
ГОТОВИ ЗА
ПОВЕЧЕ 
АКТИВНОСТ



80883   

224,70 лв.

204,90 лв.

| 80883 | 204,90 лв. |

| 80102 | 72,90 лв. 
| 80190 | 67,90 лв. 

+



1 Витамин C допринася за нормалното изграждане на колаген за нормална функция на хрущялите.
2 Витамин C допринася за нормалното изграждане на колаген за нормална функция на костите.
3 Витамин C допринася за нормален енергиен метаболизъм.
4 Витамин C допринася за намаляване на умората и отпадналостта.
5 Магнезият в Pro Balance допринася за нормален енергиен метаболизъм и за поддържане на електролитния баланс.
6 Витамин D допринася за поддържане на нормалната мускулна функция и за нормалната функция на костите.

Благосъстояние с 
традиции: 
Едва ли има друг 
натурален продукт, който 
да има толкова успешна 
хилядолетна история като 
Алое Вера.

Подарък

ТЕЗИ СПЕЦИАЛНИ 
ПРОДУКТИ ПОДПОМАГАТ 
ПОДВИЖНОСТТА НА 
ТЯЛОТО ВИ, ЗА ДА СТЕ
ПО-АКТИВНИ И ЕНЕРГИЧНИ 
ПРЕЗ ПРОЛЕТНИТЕ ДНИ.

ВЪВ ФОРМА И
С ПЕРФЕКТЕН БАЛАНС!

Aloe Vera Гел за пиене Active 
Freedom, троен комплект + 
подарък Active Freedom Капсули

Специалистът за двигателния 
апарат. Тройна подкрепа за тялото: 
подвижност1, стабилност2 и енергия3,4

2 | Pro Balance Таблетки
3 | Active Freedom Капсули

1 | Aloe Vera Гел за пиене Active Freedom, троен комплект + подарък Active Freedom Капсули
3 x Aloe Vera Гел за пиене Active Freedom, 1000 мл + подарък 1 x Active Freedom Капсули, 60 капс. /37,2 г |

| 360 таблетки/ 252 г | (289,29 лв. за 1000 г)
| 60 капсули/ 37,2 г | (182,53 лв. за 100 г)



80102   

72,90 лв.

80190   

67,90 лв.

 

3LR WORLD  04.2021

СЪВЕТ ЗА ОТСЛАБВАНЕ: 
Правилният алкално-киселинен 
баланс е много важен, ако искаме 
да отслабнем. Организмът ни е 
склонен да натрупва повече мастни 
клетки около органите като защита 
от киселините. Затова поддържането 
на алкално-киселинния баланс 
може да допринесе за 
намаляване на теглото.

БЕЗ ЛАКТОЗА

ВЕГАН

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

Pro Balance
Таблетки

Доставя на организма ценни алкални 
минерали и микроелементи за 
поддържане на алкално-киселинния 
баланс5.

Active Freedom
Капсули

Идеалното допълнение към Aloe Vera 
Гела за пиене Active Freedom. Подпомага 
поддържането на нормалното състояние на 
костите при натоварвания в ежедневието.6



81130   

88,90 лв.

80278   

179,70 лв.

134,90 лв.





-24%

ИЗТОЧНИК
НА ФИБРИ

ВИСОКО
СЪДЪРЖАНИЕ
НА ПРОТЕИНИ

Figu Active Шейк Creamy Chocolate

Неустоимо кремообразен и шоколадов. За отслабване с наслада.2

· С високо съдържание на фибри от ленено семе и люспи от семена на псилиум
· С високо съдържание на протеини за изграждане и поддържане на мускулатурата1

· С високо съдържание на висококачествен суроватъчен протеин

Figu Active Блокчета Троен микс комплект 
(свободен избор)

Практични блокчета за пълноценно хранене, когато 
сте в движение. Предлагат се в 3 вкусни варианта: 
Ягода и йогурт, Хрупкав карамел и Нуга.



| 80278 | 134,90 лв. 
| 81130 | 88,90 лв. 
| 80193 | 189,90 лв. 

