
ГОТОВИ
ЗА 

ЕСЕНТА



80361   

88,90 лв.

74,90 лв.



Полезно от природата

Коластрата е първото мляко на кравите. 
Тя съдържа всичко, от което се нуждае 
новороденото теленце. За продуктите  
Colostrum на LR LIFETAKT се използва 
само излишната коластра от крави от 
Европа. Всички производствени стъпки 
се извършват в Германия.

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

БЕЗ ИЗКУСТВЕНИ 
ОЦВЕТИТЕЛИ

-15%

Colostrum Liquid

Коластра1 в течна форма 
за подкрепа на общото 
благосъстояние. За директен 
прием.



80360   

125,90 лв.

106,90 лв.

| 80361 | 74,90 лв. | 125 мл | (59,92  лв. за 100 мл) | 
| 80360 | 106,90 лв. | | (345,95  лв. за 100 г) | 

3LR WORLD  10.2021

1 |
2 |



БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!

1  Коластрата е натурален продукт с най-високо качество. Както при много натурални продукти може да се наблюдават евентуални разлики във вида и вкуса поради естествени фактори. 

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА:

-15%

БЕЗ КОНСЕРВАНТИ

ПОДКРЕПА ЗА ИМУННАТА 
СИСТЕМА ТОЧНО ПРЕЗ СТУДЕНИЯ 
И ВЛАЖЕН ЕСЕНЕН СЕЗОН. 

Colostrum Капсули

Коластра1 под форма 
на капсули за общото 
благосъстояние. За 
продължителен прием. 

Colostrum Liquid
Colostrum Капсули 60 капсули / 30,9 г



81003   

224,70 лв.

204,90 лв.



ВСИЧКО
И КОГАТО Е ТОПЛО И СЛЪНЧЕВО, И КОГАТО Е 
СТУДЕНО И ДЪЖДОВНО:

подарък

ПОДКРЕПЕТЕ ЗАЩИТНИТЕ СИЛИ НА ОРГАНИЗМА СИ1,2

С НАЙ-ДОБРОТО ОТ ПРИРОДАТА!

"Made in Germany"
е нашето обещание 

за качество, на което 
можете 100% да 

разчитате.

НАЙ-ДОБРО!

Aloe Vera Гел за пиене Immune Plus, 
троен комплект
+ подарък: Microsilver Plus Гел за ръце

Подпомага имунните клетки1 и стимулира 
имунната система.1, 2



43,90 лв.

36,90 лв.

80326   80325   

84,90 лв.

71,50 лв.

| 81003 | 204,90 лв. | 3 x 1000 мл | (68,30 лв. за 1000 мл) | 
| 80326 | 36,90 лв. | 30 мл | (123,00  лв. за 100 мл) | 
| 80325 | 71,50 лв. | | (213,43 лв. за 100 г) | 
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Силата на памуклийката

Този храст вирее върху богатите 
на магнезий почви в Южна 
Европа. Това е най-богатото на 
полифеноли растение в Европа. 
По съдържание на полифеноли 
изпреварва дори зеления чай. 
За екстрактите от Cistus Incanus 
на LR LIFETAKT се използват 
само ценните, богати 
на полезни вещества 
листа. 

1 Съдържащите се в Aloe Vera Гела за пиене Immune Plus витамин C, цинк и селен допринасят за нормална функция на имунната система.
2 Цинкът има функция при клетъчното делене.
3 Витамин C допринася за нормална функция на имунната система.

-15%-15%

Cistus Incanus 
Спрей

С 86% екстракт 
от Cistus Incanus, 
обогатен с витамин 
C3 и витамин E. 
Практичен, когато сте 
в движение.

Cistus Incanus 
Капсули

Със 72% екстракт 
от Cistus Incanus и 
100% витамин C за 
дневна доза.3

Aloe Vera Гел за пиене Immune Plus, троен комплект + подарък: Microsilver Plus Гел за ръце

Cistus Incanus Спрей
Cistus Incanus Капсули

+ подарък: Microsilver Plus Гел за ръце | 75 мл

60 капсули / 33,5 г



119,90 лв.

107,90 лв.
69,90 лв.

