
АКЦИЯ ЗА КОМПЛЕКТИ
ПРЕЗ АВГУСТ



30046   

115,00 лв.
85,90 лв.

| 30046 | 85,90 лв. | 2 x 50 мл | 

Metropolitan 
Man 
| 30196

Racing 
| 30027 

Just 
Sport 
| 30000

Terminator 
| 30414

Jungle 
Man
| 30630

Ocean Sky 
| 30170



1 |

ЗА ВСЕКИ ПОВОД И 
НАСТРОЕНИЕ, ЗА ДЕНЯ 
И ЗА ВЕЧЕРТА – БЪДЕТЕ 
РАЗЛИЧНИ И ВЪЛНУВАЩИ 
ПРИ ВСЯКА ВАША ПОЯВА. 

КОМПЛЕКТ

МЪЖКИ АРОМАТИ:-25%

ОТ ДВА 
ПАРФЮМА ИЗБЕРЕТЕ ЛЮБИМИТЕ СИ 

ДВА ПАРФЮМА В ИЗГОДЕН 
ДВОЕН КОМПЛЕКТ!

Двоен комплект 
парфюми 
(свободен избор)

Комбинирайте по ваш 
избор два парфюма 
от колекцията ни от 
16 аромата за жени и 
за мъже.

Двоен комплект парфюми (свободен избор)
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Femme 
Noblesse
| 30372 

Shine by 
Night 
| 30610 

Shine 
by Day
| 30600

Heart & 
Soul 
| 3650

Pseudonym 
| 30386

Brilliant 
Look 
| 30095

Beautyqueen 
| 30134

Harem 
| 30404

Sensual 
Grace 
| 30150

Rockin‘ 
Romance 
| 3250

ДАМСКИ АРОМАТИ:

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



26115   

116,70 лв.
86,90 лв.

| 26115 | 86,90 лв. | 
| 26125 | 86,90 лв. | 



1 |
2 |

СИЛА И БАЛАНС

Feel your inner balance!

-25%

ЗА ТЯЛОТО И УМА

Изживейте хармония, почувствайте се безгрижни и балансирани.

HOPEFUL SOUL
Комплект

Потопете се в свят на хармония и 
вътрешен баланс. Насладете се на 
отпускащ душ и поглезете кожата си 
с подхранващия бутер крем за тяло. 
Ароматът на 100% натурални етерични 
масла от бергамот, роза, римска 
лайка и сандалово дърво действа 
хармонизиращо за благосъстоянието. 
Практичният рол-он със загряващ 
ефект стимулира сетивата и възвръща 
равновесието между тялото и ума.  

HOPEFUL SOUL Комплект
STRONG SOUL Комплект

Душ гел | 200 мл + Бутер крем за тяло | 200 мл + Рол-он | 10 мл
Душ гел | 200 мл + Крем за тяло | 200 мл + Рол-он | 10 мл



26125   

116,70 лв.
86,90 лв.
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*NOI = индекс за натурален произход според ISO 16128

Stay powerful!

-25%

За повече жизненост и бодър дух

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

100% НАТУРАЛНИ ЕТЕРИЧНИ 
МАСЛА

НАД 95% НАТУРАЛНИ 
СЪСТАВКИ В ПРОДУКТИТЕ 

ЗА ГРИЖА*

STRONG SOUL
Комплект

Заредете се с нови сили с 
витализиращия аромат на 100% 
натурални етерични масла от 
мента, евкалипт, мащерка и кедър. 
Използвайте активизиращия душ гел 
и подхранващия крем за тяло сутрин 
или след спорт. Рол-онът с уникален 
загряващ и охлаждащ комплекс 
освежава и отпуска напрежението 
винаги когато имате нужда. 



80271   

80284   

80272   

59,90 лв.

| 59,90 лв. | 6 x 60 г |



С вкус на ягода 
и йогурт

С вкус на хрупкав 
карамел

С вкус на нуга

С вкус на нуга 80271 | С вкус на ягода и йогурт 80284 | С вкус на хрупкав карамел 80272 

ИЗЦЯЛО 
ПО ВАШ ВКУС!
Шейковете, супите, мюслито и блокчетата Figu Active 
са вашите помощници за постигане на желаното тегло, 
като същевременно се наслаждавате от храната. 
Те ви помагат да отслабнете или да поддържате 
теглото си1 и ви снабдяват с балансирана 
комбинация от хранителни вещества, фибри и 
протеини.

