 1, 2, 3

Повишава

Подобрява

Повишава

ЗАРАДИ ОПТИМАЛНАТА 
РЕГЕНЕРАЦИЯ ПО ВРЕМЕ НА СЪН

СПИТЕ ПО-ДЪЛБОКО

ЗАСПИВАТЕ ПО-БЪРЗО

Дни

Стойност

Стойност

Дни

Стойност

Дни

Отпускането и спокойствието на тялото и ума са в 
основата на лесното заспиване.
С LR LIFETAKT Night Master степента на отпускане 
значително се подобрява след само 40 дни и така 
заспивате по-бързо!2

Мелатонинът има решаващо значение за добрия 
сън. В съответната концентрация той ни кара да се 
чувстваме уморени и помага да заспим по-бързо и да 
спим по-дълбоко.
LR LIFETAKT Night Master подобрява качеството 
на съня, като подпомага естествения синтез на 
мелатонин в организма.1,4

По време на сън човешкият мозък обработва 
информация и стимули. Освобождават се хормони 
на растежа, които задействат механизмите за 
самовъзстановяване6 и изграждане5. Имунната 
система7 също може да си почине.
LR LIFETAKT Night Master ви помага да се събуждате 
отпочинали, за да започвате деня заредени с енергия.2

ЗАРАДИ ПО-ДОБРОТО ОТПУСКАНЕ

ЗАРАДИ ПОДОБРЕНОТО 
КАЧЕСТВО НА СЪНЯ

СЪБУЖДАТЕ СЕ ОТПОЧИНАЛИ

степента на отпускане1

качеството на съня1

степента на 
отпочиване1

Night Master (шафран) Плацебо



30 сашета x 3,7 г  100 мл

1 www.saffractiv.com, към дата: 13.11.2019 г. | 2 Comercial Química Massó, непубликувано изследване, 2014 г. | 3 Витамините тиамин, ниацин, B6, B12 и магнезият допринасят за нормална функция на нервната 
система. Цинкът допринася за нормална когнитивна функция. | 4 Витамин B6 допринася за регулиране на хормоналната дейност. | 5 Магнезият допринася за нормална мускулна функция. | 6 Цинкът допринася за 
поддържане на нормалното състояние на костите, косата, ноктите и кожата. | 7 Цинкът допринася за нормална функция на имунната система.

Разбъркайте съдържанието на едно саше в 100 мл вода и изпийте 
30 минути преди лягане

Вкусно и здравословно
С важни натурални съставки като Алое Вера, екстракти от шафран и хмел

Без ефект на привикване; не води до зависимост

Осигурява 100% от препоръчителния дневен прием на 4 важни витамина от група B, съдържа 
250 mg L-триптофан и магнезий и освен това е висококонцентриран източник на цинк

Висока бионаличност

С натурален вкус на череша

100% веган Без глутен Без лактоза Без захар

Може да се приема и след миенето на зъбите

Предлага се в практична месечна опаковка:



164,90 лв.

81110 | 111 г

Ново

Заредете 
батериите
през нощта

NIGHT MASTER
с уникален ТРОЕН ЕФЕКТ1,2,3

Заспивате по-бързо

Спите по-дълбоко

Събуждате се отпочинали

заради по-доброто отпускане

заради подобреното качество на съня

заради оптималната регенерация

30 сашета по 3,7 г

Night Master



64,90 лв.32,90 лв.

  

  

80900 | 500 мл  80950 | 500 мл   

(185,43 лв. за 100 г)

80980 |  

(65,80 лв. за 1000 мл)

Повече
енергия
през деня

MIND MASTER

MIND MASTER EXTREME

Mind Master Extreme
Performance Powder

Mind Master
Formula RedFormula Green

1 www.saffractiv.com, към дата: 13.11.2019 | 2 Comercial Química Massó, непубликувано изследване, 2014. | 3 Витамините тиамин, ниацин, В6, B12 и магнезият допринасят за нормална функция на нервната система. Цинкът 
допринася за нормална когнитивна функция. | 4 Тиамин и витамин В12 допринасят за нормален енергиен метаболизъм. | 5 Витамин Е допринася за защита на клетките от оксидативен стрес. | 6 Витамин B12 допринася за 
нормална функция на нервната система. | 7 Витамин B12 допринася за намаляване на умората и отпадналостта. | 8 Тиамин, витамин B6 и B12 допринасят за нормална психическа функция.