80193   

266,70 лв.

189,90 лв.
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1 Протеините допринасят за поддържане на мускулната маса. Протеините допринасят за увеличаване на мускулната маса.
2  Заместването на едно от ежедневните основни хранения в рамките на нискокалорична диета със заместител на хранения допринася за поддържането на теглото след намаляването му.  

Заместването на две от ежедневните основни хранения в рамките на нискокалорична диета със заместител на хранения допринася за намаляване на телесното тегло.

ИЗТОЧНИК
НА ФИБРИ

ВИСОКО
СЪДЪРЖАНИЕ
НА ПРОТЕИНИ

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

-28%Figu Active Троен микс комплект (свободен избор)

С различни вкусове за повече разнообразие
и наслада по пътя ви към желаното тегло.2

С ценни фибри и балансирана комбинация
от хранителни вещества.

1 | Figu Active Блокчета Троен микс комплект (свободен избор)
2 | Figu Active Шейк Creamy Chocolate
3 | Figu Active Троен микс комплект (свободен избор)

ВКУСНИЯТ ПЪТ КЪМ
ЖЕЛАНАТА ФИГУРА2

| 3 x (6 x 60 г) 
| 512 г | (173,63 лв. за 1000 г)
| 3 x 450-512 г |



80550   

89,90 лв.

79,90 лв.

80574   

179,80 лв.

134,50 лв.





1 Протеините допринасят за поддържане и увеличаване на мускулната маса. Протеините допринасят за поддържане на нормалното състояние на костите.
2 Витамин B6 допринася за нормалния метаболизъм на белтъците и гликогена.

-25%

-11%

АКТИВНИ И 
ЖИЗНЕНИ
ВЪВ ВСЯКА ВЪЗРАСТ

Protein Power
Напитка на прах Ванилия

80% чист протеин
от 5 различни
протеинови
компонента

Protein Power
Лимитиран двоен комплект

Целенасочена подкрепа за изграждане на 
мускулите1 и за поддържане на нормалното 
състояние на костите.1

Идеален за допълнително снабдяване с 
белтъци за по-възрастни хора.2

С КОМПЛЕКТА 
СПЕСТЯВАТЕ

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



| 80550 | 79,90 лв. 
| 80574 | 134,50 лв. 
| 80205 | 37,90 лв. 

80205   

48,50 лв.

37,90 лв.
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ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ? 
Белтъците са жизненоважни. Те са 
основен градивен елемент в тялото 
– за мускулите, ставните връзки, 
костите. Протеините (белтъците) 
са също така и част от имунната 
система и поддържат метаболизма. 
По-възрастните хора се нуждаят 
от прием на повече белтъци, тъй 
като с възрастта тялото усвоява 
по-малко хранителни вещества от 
храната.

ПЕРФЕКТНА ПОДКРЕПА ЗА ВСИЧКИ, КОИТО 
ОСЪЗНАТО СЕ ГРИЖАТ ЗА ТЯЛОТО СИ: 
ПРОТЕИНИ НА ПРАХ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА 
МУСКУЛИТЕ И БИЛКОВ ЧАЙ ЗА СНАБДЯВАНЕ С 
ТЕЧНОСТИ

Най-доброто от природата 
Със зелен чай, листа от мате, кора 
от лапачо, листа от коприва, чай 
ройбос, лимонена трева и сладък 
корен.

-21%

ВЕГАН

Билков чай

Нискокалорична комбинация от 
чайове от ценни ароматични билки – 
перфектен по време на диета!

1 | Protein Power Напитка на прах Ванилия
2 | Protein Power Лимитиран двоен комплект
3 | Билков чай

| 375 г | (213,07 лв. за 1000 г)
| 2 x 375 г | (179,33 лв. за 1000 г)
| 250 г | (151,60 лв. за 1000 г)



259,70 лв.

