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Интелигентен 
серум срещу 
дигиталното 

стареене

Get itnow! 



LR ZEITGARD

ИНТЕЛИГЕНТЕН СЕРУМ СРЕЩУ ДИГИТАЛНОТО СТАРЕЕНЕ

LR ZEITGARD BLUE LIGHT DEFENDER:
Интелигентният серум защитава кожата от преждевременно стареене 

в следствие на синята светлина.

Blue Light Defender

Цена

| 30 мл  (333,00 лв. за 100 мл) 71060   

99,90 лв.



ИНОВАЦИЯ ОТ LR ZEITGARD:
BLUE LIGHT DEFENDER

ОТРАЗЯВА
СИНЯТА СВЕТЛИНА

Синята светлина
се отразява от

цветен пигмент в
екстракта от спирулина.

Екстрактът от син лотос 
действа антиоксидантно 

и улавя радикалите.

УЛАВЯ СВОБОДНИТЕ
РАДИКАЛИ

Специален ензим в екстракта 
от спирулина възстановява 

вече възникналите 
увреждания на клетките.

ВЪЗСТАНОВЯВА
КОЖАТА

Постоянно сте пред екрана? 
Синята светлина, която се излъчва от 
смартфоните, таблетите, лаптопите, 
телевизорите и други екрани, причинява 
преждевременно стареене на кожата. 
Лъчите на синята светлина проникват 
дълбоко в долните слоеве на кожата, в 
следствие на което се образуват голям 
брой свободни радикали. Това води до 
оксидативен стрес, който натоварва 
кожата. Признаци на стареене като 
бръчки и пигментни петна се появяват 
значително по-рано. Този ефект се 
нарича „дигитално стареене“.

 LR има оптимално решение срещу 
дигиталното стареене!
Съдържащите се в Blue Light Defender 
съставки се активират от синята 
светлина. Те активно и превантивно 
предпазват кожата от негативните 
й ефекти. Интелигентният серум 
с уникалното си тройно действие 
защитава от стареене и раздразнения, 
намалява съществуващите бръчки и се 
грижи за млад и сияен вид на кожата.



30 мл

50 мл

30 мл

50 мл

НОВОТО
ПОКОЛЕНИЕ
Вече има бърза и ефективна защита от негативния 
ефект на синята светлина: просто нанасяйте 
ежедневно серума като основа под обичайния си 
дневен крем.

НАТУРАЛНА ХИДРАТИРАЩА ГРИЖА  
ЗА ПОЧИТАТЕЛИТЕ НА АЛОЕ ВЕРА

Aloe Vera Digital Care Комплект

ЛУКСОЗНА ANTI-AGING ГРИЖА
ЗА ЗРЯЛА КОЖА

Beauty Diamonds Digital Care Комплект

с комплекта спестявате 20 %

Blue Light Defender

Aloe Vera Мултиактивен дневен крем

Промоционална цена

Сума на единичните цени

с комплекта спестявате 21 %

Blue Light Defender

Промоционална цена

Сума на единичните цени

Beauty Diamonds Дневен крем

139,90 лв.

178,40 лв.

115,90 лв.

145,80 лв.

71063   

71065   



30 мл

50 мл

30 мл

50 мл

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

ВАШАТА ЕЖЕДНЕВНА ЗАЩИТА 
В ДВЕ СТЪПКИ:

Нанасяйте серума Blue Light
Defender равномерно върху 
почистената кожа на лицето сутрин.

След около една минута върху 
серума можете да нанесете 
обичайния си дневен крем.

ИНОВАТИВНА ANTI-AGING ГРИЖА 
ЗА МЪЖЕТЕ

Platinum Digital Care Комплект

ИНТЕНЗИВНА ANTI-AGING ГРИЖА 
СРЕЩУ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО СТАРЕЕНЕ

Nanogold Digital Care Комплект

с комплекта спестявате 20 %
Промоционална цена

Сума на единичните цени

Blue Light Defender

Platinum Крем срещу стареене

с комплекта спестявате 20 %
Промоционална цена

Сума на единичните цени

Blue Light Defender

Nanogold Дневен крем

132,50 лв.

165,80 лв.

142,90 лв.

179,80 лв.

