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Лимитирани

продукти

Страхотни 
предложения 
за лятото!

Get itnow! 



50 мл ( 85,00 лв. за 100 мл)

145 мл ( 29,31 лв. за 100 мл)
23105   

42,50 лв.

23106   

42,50 лв.

ПРОДУКТИ
ЗА ГРИЖА
ЗА ПЕРФЕКТНО
ЛЯТО

ГРИЖА ЗА ТЯЛОТО ЗА СЛЕД СЛЪНЦЕ

ГРИЖА ЗА ЛИЦЕТО
ЗА СЛЕД СЛЪНЦЕ

Aloe Vera Маска за лице за след слънце

Плодова 
свежест

Aloe Vera Спрей-олио за тяло за след слънце

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

•  Бързо попиващо спрей-олио за след слънце с двуфазна формула 
и активатор за потъмняване на кожата

•  Регенерира и подхранва интензивно кожата след слънчеви бани 
с 40% Алое Вера, масло от макадамия и бадемово масло

•  Витамин E действа антиоксидантно и защитава кожата от 
свободните радикали

Приложение: Разклатете преди употреба и директно напръскайте тялото 
или напръскайте върху дланите и нежно масажирайте върху кожата.

•  Освежаваща и охлаждаща маска за лице за след слънце с 
активатор за потъмняване на кожата

•  Регенерира, подхранва и охлажда интензивно кожата след 
слънчеви бани с 50% гел Алое Вера

•  Охлаждащи перли от натурална целулоза осигуряват 
допълнителна свежест

Приложение: Разнесете 3 помпички върху предварително 
почистено лице, оставете 5-10 минути да подейства и отстранете 
излишното количество с влажна кърпа или хладка вода.



100 мл 

20811   

106,50 лв.

84,90 лв.

20810   

21,50 лв.

*www.camillen60.de
**www.naturalbeauty.de

145 мл

50 мл

100 мл

ОСВЕЖАВАНЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ

LR Aloe Via Комплект Summer & Sun

ТРИ ПРОДУКТА ЗА ГРИЖА ЗА СИЯЙНО 
КРАСИВА КОЖА ПРЕЗ ЛЯТОТО

Киви за красива
кожа през лятото!

Лимитирани

продукти

спестявате 20 % с 
комплекта

Aloe Vera Спрей за тяло за след слънце

Промоционална цена на комплекта

Сума на единичните цени

Кивито може би е плодът с най-високо съдържание на 
витамин С.* Смята се, че има силно антиоксидантно 

действие. Може да помогне за защита на клетките от 
свободните радикали и за предотвратяване на появата 

на пигментни петна.* При раздразнена кожа кивито 
действа успокояващо и подпомага естествената 

регенерация.**

Aloe Vera Хидратиращ спрей за лице и тяло

• Хидратиращ спрей, подходящ за лицето и тялото
• Интензивно освежава и хидратира с 50% Алое Вера

Приложение: Напръскайте от разстояние от около 30 см върху лицето и 
тялото. Леката мъгла на спрея попива бързо и затова може да се нанася и 
върху грим.

Съвет: За още по-силно освежаващ ефект преди нанасяне оставете спрея 
за известно време в хладилника.

Aloe Vera Маска за лице за след слънце

Aloe Vera Хидратиращ спрей за 
лице и тяло



80,80 лв.

63,90 лв.

23090   

23089   

72,40 лв.

56,90 лв.

30

30

КРЕМ ЗА
ВЕЧЕ ЛЕКО ПОТЪМНЯЛА КОЖА

СПРЕЙ ЗА
ВЕЧЕ ЛЕКО ПОТЪМНЯЛА КОЖА

UV 
защита
И ГРИЖА ЗА ВСЯКА
ПОТРЕБНОСТ

SPF

-22 %
за всички 
комплекти

до

SPF

Aloe Vera Слънцезащитен комплект 2
Aloe Vera Слънцезащитен лосион SPF 30 100 мл

Промоционална цена на комплекта

Сума на единичните цени

Aloe Vera Гел-крем за след слънце 200 мл

Aloe Vera Слънцезащитен комплект 3

Aloe Vera Слънцезащитен спрей active SPF 30 125 мл

Aloe Vera Гел-крем за след слънце 200 мл

Промоционална цена на комплекта

Сума на единичните цени



23088   

71,80 лв.