232,90 лв.

81203   



1 Съдържащият се в Cell Essence Food витамин Е допринася за защита на клетките от оксидативен стрес.
2 Съдържащият се в Cell Essence Energy рибофлавин (витамин B2) допринася за защита на клетките от оксидативен стрес.
3 Съдържащият се в Cell Essence Regeneration цинк допринася за защита на клетките от оксидативен стрес.
4 Витамин C допринася за нормален енергиен метаболизъм. Витамин Е допринася за защита на клетките от оксидативен стрес.
5 Витамин B12, B6, рибофлавинът, ниацинът и пантотеновата киселина допринасят за нормален енергиен метаболизъм и за намаляване на умората иотпадналостта.
6  Цинкът, фолатът, витамин D, желязото и магнезият изпълняват функция при клетъчното делене. Калцият изпълнява функция при клетъчното делене и специализирането на клетките. 

Цинкът допринася за нормален синтез на ДНК.
* Отнася се за приготвения продукт

Храна за клетките 
Правилните хранителни вещества са 
предпоставка за здравето. Те са горивото 
за нашите клетки, защото ако клетките 
са достатъчно снабдени с всички важни 
хранителни вещества, могат по-добре да 
изграждат нови клетки и да изхвърлят 
ненужните вещества по-ефективно.
Така се осигурява непрекъснатата 
регенерация и обновяване 
на тялото.

ЗАЩИТИ ГИ КЛЕТКА ПО КЛЕТКА!1,2,3

ТВОЕТО ТЯЛО.
ТВОЕТО ЗДРАВЕ.

С КОМПЛЕКТА 
СПЕСТЯВАТЕ

Cell Essence 
Комплект

Цялостни решения
за клетките



81200   

119,90 лв.

81201   

69,90 лв.

81202   

69,90 лв.

| 81200 | 119,90 лв. 
| 81201 | 69,90 лв. 
| 81202 | 69,90 лв. 
| 81203 | 232,90 лв. 
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"Made in Germany" е нашето
обещание за качество, на което
можете 100% да разчитате. Ново

БЕЗ 
ЛАКТОЗА

БЕЗ 
ЛАКТОЗА

БЕЗ 
ЛАКТОЗА

С НИСКО
СЪДЪРЖАНИЕ

НА ЗАХАР*

БЕЗ 
ЗАХАР*

БЕЗ 
ЗАХАР*

БЕЗ 
ГЛУТЕН

БЕЗ 
ГЛУТЕН

БЕЗ 
ГЛУТЕН

ВЕГАН ВЕГАН ВЕГАН

Cell Essence
Food

Cell Essence
Energy

Cell Essence
Regeneration

Основата за здравето на 
клетките.4 С моринга и 
ацерола.

Подкрепа за енергията на клетките.5

Със спирулина, хлорела и гуарана.
Подкрепа за регенерацията на 
клетките.6 С куркума.

1 | Cell Essence Food
2 | Cell Essence Energy
3 | Cell Essence Regeneration
4 | Cell Essence Комплект

Cell Essence Food + Cell Essence Energy + Cell Essence Regeneration

| 180 г | (66,61 лв. за 100 г) | 
| 102 г | (68,53 лв. за 100 г) | 
| 141 г | (49,57 лв. за 100 г) | 
| 180 г + 102 г + 141 г  | 



78,50 лв.

69,90 лв.

28317   

89,90 лв.

78,90 лв.

28318   

67,90 лв.

59,90 лв.

28319   



 

BEAUTY DIAMONDS УКРЕПВА, 
ВЪЗСТАНОВЯВА И ПОДОБРЯВА
ВИДА НА КОЖАТА.

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

-10%

ANTI-AGING ГРИЖА
ЗА ЗРЯЛА КОЖА

Beauty Diamonds
Дневен крем

Намалява видимостта на
бръчките и прави кожата
по-стегната.

