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Get itnow! 
Всичко, от 
което се 

нуждае един 
мъж!

НОВО



ВСИЧКО, ОТ КОЕТО СЕ НУЖДАЕ ЕДИН МЪЖ,
САМО В ЕДНА АМПУЛА!Открийте тайната на

истинската мъжественост!



Иновативната напитка съдържа цялата сила на избрани съставки от науката 
и природата, специално съобразени с потребностите на мъжете. Цялостно 
решение в една практична ампула на ден. За повече енергия, здрава кожа, 
гъста коса, привлекателни мускули и силна потентност.

ВСИЧКО, ОТ КОЕТО СЕ НУЖДАЕ ЕДИН МЪЖ,
САМО В ЕДНА АМПУЛА!

5.  СИЛНА 
ПОТЕНТНОСТ6

2. ЗДРАВА КОЖА3

3. ГЪСТА КОСА4

4.  ПРИВЛЕКАТЕЛНИ 
МУСКУЛИ1, 5

1.  ЧИСТА ЕНЕРГИЯ1, 2



1 Тиаминът, витамин B6, витамин B12 и магнезият допринасят за нормален енергиен метаболизъм. 2 Витамин B6, витамин B12 и магнезият допринасят за намаляване на 
умората и отпадналостта. 3 Рибофлавинът, витамин A, ниацинът, биотинът и цинкът допринасят за поддържане на нормалното състояние на кожата. Витамин C 
допринася за нормалното изграждане на колаген за нормална функция на кожата. 4 Биотинът и цинкът допринасят за поддържане на нормалното състояние на косата. 
Витамин E, витамин C, селенът и цинкът допринасят за защита на клетките от оксидативен стрес. Медта допринася за нормалната пигментация на косата.

ЕЖЕДНЕВНАТА ПОДКРЕПА ЗА ВСИЧКО,
КОЕТО Е ВАЖНО ЗА МЪЖЕТЕ.
Открийте иновативния LR LIFETAKT 5in1 Men‘s Shot: със силни активни съставки
от науката и природата той е перфектно съобразен с потребностите на мъжете.
Всичко, от което се нуждае един мъж: лесно, ефективно, само с една ампула на ден!

ЧИСТА

ЗДРАВА

ГЪСТА

ПРИВЛЕКАТЕЛНИ

СИЛНА

ЕДИН 5IN1 MEN´S SHOT НА ДЕН СЕ ГРИЖИ 

ДЪЛГОСРОЧНО ЗА:

Активира енергията и подпомага
енергийния метаболизъм, за да
имате повече сила през деня.1,2

Укрепва структурата на кожата
с ценни вещества като биотин,
цинк и мед и предотвратява
образуването на бръчки.3

Укрепва корените на косата отвътре
с ефективни съставки. Така косъмът
е подхранен и косата има повече
блясък и гъстота.4

Стимулира синтеза на протеини
и изграждането на мускулите.1, 5

Подпомага естествения синтез
на тестостерон и повлиява
положително на мъжествеността.6

ЕНЕРГИЯ

КОЖА

КОСА

МУСКУЛИ

ПОТЕНТНОСТ



289,90 лв.

81020

5 Магнезият допринася за нормалната функция на мускулите. Витамин D допринася за поддържане на нормалната функция на мускулите. Цинкът допринася за 
нормалния синтез на белтъци. 6 Цинкът допринася за поддържане на нормалните нива на тестостерона в кръвта. Селенът допринася за нормалното производство на 
сперма. Цинкът допринася за нормалната плодовитост и репродуктивна функция.

БЕЗ ЗАХАР БЕЗ ЛАКТОЗА БЕЗ 
ИЗКУСТВЕНИ
ОЦВЕТИТЕЛИ

БЕЗ ГЛУТЕН

5in1 
Men´s Shot

(38,65 лв. за 100 мл)

30 x 25 мл



54,90 лв.
43,90 лв.

28250   

28504   

LR ZEITGARD Serox Instant Skin Perfector

LR ZEITGARD Racine Колагенен серум

КОЖА С ПО-МЛАД ВИД – НЕЗАБАВНО!

КОЛАГЕН ЗА ПО-ЕЛАСТИЧНА КОЖА

Истинската красота никога не остарява. Просто с времето има 
нужда от малко помощ, за да запази сияйността и свежестта 
си. Поглезете кожата си с луксозните текстури и ценните масла 
на експертите за anti-age грижа от LR ZEITGARD.

