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СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,
От години следваме една визия: бихме искали 
всички хора да могат здрави, жизнени и успешни да 
достигнат до дълбока старост и да продължават да се 
чувстват млади. Разбира се, това е мечта, но работим 
упорито, за да се доближим възможно най-много до 
осъществяването й. Затова разработваме иновативни, 
насочени към потребностите на хората продуктови 
концепции за здравето и красотата, както и за повече 
възможности за личен и финансов успех.

НАШАТА ЦЕЛ: MORE QUALITY 
FOR YOUR LIFE. ПОСТОЯННО 
ПО-ВИСОКО КАЧЕСТВО НА 
ЖИВОТА ЗА ВСЕКИ.

* С регистрация за патент в Германия. Патент №: DE 10 2022 200 747.6

Да останем по-дълго млади – през тази година се 
приближаваме още повече до изпълнението на тази 
цел. С гордост Ви представяме нашия нов LR ZEITGARD 
Cosmetic Device. Това е иновативен уред 4в1, с който 
козметичното студио идва направо в дома Ви и с който 
правим огромен скок в професионалната козметична 
грижа. Иновативното при уреда е, че в зависимост от 
използваната приставка той променя технологията, която е 
необходима. Козметичният уред* е с регистрация за патент 

и заедно с новите формули на продуктите 
за грижа помага за това активните 
съставки да проникнат по-дълбоко в 
кожата и доказано по-добре да разгърнат 
действието си. Това потвърждава и 
нашият експерт д-р Герит Шлипе. Вижте 
повече от стр. 86.

От години ние предлагаме на нашите 
сътрудници и шанса да изградят живота, 

който искат, и да бъдат успешни, като изберат LR като 
основна професионална кариера или допълнителна 
дейност. Независимата бизнес дейност в LR позволява на 
много хора да постигнат по-голяма финансова свобода, 
а заедно с това постепенно и по-високо качество на 
живот. Ние не инвестираме в скъпи рекламни кампании, 
а в бъдещето на нашите сътрудници. Даваме на всеки 
възможността сам да определя работното си време и да 
стане част от успешен международен екип. За постигането 
на тази визия всички служители и сътрудници на LR 
работят всеки ден с голяма страст.

Поздрави,

Д-р Андреас Лаабс
CEO

От 20 години високото качество и уникалното 
действие на Алое Вера спечелват нашите сътрудници 
и клиенти по целия свят и пишат истинска история на 
успеха.

С нашите иновативни продуктови решения, които 
допринасят за това все повече хора да се грижат по-
осъзнато за здравето си, ние сме в крак с актуалните 
тенденции. Превъзходна роля тук за нас играе силата 
на природата в съчетание с най-новите научни 
достижения.



ИЗБРАНИ 
СЪСТАВКИ

Винаги избираме съставките 
на нашите продукти на базата 
на най-новите научни открития 
и само когато отговарят на 
най-доброто качество. В 
областта на продуктите за 
красота и грижа например не 
използваме микропластмаса, 
парабени и минерални масла. 

ДОКАЗАНО 
КАЧЕСТВО

Нашите продукти отговарят 
на много високи стандарти 
за качество. Спазването 
на тези стандарти се следи 
от непрекъснат вътрешен 
контрол, а също така се 
проверява и сертифицира 
от независими престижни 
институти. SGS INSTITUT 
FRESENIUS например 
потвърждава постоянно 
високото качество на Aloe 
Vera Геловете за пиене.

„Made in Germany“ навсякъде 
по света е символ за най-
високо качество и наред с 
това за високи изисквания 
към продуктите ни. Нашите 
клиенти могат да разчитат 
на това! За да ви предложим 
100% прозрачност, 
всички продукти, които се 
произвеждат директно в 
Германия, са означени с 
логото ни „Made in Germany“.

КАЧЕСТВО НА 
НАЙ-ВИСОКО НИВО

УСТОЙЧИВИ 
ОПАКОВКИ

За почти всички картонени 
кутии на продуктите 
използваме сертифицирана 
FSC хартия. Все повече 
бутилки и бурканчета се 
състоят от рециклирана 
пластмаса. Един от нашите 
любими продукти – Aloe Vera 
Пастата за зъби – е в тубичка 
от устойчива пластмаса, 
произведена на растителна 
основа.  

LR ОЗНАЧАВА 
ПОВЕЧЕ…
More Quality for your Life: Следвайки това мото, ние предлагаме на 
своите клиенти висококачествени натурални продукти със силата 
на природата и разработени в съответствие с най-новите научни 
достижения. „More Quality” означава много повече от продуктово 
качество. Това означава да поемаме постоянна отговорност – 
към нашите служители, към нашите сътрудници, към нашите 
доставчици, към нашите региони и към природата.
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ШАНС ЗА ДЕЦАТА

Подкрепата за деца и 
младежи в неравностойно 
положение е важна мисия за 
нас. Предоставянето на равни 
шансове за образование 
на всички тях е ключова 
предпоставка за по-добро 
бъдеще. Затова преди повече 
от 10 години създадохме 
LR Global Kids Fund, който 
подпомага местни инициативи 
във вече 17 страни в Европа.
Вижте повече на www.lrgkf.com

С ГРИЖА ЗА 
ПРИРОДАТА И 
ЖИВОТНИТЕ

За нас е важно да използваме 
методи, щадящи околната 
среда. Така например 
растенията Алое Вера за 
нашите Гелове за пиене 
се отглеждат изцяло 
без изкуствени торове и 
пестициди. Освен това при 
разработването на нашите 
продукти за здраве и красота 
не се извършват тестове върху 
животни.

ДЕЙНОСТ С 
ОБЩЕСТВЕНА 
ПОЛЗА

Ние ви предлагаме 
възможност за независима 
бизнес дейност. Независимо 
с какво сте се занимавали 
досега, с наша помощ имате 
шанса да вземете живота 
си в свои ръце и да бъдете 
успешни. Да имате повече 
финансова свобода, която 
отговоря на личните ви 
представи и планове. Да се 
радвате на по-високо качество 
на живот според вашите 
индивидуални потребности. 
Можете да изберете LR като 
ваша основна професионална 
кариера или допълнителна 
дейност. Ние не инвестираме 
в скъпи рекламни кампании, а 
във вас!

МОДЕРНО 
ПРОИЗВОДСТВО

С нашата модерна 
производствена база за 
Алое Вера утвърждаваме 
претенцията си „Made in 
Ahlen“ и с иновативния си 
високотехнологичен машинен 
парк поставяме стандарти в 
Европа.
По този начин не само 
пестим ценни ресурси 
за транспортиране и 
подобряваме въглеродния си 
отпечатък, но и намаляваме 
екологичното отражение на 
целия производствен процес.

ПРЕПОРЪЧАНО ОТ ЕКСПЕРТИ
Д-р Вернер Фос, 
основател и 
ръководител на 
Dermatest GmbH 
потвърждава: 
„Асортиментът 
на LR предлага 
оптималната ежедневна 
грижа за всяка потребност 
на кожата със съставки 
с най-високо качество и 
най-модерни формули.“

„Качествената 
грижа е основата 
за сияйно 
красивата кожа“, 
смята д-р мед. 
Герит Шлипе, 
специалист по 
дерматология и венерология, 
която от 25 години се 
занимава с практическа и 
теоретична козметология. 
„Продуктите на LR носят 
професионалната козметика 
у дома. Те са целенасочено 
съобразени с възрастовите и 
индивидуалните потребности 
на кожата.“

„Нашето тяло 
е нашият 
капитал. Трябва 
да се грижим 
за него – 
съчетанието 
на фитнес и 
хранене е ключово тук. 
Освен това е важно да 
намерим баланс между 
физическа активност и 
възстановяване“, смята 
д-р Матиас Манке, 
спортен експерт и научен 
консултант в олимпийския 
център Бохум-Ватеншайд.

„Освен с 
продукти за 
специфичните 
потребности 
LR ви подкрепя 
и с научно 
обосновани 
експертни съвети за 
храненето, физическата 
активност и начина на 
живот.“, казва д-р Свен 
Верхан, независим 
експерт по хранене.



СЪДЪРЖАНИЕ

FEEL THE SOUL OF NATURE

100% натурални етерични масла носят 
хармония между природата, тялото и душата.

БАЗОВА ПОДКРЕПА

ВАШИЯТ ЖИВОТ. ВАШИЯТ ТАКТ. ВАШЕТО 
БЛАГОСЪСТОЯНИЕ.

Иновативни решения за благосъстоянието, 
разработени на базата на най-новите 
достижения на науката и на най-доброто от 
природата. 

10 | LR LIFETAKT
ПО-ВИСОКО. ПО-ДАЛЕЧЕ. ПО-СИЛНО. 
LR:GO. НАДМИНИ СЕБЕ СИ.

Цялостна система за спорт за повишаване 
на възможностите, за ефективни резултати от 
тренировката и за възстановяване на тялото.

46 | LR:GO 52 | LR SOUL OF NATURE

СИСТЕМА ЗА СПОРТ ЕТЕРИЧНИ МАСЛА

АРОМА СЕРИИAloe Vera Гелове за пиене

Комплекси от вещества

СПЕЦИАЛНА ПОДКРЕПА

Работоспособност и енергия

Почивка

Сърдечно-съдова система

Чревен тракт и храносмилане

Хормонален баланс

Кости, стави и мускули

ПОДСИЛВАЩА ПОДКРЕПА

Имунна система и баланс

КРАСОТА ОТВЪТРЕ

Beauty Elixir & Men´s Shot

ФИГУРА И ОТСЛАБВАНЕ

Body Mission

PRE Performance Gel 

INTRA Performance Powder 

POST Performance Shakes

Relaxed Soul

Hopeful Soul

Cheerful Soul

Strong Soul
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Пленителни аромати, които правят 
ежедневието по-вълшебно.

Ексклузивни аромати на дизайнера Гуидо 
Мария Кречмер, на холивудската звезда Брус 
Уилис и съпругата му Ема Хеминг-Уилис.

Ароматните класики на LR за всеки 
повод и вкус.

ВАШИЯТ ПЪТ КЪМ ЕСТЕСТВЕНО 
КРАСИВАТА И ПОДХРАНЕНА КОЖА.

Хидратираща грижа със силата на Алое Вера 
за цялото семейство.

Съдържание

ЗА НЕПРЕХОДНО КРАСИВА КОЖА

Професионален аnti-аge мениджмънт за 
приложение вкъщи.

Решения за функционална грижа за 
специални потребности.

Специални продукти за по-гъста коса за мъжете.