Beauty Diamonds
Нощен крем

Ценни натурални масла 
в съчетание с ефикасни 
биологични и естествени за 
кожата съставки срещу бръчки 
се грижат за нежно повдигната, 
по-гладка и жизнена кожа.

Beauty Diamonds
Околоочен крем

Изглажда 
чувствителната
кожа около очите и
предотвратява 
появата
на нови бръчици.



236,30 лв.

154,90 лв.

28300   

| 28317 | 69,90 лв. 
| 28318 | 78,90 лв. 
| 28319 | 59,90 лв. 
| 28300 | 154,90 лв. 
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Beauty Diamonds Дневен крем, 50 мл + Beauty Diamonds Нощен крем, 50 мл + Beauty Diamonds Околоочен  крем, 30 мл

ТРОЙНА СИЛА СРЕЩУ СЛЕДИТЕ НА ВРЕМЕТО 
Дневният крем Beauty Diamonds предотвратява 
преждевременното стареене на кожата. Нощният крем 
укрепва и възстановява естествената кожна бариера 
през нощта. Околоочният крем прави зоната около 
очите по-стегната и еластична.

-34%
С КОМПЛЕКТА 
СПАСТЯВАТЕ Beauty Diamonds Комплект с

Дневен, Нощен и Околоочен крем

Серията за грижа Beauty Diamonds 
укрепва зрялата кожа и при редовна 
употреба намалява видимостта на 
бръчките.

1 | Beauty Diamonds Дневен крем
2 | Beauty Diamonds Нощен крем
3 | Beauty Diamonds Околоочен крем
4 | Beauty Diamonds Комплект

| 50 мл | (139,80 лв. за 100 мл) |  
| 50 мл | (157,80 лв. за 100 мл) |  
| 30 мл  | (199,67 лв. за 100 мл) |



91,90 лв.

68,90 лв.

28320   

| 28320 | 68,90 лв. 
| 28302 | 21,90 лв. 
| 28314 | 62,90 лв. 



ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ 
ПРОДУКТИ С БОГАТИ, 
РАЗГЛЕЗВАЩИ ТЕКСТУРИ 
ПОДХРАНВАТ И УКРЕПВАТ 
ЗРЯЛАТА КОЖА.

-25%

ЛУКСОЗНА
ГРИЖА ЗА
ВЗИСКАТЕЛНАТА 
КОЖА

Beauty Diamonds
Интензивен крем

Anti-Aging крем, който
интензивно подхранва
и глези кожата. С лифтинг
ефект – намалява видимостта
на бръчките.

1 | Beauty Diamonds Интензивен крем
2 | Beauty Diamonds Тоник за лице
3 | Beauty Diamonds Озаряващо масло за лице

| 30 мл | (229,67 лв. за 100 мл)
| 125 мл | (17,52 лв. за 100 мл)
| 30 мл  | (209,67 лв. за 100 мл)



29,90 лв.

21,90 лв.

28302   

83,90 лв.

62,90 лв.

28314   
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"Made in Germany"
е нашето обещание 
за качество, на което
можете 100% да разчитате.

-26%

-25 %

Beauty Diamonds
Тоник за лице

Освежаващият тоник за
лице хидратира интензивно
и помага за отпускане и
заглаждане на кожата.

Beauty Diamonds 
Озаряващо масло за лице

Интензивно защитава от
загубата на влага с ценни
масла за сияйно излъчване.



| 20604 | 43,90 лв. 
| 20603 | 26,50 лв. 
| 27535 | 42,90 лв. 
| 27536 | 42,90 лв. 

54,90 лв.

43,90 лв.

20604   



СПЕЦИАЛНА ГРИЖА С АЛОЕ ВЕРА: 
Алое Вера с многостранните си свойства в съчетание
с допълнителни специални природни съставки осигурява 
охлаждане, успокояване и регенерация за изтощената кожа.