РАЗКРЙТЕ ЦЯЛАТА СИ

красота

30 мл | (266,33 лв. за 100 мл)

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

30 мл | (146,33 лв. за 100 мл)

•  Чист колаген за млада, свежа и гладка кожа
•  Серумът снабдява кожата с интензивна хидратация

99,90 лв.
79,90 лв.

-20 % отстъпка

-20 % отстъпка

Редовна цена
Промоционална цена

Редовна цена
Промоционална цена



91,90 лв.
69,90 лв.

83,90 лв.
64,90 лв.

29,90 лв.
21,90 лв.

28320   

28314   

28302   

Beauty Diamonds Озаряващо масло за лице

РЕГЕНЕРАЦИЯ И МЛАДЕЖКА СИЯЙНОСТ

Beauty Diamonds Интензивен крем

ЕФЕКТИВНА ANTI-AGING ГРИЖА
С ЛУКСОЗНА ТЕКСТУРА

ОСВЕЖАВА, ХИДРАТИРА, ИЗБИСТРЯ ТЕНА
Beauty Diamonds Тоник за лице

30 мл | (233,00 лв. за 100 мл)

•  Ексклузивна луксозна грижа за зряла кожа с ефективни 
аnti-аge съставки за намаляване на видимостта на 
бръчките

•  Богатият интензивен крем подхранва и глези 
взискателната кожа

30 мл | (216,33 лв. за 100 мл)

•  Подхранва и регенерира кожата с витамини A, E и F
•  Защитава от загуба на влага и кара кожата да сияе с 

младежка красота

125 мл | (17,52 лв. за 100 мл)

•  Освежаващ и хидратиращ тоник за лице
•  Избистря и освежава кожата преди нанасянето 

на Интензивния крем Beauty Diamonds

Специална
цена

-22 % отстъпка

-23 % отстъпка

-26 % отстъпка

Редовна цена
Промоционална цена

Редовна цена
Промоционална цена

Редовна цена
Промоционална цена



178,40 лв.

139,90 лв.

145,80 лв.

115,90 лв.

71063   

71065   

ЛУКСОЗНА ANTI-AGING ГРИЖА
ЗА ЗРЯЛА КОЖА

ВЕЧЕ ИМА ЗАЩИТА ОТ СИНЯТА СВЕТЛИНА!
Ако постоянно сте онлайн, имате нужда от интелигентния Blue Light Серум за 
защита от синята светлина. Той предпазва кожата на лицето от преждевременно 
стареене и запазва младежкия й вид. Уникалната комбинация от екстракт от 
спирулина и екстракт от син лотос отразява синята светлина, улавя свободните 
радикали и възстановява вече възникналите увреждания на клетките на кожата. 
Сега вземете серума в комплект с подходящ продукт за грижа в зависимост от 
потребностите на кожата ви.

Beauty Diamonds Digital Care Комплект
BLUE LIGHT DEFENDER | 30 мл

Промоционална цена за комплекта

Сума на единичните цени

Beauty Diamonds Дневен крем | 50 мл

НАТУРАЛНА ХИДРАТИРАЩА ГРИЖА
ЗА ПОЧИТАТЕЛИТЕ НА АЛОЕ ВЕРА

Aloe Vera Digital Care Комплект

Aloe Vera Мултиактивен дневен крем | 50 мл

Промоционална цена за комплекта

Сума на единичните цени

BLUE LIGHT DEFENDER | 30 мл

- 21 % отстъпка с 
комплекта

- 20 % отстъпка с 
комплекта



179,80 лв.

142,90 лв.

165,80 лв.

132,50 лв.

71064   

71062   

ИНОВАТИВНА ANTI-AGING ГРИЖА
ЗА МЪЖКАТА КОЖА

„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 сутрин равномерно
върху почистена кожа на лицето.

След около една минута върху 
серума може да нанесете 
обичайния си продукт за дневна 
грижа .

Platinum Digital Care Комплект

Промоционална цена за комплекта

Сума на единичните цени

BLUE LIGHT DEFENDER | 30 мл
Platinum Крем срещу стареене | 50 мл

ИНТЕНЗИВНА ANTI-AGING ГРИЖА СРЕЩУ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО СТАРЕЕНЕ

Nanogold Digital Care Комплект

Промоционална цена за комплекта

Сума на единичните цени

BLUE LIGHT DEFENDER | 30 мл

Nanogold Дневен крем | 50 мл

- 20 % отстъпка с 
комплекта

- 20 % отстъпка с 
комплекта



64,90 лв.

129,80 лв.
96,90 лв.