Дългосрочно по-голяма работоспособност
за тялото и ума4,64

Дългосрочна защита
от оксидативен стрес5

Незабавен прилив на енергия

Ефективен и здравословен

за тялото и ума

в практичен To Go формат5,7,87

35 г / 14 сашета по 2,5 г

всеки по



115,80 лв.
79,90 лв.

39,80 лв.
24,90 лв.

81,30 лв.

59,90 лв.

20763   

27529   

10406   

ЕФЕКТИВНА ГРИЖА ЗА
ДОБРЕ ОФОРМЕН СИЛУЕТ

ЗА НЕЖНИ РЪЦЕ
И ЗДРАВИ НОКТИ

КОПРИНЕНА МЕКОТА
И КРАСИВ БЛЯСЪК

LR Colours Комплект за грижа за ноктите

Aloe Vera Комплект за извайване на силуета

Aloe Vera Nutri-Repair Комплект за грижа за косата

Специална
 

цена

-26 % отстъпка

Шампоан ∙ 200 мл
Балсам ∙ 200 мл
Маска за коса ∙ 200 мл 

Сума на единичните цени

Промоционална цена за комплекта

-31 % отстъпка

Специална
 

цена

Специална
 

цена

Оформящ гел за тяло ∙ 200 мл
Коригиращ крем за тяло ∙ 200 мл

+ ПОДАРЪК ръкавица за пилинг

Сума на единичните цени

Промоционална цена за комплекта

Серум за ръце и нокти ∙ 15 мл
Терапия за нокти ∙ 5,5 мл 

Сума на единичните цени

Промоционална цена за комплекта

-37 % отстъпка



289,90 лв.

81030   
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30 x 25 мл | (38,65 лв. за 100 мл)

МЛАДЕЖКА КРАСОТА
ОТ ГЛАВАТА ДО ПЕТИТЕ

5in1 Beauty Elixir

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.

Самоувереност
ОТ ГЛАВАТА 

ОТ ПЕТИТЕ

• Младежко излъчване с по-малко бръчки1

• Чист и здрав вид на кожата без раздразнения1

• Стегнато тяло2

• Силна и блестяща коса3

• Здрави и твърди нокти4



73,90 лв.

79,90 лв.

99,90 лв.
50 мл

30530   

50 мл

30200   

40166   

мандарина,
роза, жасмин

и ванилия

PURE by Guido Maria Kretschmer
Дамски парфюм

АРОМАТ ЗА ВСЕКИ ДЕН

HAUTE PARFUM
by Guido Maria Kretschmer
Дамски парфюм

ЕЛЕГАНТНО ПОДЧЕРТАВА
ЛИЧНОСТТА

HAUTE PARFUM FOR YOUR HOME
by Guido Maria Kretschmer
Свещ „Чувствена елегантност“

ЧУВСТВЕНА ЕЛЕГАНТНОСТ

ЧЕСТИТ

Свети 
Валентин

Свеж – Флорален – Вдъхновяващ
Ароматна композиция от праскова,
жасмин и кедрово дърво

Флорален – Плодов – Чувствен
Отличителна композиция от мандарина, 
роза и ванилия

Ароматен букет от мандарина,
роза, жасмин и ванилия



79,90 лв.

73,90 лв.

99,90 лв.
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30540   

30220   

40167   

50 мл

50 мл

бергамот,
пипер
и кожа

HAUTE PARFUM FOR YOUR HOME 
by Guido Maria Kretschmer
Свещ „Харизматично очарование“

ХАРИЗМАТИЧНО ОЧАРОВАНИЕ

HAUTE PARFUM 
by Guido Maria Kretschmer
Мъжки парфюм

КЛАСИЧЕСКИ АРОМАТ
ЗА ЕЛЕГАНТНО ИЗЛЪЧВАНЕ

PURE by Guido Maria Kretschmer
Мъжки парфюм

АРОМАТ, С КОЙТО
СЕ ЧУВСТВАТЕ ПЕРФЕКТНО

ЧЕСТИТ

Свети 
Валентин Дървесен – Пикантен – Харизматичен

Ароматна композиция от шафран,
гваяково дърво и амбър

Ориенталски – Пикантен – Чаровен
Пикантен пипер в съчетание с бергамот
и силен аромат на кожа

Изискана комбинация от
бергамот, пипер и кожа



31,90 лв.

1.
27095   

200 мл | (15,95 лв. за 100 мл)

2.
27096  

22,90 лв.

27097  

42,90 лв.