62 | LR ALOE VIA 86 | LR ZEITGARD 114 | LR ПАРФЮМИ НА ЗВЕЗДИ

СПЕЦИАЛНА ГРИЖА

ПОЧИСТВАНЕ И ГРИЖА 
ЗА ЛИЦЕТО

ПОЧИСТВАНЕ И ГРИЖА 
ЗА ТЯЛОТО

ГРИЖА ЗА УСТНИТЕ, 
ЗЪБИТЕ И КОСАТА

ГРИЖА ЗА МЪЖЕ

ГРИЖА ЗА БЕБЕТА И 
ДЕЦА

СЛЪНЦЕЗАЩИТА

CBD ГРИЖА

ДАМСКИ АРОМАТИ

МЪЖКИ АРОМАТИ

118 | LR ЛАЙФСТАЙЛ ПАРФЮМИ

ДАМСКИ АРОМАТИ

МЪЖКИ АРОМАТИ

122 | LR CLASSICS

ДАМСКИ АРОМАТИ

МЪЖКИ АРОМАТИ

104 |  LR MICROSILVER PLUS

ГРИЖА ЗА ЛИЦЕТО

ГРИЖА ЗА УСТНАТА КУХИНА

ГРИЖА ЗА ТЯЛОТО

110 | LR L-RECAPIN

64 |
68 |
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80 |
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100 |
102 |

106 |
107 |
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114 |
124 |
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128 |
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УРЕД

ПОЧИСТВАНЕ

СИСТЕМА

ЕЖЕДНЕВНА ГРИЖА

СПЕЦИАЛНА ГРИЖА

СПЕЦИАЛНА ГРИЖА И 

ПРОДУКТИ ЗА КРАСОТА
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Ако в напрегнатото ежедневие често ви липсва време да се 
храните здравословно, нашите продукти могат да бъдат добра 
възможност за здравословно допълнение към начина ви на живот.

Продуктите ни за хранене подпомагат общото благосъстояние и 
също така предлагат силна подкрепа по отношение на външния 
вид, управлението на теглото и спорта. 

ПО-ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ

СИЛНИ МАРКИ ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН 
И БАЛАНСИРАН ЖИВОТ

LR LIFETAKT LR:GO

ЗА ПОВЕЧЕ БЛАГОСЪСТОЯНИЕ

•   БАЗОВА ПОДКРЕПА
•   СПЕЦИАЛНА ПОДКРЕПА
•   ПОДСИЛВАЩА ПОДКРЕПА
•   КРАСОТА ОТВЪТРЕ
•   ФИГУРА И ОТСЛАБВАНЕ

•   СИСТЕМА ЗА СПОРТ



Вашият живот.
Вашият такт.
Вашето благосъстояние.

При съвременния начин на живот организмът ни всеки ден трябва да се 
справя с много предизвикателства и понякога балансът му може да се наруши.

LR LIFETAKT е цялостна концепция, която ви предлага разнообразие от 
първокласни продукти, които ви подкрепят индивидуално и целенасочено във 
всеки етап от живота.

ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН И БАЛАНСИРАН ЖИВОТ

ПО-ВИСОКО ПРОДУКТОВО КАЧЕСТВО.
ПО-ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ.

ПОВЕЧЕ ПРИРОДА.
ПОВЕЧЕ НАУКА.

ПО-ГОЛЯМО ПРОДУКТОВО РАЗНООБРАЗИЕ.
ПО-ГОЛЯМА ИНДИВИДУАЛНОСТ.

LR LIFETAKT включва продукти с доказано и постоянно високо 
качество. Това се потвърждава и от реномирани независими 
институти като SGS INSTITUT FRESENIUS.

LR LIFETAKT предлага иновативни продуктови решения за 
благосъстоянието, съобразени с индивидуалните потребности. 
За вашите лични изисквания. Във всеки етап от живота.

LR LIFETAKT съчетава най-новите достижения на науката 
с най-доброто от природата. Така създаваме продукти с 
изключителна ефективност, които допринасят за 
повишаване на личното благосъстояние.
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Фигура и отслабване
Стъпка по стъпка към желаното тегло. 
Отслабване с наслада. 

Красота отвътре
Грижа за красотата на жените и на мъжете с 
най-доброто от науката и природата.

Подсилваща подкрепа
Цялостна грижа за имунната система – по 
всяко време от годината.
•   Имунна система и баланс

Хранителните добавки не са заместител на разнообразното и балансирано хранене и здравословния начин на живот.

С LR LIFETAKT се справяте с предизвикателствата на 
ежедневието. Нашият разнообразен асортимент от продукти 
за подпомагане на храненето ви предлага многобройни 
решения, съобразени с индивидуалните ви потребности, 
които подкрепят здравето и работоспособността ви. Имаме 
продукти за базово снабдяване с вещества, за специална 
подкрепа и за укрепване и подсилване на организма. Така 
може да изберете необходимите решения на база на вашите 
потребности.

Ежедневно снабдяване с базови хранителни 
вещества за вашето здраве.
•   Aloe Vera Гелове за пиене
•   Комплекси от вещества

Базова подкрепа

Индивидуална подкрепа с хранителни 
вещества в зависимост от личните 
потребности.
•   Работоспособност и енергия
•   Почивка
•   Сърдечно-съдова система
•   Чревен тракт и храносмилане
•   Хормонален баланс
•   Кости, стави и мускули

Специална подкрепа

Хранене 
според вашите 
потребности 



Aloe Vera Гелове за пиене – многостранен талант

+ ВИТАМИН C+ ЦИНК+ ЛИМОН+ ДЖИНДЖИФИЛ+ МЕД+ СЕЛЕН

Aloe Vera Гелът за пиене от LR ви позволява да се наслаждавате 
пълноценно на живота, като ви снабдява с хранителни вещества, 
защитава, регенерира и подкрепя организма и благосъстоянието ви.1–4

LR Aloe Vera Геловете за пиене са истински специалисти за здравето благодарение и на добавените 
съставки с научно доказано действие, които ви подкрепят в различните фази от живота.

Алое Вера

Съставки с научно доказано 
действие и есенции от природата

ЕЛИКСИРЪТ НА ЖИВОТА

Aloe Vera 
Гел за пиене

•    ЗА ПОДКРЕПА НА МЕТАБОЛИЗМА: Aloe Vera Гелът за пиене 
стимулира метаболизма.1

•    ЗА ИМУННА ЗАЩИТА: Aloe Vera Гелът за пиене подкрепя 
имунната система.2

•    ЗА РЕГЕНЕРАЦИЯ: Aloe Vera Гелът за пиене подкрепя 
естествените процеси на регенерация в организма.3, 4

•    ЗА СНАБДЯВАНЕ С ЕНЕРГИЯ: Aloe Vera Гелът за пиене 
доставя вещества за повече енергия и жизненост.1, 3
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ДЪЛГОГОДИШЕН ЕКСПЕРТЕН ОПИТ

Качество и 
компетентност от LR
УНИКАЛНО КАЧЕСТВО

ПРЕВЪЗХОДЕН ВКУС

LR Aloe Vera Геловете за пиене са единствените отличени с 
печат от SGS INSTITUT FRESENIUS и от IASC за:

Експерти по Алое Вера от 20 години – „Made in Germany“
Една от най-модерните производствени бази за Алое Вера в Германия
Стандартизиран вътрешен контрол на качеството
Сътрудничество с реномирани експерти

С добавените натурални есенции и съставки се получават 
различните варианти на LR LIFETAKT Aloe Vera Геловете за 
пиене:

Високо продуктово качество – гел от сърцевината на листата на Алое Вера
Щадяща обработка
Високи стандарти на производство

Traditional Honey – 
с приятен натурален вкус на мед
Immune Plus – с лека, натурална острота на джинджифил
Peach Flavour – с плодов вкус на праскова
Intense Sivera – с натурален вкус на коприва
Active Freedom – с натурален портокалов вкус
Açaí Pro Summer – с плодово-свеж вкус на акай бери

Съдържащият се в LR Aloe Vera Геловете за пиене витамин C допринася за нормален енергиен метаболизъм.
Съдържащият се в LR Aloe Vera Геловете за пиене витамин C допринася за нормална функция на имунната система.
Съдържащият се в LR Aloe Vera Геловете за пиене витамин C допринася за намаляване на умората и отпадналостта.
Съдържащият се в LR Aloe Vera Геловете за пиене витамин C допринася за възстановяване на редуцираната форма на витамин Е.

Aloe Vera Геловете за 
пиене от LR LIFETAKT са 
включени в Kölner Liste® 
(Кьолнски списък), в който 
се публикуват продукти с 
минимален допинг риск.

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

За нас качеството e на първо 
място. От обработването на 
суровините до крайния продукт – 
в LR всичко подлежи на строг 
контрол. Това е потвърдено и от 
SGS INSTITUT FRESENIUS и 
сертификатите на IASC.
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НАЙ-ВИСОКО КАЧЕСТВО
Всеки от нашите Aloe Vera Гелове 
за пиене отговаря на най-високи 
изисквания за качество:

Специалистът за повече жизненост
Тройна сила за повече жизненост: 
подпомага кръвоносните съдове, 
снабдява с хранителни вещества и 
защитава от оксидативен стрес2,6,7

Специалистът за слънчевите дни
Тройна защита за цялата година: 
регулиран електролитен баланс, 
защита за кожата и имунна защита8,9,10

Специалистът за грижа за фигурата
Троен плюс за грижа за фигурата: 
лек, подпомагащ1 и ободряващ

Специалистът за благосъстоянието
Три основни елемента за 
здравето: снабдяване, защита и 
метаболизъм1,2,3

Специалистът за имунната система
Троен плюс за имунната система: 
укрепва имунните клетки, 
стимулира имунната система и 
защитава имунната функция4,5

СА ИСТИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Aloe Vera 
Геловете за пиене

Специалистът за свобода на 
движението
Тройна подкрепа за двигателния 
апарат: подвижност, стабилност и 
енергия1,11,12,13

Витамин C допринася за нормален енергиен метаболизъм.
Витамин C повишава усвояването на желязо.
Витамин C допринася за нормална функция на имунната система.
Витамин C, цинкът и селенът допринасят за нормална функция на имунната система.
Цинкът има функция при клетъчното делене.
Витамин C допринася за нормалното изграждане на колаген за нормална функция на кръвоносните съдове.
Витамин C допринася за защита на клетките от оксидативен стрес.
Магнезият допринася за електролитния баланс.
Цинкът допринася за поддържане на нормалното състояние на кожата. Медта и цинкът допринасят за защита на клетките от оксидативен стрес.
Цинкът, витамин С и медта допринасят за нормална функция на имунната система.
Витамин C допринася за намаляване на умората и отпадналостта.
Витамин C допринася за нормалното изграждане на колаген за нормална функция на ставния хрущял.
Витамин C допринася за нормалното изграждане на колаген за нормална функция на костите.



67,90 лв.

210,90 лв.
(70,30 лв. за 1000 мл)

77,50 лв.