56,90 лв.

92,40 лв.

71,90 лв.

23091   

23093   

80,80 лв.

63,90 лв.

50

20

20

ЗА ЧУВСТВИТЕЛНА КОЖА

ANTI-AGING

ЗА КОЖА С ТЕН

SPF

SPF

SPF

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

Aloe Vera Слънцезащитен комплект 1

Aloe Vera Слънцезащитен гел-крем SPF 20 100 мл

Промоционална цена на комплекта

Сума на единичните цени

Aloe Vera Гел-крем за след слънце 200 мл

Aloe Vera Слънцезащитен комплект 4

Aloe Vera Слънцезащитен крем SPF 50 75 мл

Промоционална цена на комплекта

Сума на единичните цени

Aloe Vera Гел-крем за след слънце 200 мл

Aloe Vera Слънцезащитен комплект 5

Aloe Vera Слънцезащитен крем против бръчки SPF 20 50 мл

Промоционална цена на комплекта

Сума на единичните цени

Aloe Vera Гел-крем за след слънце 200 мл



37,90 лв.

3295-167   

50 мл

Ароматни коктейли
ПРОСТО РАЗКЛАТИ

Първите двуфазни парфюми от LR са тук! Изживейте уникална цветна 
експлозия от аромати! Вдъхновени от свежестта на сочни плодове и 
цветовете на летни коктейли, двуфазните парфюми разпръскват добро 
настроение и усещане за лято. Разклатете преди нанасяне, напръскайте 
и се насладете на лятото върху кожата си.

ЦИТРУСОВ, ПИКАНТЕН,
ПЛОДОВ, ДЪРВЕСЕН

LR Classics Tropical Shake
за мъже

Тествайте
тук*

Разклати!
Напръскай!

Усети!

Лимон, акорд на джин и жасмин (синя фаза), както и помело, 
кардамон и кедрово дърво (зелена фаза) придават на 
мъжкия аромат освежаваща, ароматично-пикантна нотка.



37,90 лв.

3295-132   

30288   

75,80 лв.

62,90 лв.

50 мл

50 мл

50 мл

LR Classics Tropical Shake Комплект (свободен избор)

ЦИТРУСОВ, СОЧЕН
ТРОПИЧЕСКИ

LR Classics Tropical Shake
за жени

СВЕЖИ АРОМАТНИ КОКТЕЙЛИ
ЗА НЕЯ И НЕГО

* За да тествате ароматите, разтъркайте флаконите.
** Свободен избор на комбинации: 2 дамски аромата, 2 мъжки аромата или 1 дамски и 1 мъжки аромат

Комбинирайте
по ваш избор! **

Разклати!
Напръскай!

Усети!

Лимитирани

продукти

Тествайте
тук*

Гренадин, диви ягоди, хибискус и кокос
(червена фаза), както и портокал, круша
наши и захарна тръстика (жълта фаза)
придават неустоимо тропическо усещане.

LR Classics Tropical Shake за жени

Промоционална цена на комплекта

Сума на единичните цени

LR Classics Tropical Shake за мъже

спестявате 17 % с комплекта



200 мл ( 10,75 лв. за 100 мл)
27105   

21,50 лв.

Ice, Ice Berry
ОХЛАЖДАЩА ГРИЖА
В ГОРЕЩИТЕ ЛЕТНИ ДНИ
Кремообразна мекота и освежаващо охлаждане. Не, това не е 
любимият ви крем сладолед. Колкото и ароматно да ухаят тези 
продукти, те не са за хапване, а да поглезите тялото си в горещите 
летни дни. Особено сега кожата ни има нужда от подхранване и 
освежаване, а какво по-хубаво, ако е с аромат на вкусни горски 
плодове.