"Made in Germany" 
е нашето обещание 

за качество, на което 
можете 100% да 

разчитате.

1 |

2 |

Figu Active Блокчета

Figu Active Блокчета

Figu Active Троен микс комплект (свободен избор)
| 96552 | 198,90 лв. | 3 x 450 - 512 g | 



266,70 лв.
198,90 лв.

96552   
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ПОРЪЧАЙТЕ 
ЛЮБИМИТЕ СИ

Шейкове

Шейкове Мюсли

Супи

Предложение за сервиране

1  Контрол на теглото: Заместването на две от ежедневните основни хранения в рамките на нискокалорична диета със заместител на хранения допринася за намаляване на телесното тегло. За да се 
постигне посоченото действие, трябва да се заместват две основни хранения на ден. Поддържане на теглото: Заместването на едно от ежедневните основни хранения в рамките на нискокалорична 
диета със заместител на хранения допринася за поддържането на теглото след намаляването му. За да се постигне посоченото действие, трябва да се замества едно основно хранене на ден.

2 Протеините допринасят за поддържането и увеличаването на мускулната маса.
 
* До изчерпване на количествата!

Само сега може 

да добавите 

в тройния 

комплект*

Лимитирано 

лятно издание

-25%

Figu Active 
Троен микс комплект (свободен избор)

Създайте желания от вас комплект от 
следните варианти:
Figu Active Шейкове: 
Ванилия, Шоколад, Ягода и банан, Манго 
или Latte-Macchiato
Figu Active Мюсли: 
Хрупкаво мюсли с червени боровинки 
Figu Active супи: 
Зеленчуци и къри India, Картофена 
Auberge или Доматена Mediterranée

ПРОДУКТИ 
В ИЗГОДЕН 
КОМПЛЕКТ

ВЕГЕТАРИАНСКИ

ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ 
НА ПРОТЕИНИ2

ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ 
НА ФИБРИ



80349   

169,80 лв.
125,90 лв.

| 80124 | 108,90 лв. |
| 80349 | 125,90 лв. |
| 80527 | 66,90 лв. | 2 x 150 мл | (22,30 лв. за 100 мл) | 

| (21,61 лв. за 100 г) | 
| (63,39 лв. за 100 г) | 

80124   

145,80 лв.
108,90 лв.





1 |
2 |
3 |

1 Магнезият в Pro Balance допринася за нормален енергиен метаболизъм и за поддържане на електролитния баланс.
2 EPA и DHA допринасят за нормална сърдечна функция. Затова е необходимо да се приемат минимум 250 мг EPA и DHA на ден.
* Хранителните добавки не са заместител на разнообразното и балансирано хранене и здравословния начин на живот.

В добра форма и баланс през 
лятото!

от устойчив 
риболов

-25%

-25%

БЕЗ ЛАКТОЗА ВЕГАН

Правилният алкално-киселинен 
баланс е предпоставка за добър 
метаболизъм и за поддържане на 
вътрешно равновесие в организма.1

Pro Balance 
Таблетки,
двоен комплект*

Подпомага алкално-
киселинния баланс.1

Super Omega 
Капсули,
двоен комплект*

Super Omega съдържа 
Омега-3 мастни киселини за 
поддържане на нормалната 
сърдечна функция.2

Pro Balance Таблетки, двоен комплект
Super Omega Капсули, двоен комплект
Vita Active Червени плодове, двоен комплект

2 x 360 таблетки / 252 г
2 x 60 капсули / 99,3 г



80527   

89,80 лв.
66,90 лв.
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ЦЯЛАТА СИЛА НА ВИТАМИНИТЕ

Подкрепа с витамини
Вкусен компактен 
концентрат от 21 вида 
плодове и зеленчуци. 
Снабдява организма 
с 10 витамина с една 
чаена лъжичка на ден. 
Вкусен е и с мюсли, 
извара, кисело мляко 
или сладолед.

-25%

БЕЗ ИЗКУСТВЕНИ 
ОЦВЕТИТЕЛИ

В ДВОЕН КОМПЛЕКТ

Vita Active 
Червени плодове,
двоен комплект*

С 21 вида плодове и 
зеленчуци и 10 важни 
витамина за ежедневното 
снабдяване на организма. 



| 96538 | 182,90 лв. | 2 x 1000 мл | 

| 96539 | 182,90 лв. | 2 x 1000 мл | 

| 96542 | 204,90 лв. | 2 x 1000 мл | 

| 96541 | 204,90 лв. | 2 x 1000 мл | 

| 96540 | 204,90 лв. | 2 x 1000 мл | 

| 96543 | 204,90 лв. | 2 x 1000 мл |  

197,70 лв.
182,90 лв.