188,50 лв.
(62,83 лв. за 1000 мл)

80743 | 3 x 1000 мл | 

81003 | 3 x 1000 мл | 

81000 | 1000 мл |

80700 | 1000 мл | 
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90 % 

85 % 
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3

4
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СПЕЦИАЛИСТЪТ ЗА 
БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО

1.  СНАБДЯВАНЕ: Доставя важни 
вещества и подпомага 
оползотворяването на хранителни 
вещества.1

2.  ЗАЩИТА: Подпомага имунната 
система.2

3.  МЕТАБОЛИЗЪМ: Подпомага 
енергийния метаболизъм.3

90% гел от сърцевината на Алое Вера
+ витамин C и мед 

Препоръчителен прием:
•   3 x 30 мл дневно

Aloe Vera Гел за пиене
Traditional Honey*

Aloe Vera Гел за пиене
Traditional Honey,
троен комплект

LR LIFETAKT | БАЗОВА ПОДКРЕПА | Aloe Vera Гелове за пиене

ЗА БЛАГОСЪСТОЯНИЕТОНаслада

* Хранителните добавки не са заместител на разнообразното и балансирано хранене и здравословния начин на живот.
 

С

АЛОЕ ВЕРА

С

АЛОЕ ВЕРА

Витамин C повишава усвояването на желязо.
Витамин C допринася за нормална функция на имунната система.
Витамин C допринася за нормален енергиен метаболизъм.
Витамин С, цинкът и селенът допринасят за нормална функция на имунната система.
Цинкът има функция при клетъчното делене.

СПЕЦИАЛИСТЪТ ЗА ИМУННАТА 
СИСТЕМА

1.  ПОДКРЕПА: Имунните клетки са 
подсилени.4

2.  СТИМУЛИРАНЕ: Имунната система е 
стимулирана. 4,5

3.  ЗАЩИТА: Подпомага се 
функционирането на имунната 
система.4

85% гел от сърцевината на листата на 
Алое Вера
+ витамин С, цинк и селен, както и 
джинджифил, лимон и мед

Препоръчителен прием:
•   3 x 30 мл дневно

Aloe Vera Гел за пиене
Immune Plus*

Aloe Vera Гел за пиене
Immune Plus,
троен комплект



77,50 лв.

210,90 лв.
(70,30 лв. за 1000 мл)

77,50 лв.

188,50 лв.
(62,83 лв. за 1000 мл)

67,90 лв.

80883 | 3 x 1000 мл | 

80850 | 1000 мл | 

80783 | 3 x 1000 мл | 

80750 | 1000 мл | 

98 % 

88 % 
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3

4

5
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* Хранителните добавки не са заместител на разнообразното и балансирано хранене и здравословния начин на живот.
 

ЗА ВСЕКИ ВКУСРазнообразие
С

АЛОЕ ВЕРА

С

АЛОЕ ВЕРА

Витамин C допринася за нормална функция на имунната система.
Витамин C допринася за нормален енергиен метаболизъм. 
Алое Вера съдържа естествена захар.
Витамин C допринася за нормален енергиен метаболизъм.
Витамин C допринася за нормалното изграждане на колаген за нормална функция на ставния хрущял.
Витамин C допринася за нормалното изграждане на колаген за нормална функция на костите.
Витамин C допринася за намаляване на умората и отпадналостта.

СПЕЦИАЛИСТЪТ ЗА ГРИЖА ЗА 
ФИГУРАТА

1.  ЛЕК: Без захар3, идеален за фигурата и 
здравословен1,2

2.  ПОДПОМАГАЩ: Подпомага 
енергийния метаболизъм.2

3.  ОБОДРЯВАЩ: Стимулира енергийния 
метаболизъм.2

98% гел от сърцевината на листата на 
Алое Вера
+ витамин C 

СПЕЦИАЛИСТЪТ ЗА СВОБОДА НА 
ДВИЖЕНИЕТО

1.  ПОДВИЖНОСТ: Подкрепя нормалната 
функция на ставния хрущял.5

2.  СТАБИЛНОСТ: Подкрепя нормалната 
функция на костите. 6

3.  ЕНЕРГИЯ: Подкрепя енергийния 
метаболизъм и помага за намаляване 
на умората.4,7

88% гел от сърцевината на листата на 
Алое Вера
+ витамин C, E, колаген, глюкозамин 
сулфат и хондроитин сулфат

Препоръчителен прием:
•   3 x 30 мл на ден
 

Aloe Vera Гел за пиене
Peach Flavour*

Aloe Vera Гел за пиене
Peach Flavour,
троен комплект

Препоръчителен прием:
•   3 x 30 мл на ден

Aloe Vera Гел за пиене
Active Freedom*

Aloe Vera Гел за пиене
Active Freedom,
троен комплект



210,90 лв.
(70,30 лв. за 100 мл)

77,50 лв.

210,90 лв.
(70,30 лв. за 1000 мл)

77,50 лв.

81103 | 3 x 1000 мл | 

81100 | 1000 мл | 

80823 | 3 x 1000 мл | 

80800 | 1000 мл | 
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90 % 

85 % 
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* Хранителните добавки не са заместител на разнообразното и балансирано хранене и здравословния начин на живот.
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С

АЛОЕ ВЕРА

С

АЛОЕ ВЕРА

Витамин C допринася за нормалното изграждане на колаген за нормална функция на кръвоносните съдове.
Витамин C повишава усвояването на желязо.
Витамин C допринася за защита на клетките от оксидативен стрес.
Витамин С допринася за нормален енергиен метаболизъм. Цинкът допринася за нормален метаболизъм на витамин А.  
Магнезият допринася за електролитния баланс.
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.
Цинкът, витамин C и медта допринасят за нормална функция на имунната система.

СПЕЦИАЛИСТЪТ ЗА ПОВЕЧЕ 
ЖИЗНЕНОСТ

1.  СТАБИЛИЗИРА: Подпомага 
нормалната функция на кръвоносните 
съдове.1

2.  СНАБДЯВА: Снабдява с витамин C и 
подпомага усвояването на желязо.2

3.  ЗАЩИТАВА: Защитава клетките от 
оксидативен стрес.³

90% гел от сърцевината на листата на 
Алое Вера
+ витамин C и екстракт от коприва

СПЕЦИАЛИСТЪТ ЗА СЛЪНЧЕВИТЕ 
ДНИ – ПРЕЗ ЦЯЛАТА ГОДИНА

1.  ЕЛЕКТРОЛИТЕН БАЛАНС: Грижи се за 
електролитния баланс и енергийния 
метаболизъм.4

2.  ЗАЩИТА НА КОЖАТА: Подпомага 
собствената защита на кожата и 
естествената пигментация на кожата.5

3.  ИМУННА ЗАЩИТА: Подпомага 
защитните сили на организма.6

85% гел от сърцевината на листата на 
Алое Вера
+ витамин C, цинк, магнезий и мед 
(микроелемент), както и акай, касис, 
горски плодове и мед

Препоръчителен прием:
•   3 x 30 мл дневно
 

Aloe Vera Гел за пиене
Intense Sivera*

Aloe Vera Гел за пиене
Intense Sivera,
троен комплект

Препоръчителен прием:
•   3 x 30 мл дневно
 

Aloe Vera Гел за пиене
Açaí Pro Summer*

Aloe Vera Гел за пиене
Açaí Pro Summer,
троен комплект

НАЙ-ВИСОКО КАЧЕСТВО
Всеки от нашите Aloe Vera Гелове 
за пиене отговаря на най-високи 
изисквания за качество:



КОЛКОТО ПО-ПЪСТРО, ТОЛКОВА ПО-ЗДРАВОСЛОВНО

Разнообразно хранене

Есенциални мастни киселини – 
важни за тялото и ума

Полезна информация: Хранителните вещества – основа за здравето

Тялото ни не може да функционира без хранителни 
вещества. Те ни осигуряват енергия и изграждат основата 
за здравето и благосъстоянието ни. Когато става въпрос 
за правилното хранене, е важно да има разнообразие. 
Следвайте принципа: Колкото по-пъстро, толкова по-

здравословно. Редовно консумирайте най-различни 
плодове и зеленчуци. В зависимост от цвета си плодовете 
и зеленчуците съдържат различни вещества, чието 
комбиниране допринася за балансирано хранене.

зелена 
салата

чушки

домати

ябълки

банани

картофи

спанак

горски 
плодове

Идеалното съотношение на 
киселинни и алкални храни:Алкално-

киселинен 
баланс – всичко 
зависи от 
равновесието
Еднообразното хранене, 
стресът и липсата на 
движение могат да нарушат 
равновесието на алкално-
киселинния баланс. Повишава 
се окисляването на организма 
и това оказва неблагоприятен 
ефект върху благосъстоянието. 
Разнообразното хранене с 
много алкални храни, както и 
балансираният начин на живот 
помагат за правилен алкално-
киселинен баланс.

месо

колбаси

риба

сирене

млечни 
продукти

хляб

макаронени 
изделия

шоколад

20 %
КИСЕЛИННИ

80 %
АЛКАЛНИ

Омега-3 мастните киселини, като и Омега-6 мастните 
киселини спадат към полиненаситените мастни киселини и 
са жизненонеобходими. В тялото ни освен всичко друго те 
са и компонент на клетъчните мембрани. Те помагат за това 
мембраните да останат пропускливи и гъвкави и клетките 
да могат да функционират оптимално. Голяма част от мозъка 
се състои от мазнини. Полиненаситената докозахексаенова 
киселина например е най-важната мастна киселина за мозъка. 
Особено богати на тези полезни мастни киселини са мазните 
морски риби, ядките и семената.

Зелени: витамини, минерали

Червени: калций, калий, магнезий

Жълти/оранжеви: витамин C

Сини/лилави: антиоксиданти



46,50 лв.
(31,00 лв. за 100 мл)

75,50 лв.
(29,96 лв. за 100 г)

87,50 лв.
(88,12 лв. за 100 г)

80102 | 

80338 | 

80301 | 150 мл | 
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БЕЗ ИЗКУСТВЕНИ 
ОЦВЕТИТЕЛИ

От устойчив 
риболов

ЗА ЗДРАВЕТООснова
LR LIFETAKT | БАЗОВА ПОДКРЕПА | Комплекси от вещества

СНАБДЯВАНЕ С ВИТАМИНИ

•    Ценна комбинация от витамини и 
растителни вещества

•    10 витамина само с една чаена 
лъжичка на ден: B1, B2, B3, B5, B6, 
B7, B9, B12, D, E

•    От 21 вида натурални плодови и 
зеленчукови концентрата

•    Широкообхватни положителни ефекти 
за тялото и здравето¹

ЕКСПЕРТЪТ ЗА ЗДРАВЕТО НА 
СЪРЦЕТО

•    Подпомага функциите на сърцето2 и 
мозъка3 и поддържането на 
нормалното зрение4

•    Ценна комбинация от Омега-3 
мастните киселини EPA и DHA и 
бета-глюкан

•    С общо 1260 mg Омега-3 мастни 
киселини – от които 630 mg EPA и 
420 mg DHA

ЗА ПРАВИЛЕН АЛКАЛНО-
КИСЕЛИНЕН БАЛАНС

•   Нормализира алкално-киселинния 
баланс5

•    Специално съчетание от минерали и 
микроелементи като магнезий, 
калций, мед, хром и др.