КРЕМООБРАЗНА МЕКОТА
И НЕЖНО ПОЧИСТВАНЕ

Ice, Ice Berry Душ пяна

ЛЕТЕН АРОМАТ НА 
ГОРСКИ ПЛОДОВЕ

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

• Пяна с пухкава, кремообразна текстура
• Почиства нежно кожата
• Със свеж аромат на горски плодове



200 мл ( 13,75 лв. за 100 мл)
27106   

27,50 лв.

27107   

49,00 лв.

38,90 лв.

200 мл

200 мл

ПЛОДОВО ОСВЕЖАВАНЕ
ЗА ЦЯЛОТО ТЯЛО
Ice, Ice Berry Комплект

ИНТЕНЗИВНА ГРИЖА
И ОСВЕЖАВАНЕ
Ice, Ice Berry Сорбе за тяло

Охлаждащ
ефект

Лимитирани

продукти

спестявате 20 % с 
комплекта

Промоционална цена на комплекта

Сума на единичните цени

Ice, Ice Berry Душ пяна

Ice, Ice Berry Сорбе за тяло

•  Лека, охлаждаща сорбе текстура
•  С витамин E, хиалуронова киселина и ментол
•  Попива бързо и снабдява кожата с допълнителна 

доза хидратация
•  Със свеж аромат на горски плодове



204,90 лв.

81103   

81100   
74,90 лв.1000 мл

PROTECTION

| 20601 | 100  мл  

SUMMER

Цена на комплекта

+ ПОДАРЪК Aloe Vera Хидратиращ Гел-концентрат

ТРОЙНА ЗАЩИТА ЗА ЛЯТОТО

ALOE VERA ОТ LR

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

ТРОЙНА ЗАЩИТА ЗА ЛЯТОТО
Aloe Vera Гел за пиене Açai Pro Summer, троен комплект
3 x 1000 мл (68,30 лв. за 100 мл)

*  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

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

< 0,1 ppm Aloin



+
Лимитирани

продукти

Подарък

суперхраната вече и за пиене.
Акай бери е известно с изключително

високото съдържание на антиоксиданти,
както и на много витамини и минерали.

АКАЙ –



20809   

83,90 лв.

150 мл

100 мл

100 мл

Здравей, лято!

Aloe Vera 
Бързо действащ спрей за спешна помощ

Aloe Vera 
Хидратиращ гел-концентрат

ПЕРФЕКТНИТЕ ПРОДУКТИ ЗА ГРИЖА
ЗА ВАШАТА ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ

ПЕРФЕКТНО ЗА ВАШИТЕ
ЛЕТНИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

LR ALOE VIA Summer Bag

Хидратира интензивно, охлажда и освежава 
кожата след слънчеви бани.

Успокоява и регенерира кожата
в горещите летни дни.

Aloe Vera Бързо действащ спрей за спешна помощ

Aloe Vera Хидратиращ гел-концентрат

Aloe Vera Защитаващ крем с прополис



Aloe Vera 
Защитаващ крем
с прополис

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

Лимитирано

издание

Подхранва кожата и създава 
защитен филм върху нея. 
Идеален за богата грижа, когато 
пътувате.



71060   

99,90 лв.
30 мл (333,00 лв. за 100 мл)

Постоянно сте пред екрана на смартфона, таблета, телевизора или компютъра? 
Вече има бърз и ефикасен начин за защита на кожата от негативните ефекти на 
синята светлина: просто нанасяйте ежедневно интелигентния серум с тройно 
действие като основа под дневния си крем за лице. LR ZEITGARD BLUE LIGHT
DEFENDER – вашата интелигентна защита от дигиталното стареене!

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

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.

ОТРАЗЯВА
СИНЯТА СВЕТЛИНА

Синята светлина
се отразява от

цветен пигмент в
екстракта от спирулина.