62,90 лв.
69,90 лв.

62,90 лв.

81200   81202   81201   

  

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 и отпадналостта.
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

БЕЗ 
ЛАКТОЗА

БЕЗ 
ЛАКТОЗА

БЕЗ 
ЛАКТОЗА

С НИСКО 
СЪДЪРЖАНИЕ 

НА ЗАХАР*

БЕЗ 
ЗАХАР*

БЕЗ 
ЗАХАР*

БЕЗ 
ГЛУТЕН

БЕЗ 
ГЛУТЕН

БЕЗ 
ГЛУТЕН

ВЕГАН ВЕГАН ВЕГАН

СУТРИН ОБЕД ВЕЧЕР

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

Cell Essence
Food

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

Подкрепа за енергията на 
клетките.5 Със спирулина, 
хлорела и гуарана.

Cell Essence
Regeneration

Подкрепа за 
регенерацията на 
клетките.6 С куркума.

Cell Essence
Energy



81203   

259,70 лв.

199,90 лв.

| 81200 | 107,90 лв. | 180 г | (59,94 лв. за 100 г) | 
| 81201 | 62,90 лв. | 102 г | (61,67 лв. за 100 г) | 
| 81202 | 62,90 лв. | 141 г | (44,61 лв. за 100 г) | 
| 81203 | 199,90 лв. | 
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Храна за клетките

Здравето започва с правилните хранителни вещества. Те са 
горивото за нашите клетки. Ако са снабдени с всички важни 
хранителни вещества, те могат по-добре да изграждат нови 
клетки например. Така се осигурява постоянната регенерация 
и обновяване на тялото. 

ТВОЕТО ТЯЛО. 
ТВОЕТО ЗДРАВЕ.

С КОМПЛЕКТА 
СПЕСТЯВАТЕ

ЗАЩИТИ ГИ КЛЕТКА 
ПО КЛЕТКА! 1,2,3

LR LIFETAKT
Cell Essence Комплект

Цялостни продуктови 
решения за клетките.

Cell Essence Food
Cell Essence Energy
Cell Essence Regeneration
Cell Essence Комплект Cell Essence Food | 180 г + Cell Essence Energy | 102 г + Cell Essence 

Regeneration | 141 г



34,50 лв.

26,90 лв.

37,90 лв.

29,90 лв.

| 25051 | 26,90 лв. | 75 мл | (35,87 лв. за 100 мл) | 
| 25065 | 29,90 лв. | 75 мл | (39,87 лв. за 100 мл) | 
| 24000 | 22,90 лв. | 125 мл | (18,32 лв. за 100 мл) | 

25051   25065   

1 |
2 |
3 |

 

СРЕБРОТО Е ИЗВЕСТНО КАТО АНТИБАКТЕРИАЛНА 
СЪСТАВКА И ОТДАВНА УСПЕШНО СЕ ИЗПОЛЗВА В 
МЕДИЦИНАТА И НАУКАТА С ТАЗИ ЦЕЛ.

ФУНКЦИОНАЛНА 
ГРИЖА

Всички продукти MICROSILVER PLUS 
съдържат антибактериален 
и антивирусен MICROSILVER BGTM

-21%-22%

С АНТИБАКТЕРИАЛЕН 
И АНТИВИРУСЕН 
MICROSILVER BGTM

Почистващ 
гел за ръце

Благодарение на 
MICROSILVER BGTM 
премахва 99,87% от 
всички микроби като 
бактерии и вируси. За 
чисти ръце и без вода.  

Регенериращ 
крем за ръце

Премахва микробите 
и подпомага трайно 
естествената регенерация на 
изтощената кожа на ръцете. 

Почистващ гел за ръце
Регенериращ крем за ръце
LR Protection Хидроалкохолен спрей за ръце



24000   

28,90 лв.

22,90 лв.
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Хигиена за 
ръцете

LR разработи в сътрудничество 
с реномирани институти 
антибактериалното и 
антивирусното действие на LR 
Protection Хидроалкохолния спрей 
за ръце. Продуктът осигурява 
едновременно грижа и хигиена 
за ръцете. Той прави кожата мека 
и нежна и премахва до 99,9% от 
бактериите и вирусите.