•   С ценна комбинация от цитрати и 
карбонати

БЕЗ ЛАКТОЗА ВЕГАН

Препоръчителен прием:
•   1 x 5 мл дневно (1 ч.л.)
 

Vita Active Червени плодове*

Препоръчителен прием:
•   3 x 1 капсула дневно
 

Super Omega Капсули*

Препоръчителен прием:
•   3 x 4 таблетки дневно

Pro Balance Таблетки*

* Хранителните добавки не са заместител на разнообразното и балансирано хранене и здравословния начин на живот. 

Тиаминът и витамин B12 се грижат за нормален енергиен метаболизъм и за нормална психическа функция.  
Тиаминът допринася за нормална функция на нервната система и за нормална сърдечна функция. Витамин D и витамин B6 допринасят за нормална функция на имунната система.
EPA и DHA допринасят за нормална сърдечна функция. Затова е необходимо да се приемат минимум 250 мг EPA и DHA на ден.
DHA допринася за поддържането на нормална мозъчна функция.
DHA допринася за поддържането на нормално зрение.
Магнезият в Pro Balance допринася за нормален енергиен метаболизъм и за поддържане на електролитния баланс.

60 капсули / 99,3 г

360 таблетки / 252 г



Полезна информация: Работоспособност и енергия

Тялото ни разполага със собствени механизми за защита. Но когато те не са 
достатъчни, възниква оксидативен стрес – нарушено равновесие между свободни 
радикали и антиоксиданти.

СВОБОДНИ РАДИКАЛИ

АНТИОКСИДАНТИ

Какво е оксидативен стрес? Намаляване 
на стреса

Изображение: Пример за оксидативен стрес при клетка Изображение: Пример за оксидативен стрес при ябълка

Оксидативен стрес 
при ябълка

Ябълка с 
антиоксиданти 
(например лимонов 
сок)

Клетка, подложена 
на оксидативен 
стрес

Свободни радикали 
атакуват клетката

Нормална клетка

ОКСИДАТИВЕН СТРЕС

АНТИОКСИДАНТИ

Ефективността изисква

•   Биоактивни растителни 
вещества

•   Витамини (например A, C, E)
•   Собствени ензими на организма
•   Микроелементи (например 

селен)

•   Възпаления
•   Стрес
•   Тютюнопушене
•   Метаболизъм
•   Медикаменти

положителна енергия

За да противодействате на 
оксидативния стрес, е важно 
да се храните разнообразно и 
балансирано, за да приемате 
достатъчно антиоксиданти. 
Сред най-известните 
антиоксиданти са витамините 
A, C и E. Много други вещества 
в храната – например 
микроелементът селен – 
също имат антиоксидантно 
действие. Вторичните 
растителни вещества като 
липоева киселина, ликопен, 
лутеин, флавоноиди или 
коензим Q10 също могат 
да помогнат за защита на 
организма от оксидативен 
стрес.

СВОБОДНИ РАДИКАЛИ
Тези неутрализатори на свободните 
радикали служат като защитни вещества за 
клетките на тялото. Те могат да балансират 
увреждането на клетъчни структури и да 
намаляват оксидативния стрес.

Свободните радикали се образуват в 
организма при естествените метаболитни 
процеси или под външно въздействие 
като например нездравословно хранене, 
стрес, липса на движение. Увеличеното им 
количество може да доведе до увреждане 
на клетъчни компоненти или до нарушаване 
на метаболитни процеси.



66,90 лв.
(191,14 лв. за 100 г)

33,90 лв.
(67,80 лв. за 1000 мл)

33,90 лв.
(67,80 лв. за 1000 мл)

157,50 лв.
(63,00 лв. за 1000 мл)

80980 |

80935 | 5 x 500 мл | 

80950 | 500 мл | 80900 | 500 мл | 
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Mind Master

ПРЕЗ ДЕНЯС повече енергия

Приемете 
без вода

Усетете прилива на 
енергия за ума и тялото

Отворете 
лесно

ИНФОРМАЦИЯ
С регистрация за 
патент**

LR LIFETAKT | СПЕЦИАЛНА ПОДКРЕПА | Работоспособност и енергия

ФОКУСИРАНИ И 
РАБОТОСПОСОБНИ С MIND 
MASTER1,2,3,4

•    Дългосрочна енергия1 при редовен 
прием: повече умствена и физическа 
работоспособност1,3 благодарение на 
витамини от група B и желязо4

•    Защитава от оксидативен стрес²
•    Осигурява 100% от дневните нужди от 

витамин Е, с добавен гел от Алое Вера 
за общото благосъстояние

36% гел от сърцевината на листата на 
Алое Вера
+ L-карнитин и коензим Q10, както и сок 
от грозде от концентрaт и екстракт от 
зелен чай 

БЪРЗ ПРИЛИВ НА ЕНЕРГИЯ ЗА 
ТЯЛОТО5,6,8,9,10 И УМА7,9

1. Прилив на енергия за ума
•    Бърз ободряващ ефект 5,6,8

•    Повишава работоспособността, 
бдителността и концентрацията 5,6,7

•    Подобрява психическата и 
когнитивната функция 5,7

2. Прилив на енергия за тялото
•    Помага бързо да се почувствате във 

форма5,6,8

•   Повишава издръжливостта и 
работоспособността 5,6,8

•    Подпомага изграждането и 
регенерацията на мускулите 10

+ коензим Q10 и BCAA, както и екстракт 
от зелен чай и от гуарана

Витамин B12 допринася за нормален енергиен метаболизъм и за нормална функция на нервната система. Витамин B12 допринася за намаляване на умората и отпадналостта.
Витамин E допринася за защита на клетките от оксидативен стрес.
Тиаминът и витамин В12 допринасят за нормална психическа функция.
Желязото допринася за нормален енергиен метаболизъм и за намаляване на умората и отпадналостта.
Съдържащият се в гуараната кофеин помага за повишаване на бдителността и концентрацията. Съдържащият се в гуараната кофеин допринася за повишаване на издръжливостта.
Витамин B12 допринася за намаляване на умората и отпадналостта.
Тиаминът, витамин B6 и витамин B12 допринасят за нормална психическа функция.
Витамин C допринася за нормален енергиен метаболизъм.
Витамин E, витамин C и селенът в Mind Master Extreme допринасят за защита на клетките от оксидативен стрес.
Витамин D допринася за поддържане на нормалната мускулна функция.

* Хранителните добавки не са заместител на разнообразното и балансирано хранене и здравословния начин на живот. ** С регистрация за патент в Германия. Патент №: DE 10 2013 205 049 A1

Препоръчителен прием:
•   1 x 80 мл дневно

Mind Master Петорен комплект
(свободен избор: Formula
Green / Formula Red)

Formula Green* Formula Red*

БЕЗ ЛАКТОЗА БЕЗ ГЛУТЕН БЕЗ ИЗКУСТВЕНИ 
ОЦВЕТИТЕЛИ

БЕЗ ЗАХАР

Препоръчителен прием:
•    Съдържанието на едно саше се приема веднъж 

дневно директно върху езика, като се оставя бавно 
да се разтвори в устата.

Mind Master Extreme
Performance Powder*

35 г / 14 сашета по 2,5 г



Полезна информация: Почивка – формулата за щастие 

REM фаза
20–25 %
Тази фаза, в която 
сънуваме, се 
характеризира с бързо 
движение на очите при 
затворени клепачи (Rapid 
eye movement).

Фаза на дълбокия сън
12–15 %
Това е фазата на 
физическа и психическа 
почивка и затова е най-
важната фаза на съня.

Фаза на умерения сън
4–6 %
Това е кратка преходна фаза 
от лек към дълбок сън.

Фаза на лекия сън
45–55 %
Пулсът и дишането 
се забавят. Около 
половината от 
времето за сън 
преминава в тази 
фаза.

Фаза на заспиване
4–5 %
Тялото и умът се 
отпускат.

90-минутен цикъл на съня

По време на сън си почиваме, но за тялото това е време 
на усилена работа. През нощта в организма ни се 
извършват жизненоважни процеси на възстановяване и 
регенерация, благодарение на които се укрепва имунната 

система и се повишава работоспособността. Сънят 
ни прави и щастливи! Когато сме добре отпочинали, 
през деня се чувстваме балансирани, не сме толкова 
податливи на стрес и сме по-креативни.

Почивка за тялото и ума

ни прави щастливи
Добрият сън



169,90 лв.
(153,06 лв. за 100 мл)

32,90 лв.
26103 | 100 мл | 

81110 | 30 x 3,7 g | 
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1 Витамините тиамин, ниацин, B6 и B12 и магнезият допринасят за нормална функция на нервната система и за нормален енергиен метаболизъм.
* Хранителните добавки не са заместител на разнообразното и балансирано хранене и здравословния начин на живот.

Създайте отпускаща атмосфера
Спреят Soul of Nature Relaxed Soul превръща 
спалнята ви в благотворен оазис. Ароматът 
на лавандула, бергамот, нероли и сандалово 
дърво помага за по-дълбок и спокоен сън. 
Стр. 56 

Време е за сън!
НОЩНА СМЯНА ЗА ТЯЛОТО

КОМПЛЕКС ОТ ХРАНИТЕЛНИ 
ВЕЩЕСТВА ЗА НОЩТА

•    Подпомага естествените процеси в 
организма през нощта1

•    С L-триптофан
•    С балансирана комбинация от 

витамини от група В във висока 
концентрация, магнезий и цинк

ИНФОРМАЦИЯ
За да имате спокойна нощ, се подгответе 
от вечерта. За вечеря хапнете нещо 
леко, пийте достатъчно вода и дайте 
спокойствие на тялото и ума си 
например с йога упражнение или хубава 
книга. Когато тялото е отпуснато, е по-
лесно да заспите. 

БЕЗ ЛАКТОЗА БЕЗ ДОБАВЕНА 
ЗАХАР

ВЕГАН НАТУРАЛНИ 
АРОМАТИ

Soul of Nature
Relaxed Soul
Спрей за 
възглавници и 
стаи

Препоръчителен прием:
•   Съдържанието на едно саше се разбърква в 100 мл вода 

и се изпива вечерта малко преди лягане.
•   Може да се приема и след миенето на зъбите.