БЪРЗА ПОМОЩ 
В ЕЖЕДНЕВИЕТО

-20%

   *  70% от жените потвърждават, че кожата изглежда по-еластична, стегната и гладка. (Изследване, проведено от институт Dermatest презмарт 2017 г.,  
с 20 участници, използвали продукта ежедневно в областта на корема.)

**  При 85% от всички тествали продукта се доказва подобрена кожна плътност чрез обективно измерване с ултрашал. (Изследване, проведено  
от институт Dermatest презмарт 2017 г., с 20 участници, използвали продукта ежедневно в областта на бедрата.)

ИЗТОЩЕНИ МУСКУЛИ?
УМОРЕНИ КРАЙНИЦИ?

БЪРЗА И НАДЕЖДНА СПЕЦИАЛНА ГРИЖА
ОСИГУРЯВАТ ПРОДУКТИТЕ ALOE VERA
С ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА РЕГЕНЕРИРАЩ
ГЕЛ АЛОЕ ВЕРА.

1 | Aloe Vera Мултифункционален MSM гел за тяло
2 | Aloe Vera Отпускащ термолосион
3 | Aloe Vera Коригиращ крем за тяло
4 | Aloe Vera Оформящ гел за тяло

Aloe Vera Мултифункционален 
MSM гел за тяло

Охлаждащ гел-крем за натоварените зони
на мускулите и ставите с 60% гел Алое Вера
и екстракт от върбова кора

| 200 мл | (21,95 лв. за 100 мл)
| 100 мл | 
| 200 мл | (21,45 лв. за 100 мл)
| 200 мл | (21,45 лв. за 100 мл)



33,90 лв.

26,50 лв.

20603   

57,90 лв.

42,90 лв.

27535   

57,90 лв.

42,90 лв.

27536   
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ЕФЕКТИВНА ГРИЖА ЗА 
ПО-СТЕГНАТА КОЖА

-25%

-21%

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

-25%

Aloe Vera Отпускащ 
термолосион

Загряващ лосион за отпускане
на мускулите с 45% гел Алое Вера
и натурални етерични масла.

Aloe Vera
Коригиращ крем за тяло

С 30% гел Алое Вера и
биоекстракт от зелен чай
подобрява еластичността
на кожата на бедрата и
седалището.**

Aloe Vera
Оформящ гел за тяло

С 30% гел Алое Вера и
биоекстракт от зелен чай
помага за намаляване на
обиколката на корема и
подобрява еластичността
на тъканите.*



22,90 лв.

18,90 лв.

20613   

20,90 лв.

16,90 лв.

20610   





-17%

-19%

Aloe Vera Изключително 
богат крем за ръце

Богат, бързо попиващ крем за
много сухи и изтощени ръце
с 40% гел Алое Вера и
биоекстракт от невен

Aloe Vera
Нежен крем за ръце

Бързо попиващ крем за нежни
и меки ръце с 35% гел Алое Вера
и биоекстракт от невен

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



| 20613 | 18,90 лв. 
| 20610 | 16,90 лв. 
| 27517 | 15,90 лв. 

19,90 лв.

15,90 лв.

27517   
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1 | Aloe Vera Изключително богат крем за ръце
2 | Aloe Vera Нежен крем за ръце
3 | Aloe Vera Възстановяващ крем за стъпала

НЕЖНО 
ПОДХРАНЕНИ 
РЪЦЕ И 
СТЪПАЛА

ИНТЕНЗИВНА ГРИЖА И
ЗАЩИТА ЗА РЪЦЕТЕ И 
СТЪПАЛАТА. ПРОДУКТИТЕ 
ХИДРАТИРАТ, ПОДХРАНВАТ И 
ПОДПОМАГАТ РЕГЕНЕРАЦИЯТА 
НА КОЖАТА. ТАКА РЪЦЕТЕ И 
СТЪПАЛАТА СТАВАТ ОТНОВО 
МЕКИ И НЕЖНИ.

Печатът на 
Международния 
научен съвет 
за алое (IASC) 
сертифицира 
високото качество 
и чистота на нашия 
гел от Алое Вера – от 
отглеждането до 
обработката.