200 мл | (11,45 лв. за 100 мл)

ИНТЕНЗИВНА ГРИЖА И
ДЕЛИКАТНО ПОЧИСТВАНЕ

LR Sensual Rose Комплект

-21 % отстъпка

•  Нежно топящ се бутер-крем за тяло с чувствено-елегантен 
аромат на роза

•  Подхранва интензивно и поддържа хидробаланса
  с масло от шеа за мека и нежна кожа

• Кремообразна душ пяна с чувствено-елегантен
  аромат на роза
•  Нежно почистване и деликатна грижа за тялото

Лимитиран LR Sensual Rose
Бутер-крем за тяло

Лимитирана LR Sensual Rose
Душ пяна

LR Sensual Rose Бутер-крем за тяло
LR Sensual Rose Душ пяна
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89,90 лв.

69042  

СЪРЦЕ ДО СЪРЦЕ

Лимитирана гривна
с кристали Swarovski®

Лимитирани

продукти

Лимитиран

продукт

• Ексклузивен LR дизайн
•  Позлатена благородна стомана с регулируема дължина 

от 18 см до 22 см
•  Основният елемент на гривната са две свързани сърца 

с оригинални кристали Swarovski®
• С подаръчна кутия

ЧЕСТИТ

Свети 
Валентин



13,50 лв.
10,50 лв.

13,50 лв.
10,50 лв.

68,70 лв.
47,90 лв.

20318   

20319   
20320   
20321   

20690   

100 мл  | (10,50 лв. за 100 мл)

20691   

100 мл  | (10,50 лв. за 100 мл)

Aloe Vera Комплект
за грижа за бебето

ЗА ЕЖЕДНЕВНОТО ПОЧИСТВАНЕ НА ЗЪБИТЕ

ЗА ЕЖЕДНЕВНО ПОЧИСТВАНЕ НА ЧУВСТВИТЕЛНИТЕ ЗЪБИ

Крем против подсичане
Измиващ лосион и шампоан
Крем за лице и тяло

Aloe Vera Изключително свеж гел за зъби

Aloe Vera Защитаваща паста за зъби

-30 % отстъпка

-22 % отстъпка

-22 % отстъпка

Крем против подсичане ∙ 100 мл
Измиващ лосион и шампоан ∙ 250 мл
Крем за лице и тяло ∙ 100 мл

Сума на единичните цени

Промоционална цена за комплекта

21 %»С отделните продукти 
спестявате до

• С 43% гел Алое Вера и екстракт от ехинацея
• Почиства цялостно и щадящо зъбите и венците
• Създава приятно усещане за свежест

Редовна цена

Промоционална цена

• С 40% гел Алое Вера и минерален комплекс
• Почиства цялостно и изключително щадящо
• Намалява чувствителността на зъбите

Редовна цена

Промоционална цена



22,50 лв.
17,90 лв.

45,90 лв.
34,90 лв.
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20679   

20631   

50 мл  | (69,80 лв. за 100 мл)

100 мл  | (17,90 лв. за 100 мл)

Aloe Vera

ПРИЛИВ НА ХИДРАТАЦИЯ ЗА ЛИЦЕТО

БОГАТА ГРИЖА ЗА ЛИЦЕТО И ТЯЛОТО

Aloe Vera Нежен крем за лице и тяло

Aloe Vera Освежаващ гел-крем

Специална
 

цена

– ИСТИНСКИ МНОГОСТРАНЕН 
ТАЛАНТ ЗА ГРИЖА

-23 % отстъпка

-20 % отстъпка

• 50% гел Алое Вера и биоекстракт от маслина
• Дарява интензивна хидратация със силен освежаващ ефект
• Ревитализира тена

Редовна цена

Промоционална цена

• С 35% гел Алое Вера и биоекстрактот магнолия
• Дарява интензивна хидратация
• Кожата е осезаемо мека и нежна

Редовна цена

Промоционална цена



179,70 лв.
129,90 лв.

59,90 лв.
49,90 лв.

80278   

3 x (6 x 60 г) | (120,28 лв. за 1000 г)

80271   
80284   
80272   

6 x 60 г | (138,61 лв. за 1000 г)

Figu Active Блокчета
Троен микс комплект: 3 x 6 блокчета

ОТСЛАБВАНЕ С НАСЛАДА
И С ОТСТЪПКА

1. Figu Active Блокчета с вкус на нуга, 6 бр.
2. Figu Active Блокчета с вкус на ягода и йогурт, 6 бр.
3. Figu Active Блокчета с вкус на хрупкав карамел, 6 бр.

Троен
микс 

комплект

Сума на единичните цени

Промоционална цена за комплекта

-27 % отстъпка

-16 % отстъпка

Изберете от 3 различни вкуса!