Night Master*



Полезна информация: Сърдечно-съдовата система – „двигателят“ на живота

По вените тече 
кръвта към сърцето, 
а по артериите 
кръвта излиза от 
сърцето. Малките 
кръвоносни съдове, 
които свързват най-
малките артерии 
и вени, се наричат 
капиляри.

Общата дължина на 
всички кръвоносни 
съдове възлиза на 
близо 100 000 км, 
т.е. два пъти повече 
от обиколката на 
Земята.

Сърцето е най-
важният мускул в 
тялото. То снабдява 
непрекъснато 
органите и тъканите 
с кръв – и по 
този начин с 
жизненоважния 
кислород и 
хранителни 
вещества. Можем 
да си представим 
сърцето като 
централната помпа, 
която задейства 
кръвообращението.

Посредством 
кръвоносната 
система кръвта 
достига до всички 
части на тялото. 
Сърцето изтласква 
около 6000 литра 
кръв на ден чрез 
кръвообращението, 
т.е. около 5 литра 
на минута. За около 
1 минута кръвта 
преминава през 
цялото тяло.

ЗДРАВОСЛОВЕН 
НАЧИН НА ЖИВОТ
Начинът ни на живот 
всеки ден поставя нови 
изпитания за сърцето. 
Продължителният стрес 
например претоварва 
сърдечната система. 
Тогава в тялото се 
освобождават сигнални 
вещества, което 
допълнително натоварва 
сърдечната дейност.

ХРАНИТЕЛНИ 
ВЕЩЕСТВА
За своята нормална 
функция сърдечно-
съдовата система 
се нуждае от важни 
хранителни вещества. 
Те трябва да 
присъстват в менюто 
ни в достатъчно 
количество. Такива 
са полиненаситени 
Омега-3 мастни 
киселини от морски 
риби като сьомга и 
скумрия или магнезий, 
който е необходим за 
функцията на сърдечния 
мускул и се съдържа в 
зелените зеленчуци и 
ядките.

Сърдечно-съдова система
Работа в екип:

Сърцето непрекъснато изпомпва кръв в 
кръвообращението. Така цялото тяло се снабдява с 
кислород и хранителни вещества. Удар след удар сърцето 
изтласква кръв в големите и малките кръвоносни съдове.
Кръвоносните съдове изграждат инфраструктурата 
за кръвообращението – те са като силно разклонена 
транспортна мрежа. Важно е да се грижим за сърцето 
си всеки ден, за да може то да изпълнява правилно 
функциите си.

Жизненоважното 
значение на сърдечно-
съдовата система

От какво 
се нуждае 
сърцето



87,50 лв.
(560,90 лв. за 100 г)

87,50 лв.
(88,12 лв. за 100 г)

77,50 лв.

80331 | 

80338 | 

80800 | 1000 мл | 

25 

90 % 

САМО НАЙ-ДОБРОТОЗа сърцето

1 Витамин C допринася за нормалното изграждане на колаген за нормална функция на кръвоносните съдове. 2 Витамин C повишава усвояването на желязо. 3 Витамин C допринася за защита на клетките от оксидативен стрес. 4 EPA и DHA допринасят за 
нормална сърдечна функция. Затова е необходимо да се приемат минимум 250 мг EPA и DHA на ден. 5 DHA допринася за поддържането на нормална мозъчна функция. 6 DHA допринася за поддържането на нормално зрение. 7 Витамин C допринася за 
нормалното изграждане на колаген за нормална функция на кръвоносните съдове, костите, хрущялите, кожата и зъбите. 8 Витамин C допринася за нормален енергиен метаболизъм. 9 Витамин C допринася за защита на клетките от оксидативен стрес и 
допринася за намаляване на умората и отпадналостта.
* Хранителните добавки не са заместител на разнообразното и балансирано хранене и здравословния начин на живот.

LR LIFETAKT | СПЕЦИАЛНА ПОДКРЕПА | Сърдечно-съдова система

От устойчив риболов

СПЕЦИАЛИСТЪТ ЗА ПОВЕЧЕ 
ЖИЗНЕНОСТ

1.  СТАБИЛИЗИРА: Подпомага 
нормалната функция на кръвоносните 
съдове.1

2.  СНАБДЯВА: Снабдява с витамин C и 
подпомага усвояването на желязо.2

3.  ЗАЩИТАВА: Защитава клетките от 
оксидативен стрес.3

90% гел от сърцевината на листата на 
Алое Вера
+ витамин C и екстракт от коприва

ЕКСПЕРТЪТ ЗА ЗДРАВЕТО НА 
СЪРЦЕТО

•    Подпомага функциите на сърцето4 и 
мозъка5 и поддържането на нормалното 
зрение6

•   Ценна комбинация от Омега-3 мастните 
киселини EPA и DHA и бета-глюкан

•    С общо 1260 mg Омега-3 мастни 
киселини – от които 630 mg EPA и 
420 mg DHA

„ГЪБАТА НА ДЪЛГОЛЕТИЕТО“

•    Подпомага функцията на кръвоносните 
съдове, като допринася за нормалното 
изграждане на колаген7

•    Подпомага енергийния метаболизъм8 и 
защитава клетките от оксидативен 
стрес9

С

АЛОЕ ВЕРА

Препоръчителен прием:
•   3 x 30 мл дневно 

Препоръчителен прием:
•   3 x 1 капсула дневно

Препоръчителен прием:
•   1 x 1 капсула дневно

Aloe Vera Гел за пиене
Intense Sivera*

Super Omega Капсули*
60 капсули / 99,3 г

Reishi Plus Капсули*
30 капсули / 15,6 г

VEGAN



Състоянието на чревния 
тракт определя до голяма 
степен ежедневното ни 
благосъстояние, настоящото 
ни здравословно състояние, 
както и дългосрочната 
прогноза за здравето ни.

Близо 80% от имунните 
клетки се намират в червата.

Бактериите, които живеят в 
червата, са повече на брой 
от клетките на тялото.

Червата управляват, 
насочват и тренират 
имунната система.

ГРИЖА ЗА ЧРЕВНИЯ ТРАКТЧУВСТВИТЕЛНОСТТА НА ЧРЕВНИЯ 
ТРАКТ

ВАЖНО ЗА ИМУННАТА СИСТЕМА

Полезна информация: Чревен тракт и храносмилане

в корема
Добро усещане

Задачата на чревния тракт е да усвоява от храната 
веществата, от които се нуждаем. А това е наистина 
огромно постижение. При продължителност на живота 
от 75 години през червата на човек преминават около 

30 тона храна и 50000 литра течности, но също така и 
килограми вредни вещества, болестотворни организми 
и бактерии. Задачата на червата е да усвояват само 
полезните вещества, а да ни защитават от вредните.

Огромният принос на чревния тракт

Осигурете си редовно движение и 
богато на фибри хранене. И двете 
неща стимулират храносмилането 
и доброто състояние на стомаха. 
Богати на фибри са например 
ядките, бобовите култури, плодовете, 
зеленчуците, пълнозърнестият хляб.

Милиони нервни клетки са 
разположени около дебелото 
черво, за да направляват сложния 
храносмилателен процес и да 
осигурят правилното му протичане. 
Тези нервни клетки правят 
коремната област чувствителна към 
външните въздействия. Вътрешни 
безпокойства например могат да 
причинят чревни разстройства също 
както и тежката храна. От друга 
страна, спокойствието, радостта и 
леката храна водят до добро усещане 
в корема.

Здравата чревна флора е 
предпоставка за това имунната 
система и храносмилането да 
функционират добре. Затова червата 
се нуждаят от фибри (баластни 
вещества), които стимулират 
перисталтиката.



88,50 лв.
(520,59 лв. за 100 г)

56,50 лв.
(26,90 лв. за 100 г)

49,90 лв.
(19,96 лв. за 100 г)

80630 | 210 г | 

80205 | 250 г | 

80370 |
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* Хранителните добавки не са заместител на разнообразното и балансирано хранене и здравословния начин на живот. ** Издаден EU патент. Патент №: EP 2 228 067 

12 БАКТЕРИАЛНИ ЩАМА
Pro 12 съдържа 1 млрд. 
бактерии във всяка капсула. 
Те спадат към 12 различни 
бактериални щама. 

Формулата на Pro 12

LR LIFETAKT | СПЕЦИАЛНА ПОДКРЕПА | Чревен тракт и храносмилане

Патентовано 
микрокапсулиране**

ПОДКРЕПА ЗА ОБЩОТО 
БЛАГОСЪСТОЯНИЕ

•   1 млрд. бактерии във всяка капсула от 
12 различни бактериални щама

•   Фибрите помагат за естественото 
размножаване на бактериите

•   Патентовано микрокапсулиране, което 
защитава бактериите значително 
по-ефективно от много други продукти, 
за да могат да достигнат невредими до 
червата

ЛЕК И БЛАГОТВОРЕН ЧАЙ

•   Нискокалорична комбинация от 
полезни билки

•   Със зелен чай, листа от мате, кора от 
лапачо, листа от коприва, ройбос, 
лимонова трева и сладък корен

•   Помага за снабдяване с течности, 
особено по време на диета

ФИБРИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА 
АПЕТИТА

•   Високо съдържание на фибри от 3 
различни източника: брашно от 
рожков, гума гуар и брашно от 
дяволски език

•   Със засищащо действие
•   Перфектна добавка при бедно на 

фибри хранене
•   С малко калории с естествената 

сладост на стевия

ЗАПОЧВА ОТ ЧРЕВНИЯ ТРАКТ

Благосъстоянието

ВЕГАН

ВЕГАН

Препоръчителен прием:
•   1 x 1 капсула дневно

Препоръчителен прием:
•   1- 2 пълни чаени лъжички чай се 

заливат с гореща вода в голяма 
чаша, чаят се покрива и се оставя да 
се запари за 5-7 минути, след което 
се прецежда.

•   3-4 чаши дневно

Препоръчителен прием:
•    2 равни мерителни лъжички прах се 

разбъркват с 200 мл нискомаслено 
мляко без лактоза или с вода.

 

Pro 12
Капсули*

30 капсули / 17 г

Билков чай

Fiber Boost
Напитка на прах*

Хромът допринася за нормален метаболизъм на макрохранителните вещества и за поддържане на нормалните нива на кръвната захар.



Физическа 
активност

Емоционално 
спокойствие

Хранене

ВЪЗСТАНОВЕТЕ ХОРМОНАЛНИЯ СИ БАЛАНС

Мерки:

УравновесеностЗдрава кожа и 
коса

Енергия

Резултати:

Полезна информация: Хормонален баланс 

женска сила
За повече

С настъпването на критическата възраст (климактериум, 
климакс) за всяка жена започва значима промяна. 
Хормоналният баланс и тялото се променят по естествен 
начин и на преден план излизат нови здравни приоритети.