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ: 
Нанасяйте Възстановяващия 
крем за стъпала Aloe Vera 
вечер и след това обувайте 
памучни чорапи. Така на 
сутринта стъпалата ви ще са 
отпочинали и кадифенонежни.

-20%
Aloe Vera Възстановяващ 
крем за стъпала

Бързо попиващ крем за сухи
и загрубели стъпала с 30% гел
Алое Вера и биоекстракт от магнолия

| 75 мл | (25,20 лв. за 100 мл)
| 75 мл | (22,53 лв. за 100 мл)
| 100 мл |



| 20643 | 10,90 лв. 
| 20630 | 22,50 лв. 
| 20631 | 18,90 лв. 

13,50 лв.

10,90 лв.

20643   

22,50 лв.

18,90 лв.

20631   





СВЕЖА 
ГРИЖА ЗА 
ТЯЛОТО

ПРОДУКТИ ЗА БАЗОВА ГРИЖА 
С АЛОЕ ВЕРА, ЗА ДА ЧУВСТВАТЕ 
СВЕЖЕСТ И ЧИСТОТА ПО 
ВСЯКО ВРЕМЕ. ИДЕАЛНИ СЛЕД 
СПОРТНА ТРЕНИРОВКА ИЛИ 
ПРИ ПЪТУВАНЕ.

-16%

-19%

Aloe Vera 
Защитаващ рол-он дезодорант

Нежен део рол-он без алкохол за 
сигурна защита от неприятната 
миризма и мокрите петна под 
мишниците с 15% гел Алое Вера
и биоекстракт от памук

Aloe Vera Нежен крем 
за лице и тяло

Богат, немазен крем за лицето
и тялото за осезаемо мека и
нежна кожа с 35% гел Алое Вера
и биоекстракт от магнолия

1 | Aloe Vera Защитаващ рол-он дезодорант
2 | Aloe Vera Витализиращ душ гел
3 | Aloe Vera Нежен крем за лице и тяло

| 50 мл | (21,80 лв. за 100 мл)
| 250 мл | (9,00 лв. за 100 мл)
| 100 мл | 



22,50 лв.

20630   
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Грижа за тялото с Алое Вера: 
Освежаващо почистване и нежна
грижа с най-доброто от природата.
За повече хидратация за кожата
за цялото семейство.

Обогатени с подхранващи 
биоекстракти – специално 
съобразени със съответните 
потребности.

Високо съдържание на Алое 
Вера за изключително нежна и 
интензивна грижа и регенерация – 
идеално и за чувствителна кожа.

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

Aloe Vera 
Витализиращ душ гел

Освежаващ душ гел за
нежно почистване на тялото
с 35% гел Алое Вера и
биоекстракт от киви



20642   

42,40 лв.

31,50 лв.

| 20642 | 31,50 лв. | 250 мл + 50 мл



-25%

ПРАКТИЧНИЯТ КОМПЛЕКТ 
ОСИГУРЯВА УСЕЩАНЕ ЗА 
СВЕЖЕСТ И ГРИЖА ЗА КОЖАТА 
СЛЕД СПОРТНА ТРЕНИРОВКА.

СВЕЖОТО
ALOE VERA
ДУО

Aloe Vera
Комплект за спорт

Aloe Vera 2в1 Шампоан за коса и 
тяло с гел Алое Вера и биоекстракт 
от бамбук + Aloe Vera Защитаващ 
рол-он дезодорант с гел Алое Вера 
и биоекстракт от памук

1 | Aloe Vera Комплект за спорт

Aloe Vera 2в1 Шампоан за коса и тяло +
Aloe Vera Рол-он дезодорант

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.

ЛР Хелт Енд Бюти Систъмс ЕООД · 1784 София, България

Вашият LR сътрудник:

Продажбата на продукти на LR се извършва от сътрудниците на LR.
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