96539   



1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

ЮБИЛЕЙ НА НАШИТЕ 
ALOE VERA ГЕЛОВЕ ЗА ПИЕНЕ!
ХАЙДЕ ДА ПРАЗНУВАМЕ!
За 20-годишния юбилей на Aloe Vera имаме 
специално предложение за Aloe Vera Геловете 
за пиене. Комплектът включва две бутилки гел 
и юбилейна кутия с бутилка гел и стъклена чаша 
Aloe Vera като подарък. Не пропускайте да вземете 
лимитираното юбилейно издание – до изчерпване 
на наличностите.

Юбилеен комплект 
Peach Flavour*

Специалистът за 
грижа за фигурата1

Юбилеен комплект Traditional Honey 

Юбилеен комплект Peach Flavour 

Юбилеен комплект Immune Plus 

Юбилеен комплект Active Freedom 

Юбилеен комплект Intense Sivera 

Юбилеен комплект Açaí Pro Summer 

+ юбилейна кутия с 1  бутилка x 1000 мл + подарък стъклена чаша 

+ юбилейна кутия с 1  бутилка x 1000 мл + подарък стъклена чаша
 
+ юбилейна кутия с 1  бутилка x 1000 мл + подарък стъклена чаша
 
+ юбилейна кутия с 1  бутилка x 1000 мл + подарък стъклена чаша
 
+ юбилейна кутия с 1  бутилка x 1000 мл + подарък стъклена чаша

+ юбилейна кутия с 1  бутилка x 1000 мл + подарък стъклена чаша
 



197,70 лв.
182,90 лв.

96538   

224,70 лв.
204,90 лв.

96542   

224,70 лв.
204,90 лв.

96541   

224,70 лв.
204,90 лв.

96540   

224,70 лв.
204,90 лв.

96543   

11LR WORLD  08.2022



   

2 бутилки Traditional Honey и 

юбилейна кутия с бутилка и 

подарък стъклена чаша

1  Витамин C допринася за нормална функция на имунната система и за нормален енергиен метаболизъм. 2  Витамин C допринася за нормален енергиен метаболизъм. 3  Витамин C, цинкът и селенът 
допринасят за нормална функция на имунната система. Цинкът има функция при клетъчното делене. 4 Витамин C допринася за нормалното изграждане на колаген за нормална функция на костите 
и на ставния хрущял. 5  Витамин C повишава усвояването на желязо и допринася за нормалното изграждане на колаген за нормална функция на кръвоносните съдове. 6  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. 7  Цинкът, витамин C и 
медта допринасят за нормална функция на имунната система. 8  Витамин C допринася за защита на клетките от оксидативен стрес. 9  Витамин С допринася за нормален метаболизъм на витамин А. 
Магнезият допринася за електролитния баланс. 10  Витамин C повишава усвояването на желязо.
* Хранителните добавки не са заместител на разнообразното и балансирано хранене и здравословния начин на живот.

Лимитирано
Юбилеен 
комплект
Traditional Honey*

Специалистът за общото 
благосъстояние1,10

Юбилеен комплект
Immune Plus*

Специалистът за 
имунната система3

Юбилеен комплект
Active Freedom*

Специалистът за 
двигателния апарат2,4

Юбилеен комплект 
Intense Sivera*

Специалистът за 
жизнеността5,8

Юбилеен комплект
Açaí Pro Summer*

Специалистът за 
слънчевите дни6,7,9



25004   

86,80 лв.
63,50 лв.

| 25004 | 63,50 лв. | 
| 25131 | 54,90 лв. | 



1 |
2 |

СИЛНО ДУО ЗА

С LR MICROSILVER PLUS 
ВИРУСИТЕ И БАКТЕРИИТЕ 
НЯМАТ НИКАКЪВ ШАНС!

-26%

ЧИСТОТА, ХИГИЕНА 
И ЗАЩИТА

ТАЙНАТА НА СЕРИЯТА ЗА 
ФУНКЦИОНАЛНА ГРИЖА 
Е АНТИБАКТЕРИАЛНАТА И 
АНТИВИРУСНА СЪСТАВКА 
MICROSILVER BGTM.