Специален ензим в екстракта
от спирулина възстановява

вече възникналите
увреждания на клетките.

ВЪЗСТАНОВЯВА
КОЖАТА

Екстрактът от син лотос
действа антиоксидантно

и улавя радикалите.

УЛАВЯ СВОБОДНИТЕ
РАДИКАЛИ

Редовна цена

ОТ НОВО
ПОКОЛЕНИЕ



71063   

178,40 лв.

139,90 лв.

71062   

165,80 лв.

132,50 лв.

71064   

179,80 лв.

142,90 лв.

71065   

145,80 лв.

115,90 лв.

30 мл

50 мл

| 30 мл

| 50 мл

| 30 мл

| 50 мл

| 30 мл

| 50 мл

-20 %
отстъпка 

за комплект

Специална
 

цена

Nanogold Digital Care Комплект

Промоционална цена на комплекта

Сума на единичните цени

BLUE LIGHT DEFENDER

Nanogold Дневен крем

Platinum Digital Care Комплект

Промоционална цена на комплекта

Сума на единичните цени

BLUE LIGHT DEFENDER

Platinum Крем против стареене

Aloe Vera Digital Care Комплект

BLUE LIGHT DEFENDER

Aloe Vera Мултиактивен дневен крем

Промоционална цена на комплекта

Сума на единичните цени

Beauty Diamonds Digital Care Комплект
BLUE LIGHT DEFENDER

Промоционална цена на комплекта

Сума на единичните цени

Beauty Diamonds Дневен крем

ЛУКСОЗНА ANTI-AGING ГРИЖА
ЗА ЗРЯЛА КОЖА

НАТУРАЛНА ХИДРАТИРАЩА ГРИЖА
ЗА ПОЧИТАТЕЛИТЕ НА АЛОЕ ВЕРА

ИНТЕНЗИВНА ANTI-AGING ГРИЖА
СРЕЩУ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО СТАРЕЕНЕ

ИНОВАТИВНА ANTI-AGING ГРИЖА
ЗА МЪЖЕТЕ



20672   

20617   

46,40 лв.

36,90 лв.

11,50 лв.

8,50 лв.

+
1 x 250 мл + 1 x 500 мл 

РАЗНООБРАЗНА
НЕЖНА

НЕЖНО ПОЧИСТВАНЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ

Aloe Vera Нежни почистващи кърпички

Aloe Vera Комплект сапуни

ЗА КАДИФЕНОМЕКИ РЪЦЕ

грижа с Алое Вера
Специална

 

цена

Специална
 

цена

25 бр.

•    Нежни почистващи кърпички с 30% Алое Вера и 
биоекстракт от дива роза

• Почистват нежно и цялостно, без да изсушават кожата

Промоционална цена

Редовна цена

-26 % отстъпка

спестявате 20 % с 
комплекта

Aloe Vera Нежно почистващ крем-сапун за ръце +
Aloe Vera Крем-сапун за ръце Пълнител

•  Почиства нежно и подхранва, без да 
изсушава кожата

• С 38% гел Алое Вера и биоекстракт от невен

Промоционална цена на комплекта

Сума на единичните цени



20606   

50 мл (107,80 лв. за 100 мл)

200 мл (21,95 лв. за 100 мл)

20604   

67,90 лв.

53,90 лв.

54,90 лв.

43,90 лв.

ЗА ОСОБЕНО
ИЗТОЩЕНА КОЖА

Aloe Vera Мултифункционален MSM гел за тяло

ЗА НАПРЕГНАТИТЕ
МУСКУЛНИ И СТАВНИ ЗОНИ

Aloe Vera Регулиращ крем DermaIntense

Специална
 

цена

Специална
 

цена

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

-20 % отстъпка

-20 % отстъпка

• Успокоява и хидратира интензивно кожата
•  С 20% гел Алое Вера и активен комплекс от витамин B12, 

масло от вечерна иглика и екстракт от махония

Промоционална цена

Редовна цена

•   С 60% гел Алое Вера, специално сярно съединение MSM, 
екстракти от листа от мечо грозде и върбова кора

• Придава жизненост и еластичност на кожата

Промоционална цена

Редовна цена



80630   80550   

80193   

210 г (20,90 лв. за 100 г) 375 г (178,40 лв. за 1000 г)
54,90 лв.