-20%

"Made in Germany"
е нашето обещание 

за качество, на което 
можете 100% да разчитате.

LR Protection Хидроалкохолен 
спрей за ръце

Ефективната формула за хигиена 
и грижа почиства кожата, без да 
я изсушава, и премахва надеждно 
микроби и бактерии без вода. 
Перфектен, когато сте в движение. 



25130   

52,90 лв.

46,90 лв.

25140   

21,90 лв.

19,50 лв.

| 25130 | 46,90 лв. | 300 мл | (15,63 лв. за 100 мл) | 

| 25140 | 19,50 лв. | 30 мл | (65,00 лв. за 100 мл) | 

| 25090 | 16,50 лв. | 75 мл | (22,00 лв. за 100 мл) | 

| 25122 | 65,90 лв. | 





1 |

2 |

3 |

4 |

ЕФЕКТИВНА ГРИЖА ЗА

Всички продукти MICROSILVER PLUS
съдържат антибактериален и
антивирусен MICROSILVER BGTM-11%

-10%

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

ЧИСТОТА И СВЕЖЕСТ В 
УСТНАТА КУХИНА

Защитаваща вода за уста

Предпазва от плака, кариес и 
пародонтоза чрез траен гелообразен 
защитен филм, стабилизиращо Алое Вера 
и реминерализиращ флуорид. 

Спрей за уста за 
хигиенична грижа

Предпазва от плака, 
кариес и пародонтоза чрез 
стабилизиращо Алое Вера, 
както и салвия и ехинацея, 
които регулират устната 
лигавица. Освежава бързо 
дъха. Практичен – винаги 
когато имате нужда.

Спрей за уста за хигиенична грижа

Укрепваща паста за зъби

Комплект за устна хигиена и грижа

Microsilver Паста за зъби | 75 мл
+ Mircosilver Вода за уста | 300 мл
+ Microsilver Спрей за уста | 30 мл

Защитаваща вода за уста



25122   

93,30 лв.

65,90 лв.

25090   

18,50 лв.

16,50 лв.
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ТРИ ПРОДУКТА, НА КОИТО МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ:

-29%

-10%

ИНОВАТИВНА ЗАЩИТА БЛАГОДАРЕНИЕ НА АНТИБАКТЕРИАЛНИЯ 
И АНТИВИРУСЕН MICROSILVER BGTM ЗА ЗДРАВИ ЗЪБИ И ВЕНЦИ И 
БАЛАНСИРАНА ФЛОРА НА УСТНАТА КУХИНА.

Комплект за устна хигиена и грижа

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

1.  Мийте зъбите минимум 2 минути с 
пастата за зъби.

2.  Изплакнете устната кухина с водата 
за уста за 30 секунди и изплюйте.

3.  Използвайте спрея за уста при 
нужда през деня.

Укрепваща паста за зъби

Отстранява микробите като 
бактерии и вируси от устната 
кухина. Предпазва от плака, 
кариес и пародонтоза. Премахва 
лошия дъх и осигурява свежест. 



25001   

45,90 лв.

40,90 лв.

25000   

40,90 лв.

35,90 лв.





ДЕЛИКАТНАТА КОЖА 
НА ЛИЦЕТО

За да се чувствате добре 
в кожата си: MICROSILVER 
BGTM премахва бактериите 
и предотвратява 
повторната им поява.

-10%

-12%

Микросреброто действа 
на физично ниво, а не на 
химично и е щадящо и 
нежно към кожата.

Е ОТНОВО В БАЛАНС

Регулиращ
крем за лице

Регулира и усъвършенства 
раздразнената и проблемна 
кожа с успокояващ DefensilTM 
и ActivoxTM.

Измиващ крем 
за дълбоко почистване

Нежно антибактериално 
почистване с подхранващ и 
успокояващ декспантенол.



| 25001 | 40,90 лв. | 50 мл | (81,80 лв. за 100 мл) | 
| 25000 | 35,90 лв. | 150 мл | (23,93 лв. за 100 мл) | 
| 25004 | 62,90 лв. | 

25004   

86,80 лв.