Microsilver Plus 
Комплект за лице

Системата за грижа за лицето премахва 
замърсяванията и бактериите, помага 
срещу раздразненията и за дългосрочно 
усъвършенстване на вида на кожата.  

Microsilver Plus Комплект за лице
Microsilver Plus Комплект за грижа за зъбите

Измиващ крем | 150 мл + Крем за лице | 50 мл 
Вода за уста | 300 мл + Паста за зъби | 75 мл



25131   

71,40 лв.
54,90 лв.
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БАЛАНС ЗА ЗЪБИТЕ И ВЕНЦИТЕ:
Иновативната Вода за уста за 
хигиена и защита с помощта на 
антибактериалната и антивирусна 
съставка MicroSilver BG™ се грижи за 
здрав микробиом на устната кухина. 
С незабавен и дългосрочен ефект: 
траен подобен на мрежа защитен филм 
предпазва до 12 часа.

СТЪПКА 1: 
Почистете зъбите 
с Пастата за зъби 
Microsilver.

СТЪПКА 2: 
Изплакнете устната 
кухина с Водата за 
уста Microsilver.

1 LR MICROSILVER PLUS Паста за зъби: Патент №: DE 10 2010 063 720.
* Важи само за Водата за уста

ПАТЕНТОВАН 
ПРОДУКТ1

-23%

Всички продукти MICROSILVER 
PLUS съдържат антибактериален и 
антивирусен MICROSILVER BGTM

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

ПРЕПОРЪЧАНА ОТ 
ЗЪБОЛЕКАРИ*

Microsilver Plus 
Комплект за грижа за зъбите

Системата за грижа за 
устната кухина премахва 
микроорганизмите и 
предлага иновативна 
защита за здрави зъби 
и венци и балансирана 
устна флора. 

Измиващ крем | 150 мл + Крем за лице | 50 мл 
Вода за уста | 300 мл + Паста за зъби | 75 мл



28469   

136,50 лв.
99,90 лв.

| 28469 | 99,90 лв. | 

| 27004 | 94,90 лв. | 



1 |

2 |

ДОБРЕ ПОДДЪРЖАНА КОЖА 
И ГЪСТА КОСА СА ЕДНИ ОТ 
ПЪРВИТЕ ЖЕЛАНИЯ НА 
МЪЖЕТЕ, СВЪРЗАНИ 
С ВЪНШНИЯ ВИД. 

-26%

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

ПРЕДЛАГАМЕ ВИ ДВА ОСНОВНИ 
КОМПЛЕКТА ЗА ГРИЖА ЗА 
МЪЖЕТЕ, КОИТО СЕГА СА НА 
ОЩЕ ПО-ДОБРИ ЦЕНИ. 

Platinum 
Комплект за грижа за мъже

Лесна и ефективна аnti-
аging грижа за мъже с 
Експресно охлаждащ 
околоочен крем и Крем 
против стареене в 
изгоден комплект. 

Platinum Комплект за грижа за мъже

L-Recapin Комплект
Експресно охлаждащ околоочен крем | 30 мл + Крем против стареене | 50 мл

L-Recapin Шампоан | 200 мл + L-Recapin Тоник | 200 мл



27004   

138,80 лв.
94,90 лв.
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ЗА МЪЖЕТЕ:

*  Тоникът е тестван от 20 мъже на възраст от 21 до 
60 г. в изследване на DermaTronnier за период от 
4 месеца през 2005 г. 76% от тествалите продукта 
потвърждават подобряване в обема на косата. 76% 
потвърждават ефикасността на продукта.

Информация:
Апигенин стимулира 
кръвоснабдяването 
на корените на 
косата, а Biotinyl-
GHK подпомага 
закрепването им. 
Олеанолова киселина 
от листата на маслина 
намалява увреждането 
на корените на косата.

-31%

ГРИЖА ЗА 
КОЖАТА И 
ЗА КОСАТА

L-Recapin Комплект

Специална грижа за мъже 
при преждевременен 
наследствен косопад. 
Оптимален резултат се 
постига при редовна и 
продължителна употреба 
на шампоана и тоника*.



20318   

68,70 лв.
48,90 лв.



НЕЖНА ГРИЖА 
С АЛОЕ ВЕРА

ПРЕПОРЪЧАНИ 
ОТ ПЕДИАТРИ И 

АКУШЕРИ

-28%

ЗА БЕБЕТА И ДЕЦА

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

Aloe Vera 
Комплект за грижа за бебета

Нежно почистване и натурална 
грижа за чувствителната бебешка 
кожа. С гел Алое Вера и ценни 
биорастителни екстракти. Без 
добавени парабени, минерални 
масла и парфюмни масла.