43,90 лв.
89,90 лв.

66,90 лв.

266,70 лв.

189,90 лв.

ВСИЧКО ЗА ДОБРА

грижа за тялото

ВКУСНА 
ПОДКРЕПА ЗА
ИЗГРАЖДАНЕ НА 
МУСКУЛИТЕ
Protein Power
Напитка на прах Ванилия

ФИБРИ СРЕЩУ
СИЛНИЯ ГЛАД
Fiber Boost Напитка на прах

Figu Active Троен микс комплект

ГОЛЯМО РАЗНООБРАЗИЕ И НАСЛАДА С МАЛКО КАЛОРИИ

1 Хромът допринася за нормален метаболизъм на макрохранителните вещества и за поддържане на нормалните нива на кръвната захар.
2 Протеините допринасят за поддържането и увеличаването на мускулната маса, както и за поддържането на нормалното състояние на костите.

Figu Active Шейк:

Figu Active Супа:

-20 %
отстъпка

-25 %
отстъпка

Специална
 

цена Специална
 

цена

Специална
 

цена

спестявате 28 % с 
комплекта

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

Промоционална цена

Редовна цена

Комбинирайте три Figu Active шейка,
супи или мюсли (по ваш избор)

•  Допринася за увеличаване и 
поддържане на мускулната маса 2

Промоционална цена

Редовна цена

Промоционална цена на комплекта

Сума на единичните цени

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

Figu Active Мюсли:

Червена боровинка | 450 г кутия

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



80783   
3 x 1000 мл (60,97 лв. за 1000 мл)

| 80750 | 1000 мл    65,90 лв.

3 x 360 таблетки / 252 г (192,99 лв. за 1000 г)

80108   80301   

150 мл (29,93 лв. за 100 мл)

197,70 лв.
182,90 лв.

218,70 лв.

145,80 лв.

44,90 лв.

35,90 лв.

+

+

| 20601 | 100 мл     

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

Aloe Vera Гел за пиене с вкус на праскова

ЧИСТАТА СИЛА
НА ВИТАМИНИТЕ
Vita Active Червени плодове

БАЛАНС С МИНЕРАЛИ И 
МИКРОЕЛЕМЕНТИ
Pro Balance Таблетки Комплект

3 Магнезият допринася за поддържане на електролитния баланс.

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

Специална
 

цена

Специална
 

цена

-20 %
отстъпка

Единична цена

2+1
подарък

Подарък

+ ПОДАРЪК Aloe Vera Хидратиращ гел-концентрат

Цена за комплекта
Сума на единичните цени

•  Регулира алкално-киселинния баланс 
на организма3

Промоционална цена на комплекта

Сума на единичните цени

•  100% снабдяване с витамини само с 
1 чаена лъжичка

Промоционална цена

Редовна цена

< 0,1 ppm Aloin



25092   

37,00 лв.

27,50 лв.

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
-5

27

BG

Сигурна защита 
с LR MICROSILVER

Паста за зъби, двоен комплект

ПРОФИЛАКТИКА
И ЗАЩИТА
ЗА ЗЪБИТЕ

*  LR MICROSILVER Plus Паста за зъби:  
Патент №: DE 10 2010 063 720

-25 %
Специална

 
цена

отстъпка с
 

комплекта

Патентован
продукт*

Използвайте пастата за зъби сутрин и вечер за минимум 
2минути. Почиства щадящо зъбите, благодарение на активната 
съставка Microsilver помага за предотвратяване на кариеси, 
плака, пародонтоза и лош дъх и изгражда зъбния емайл.

Промоционална цена на комплекта

Сума на единичните цени