71062   

71064   



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

ПОЧИСТВАНЕ И ДЕТОКСИКАЦИЯ
ЗА СИЯЙНО КРАСИВА КОЖА

Aloe Vera Комплект за почистване на лицето

режим за грижа

Специална
 

цена

-25 % отстъпка

Ежедневната програма за почистване на лицето:

Промоционална цена

Сума на единичните цени

СТЪПКА 1: Премахнете грима и замърсяванията с Балансиращото 
почистващо мляко за лице
СТЪПКА 2: Освежете и успокойте кожата след почистването с Избистрящия 
тоник за лице

• Aloe Vera Балансиращо почистващо мляко | 200 мл
• Aloe Vera Избистрящ тоник за лице | 200 мл
• Aloe Vera Магическа бълбукаща маска | 50 мл

1-2 пъти седмично използвайте Aloe Vera Магическата бълбукаща маска, за да 
освободите кожата от натрупаните замърсявания в следствие на въздействието 
на околната среда.

За интензивен детокс:

72,90 лв.

97,70 лв.

20798   



ДЕТОКС МАСКА ЗА СИЯЙНА КОЖА
И СТРАХОТНО УСЕЩАНЕ
Aloe Vera
Магическа бълбукаща маска

Специални
 

цени

НИКАКЪВ ШАНС ЗА СЛЕДИТЕ НА ВРЕМЕТО
PowerLIFT

ПРОСТО СПЕТЕ ЗА КРАСОТА
Нощна маска

-15 % отстъпка

-22 % отстъпка

-21 % отстъпка

•  Почиства в дълбочина и предотвратява натрупването на 
вредни вещества – за сияйно красива и свежа кожа

•  С Алое Вера, екстракт от моринга, екстракт от джинджифил и 
иновативен Bubble Booster

Промоционална цена

Редовна цена

•  Anti-аging грижа за жени и мъже
•  Овлажнява, съживява и укрепва кожата, дарява й жизненост, 

енергия и еластичност

Промоционална цена

Редовна цена

Промоционална цена

Редовна цена

• Подхранва и регенерира кожата през нощта

35,90 лв.

45,90 лв.

34,90 лв.

44,90 лв.

33,90 лв.

39,90 лв.

71011   

50 мл (71,80 лв. за 100 мл)

30 мл (116,33 лв. за 100 мл)

28091   

50 мл (67,80 лв. за 100 мл)

20789   



ШАМПОАН ЗА МЪЖЕ

L-Recapin Шампоан

ТОНИК ЗА КОСА
ЗА МЪЖЕ

L-Recapin Тоник

ДУО ЗА ГЪСТА И ПЛЪТНА КОСА
L-Recapin Комплект

Специална
 

цена

Специална
 

цена

Специална
 

цена

с комплекта спестявате 31 %

-14 % отстъпка -15 % отстъпка

• L-Recapin Тоник

Промоционална цена за комплекта

Сума на единичните цени

• L-Recapin Шампоан

Почиства нежно и щадящо. Редовно използван 
преди тоника L-Recapin, оптимално подготвя 
косата и скалпа за нанасянето му.

Промоционална цена

Редовна цена

Действа срещу наследствения косопад. 
Нанасяйте тоника след измиване върху 
влажната коса на съответните места и 
масажирайте с кръгови движения.

Промоционална цена

Редовна цена

77,90 лв.

91,90 лв.
39,90 лв.

46,90 лв.

94,90 лв.

138,80 лв.

200 мл (38,95 лв. за 100 мл)

27001   

200 мл (19,95 лв. за 100 мл)

27003   

27004   



+
Aloe Vera Nutri-Repair
Система за грижа за косата

КОПРИНЕНА МЕКОТА
И БЛЯСЪК

Силна грижа
ЗА КРАСИВА И ГЪСТА КОСА!

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

подаръкГел от Алое Вера и 7 натурални масла 
укрепват, възстановяват и защитават косата 
от накъсване.

Aloe Vera Nutri-Repair Шампоан
200 мл |
Aloe Vera Nutri-Repair Балсам за коса
200 мл |
Aloe Vera Nutri-Repair Маска за коса
200 мл |
+ ПОДАРЪК Aloe Vera Nutri-Repair
Маска без отмиване
150 мл |

Цена за комплекта

20763   

73,90 лв.