62,90 лв.
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Всички продукти MICROSILVER 
PLUS съдържат антибактериален
и антивирусен MICROSILVER BGTM

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

-27%

Комплект за лице

Продуктите от комплекта помагат за премахване 
на бактериите и несъвършенствата на кожата, за 
противодействие срещу раздразнения и за трайно 
подобряване на вида на кожата. 

Регулиращ крем за лице
Измиващ крем за дълбоко почистване
Комплект за лице

Измиващ крем | 150 мл + Крем за лице | 50 мл



28500   

25,90 лв.

19,90 лв.

28501   

31,50 лв.

24,90 лв.





ОЩЕ ПРЕДИ ПОЯВАТА НА 
ПЪРВИТЕ БРЪЧИЦИ МОЖЕТЕ 
ДА ПРОТИВОДЕЙСТВАТЕ НА 
ПРОЦЕСА НА СТАРЕЕНЕ НА 
КОЖАТА С ПОДХРАНВАЩИЯ 
КОМПЛЕКС С КОЕНЗИМ Q10 
И ВОДОРАСЛИ.

-23%

-20%

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

ИСКАТЕ МЛАДЕЖКИ ВИД НА 
КОЖАТА? ВСИЧКО Е ВЪПРОС 
НА ПРАВИЛНА ГРИЖА!

Racine Дневен крем

Коензим Q10 и витамин E даряват на кожата 
повече енергия за изграждането на перфектна 
защита и предотвратяват преждевременната 
поява на бръчки. С UV филтър – за предпазване 
от въздействието на слънчевите лъчи.

Racine Нощен крем

Благодарение на подхранващия комплекс с 
водорасли, витамин E и масло от жожоба се 
активира естествената фаза на регенерация 
на кожата през нощта и се предотвратява 
образуването на бръчки.



28504   

54,90 лв.

43,90 лв.

28502   

22,50 лв.

17,90 лв.

| 28500 | 19,90 лв. | 50 мл | (39,80 лв. за 100 мл) | 
| 28501 | 24,90 лв. | 50 мл | (49,80 лв. за 100 мл) | 
| 28504 | 43,90 лв. | 30 мл | (146,33 лв. за 100 мл) | 
| 28502 | 17,90 лв. | 15 мл | (119,33 лв. за 100 мл) | 
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ANTI-AGING 
ГРИЖАТА

-20% -20%

НЕ Е ВЪПРОС 
НА ВЪЗРАСТ

Racine Колагенен серум

Дарява допълнителна 
интензивна хидратация на 
кожата, свързва се с влагата и 
се грижи за повече жизненост 
и еластичност. 

Racine Околоочен крем

Дарява енергия, укрепва 
взискателната зона 
около очите и подпомага 
естествената регенерация 
на кожата. 

Racine Дневен крем
Racine Нощен крем
Racine Колагенен серум
Racine Околоочен крем



20675   

45,90 лв.

36,50 лв.

20677   

46,90 лв.

37,50 лв.

50%

50%





Предлагаме ви четири продукта 
за хидратираща грижа с Алое 
Вера, които лесно да включите 
в ежедневната си програма за 
грижа. Така кожата остава по-
дълго свежа, стегната 
и еластична. 

ПРОГРАМА ЗА 
НАТУРАЛНА ГРИЖА

Алое Вера

Алое Вера

20%

-20%

ЗА ПОВЕЧЕ 
ХИДРАТАЦИЯ

Aloe Vera
Регенериращ нощен крем

Богат, нежно ухаещ нощен 
крем за лице с 50% гел Алое 
Вера, биоекстракт от маслина и 
маслиново масло – подхранва и 
регенерира кожата.

Aloe Vera
Усъвършенстващ 
околоочен крем

Интензивна грижа за чувствителната зона 
около очите с 50% Алое Вера, биоекстракт от 
маслина и халоксил – намалява сенките под 
очите и укрепва кожата.



20676   

12,50 лв.

9,90 лв.

20674   

45,90 лв.