20330   

31,40 лв.
21,90 лв.

| 20318 | 48,90 лв. | 

| 20330 | 21,90 лв. | 
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1 |

2 |

Алое Вера има многостранно 
действие и е идеално за деликатната 
детска кожа заради свойствата си да 
регенерира, хидратира, успокоява и 
защитава. 

ЗА 
РАЗРЕСВАНЕ 

БЕЗ ДЪРПАНЕ!

Научно доказано 
щадящ зъбите 
продукт

-30%

Това е важно и за чувствителните млечни 
зъби. А и забавлението не бива да липсва. 

Aloe Vera 
Комплект за грижа за деца

Нежно почистване, грижа 
и забавление с душ гела с 
30% гел Алое Вера, пантенол 
и биоекстракт от праскова. 
Почистване и защита за детските 
зъбки с пастата с Алое Вера, 
ксилитол, калций и флуорид.

Aloe Vera Комплект за грижа за бебета
| Измиващ лосион и шампоан | 250 мл + Крем против подсичане | 100 мл + Крем за лице и тяло | 100 мл
Aloe Vera Комплект за грижа за деца
| 3в1 Душ гел, шампоан и балсам | 250 мл + Гел-паста за зъби | 50 мл



| 20707 | 99,90 лв. | 

| 20706 | 55,90 лв. | 

| 20763 | 58,90 лв. | 

20707   

138,70 лв.
99,90 лв.

20706   

78,90 лв.
55,90 лв.
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НАШИТЕ БЕСТСЕЛЪРИ ЗА 
КОСАТА, ТЯЛОТО И ЛИЦЕТО.

-29%

-27%

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

ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ ОТ ДОБРИ 
ОТСТЪПКИ ЗА ЛЮБИМИ 
ПРОДУКТИ ЗА ГРИЖА.

Aloe Vera 
Комплект за грижа за лицето

Цялостна грижа за 
лицето през деня и през 
нощта за сияйно красива 
кожа.

Aloe Vera 
Комплект за коса и тяло

Оптимална ежедневна 
грижа за цялото тяло. 
Високото съдържание 
на Алое Вера осигурява 
на кожата и косата 
необходимата доза 
хидратация и оставя 
усещане за свежест и 
мекота. 

Aloe Vera 
Комплект за грижа за лицето

| Дневен крем | 50 мл 
+ Нощен крем | 50 мл 
+ Околоочен крем | 15 мл

Aloe Vera 
Комплект за коса и тяло

| Шампоан за коса | 200 мл
+ Лосион за тяло | 200 мл 
+ Душ гел | 250 мл

Aloe Vera 
Nutri-Repair Система за 
грижа за косата

| Шампоан I 200 мл 
+ Балсам I 200 мл 
+ Маска за коса I 200 мл



20763   

81,30 лв.
58,90 лв.
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ПОВЕЧЕ БЛЯСЪК 
И МЕКОТА

*  При комбинирано приложение на шампоана, балсама и маската. Потвърдено чрез биофизични тествания на разресването на мокра коса и действието срещу накъсване в сравнение с неутрален 
шампоан, проведени от proDERM през януари 2018 г.

-27%

Aloe Vera Nutri-Repair 
Система за грижа за косата

Цялостната система за грижа 
за косата възвръща блясъка и 
мекотата на сухата и изтощена 
коса. Всеки продукт изпълнява 
определена задача, затова 
е най-добре шампоанът, 
балсамът и маската да се 
използват в комбинация. 
Резултатът е 3 пъти по-лесно 
разресване* и 90% по-малко 
накъсване* на косата.



28151   

27,00 лв.
22,50 лв.

| 28151 | 22,50 лв. | 2 x 125 мл | 
(9,00 лв. за 100 мл) | 

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

2 лв.
ДАРЕНИЕ*

-16%

ALOE VERA ГЕЛ ЗА 
ЗЪБИ В XXL ФОРМАТ

Aloe Vera Гел за зъби XXL, 
двоен комплект

Празнуваме юбилея на Aloe 
Vera със специална XXL 
опаковка на гела за зъби. 
През август може да вземете 
и двоен комплект. Идеално 
за цялото семейство! 

Aloe Vera Гел за зъби XXL, 
двоен комплект