+20630 | 200 мл

SUMMER
PROTECTION

ТРОЙНА ЗАЩИТА ЗА ЛЯТОТО

ALOE VERA ОТ LR

ТРОЙНА ЗАЩИТА ЗА ЛЯТОТО
Aloe Vera Гел за пиене Açai Pro Summer, троен комплект

*  Съдържание на алоин под границата на установяване от 0,1 mg / L.
1 Витамин C допринася за нормален метаболизъм. Цинкът допринася за нормална обмяна на витамин А. Магнезият допринася за електролитния баланс.
2  Медта и цинкът допринасят за защита на клетките от оксидативен стрес. Цинкът допринася за поддържане на нормалното състояние на кожата. Медта допринася за нормалната 

пигментация на кожата.
3  Цинкът, витамин C и медта допринасят за нормална функция на имунната система.

Единична цена
Aloe Vera Гел за пиене Açai Pro Summer

подарък

НАТУРАЛЕН: 85% гел от листата на Алое Вера – без алоин*
ЛЕТЕН: С акай бери, касис, горски плодове и мед
ВКУСЕН: С натурален свеж плодов вкус на акай бери
ВИСОКОКАЧЕСТВЕН: Отлично качество – made in Germany, сертифицирано от
SGS INSTITUT FRESENIUS и IASC (Международен научен съвет за алое)

+ ЗАЩИТА ОТ ДЕХИДРАТАЦИЯ:  Грижи се за хидробаланса и баланса на   
електролитите1.

+ ЗАЩИТА ОТ СЛЪНЦЕТО:  Подпомага естествената защита на тялото от слънцето  
и допринася за летния тен2.

+ ИМУННА ЗАЩИТА:  Подкрепя защитните сили на организма,  
особено при пътуване3.

– Еликсирът на живота за повече здраве

+ ПОДАРЪК Aloe Vera Витализиращ душ гел

Цена за комплекта

250 мл (9,00 лв. за 100 мл)

74,90 лв.

204,90 лв.

81100   
1000 мл

81103   
3 x 1000 мл (68,30 лв. за 100 мл)



суперхраната вече и 
за пиене. Акай бери е 

известно с 
изключително 

високото 
съдържание на 

антиоксиданти, както 
и на много витамини 

и минерали.

Лимитиран

продукт

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

АКАЙ –



Aloe Vera Слънцезащитен комплект 1

Aloe Vera Слънцезащитен гел-крем SPF 20

ЗА КОЖА, КОЯТО ВЕЧЕ ИМА ТЕН

ЗА КОЖА, КОЯТО ИМА ЛЕК ТЕН

Aloe Vera Гел-крем за след слънце

Aloe Vera Слънцезащитен комплект 2

Aloe Vera Слънцезащитен комплект 3

Aloe Vera Гел-крем за след слънце

ЗА КОЖА, КОЯТО ВЕЧЕ ИМА ДОБЪР ТЕН

Aloe Vera Слънцезащитен гел-крем SPF 20 100 мл

Промоционална цена за комплекта

Сума на единичните цени

Единични цени

Единични цени

Единични цени

Aloe Vera Гел-крем за след слънце

Aloe Vera Слънцезащитен лосион SPF 30 100 мл

Промоционална цена за комплекта

Сума на единичните цени

Aloe Vera Слънцезащитен лосион SPF 30

Aloe Vera Слънцезащитен спрей active SPF 30 125 мл

Aloe Vera Гел-крем за след слънце 200 мл

Промоционална цена за комплекта

Сума на единичните цени

Aloe Vera Гел-крем за след слънце 200 мл

Aloe Vera Гел-крем за след слънце 200 мл

Aloe Vera Слънцезащитен спрей active SPF 30

| 23070 | 200 мл (17,95 лв. за 100 мл)

| 23073 | 125 мл (35,92 лв. за 100 мл)

35,90 лв.

44,90 лв.

56,90 лв.

71,80 лв.

23090   

63,90 лв.

80,80 лв.

| 23070 | 200 мл (17,95 лв. за 100 мл)

| 23071 | 100 мл (36,50 лв. за 100 мл)

56,90 лв.

72,40 лв.

23089   

35,90 лв.