Естрогените, женските полови хормони, играят ключова 
роля при много процеси в тялото. Те участват не само в 
контролирането на месечния цикъл и бременността, но също 
и в обмяната на вещества и изграждането на костите. Често 
влиянието им върху костите се подценява. Естрогените 
потискат действието на разрушаващите костната тъкан 
клетки, повишават кръвоснабдяването на костите и 
стимулират усвояването на калций – градивния елемент на 
костите и зъбите.

През критическата възраст заради хормоналните промени 
тялото на жените започва да синтезира все по-малко 
естрогени. Затова приемът на калций, витамин D и магнезий 
в този период е много важен за поддържане на нормалното 
състояние на костите. Също така на жените в тази възраст 
се препоръчва да спортуват. Спортът не само тренира 
мускулите, но помага и за здрави кости. Натоварването чрез 
движение стимулира изграждането на костна тъкан.

Новата фаза от живота



61,90 лв.
(128,69 лв. за 100 г)

80332 |

29 

¹
²

LR LIFETAKT | СПЕЦИАЛНА ПОДКРЕПА | Хормонален баланс

КАПСУЛИ ЗА ПОДКРЕПА ПРЕЗ КРИТИЧЕСКАТА 
ВЪЗРАСТ

•   Осигурява подкрепа през критическата възраст1

•   Ценната комбинация от съставки допринася за 
поддържане на нормалното състояние на костите2

•   Съдържа изофлавони от червена детелина, витамин D и 
калций

Нова фаза от живота
ИМА РЕШЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ
Естрогенът е един от хормоните, които регулират 
вътрешната температура на тялото. С промените в 
нивата му се объркват и сигналите, които се дават 
в организма. Кръвоносните съдове се разширяват 
и повече кръв протича в кожата. Това се възприема 
като горещи вълни.

* Хранителните добавки не са заместител на разнообразното и балансирано хранене и здравословния начин на живот.

Калцият допринася за нормален енергиен метаболизъм и за нормален пренос на сигналите между нервните клетки.
Витамин D и калцият допринасят за поддържане на нормалното състояние на костите и зъбите.

БЕЗ ЛАКТОЗА БЕЗ ГЛУТЕН

Препоръчителен прием:
•   3 x 1 капсула дневно

Woman Phyto Капсули*
90 капсули / 48,1 г



* Die deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. (2012) – Немското 
дружество по хранене

Ставни хрущяли
•   Хрущялната тъкан има ключова роля за 

функцията на ставите.
•   Тя е съставена от мрежа от хрущялни 

клетки и еластични колагенови влакна.
•   Извлича хранителните вещества, от 

които се нуждае, от синовиалната 
(ставната) течност.

Кости
•   Костите изграждат конструкцията на 

двигателния апарат.
•   Важни хранителни вещества за костите 

са например витамин D, калций и 
манган.

•   Немското дружество по хранене 
препоръчва да внимаваме 
изключително за достатъчен прием на 
витамин D.*

Синовиална течност
•   Синовиалната (ставната) течност 

обгръща хрущяла.
•   Важни вещества като витамини C и 

E, глюкозамин и хондроитин могат 
да помогнат на ставната течност 
за снабдяването на хрущяла с 
хранителни вещества.

Сухожилия
•   Сухожилията изграждат връзките 

между мускулите и костите.
•   Те се състоят от съединителна тъкан, 

изградена от колаген, което ги прави 
устойчиви, но не много разтегливи.

Мускули
•   Около 600 мускула поддържат тялото 

и заедно с костите и сухожилията му 
дават опора.

•   Мускулите участват във всяко 
движение на тялото.

Още нещо важно: Тъй като ставният хрущял не се кръвооросява, той трябва редовно да се движи. Чрез 
движението необходимите хранителни вещества се втриват в хрущяла.

Полезна информация: Кости, стави и мускули 

е всичко
Движението

Важни за двигателния апарат са физическата активност 
и приемът на достатъчно хранителни вещества като 
витамини С и Е, глюкозамин и хондроитин. С възрастта 
костната плътност намалява и е необходима още по-
осъзната грижа за двигателния апарат.

Двигателният апарат – 
сложен шедьовър на природата
Двигателният апарат се състои от две части: пасивна 
(кости, стави, ставни връзки и хрущяли) и активна 
(мускули, сухожилия и фасции). Всеки ден ставите 
извършват тежка работа. Бързото ходене например 
може да повиши натоварването на тазобедрените 
стави до 7 пъти по теглото на тялото.



92,90 лв.
(24,77 лв. за 100 г)

69,90 лв.
(186,90 лв. за 100 г)

77,50 лв.

80550 | 375 г | 

80190 |

80850 | 1000 мл | 
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1 Витамин C допринася за нормалното изграждане на колаген за нормална функция на ставния хрущял. 2 Витамин C допринася за нормалното изграждане на колаген за нормална функция на костите. 3 Витамин C допринася за нормален енергиен 
метаболизъм и за намаляване на умората и отпадналостта. 4 Манганът и витамин E допринасят за защита на клетките от оксидативен стрес. 5 Манганът и витамин D допринасят за поддържането на нормалното състояние на костите. 6 Манганът допринася за 
нормалното изграждане на съединителната тъкан. 7 Витамин D допринася за поддържането на нормална мускулна функция. 8 Протеините допринасят за поддържането и увеличаването на мускулната маса. 9 Протеините допринасят за поддържането на 
нормалното състояние на костите. 10 Витамин B6 допринася за нормален метаболизъм на белтъците и гликогена.
* Хранителните добавки не са заместител на разнообразното и балансирано хранене и здравословния начин на живот. ** От препоръчителните стойности за дневен прием. Отнася се за напитка, приготвена със 125 мл мляко.
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СПЕЦИАЛИСТЪТ ЗА 
ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ

1.   ПОДВИЖНОСТ: Подкрепя нормалната 
функция на ставния хрущял.1

2.  СТАБИЛНОСТ: Подкрепя нормалната 
функция на костите.2

3.   ЕНЕРГИЯ: Подкрепя енергийния 
метаболизъм и помага за намаляване 
на умората.3

88% гел от сърцевината на листата на 
Алое Вера
+ витамин C, E, колаген, глюкозамин 
сулфат и хондроитин сулфат

ПОДКРЕПА ЗА ДВИГАТЕЛНИЯ 
АПАРАТ

•   Снабдява с антиоксиданти като 
защитен механизъм срещу свободните 
радикали4

•   Поддържа нормалната структура на 
костите и изграждането на 
съединителната тъкан5,6

•   Подпомага мускулната функция7

•   Съдържа глюкозамин сулфат и 
хондроитин сулфат, които са основни 
градивни елементи на хрущялната и 
ставната тъкан

ЗА ОПТИМАЛНО СНАБДЯВАНЕ С 
ПРОТЕИНИ

•   Подпомага нормалното състояние на 
костите9

•   Целенасочена подкрепа за изграждане 
на мускулите8

•   Допълнително снабдяване с протеини 
за по-възрастните10

•   80% чист протеин от 5 различни 
протеинови компонента

•   23% магнезий и 29% витамин B6 за 
дневна доза**

ЗА ЖИЗНЕНОСТТАПодкрепа

Препоръчителен прием:
•   3 x 30 мл дневно 

Препоръчителен прием:
•   2 x 1 капсула дневно

Препоръчителен прием:
•    1 мерителна лъжичка (12,5 г) се разбърква в 

100 мл вода или 125 мл нискомаслено мляко

Aloe Vera Гел за пиене
Active Freedom*

Active Freedom
Капсули*

60 капсули / 37,4 г

Protein Power
Напитка на прах Ванилия

БЕЗ ЛАКТОЗА БЕЗ ГЛУТЕН



ПОЛЕЗНО ЗА ИМУННАТА СИСТЕМА:ВРЕДНО ЗА ИМУННАТА СИСТЕМА:

Полезна информация: Имунна система

РАБОТА В 
ЕКИП

Черният дроб осигурява енергия за 
имунната система.

В костния мозък също се изграждат 
имунни клетки.

Близо 80% от имунните клетки се 
изграждат в храносмилателния тракт.

Основните входове за болестотворни 
организми и вредни вещества са 
носът, устата и чревният тракт.

Имунната система не може да 
бъде локализирана само на едно 
място. Тя се състои от сложна 
мрежа от клетки, молекули, тъкани 
и органи, които работят заедно, за 
да защитават тялото от натрапници. 
Имунната система бива вродена и 
придобита. Вторият тип се изгражда, 
когато влезе в контакт с определени 
болестотворни организми. Тя 
запомня нападателя и при повторен 
контакт може да реагира по-бързо и 
целенасочено.

е важна
Правилната защита

Работата на имунната система е да различава кое е вредно и кое е 
безопасно за организма. Ако открие болестотворни организми или 
вредни вещества, тя се опитва да ги обезвреди. Освен това имунната 
система регулира бактериалната флора на тялото.

Какво прави имунната система?

СТРЕС НЕДОСТАТЪЧЕН СЪН АЛКОХОЛ ТЮТЮНОПУШЕНЕ НЕДОСТАТЪЧНО ДВИЖЕНИЕ ПОЧИВКА И СЪН ЗДРАВОСЛОВНО 
ХРАНЕНЕ

ПИЕНЕ НА МНОГО 
ТЕЧНОСТИ

СПОРТ ВИТАМИН D



210,90 лв.
(70,30 лв. за 1000 мл)

77,50 лв.

81003 | 3 x 1000 мл | 

81000 | 1000 мл | 

33 

85 % 

1

2

* Хранителните добавки не са заместител на разнообразното и балансирано хранене и здравословния начин на живот.
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СПЕЦИАЛИСТЪТ ЗА ИМУННАТА 
СИСТЕМА

1.  ПОДКРЕПА: Имунните клетки са 
подсилени.1

2.  СТИМУЛИРАНЕ: Имунната система е 
стимулирана.1,2

3.  ЗАЩИТА: Подпомага се 
функционирането на имунната система.1

85% гел от сърцевината на листата на 
Алое Вера
+ витамин С, цинк и селен, както и 
джинджифил, лимон и мед

С

АЛОЕ ВЕРА

Добре подготвени
ЗА ВСЕКИ СЕЗОН

ИНФОРМАЦИЯ
Комбинацията от леката 
острота на джинджифила с 
освежаващ лимон и сладък 
мед има наистина страхотен 
вкус.

Препоръчителен прием:
•   3 x 30 мл дневно 

Aloe Vera Гел за пиене
Immune Plus*

Aloe Vera Гел за пиене
Immune Plus,
троен комплект

Витамин С, цинкът и селенът допринасят за нормална функция на имунната система.
Цинкът има функция при клетъчното делене.