36,50 лв.

| 20675 | 36,50 лв. | 50 мл | (73,00 лв. за 100 мл) | 
| 20677 | 37,50 лв. | 15 мл | (250,00 лв. за 100 мл) | 
| 20674 | 36,50 лв. | 50 мл | (73,00 лв. за 100 мл) | 
| 20676 | 9,90 лв. | 4,8 г | 
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Алое Вера

Алое Вера

-20%

-20%
Aloe Vera
Мултиактивен 
дневен крем

Лека, глезеща текстура за дневна 
грижа с 50% гел Алое Вера, 
биоекстракт от маслина и масло 
от гроздови семки – хидратира 
интензивно и поддържа естествения 
хидробаланс.

"Made in Germany"
е нашето обещание 

за качество, на което 
можете 100% да разчитате.

Aloe Vera
Хидратиращ 
балсам за устни

С 40% Алое Вера и растителни 
масла – за гладки и меки устни.

Aloe Vera Регенериращ нощен крем
Aloe Vera Усъвършенстващ околоочен крем
Aloe Vera Мултиактивен дневен крем
Aloe Vera Хидратиращ балсам за устни



25,90 лв.

19,90 лв.
36,90 лв.

29,50 лв.

| 20673 | 19,90 лв. | 75 мл | (26,53 лв. за 100 мл) | 
| 20689 | 29,50 лв. | 75 мл | (39,33 лв. за 100 мл) | 
| 20639 | 26,90 лв. | 200 мл | (13,45 лв. за 100 мл) | 
| 20631 | 17,90 лв. | 100 мл | (17,90 лв. за 100 мл) | 

20673   

20689   

1 |
2 |
3 |
4 |





* Потвърдено с измерване с корнеометър на показателите на 20 участници в проучване.

СВЕЖА 
КОЖА

-23%

-20%
И ПРЕЗ 
ЕСЕНТА

Aloe Vera
Усъвършенстващ 
пилинг за лице

За нежна кожа на 
лицето и сияен тен – 
премахва мъртвите 
клетки и стимулира 
кръвообращението. 
Усъвършенства вида на 
кожата, без да нарушава 
естествения й баланс. 

Aloe Vera 
Експресно 
хидратираща маска 
за лице

Освежаващ гел-крем – 
дарява на кожата до 95% 
повече хидратация само 
за 3 минути*, подобрява 
еластичността на кожата 
и хидробаланса. 

Aloe Vera Усъвършенстващ пилинг за лице
Aloe Vera Експресно хидратираща маска за лице
Aloe Vera Хидратиращ лосион за тяло
Aloe Vera Нежен крем за лице и тяло



20631   

22,50 лв.

17,90 лв.

33,90 лв.

26,90 лв.

20639   
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Интензивна грижа и 
освежаващо почистване 
за лицето и тялото с 
най-доброто от Алое 
Вера.

Със своите 
разнообразни 
ефективни съставки 
Алое Вера е истински 
многостранен талант 
за перфектна грижа за 
кадифенонежна кожа.

-20%

-20%

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

Aloe Vera
Хидратиращ
лосион за тяло

Интензивно подхранващ 
лосион за тяло. Подобрява 
хидробаланса на кожата. 
Попива бързо и не омазнява. 

Aloe Vera Нежен крем за лице и тяло

Богат крем за лицето и тялото 
за осезаемо мека и нежна кожа. 
Попива бързо и не омазнява.



20602   

41,90 лв.

30,90 лв.

| 20602 | 30,90 лв. | 100 мл |  



1 |

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.

Ко
д:

 9
60

40
-9

27

BG

СИЛНА ДОЗА

*  2 лв. от продажбата на продукта се даряват на LR Global Kids 
Fund. По този начин LR подкрепя проекти в помощ на деца в 
различни страни.

-26%

2 лв.
ДАРЕНИЕ*

ГРИЖА И РЕГЕНЕРАЦИЯ

Aloe Vera Защитаващ
крем с прополис

Богат крем за суха, нуждаеща се 
от подхранване кожа със 79% 
Алое Вера и екстракт от пчелен 
прополис. Укрепва кожната 
бариера и създава защитен филм 
върху кожата.

Aloe Vera
Защитаващ крем с прополис