80982   

80980   

Чувствате се унили, отпаднали и без енергия? 
Има решение! Mind Master Extreme е вашата 
тайна за незабавна енергия1,3. А за да имате 
дългосрочно повече енергия, ви помага Mind 
Master6,7,8 – сега с допълнителен подарък за 
моментите, когато се нуждаете от бърз прилив 
на енергия!

РАДВАЙТЕ СЕ НА ЕСЕНТА

пълни с енергия

Mind Master Extreme Performance Powder

ПРЕДЛАГА СЕ И В ЕДИНИЧНА ОПАКОВКА

БЪРЗ ПРИЛИВ НА ЕНЕРГИЯ1, 3

В ДВОЕН КОМПЛЕКТ

Mind Master Extreme Performance 
Powder, двоен комплект

1 Съдържащият се в гуараната кофеин помага за повишаване на бдителността и концентрацията. Съдържащият се в гуараната кофеин допринася за 
повишаване на издръжливостта. 2 Тиамин, витамин B6 и витамин B12 допринасят за нормална психическа функция. 3 Витамин B12 допринася за 
намаляване на умората и отпадналостта.

2 x 35 г / 14 сашета х 2,5 г | (138,43 лв. за 100 г)

•  За краткосрочен прилив на енергия1,  3

•  Повече умствена работоспособност2

•  В практичен To Go формат
•  Без захар

35 г / 14 сашета х 2,5 г | (185,43 лв. за 100 г)

Редовна цена

Сума на единичните цени
Промоционална цена за комплекта

- 25 % отстъпка с 
комплекта



152,90 лв.

 80935   

ДЪЛГОСРОЧНО
ПОВЕЧЕ ЕНЕРГИЯ 6, 7, 8

Mind Master Петорен комплект  
(Свободен избор от вариантите Formula Red или Formula Green)

4  Витамин E допринася за защита на клетките от оксидативен стрес. 5 Тиамин и витамин В12 допринасят за нормална психическа функция.
6 Витамин B12 допринася за нормална функция на нервната система. 7 Витамин B12 допринася за нормален енергиен метаболизъм. 7 Витамин B12 
допринася за намаляване на умората и отпадналостта.

+ ПОДАРЪК Mind Master Extreme Performance Powder · 35 г / 14 сашета х 2,5 г

5 x 500 мл (61,16 лв. за 1000 мл)

•  Стимулира умствената и физическата работоспособност5, 6, 7, 8

•  Защитава от оксидативен стрес4

•  С гел от Алое Вера за общото благосъстояние

Цена за комплекта

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

+ подарък



72,90 лв.

48,50 лв.
35,90 лв.

179,70 лв.
134,90 лв.

 80102   

80278   

80205   

здраве!За ваше

¹ Магнезият в Pro Balance допринася за поддържане на електролитния баланс и за намаляване на умората и отпадналостта.  
² Хромът допринася за нормален метаболизъм на макрохранителните вещества и за поддържане на нормалните нива на кръвната захар.
³ Витамин C допринася за нормален енергиен метаболизъм.

* Може да изберете 3 кутии блокчета Figu Active по ваше желание.

Figu Active Блокчета, троен микс комплект

Pro Balance Таблетки

МИНЕРАЛИ ЗА АЛКАЛНО-
КИСЕЛИННИЯ БАЛАНС

ОТСЛАБВАНЕ С НАСЛАДА

ПИЙТЕ ПОВЕЧЕ ТЕЧНОСТИ!

Билков чай

360 таблетки / 252 г (28,93 лв. за 100 г)

•  Pro Balance възстановява алкално-киселинния 
баланс¹

•  Допринася за нормален метаболизъм на 
макрохранителните вещества²

250 г (14,36 лв. за 100 г)

•  Помага за снабдяването на организма с течности, 
особено по време на диета

3 x 6 блокчета по 60 г (12,49 лв. за 100 г)

•  Заместването на две основни хранения допринася за 
намаляване на теглото

•  Заместването на едно основно хранене допринася за 
поддържане на теглото

Изберете любимите си вкусове: нуга, ягода и йогурт или 
хрупкав карамел*

Сума на единичните цени
Промоционална цена за комплекта

-25 % отстъпка

-24 % отстъпка

Специална 
цена

Специална 
цена

Редовна цена
Промоционална цена



254,70 лв.
169,80 лв.

84,90 лв.
74,90 лв.

 177,80 лв.
139,90 лв.