129,90 лв.
(420,39 лв. за 100 г)

91,90 лв.
(73,52 лв. за 100 мл)

80360 |

80361 | 125 мл |

ОТ СУРОВИНАТА ДО ГОТОВИЯ 
ВИСОКОКАЧЕСТВЕН ПРОДУКТ
1. Най-добрите суровини
2. Обработване
3. Продуктово качество
4. Независими тестови покупки в 
Германия, които преминават през 
строги проверки.

НАЙ-ДОБРОТО ОТ ПРИРОДАТА ЗА 
БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО

•   За общото благосъстояние
•   За бърз, директен прием
•   Високо качество: обезмаслена, без 

казеин, непастьоризирана
•   Продукт, произведен на базата на 

коластра
•   От коластра от първите часове
•   От крави от Европа
•   Запазване на съставките благодарение 

на метод за студено производство

ГРИЖА ЗА БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО 
НА ТЯЛОТО

•   За общото благосъстояние при 
продължителен прием

•   От чиста коластра от крави
•   Високо качество: обезмаслена, 

щадяща обработка
•   800 mg коластра на прах за дневна 

доза

Добре 
подготвени
ПРЕЗ ВСЕКИ СЕЗОН

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

БЕЗ ИЗКУСТВЕНИ 
ОЦВЕТИТЕЛИ

БЕЗ КОНСЕРВАНТИ

БЕЗ КОНСЕРВАНТИ

Препоръчителен прием:
•   8 мл дневно

Препоръчителен прием:
•   2 x 1 капсула дневно

Colostrum
Liquid

Colostrum
Капсули

60 капсули / 30,9 г



37,50 лв.
(15,00 лв. за 100 г)

87,50 лв.
(254,36 лв. за 100 г)

44,90 лв.
(149,67 лв. за 100 мл)

80404 | 250 г | 

80325 |

80326 | 30 мл | 
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1 Витамин C в спрея и капсулите Cistus Incanus допринася за нормална функция на имунната система.
* Хранителните добавки не са заместител на разнообразното и балансирано хранене и здравословния начин на живот.

LR LIFETAKT | ПОДСИЛВАЩА ПОДКРЕПА | Имунна система и баланс

БЪРЗО ДЕЙСТВАЩ СПРЕЙ ЗА 
ГЪРЛО

•    Подкрепа за имунната система1

•   Практичен, когато сте в движение
•   Приятно свеж вкус заради ментола и 

ментата
•   86% екстракт от Cistus Incanus
•   Обогатен с витамин C и витамин E

ПОДКРЕПА ЗА ЗАЩИТНИТЕ СИЛИ 
НА ОРГАНИЗМА

•    Подкрепа за имунната система1

•   Със силата на памуклийката
•   72% екстракт от Cistus Incanus
•   Обогатени с витамин C и цинк

БЛАГОТВОРЕН ЧАЙ ЗА ГЪРЛОТО

•   Благотворна топлина отвътре
•   100% натурални билки: 95% Cistus 

Incanus, 5% мента

Препоръчителен прием:
•   3 x 3 впръсквания дневно
•   Лесно дозиране благодарение на 

директното впръскване в гърлото

Препоръчителен прием:
•    2 x 1 капсула дневно

Препоръчителен прием:
•    1 пълна чаена лъжичка чай се 

залива в чаша с гореща вода, 
покрива се и се оставя да се запари 
за 8-10 минути, след което се 
прецежда.

 

Cistus Incanus
Спрей*

Cistus Incanus
Капсули*

60 капсули / 34,4 г

Cistus Incanus
Чай

ВЕГАН

ВЕГАН

ВЕГАН



80 %

Полезна информация: Красота отвътре

•   Младежки външен вид с по-
малко бръчки

•   Чиста, здрава кожа без 
раздразнения

•   Стегнато тяло с по-малко 
целулит

•   Силна, блестяща коса
•   Здрави, твърди нокти

ЖЕНИТЕ ИСКАТ...

от всички оперативни естетически 
корекции се извършват на жени.

Тайната на 
истинската красота
Идеалите за красота са различни 
и се променят в зависимост от 
времето, модата и културата. В 
някои страни се предпочитат 
по-пищните форми, в други – по-
слабите. Някъде по-малките носове 
се смятат за красиви, на други 
места обаче – по-големите.

Но има и някои общовалидни 
представи:
Здравата и сияйна кожа навсякъде 
се смята за красива. Силната, 
блестяща коса е привлекателна. 
Здравите и твърди нокти изглеждат 
добре. 

И все пак най-голямата тайна на 
дълготрайната красота е да се 
усмихвате!
Когато се усмихвате, изглеждате 
добре. Въпреки че може да има 
по някоя бръчица тук-там. И не 
забравяйте, че красотата е в 
очите на гледащия я. А тези, които 
ни гледат, често са много по-
благосклонни от нас самите.

Кое е красиво?

Колко хубаво би било, ако можехме да 
спрем времето? Гладката, сияйна кожа 
и гъстата, блестяща коса, за съжаление, 
са преходни. Еднообразното хранене, 
стресът, употребата на алкохол и 
пушенето, UV лъчите и замърсяването 
на въздуха също повлияват негативно на 
външния ни вид. Ето защо суперхраните, 
смутитата и витаминните комплекси 
за оптимално снабдяване с витамини, 
минерали и микроелементи са толкова 
популярни.

С балансирано хранене и здравословен 
начин на живот има добри шансове 
да запазим младежката си красота 
възможно най-дълго.

Има много вещества, които допринасят 
за красотата:
•    Цинк от животински произход, както 

и от ядки, зърнени култури и бобови 
култури като леща и зелен грах.

•    Колаген от животински произход, 
но също така червени плодове и 
зеленчуци като ягоди, череши, червено 
цвекло или домати съдържат колаген.

•    Хиалуронова киселина от животински 
произход, но също така растителни 
продукти като картофи, бадеми, кашу 
или банани.

•    Биотин от овесени ядки, ядки, гъби или 
банани и ябълки.

•   Витамин E от лешници, бадеми, 
боровинки или сладки картофи.

Суперхрани и 
витамини



298,50 лв.
(39,80 лв. за 100 мл)

81030 | 30 x 25 мл | 
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1 Биотинът, цинкът, витамин A, рибофлавинът и ниацинът допринасят за поддържане на нормалното състояние на кожата. Медта допринася за поддържане на нормалната пигментация на кожата. Витамин C допринася за нормалното изграждане на колаген за нормална функция 
на кожата. 2 Медта допринася за поддържане на нормалното състояние на съединителната тъкан. 3 Биотинът и цинкът допринасят за поддържане на нормалното състояние на косата. Медта допринася за поддържането на нормалната пигментация на косата. 4 Цинкът допринася за 
поддържане на нормалното състояние на ноктите. 5 Витамин E допринася за защита на клетките от оксидативен стрес. Тиаминът допринася за нормален енергиен метаболизъм. Витамин B6 и B12 допринасят за намаляване на умората и отпадналостта. * Хранителните добавки 
не са заместител на разнообразното и балансирано хранене и здравословния начин на живот. ** от референтните стойности за дневен прием

АКТИВЕН КОМПЛЕКС
Активният комплекс активира процесите, 
свързани с красотата, и се бори срещу 
признаците на стареене1-5. Той съчетава най-
важните съставки за грижа за красотата в 
оптимални концентрации:
•   2,5 г колагенови пептиди
•   50 mg хиалуронова киселина
•   ценна мед
•   ефективен цинк
•   високо съдържание на 9 витамина: 100% 

витамин E, тиамин, рибофлавин, ниацин, 
витамин B6, биотин, витамин B12, витамин C 
за дневна доза** и 75% витамин A за дневна 
доза**

Искате да изглеждате млади и красиви? Без 
да криете нищо? Независимо от възрастта? 
Естественият и здрав външен вид е идеал за 
красота номер 1 не само за вас, но и за много 
други хора.

LR LIFETAKT 5in1 Beauty Elixir изпълнява 5-те най-
големи желания за красота само с една ампула за 
пиене на ден – за естествена красота.1–5

Младежка 
красота
КОЯТО ИДВА ОТВЪТРЕ

ПРЕВАНТИВЕН КОМПЛЕКС
Превантивният комплекс защитава отвътре навън 
от влиянията на околната среда и предотвратява 
появата на признаци на стареене. Той съчетава 
най-важните съставки със силата на природата:
•   20% гел Алое Вера
•   екстракт от червен портокал
•   екстракт от синя боровинка
•   екстракт от златен корен
•   екстракт от зелен чай

МЛАДЕЖКА КРАСОТА ОТ ГЛАВАТА ДО ПЕТИТЕ

1. Младежки вид с по-малко бръчки1

2. Красива и чиста кожа1

3. Здрава съединителна тъкан2

4. Силна, блестяща коса3

5. Здрави, твърди нокти4

Уникално действие благодарение на 
иновативния двоен комплекс с най-доброто от 
науката и природата

БЕЗ ЛАКТОЗА БЕЗ ГЛУТЕН БЕЗ ЗАХАР БЕЗ ИЗКУСТВЕНИ 
ОЦВЕТИТЕЛИ

Препоръчителен прием:
•    1 x 1 ампула за пиене дневно

5in1
Beauty Elixir



76 %

Полезна информация: Грижа за мъжествеността

•   Винаги да са активни и пълни с 
енергия

•   Здрава кожа без бръчки
•   Мускулесто тяло
•   Здрава, гъста коса
•   Силна потентност

МЪЖЕТЕ ИСКАТ...

от мъжете държат на поддържания външен 
вид. Всяка пета оперативна естетическа 
корекция се извършва на мъж.

Кое прави мъжете 
привлекателни

Грижата за външния вид е 
важна за жените, но е от все по-
голямо значение и за мъжете. 
Според проучвания това е 
съществена предпоставка за 
по-добро самочувствие и лично 
удовлетворение и благосъстояние.

Мъжете и жените искат:
„да се чувстват добре“, „да 
премахнат недостатъците си“ и „да 
имат по-голяма самоувереност“.

Това показва, че:
и за жените, и за мъжете радостта от 
живота и качеството на живот вървят 
ръка за ръка.

Естествената красота е най-
привлекателна:
да се чувстваш добре в кожата си, 
да се харесваш и да излъчваш тази 
увереност.

Красотата е 
в очите на 
гледащия я Попитайте 10 души и ще получите 

10 различни мнения. Не всички 
жени харесват едно и също у 
мъжете. Анкети показват, че доброто 
здраве и силата се възприемат като 
привлекателни от жените. Те са 
показателни за потентност и добри 
гени, което от еволюционна гледна 
точка привлича другия пол. Силното 
тяло, гъстата коса, здравата кожа 
и енергичността са отличителни 
характеристики, които се харесват.