36,50 лв.

| 23070 | 200 мл (17,95 лв. за 100 мл)

| 23075 | 100 мл (35,90 лв. за 100 мл)

35,90 лв.
35,90 лв.

23088   



Aloe Vera Слънцезащитен комплект 5

Aloe Vera Гел-крем за след слънце

ANTI-AGING СЛЪНЦЕЗАЩИТА

Aloe Vera Гел-крем за след слънце

Aloe Vera Слънцезащитен комплект 4

ЗА ЧУВСТВИТЕЛНА КОЖА

Добре подготвени
ЗА МАЙСКОТО 
СЛЪНЦЕ

-22 %
за всички 
комплекти

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

Aloe Vera Слънцезащитен крем SPF 50 75  мл

Промоционална цена за комплекта

Сума на единичните цени

Aloe Vera Гел-крем за след слънце 200 мл

Единични цени

Единични цени

Aloe Vera Слънцезащитен крем SPF 50

Aloe Vera Слънцезащитен крем против бръчки SPF 20 50 мл 

Промоционална цена за комплекта

Сума на единичните цени

Aloe Vera Гел-крем за след слънце 200 мл 

Aloe Vera Слънцезащитен крем против бръчки SPF 20

| 23070 | 200 мл (17,95 лв. за 100 мл)

| 23074 | 50 мл (89,80 лв. за 100 мл)

35,90 лв.

44,90 лв.

63,90 лв.

80,80 лв.

23093   

| 23070 | 200 мл (17,95 лв. за 100 мл)

| 23072 | 75 мл (75,33 лв. за 100 мл)

35,90 лв.

56,50 лв.

23091   

71,90 лв.

92,40 лв.



+

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

ALOE VERA ГЕЛ ЗА ПИЕНЕ 
„ТРАДИЦИОНЕН С МЕД“ – ТРОЕН КОМПЛЕКТ
Aloe Vera Гел за пиене „Традиционен с мед“, троен комплект

*  Съдържание на алоин под границата на установяване от 0,1mg/L
1  Витамин C в Aloe Vera Гела за пиене „Традиционен с мед“ повишава усвояването на желязо и допринася за нормален енергиен метаболизъм.
2  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.
3  Витамин C в Aloe Vera Гела за пиене „Традиционен с мед“ допринася за нормална функция на имунната система.

Aloe Vera Гел за пиене „Традиционен с мед“ | 80700

подарък

Единична цена

Три основни елемента за общото здраве
1.  СНАБДЯВАНЕ:  Доставя важни вещества и подобрява оползотворяването на хранителни 

вещества.1
2. ЗАЩИТА: Подпомага обновяването на клетките и имунната система.2,3

3. МЕТАБОЛИЗЪМ: Подпомага енергийния метаболизъм.1

+ ПОДАРЪК Aloe Vera Витализиращ душ гел

Цена за комплекта

3 x 1000 мл (60,97 лв. за 1000 мл)

1000 мл 65,90 лв.

 | 20630 | 250 мл

80743   

182,90 лв.



С Алое Вера
ДЕНЯТ ЗАПОЧВА ДОБРЕ

СИГУРНО УСЕЩАНЕ ЗА СВЕЖЕСТ

Aloe Vera Защитаващ рол-он дезодорант,  
троен комплект

Aloe Vera Защитаващ рол-он дезодорант, двоен комплект

Специална
 

цена

с тройния комплект спестявате 26 %

с двойния комплект спестявате 15 %

• Нежна защита против изпотяване без алкохол
• С 15% Алое Вера и биоекстракт от памук
•  Надеждна защита от неприятната миризма и мокрите 

петна под мишниците
• Добра кожна поносимост дори и при чувствителна кожа

Промоционална цена за комплекта

Сума на единичните цени

Промоционална цена за комплекта

Сума на единичните цени

2 x 50 мл (22,00 лв. за 100 мл)
20757   

22,90 лв.

27,00 лв.

3 x 50 мл (19,93 лв. за 100 мл)

20758   

29,90 лв.

40,50 лв.