 
80147   

80331   

80363   

Reishi Plus Капсули

Reishi Plus Капсули Комплект

ЗА ПОВЕЧЕ 
ЖИЗНЕНОСТ³

ГЪБАТА НА ДЪЛГОЛЕТИЕТО

Colostrum Liquid, двоен комплект

ЧИСТА КОЛАСТРА ЗА
БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО

3 x 30 капсули / 15,2 г (372,37 лв. за 100 г)

•  Част от традициите на Далечния изток от 
хилядолетия

•  Капсули с прах от гъбата рейши и екстракт 
от рейши

•  Допринася за нормален енергиен 
метаболизъм3

30 капсули / 15,2 г (492,76 лв. за 100 г)

2 x 125 мл (55,96 лв. за 100 мл)

•  Обезмаслена говежда коластра без казеин
•  С SGS INSTITUT FRESENIUS Quality Seal

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

-11 % отстъпка

-21 % отстъпка

подарък2+1

Специална 
цена

Специална 
цена

Сума на единичните цени
Промоционална цена за комплекта

Редовна цена
Промоционална цена

Сума на единичните цени
Промоционална цена за комплекта



63,90 лв.

21,90 лв.

25131   

25140   

Комплект за устна хигиена и грижа

ХИГИЕНА И ЗАЩИТА
ЗА УСТНАТА ФЛОРА

Вашата ежедневна грижа за хигиена на зъбите и устната кухина сутрин и вечер:

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

ХИГИЕНА И ЗАЩИТА, 
КОГАТО СТЕ В ДВИЖЕНИЕ

Спрей за уста

Доказана ефективност на пастата на зъби в 
дерматологични изследвания:

* Антибактериалната паста за зъби е тествана от 10 жени и мъже на възраст от 18 до 72 г. в 
проучване на Dermatest GmbH за период от 4 седмици през април 2006 г.
** Антибактериалната паста за зъби е тествана от 30 души на възраст от 21 до 65 г., като е 
използвана два пъти дневно за период от 4 седмици през ноември 2010 г. в проучване на Derma 
Consult GmbH.

П
ат

ен
то

ва
н 

пр
од

ук
т*

•  За здрав микробиом на устната кухина
•  Специалната гелообразна текстура на водата за уста образува 

траен защитен филм
•  Профилактична защита от плака, кариеси и пародонтоза
•  Почиства устната кухина и освежава дъха
•  Укрепва венците и реминерализира зъбите
•  Благодарение на Microsilver BGTM отстранява 99,99 % от всички 

микроорганизми като бактерии и вируси

Паста за зъби | 75 мл   
Вода за уста | 300 мл

1. Почиствайте зъбите с пастата за зъби за минимум 2 минути. 
2. Изплакнете устната кухина с водата за уста за 30 секунди и след това изплюйте.

• 90% потвърждават стабилизиране на венците*
• Намаляване на възпаленията и кървенето на венците**

30 мл (73,00 лв. за 100 мл)

•  За здрав микробиом на устната кухина
• Профилактична защита от плака, кариеси и пародонтоза
•  Почиства устната кухина и освежава дъха
•  Укрепва венците
•  Благодарение на Microsilver BGTM отстранява 99% от всички 

микроорганизми като бактерии и вируси

Ново

Ново



56,90 лв.
42,50 лв.

34,50 лв.
27,50 лв.

25072   

25051   

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

Гел за ръце

ЩАДЯЩА ГРИЖА СРЕЩУ ПЪРХОТА

ПОЧИСТВАНЕ И ГРИЖА ЗА РЪЦЕТЕ

Нежна и 
ефективна 
грижа БЛАГОДАРЕНИЕ НА

АНТИБАКТЕРИАЛНИЯ
И АНТИВИРУСЕН
MICROSILVER BG™

150 мл (28,33 лв. за 100 мл)

• Нежно почистване за ежедневна употреба
• Премахва пърхота*
•  Успокоява сухия и раздразнен скалп

75 мл (36,67 лв. за 100 мл)

•  За хигиенично почистване на ръцете – и когато сте в движение и 
нямате вода на разположение

•  Създава защитен филм с декспантенол, който се грижи за кожата и не 
я изсушава

•  Благодарение на Microsilver BGTM премахва 99,87% от всички 
микроорганизми като бактерии и вируси

Шампоан против пърхот

-25 % отстъпка

-20 % отстъпка

Специална 
цена

Специална 
цена

Редовна цена
Промоционална цена

Редовна цена
Промоционална цена



83,90 лв.

 20650   

Алое Вера е истински експерт за грижа. В комбинация с избрани растителни екстракти 
Алое Вера разгръща пълната си сила. Нашите три продукта LR ALOE VIA се грижат за 
различните потребности на кожата натурално, интензивно и нежно. От главата до 
петите, за малки и големи.