Редовна цена на всеки

Промоционална цена на всеки



266,70 лв.
189,90 лв.
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3X

80193   

80205   
250 г  | (14,36 лв. за 100 г)

48,50 лв.
35,90 лв.

Figu Active
Троен микс комплект:

СТРАХОТЕН ВКУС,

УТОЛЯВА ЖАЖДАТА
С МАЛКО КАЛОРИИ

Билков чай

FIGU ACTIVE ШЕЙКОВЕ, СУПИ
ИЛИ МЮСЛИ? ИЗБЕРЕТЕ 3 ОТ
СЛЕДНИТЕ ВАРИАНТИ:

Специална
 

ценамалко 
калории

-28 % отстъпка-25 % отстъпка
Сума на единичните цени

Промоционална цена

Figu Active шейкове, супи или мюсли?
Изберете 3 от следните варианти: 
Figu Active Шейкове:

Ягода и банан, Ванилия или
Latte Macchiato | 450 г кутия

Figu Active Супи:

Доматена „Mediterranée“, Картофена „Auberge“
или Зеленчуци и къри „India“ | 500 г кутия

Figu Active Мюсли:

Хрупкаво мюсли с червена боровинка | 450 г кутия

Редовна цена

Промоционална цена



204,90 лв.

67,90 лв.
53,90 лв.

+
20630  | 250 мл   

3 x 1000 мл | (68,30 лв. за 1000 мл)

80883   

80190   

37,2 г | (144,89 лв. за 100 г)

БЕЗ АЛОИН*

Aloe Vera Гел за пиене Active Freedom, троен комплект

СПЕЦИАЛИСТЪТ ЗА ДВИЖЕНИЕ

1 Витамин C допринася за нормалното изграждане на колатен за нормална функция на кръвоносните съдове, костите, хрущялите, венците, кожата и зъбите. | 2 Манганът допринася за нормален енергиен 
метаболизъм и за нормалното изграждане на съединителната тъкан.
* Съдържание на алоин под границата на установяване от 0,1 mg/L

ПОДКРЕПА ЗА ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ

Active Freedom Капсули

Редовна цена

Промоционална цена

Специална
 

цена

Подарък

•  88% чист гел от листата на Алое Вера
•  С витамин C за подпомагане на изграждането 

на колаген за нормална функция на 
хрущялите1

Цена за комплекта

+ ПОДАРЪК Aloe Vera
Витализиращ душ гел

-20 % отстъпка

•  С ценни вещества като витамин E, D и 
манган2

•  Без лактоза и глутен
•  Идеално допълнение към LR LIFETAKT 

Aloe Vera Гел за пиене Active Freedom



43,90 лв.
32,90 лв.

84,90 лв.
67,90 лв.

254,70 лв.
169,80 лв.
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+
80326   

80325   

80142   

| (202,69 лв. за 100 г)

30 мл  | (109,67 лв. за 100 мл)

(168,96 лв. за 100 г)

добре подготвени
ВИНАГИ

1 Витамин C и цинк допринасят за нормална функция на имунната система.

Cistus Incanus Спрей

БЪРЗА ПОМОЩ ЗА ИЗПЪТ1

Cistus Incanus Капсули Комплект

ЗА ВАШЕТО
БЛАГОСЪСТОЯНИЕ

Cistus Incanus Капсули

Специална
 

цена

Специална
 

цена

2+1
подарък

-25 % отстъпка

-20 % отстъпка
Редовна цена

Промоционална цена

•  С цинк и витамин C1

•  Със силата на памуклийката
•  Изцяло растителна обвивка на капсулата
3 x 60 капсули / 33,5 г

Сума на единичните цени

Промоционална цена за комплекта

•  Лесно дозиране чрез директно впръскване в 
гърлото

•  Със силата на памуклийката
•  Приятно свеж със мента

Редовна цена

Промоционална цена

60 капсули / 33,5 г



33,90 лв.
24,90 лв.

100 мл  | (24,90 лв. за 100 мл)

20603   

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
-1

27

BG

Aloe Vera Отпускащ
Термолосион

С НАТУРАЛНИ
ЕТЕРИЧНИ МАСЛА

Загряващ
Специална

цена

2лв.

И ПОДХРАНВАЩ

лосион

•  С 45% гел Алое Вера и натурални етерични масла
•  Хидратира и подхранва
•  Стимулира кръвоснабдяването на мускулите

дарение

-26 %

Редовна цена

Промоционална цена