50 мл

250 мл

ALOE VERA KIDS
В ИЗГОДЕН КОМПЛЕКТ

Aloe Vera Kids Комплект за грижа за деца

И ЧУДЕСНО ЗАБАВЛЕНИЕ
С ПРИЯТЕЛИ ОТ ДЖУНГЛАТА

Нежна грижаСпециална
 

цена

с комплекта спестявате 30 %
Промоционална цена за комплекта

Сума на единичните цени

• Aloe Vera Kids Магическа блестяща гел-паста за зъби

• Aloe Vera Kids 3в1 Душ гел, шампоан и балсам

20330   

21,90 лв.

31,40 лв.



МАГИЧЕСКА ГЕЛ-ПАСТА ЗА ЗЪБИ
ЗА ЗДРАВИ ДЕТСКИ ЗЪБИ

Aloe Vera Магическа блестяща гел-паста за зъби

УДОВОЛСТВИЕ ПРИ КЪПАНЕ И МИЕНЕ И 
РАЗРЕСВАНЕ НА КОСАТА БЕЗ ДЪРПАНЕ

Aloe Vera Kids 3в1 Душ гел, шампоан и балсам

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

Специална
 

цена

Промоционална цена

Редовна цена

-16 % отстъпка

• Почиства и хидратира кожата и косата
• Меката формула улеснява разресването на косата
• С плодов аромат на праскова

Редовна цена

• Почиства млечните зъби цялостно и щадящо
• С подходящо за деца количество флуорид
• Предпазва от кариес и укрепва зъбния емайл

50 мл (19,80 лв. за 100 мл)

20329   

9,90 лв.

250 мл (7,16 лв. за 100 мл)

20328   

17,90 лв.

21,50 лв.



+
ЗА БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО

Силна
подкрепа

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

1 Манганът допринася за нормален енергиен метаболизъм и за нормално изграждане на съединителната тъкан. 
2 Витамин D допринася за поддържане на нормалното състояние на костите и за нормална мускулна функция.

Woman Phyto Капсули Комплект

ЗА СПРАВЯНЕ С ПЕРИОДА НА МЕНОПАУЗАТА

2+1
подарък

Заради изофлавоните, които съдържа, червената детелина е ефективно природно 
средство срещу оплакванията по време на менопаузата. Изофлавоните наподобяват 
женския хормон естроген и по този начин подпомагат хормоналния баланс.

Промоционална цена за комплекта

Сума на единичните цени

• С изофлавони от червена детелина
• 100% витамин D за дневна доза2

• 50% калций за дневна доза

3 x 90 капсули / 46,8 г (85,33 лв. за 100 г)

119,80 лв.

179,70 лв.

80352   



+
Active Freedom Капсули Комплект

ПОДКРЕПА ЗА ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ

АЛКАЛНИ МИНЕРАЛИ И
МИКРОЕЛЕМЕНТИ ЗА
ВЪТРЕШНИЯ БАЛАНС
Pro Balance Таблетки

-17 % отстъпка

3 Магнезият допринася за поддържане на електролитния баланс.

2+1
подарък

Специална
 

цена

• С важни хранителни вещества като витамин E, D и манган1

• Без лактоза и глутен
• Идеално допълнение към LR LIFETAKT Aloe Vera Гела за пиене Active Freedom

Промоционална цена за комплекта

Сума на единичните цени

Витамин D подпомага мускулатурата и костите2, манганът служи за укрепване на 
съединителната тъкан1.

Промоционална цена

Редовна цена

• Подпомага алкално-киселинния баланс
• Без лактоза
• Ценна комбинация от цитрати, карбонати и глюконати
• Съдържа калий, магнезий3, калций, мед и др.

360 таблетки / 252 г (23,77 лв. за 100 г)

80102   

59,90 лв.

72,90 лв.

3 x 60 капсули / 37,2  г (121,68 лв. за 100 г)

135,80 лв.

203,70 лв.

80192   



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
-4

27

BG

Aloe Vera Освежаващ
Гел-крем

ИНТЕНЗИВНА СВЕЖЕСТ
И ХИДРАТАЦИЯ ЗА
СИЯЙНА КОЖА отстъпка-28%

Специална цена

• Лек, бързо попиващ гел-крем 
• С 50% гел Алое Вера и биоекстракт от маслина 
• Ревитализира и освежава тена

Промоционална цена

Редовна цена

Прилив на 
свежест за 
лицето

32,90 лв.

45,90 лв.

50 мл (65,80 лв. за 100 мл)

20679   