НАЙ-ДОБРОТО ОТ ПРИРОДАТА ЗА ЛЮБИМИТЕ ВИ ХОРА

Новата
ALOE VERA BOX

за специална грижа

Aloe Vera Защитаващ крем с прополис | 100 мл
Aloe Vera Хидратиращ гел-концентрат | 100 мл
Aloe Vera Бързо действащ спрей за спешна помощ | 150 мл

Aloe Vera Box за специална грижа



Спреят за спешна помощ с 
Алое Вера и ценни билкови 
екстракти е надежден помощник с 
многостранни приложения в 
ежедневието или когато сте на 
път.

Хидратиращият гел-
концентрат с 90% чист гел от 
листата на Алое Вера е 
многостранен талант за грижа за 
снабдяване на кожата с 
максимална хидратация и свежест.

Защитаващият крем с 
прополис е перфектен за много 
сухите, загрубели и изтощени зони 
от кожата, които се нуждаят от 
интензивна, богата грижа.

за специална грижа

Бързо действащ спрей за 
спешна помощ

Хидратиращ гел-концентрат

Защитаващ крем с прополис

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

РЕГЕНЕРАЦИЯ

ХИДРАТАЦИЯ

ЗАЩИТА

Може да успокоите 
сърбящия скалп, като 
нежно масажирате 
спрея в кожата на 
главата.

Нанасяйте 
концентрата 
ежедневно под крема 
за дневна грижа, за да 
хидратирате сухата 
кожа на лицето.

При студ и вятър 
богатият крем 
предпазва лицето и 
ръцете от загуба на 
влага.

СЪВЕТИ ЗА 
ПРИЛОЖЕНИЕ



11,50 лв.
9,90 лв.

45,80 лв.
33,90 лв.

20769   

20672   

ИНТЕНЗИВНА ГРИЖА ЗА 
ИЗТОЩЕНИТЕ РЪЦЕ

НЕЖНО ПОЧИСТВАНЕ ЗА ЛИЦЕТО И РЪЦЕТЕ

АЛОЕ ВЕРА ЗА РЪЦЕ

нежни и 
чисти

толкова

2 x 75 мл (22,60 лв. за 100 мл)

•  Богат крем за силно изтощени ръце
•  С 40% гел Алое Вера и биоекстракт от невен
•  Регенерира, подхранва и защитава кожата

25 бр.

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

•  Почистват нежно и цялостно, без да изсушават кожата

Aloe Vera Изключително богат крем за ръце, 
двоен комплект

Aloe Vera Нежни почистващи кърпички

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

-13 % отстъпка

-25 % отстъпка

Редовна цена
Промоционална цена

Сума на единичните цени
Промоционална цена за комплекта



46,40 лв.
36,90 лв.

18,50 лв.
16,50 лв.

27,90 лв.
24,90 лв.

 20617   

20612   20611   

Aloe Vera Комплект сапуни

ПОЧИСТВАНЕ
И ХИДРАТАЦИЯ

Aloe Vera Нежно почистващ 
крем-сапун за ръце

Aloe Vera Крем-сапун за 
ръце, пълнител

ПРЕДЛАГАТ СЕ И ПООТДЕЛНО:

1 x 250 мл + 1 x 500 мл (4,92 лв. за 100 мл)

•  Почиства нежно и същевременно подхранва кожата, без да я изсушава
•  С 38% гел Алое Вера и биоекстракт от невен

Aloe Vera Нежно почистващ крем-сапун за ръце | 250 мл   
Aloe Vera Крем-сапун за ръце, пълнител | 500 мл

250 мл (6,60 лв. за 100 мл) 500 мл (4,98 лв. за 100 мл)

-20 % отстъпка

Специални 
цени

-10 %
отстъпка -10%

отстъпка

Сума на единичните цени
Промоционална цена за комплекта

Редовна цена
Промоционална цена

Редовна цена
Промоционална цена



42,80 лв.
31,90 лв.

20770   

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
-9

27

BG

Нежно 
възстановяваща 
грижа

НЕЖНА ГРИЖА ЗА
РЪЦЕТЕ И СТЪПАЛАТА

25 %
Специална 
цена

отстъпка с 
комплекта

Комплект за грижа за ръцете и 
стъпалата

Погрижете се за ръцете и стъпалата си с богато 
подхранващи продукти. Кремовете за ръце и 
стъпала регенерират сухата и изтощена кожа, 
попиват бързо и осигуряват интензивна защита.

Изключително богат крем за ръце | 75 мл 
+ Възстановяващ крем за стъпала | 100 мл

Сума на единичните цени
Промоционална цена за комплекта