Добрата новина:
Дори и да не можем да влияем на 
всички тези неща, все пак можем 
да се погрижим да поддържаме 
външния си вид и да се чувстваме 
добре. Например витамини от 
група В подпомагат енергийния 
метаболизъм.

Полезно за кожата: преди всичко 
колаген например от животински 
произход, но също така от червени 
плодове и зеленчуци като ягоди, 
череши, червено цвекло или домати. 
Ценен е и витамин С – например 
от ацерола, касис, магданоз или 
червени чушки. 

Какво искат 
жените



298,50 лв.
(39,80 лв. за 100 мл)

81020 | 30 x 25 мл | 
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1 Тиаминът, витамин B6, витамин B12 и магнезият допринасят за нормален енергиен метаболизъм. Витамин B6, витамин B12 и магнезият допринасят за намаляване на умората и отпадналостта. 2 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. 3 Биотинът и цинкът допринасят за поддържане на нормалното състояние на косата. 4 Магнезият допринася за нормалната функция на мускулите. 
Тиаминът, витамин B6, витамин B12 и магнезият допринасят за нормален енергиен метаболизъм. 5 Цинкът допринася за поддържане на нормалните нива на тестостерона в кръвта. Селенът допринася за нормалната сперматогенеза. Цинкът допринася за нормалната плодовитост 
и репродуктивна функция. * Хранителните добавки не са заместител на разнообразното и балансирано хранене и здравословния начин на живот.

5in1
Men´s Shot*

LR LIFETAKT | КРАСОТА ОТВЪТРЕ | Men‘s Shot

Иновативната напитка съдържа цялата сила на 
избрани съставки от науката и природата, специално 
съчетани в съответствие с потребностите на мъжете.
Вашето цялостно решение за повече енергия, здрава 
кожа, гъста коса, привлекателни мускули и силна 
потентност – само с една ампула за пиене на ден.1-5

Истинска 
мъжественост
С ЕДИН ПРОДУКТ

АКТИВЕН КОМПЛЕКС
Активира петте процеса в тялото, свързани с 
мъжествеността, с иновативна комбинация от 
активни съставки:
•   изграждащи елементи като колаген и L-аргинин
•   5 ефективни минерала: цинк, мед, магнезий, 

манган и селен
•   високо съдържание на 10 витамина

ПРЕВАНТИВЕН КОМПЛЕКС
Защитава и действа превантивно чрез ефективна 
комбинация от съставки от природата:
•   екстракт от черен пипер
•   кофеин от зелен чай
•   касис
•   червен портокал

ЕДНА АМПУЛА 5IN1 MEN´S SHOT НА ДЕН СЕ ГРИЖИ 
ДЪЛГОСРОЧНО ЗА

1.  ПОВЕЧЕ ЕНЕРГИЯ: Подпомага метаболизма и осигурява повече енергия 
през деня.1

2.  ЗДРАВА КОЖА: Ценни хранителни вещества поддържат структурата на 
кожата и подпомагат производството на колаген за намаляване на 
бръчките.2

3.  СИЛНА КОСА: Съставките действат отвътре в корените на косата и 
укрепват структурата на косъма.3

4.  ПРИВЛЕКАТЕЛНИ МУСКУЛИ: Подпомага енергийния метаболизъм и 
мускулната функция.4

5.  ДОБРА ПОТЕНТНОСТ: Подпомага естественото производство на 
тестостерон и поддържа нормалните нива на тестостерона.5

БЕЗ ЛАКТОЗА БЕЗ ГЛУТЕН БЕЗ ЗАХАР БЕЗ ИЗКУСТВЕНИ 
ОЦВЕТИТЕЛИ

Препоръчителен прием:
•    1 x 1 ампула за пиене дневно



Полезна информация: Лесно постигане на желаното тегло 

Един прост принцип
Има един прост принцип за намаляване на теглото: тялото 
трябва да получава по-малко калории, отколкото изразходва. 
По този начин се получава отрицателен енергиен баланс и 
отслабваме. Когато енергийният баланс е положителен, т.е. 
приемаме повече калории, отколкото изразходва тялото, 
тогава теглото се увеличава.

Какво означават 
калориите?
Калориите са жизненонеобходими за организма. За да 
функционира правилно и да е в добра форма, тялото се 
нуждае от енергия. Енергията се приема под формата на 
храна. Всяка храна има различен състав от макрохранителни 
вещества, които съответно доставят различно количество 
енергия. Тази енергия се измерва в калории.

Противодействие на 
йо-йо ефекта
Който се е подлагал на диета, знае за какво става дума — 
за т.нар. йо-йо ефект. Килограмите, които сме свалили 
с толкова усилия, се връщат обратно — и често даже 
са повече от преди. Йо-йо ефектът е съвсем нормална 
реакция на организма по отношение на енергийния 
дефицит, който се получава при отслабване. Нашето тяло 
първоначално не изразходва нежеланите натрупвания 
от мазнини, а запасите от въглехидрати и белтъци. Тази 
реакция се дължи на еволюцията. Мазнините са основен 
склад за енергията, необходима за оцеляването, и затова 
започват да се разграждат от тялото едва по-късно. За да 
се предпазим от загубата на важните депа за белтъци като 
например мускулите по време на отслабване, е необходимо 
снабдяване с правилните хранителни вещества, а също така 
и спортуване. 

Здравословният начин на живот с балансирано хранене, 
достатъчно сън и много движение намалява риска от 
йо-йо ефект и допринася за дълготрайни резултати от 
управлението на теглото. 

отслабване
Здравословно и трайно



576,90 лв.
80434 | 
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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. По време на нискокалорична диета трябва да се приемат достатъчно течности. Необходим е прием на 2-3 литра течности без калории на ден, най-добре вода или неподсладен чай. Продуктът може да изпълни желаната цел само в рамките на нискокалорично хранене. 
Погрижете се за разнообразно и балансирано хранене и здравословен начин на живот. Други храни трябва също да са част от тази диета. Продуктът съдържа всички необходими хранителни вещества в достатъчно количество. Трябва да се спазва указаният начин на приготвяне.
 2 Магнезият в Pro Balance допринася за нормален енергиен метаболизъм. 3 Протеините в Protein Power допринасят за поддържане и увеличаване на мускулната маса.

Помощни продукти за грижа за фигурата
1 x Pro Balance Таблетки
1 x Билков чай
1 x Protein Power Напитка на прах Ванилия
1 x LR шейкър с кутия за дозиране

Онлайн инструктор за отслабване
Достъп до онлайн инструктор за отслабване 
на body-mission.com

Вкусни продукти за хранене

2 x Figu Active Шейк по избор от следните варианти: 
Creamy Chocolate, Ягода и банан, Ванилия или Latte Macchiato

1 x Figu Active Супа по избор от следните варианти: 
Доматена "Mediterranée", Картофена "Auberge" или Зеленчуции 
къри "India"

1 x Figu Active Блокчета (комплект от 6 бр.) по избор от следните 
варианти: Нуга, Ягода и йогурт или Хрупкав карамел

1 x Figu Active Хрупкаво мюсли с червени боровинки

BODY MISSION 28-ДНЕВЕН КОМПЛЕКТ

LR LIFETAKT Body Mission ви придружава в 
продължение на 28 дни по пътя към теглото, 
с което ще се чувствате добре1.
Получавате подкрепа в три аспекта:

ПОМОЩНИ ПРОДУКТИ:ЗАМЕСТВАНЕ НА 
ХРАНЕНЕ:

ИНСТРУКТОР ЗА 
ОТСЛАБВАНЕ:

Body Mission
СТЪПКА ПО СТЪПКА 
ДО ЖЕЛАНОТО ТЕГЛО

Body Mission
28-дневен комплект

Pro Balance и Protein Power ви 
помагат да постигнете желаното 
тегло, като ви снабдяват с хранителни 
вещества и подпомагат изграждането 
на мускулатурата.2,3  В допълнение 
Билковият чай помага да си набавите 
течности без калории.

С Figu Active за вас е лесно да 
заместите две от трите основни 
ежедневни хранения.1 Супите, 
шейковете и мюслито се приготвят 
бързо, а блокчетата са идеални за 
хапване в движение.

Онлайн платформата ви предлага 
вкусни рецепти, ефективни тренировки 
и мотивираща общност, с която можете 
да споделяте резултатите си.



91,90 лв.
(17,95 лв. за 100 г) 91,90 лв.

(20,42 лв. за 100 г)

81130 | 

80201 | 

80203 | 

80280 | 

450 г кутия

Искате да се наслаждавате 
на храната и все пак да 
отслабвате? Нашите вкусни, 
кремообразни шейкове 
Figu Active ви помагат да 
отслабнете или да задържите 
теглото си1 и снабдяват 
организма ви с балансирана 
комбинация от хранителни 
вещества.

Разнообразна 
наслада
ЗА ВСЕКИ ВКУС

ИСТИНСКА ШОКОЛАДОВА 
МЕЧТА

•   С високо съдържание на 
протеини за изграждане и 
поддържане на мускулатурата2

•   С високо съдържание на 
витамини и минерали

•   С ценни фибри от ленено 
семе и люспи от семена на 
псилиум

С НИСКО 
СЪДЪРЖАНИЕ 
НА ЛАКТОЗА

БЕЗ ГЛУТЕН БЕЗ ДОБАВЕНА 
ЗАХАР3

НЕУСТОИМО ЯГОДОВО 
ИЗКУШЕНИЕ

•   С ценни фибри и протеини
•   С балансирана комбинация от 

витамини и минерали
•   Без добавена захар3

НАСЛАДА С ВКУС НА КАФЕ

ФИН ВАНИЛОВ АРОМАТ

Начин на приготвяне:
3 супени лъжици (32 г) шейк се 
заливат с 250 мл мляко без лактоза 
(1,5% масленост), разбърква се добре 
и имате готово хранене.

Figu Active Шейк
Ягода и банан

Figu Active Шейк
Creamy Chocolate

512 г кутия 

С НИСКО 
СЪДЪРЖАНИЕ 
НА ЛАКТОЗА

ИЗТОЧНИК НА 
ФИБРИ

ВИСОКО 
СЪДЪРЖАНИЕ 
НА ПРОТЕИНИ2

всеки

Latte Macchiato

Ванилия
 450 г кутия 

 450 г кутия 



91,90 лв.
(18,38 лв. за 100 г)

80209 | 

80208 | 

80210 | 
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1 Контрол 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. Заместването на две от ежедневните основни хранения в рамките 
на нискокалорична диета със заместител на хранения допринася за намаляване на 
телесното тегло. 2 Протеините допринасят за поддържането на мускулната маса. Протеините 
допринасят за увеличаването на мускулната маса. 3 Съдържа естествена захар

LR LIFETAKT | ФИГУРА И ОТСЛАБВАНЕ | Body Mission

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

ИНФОРМАЦИЯ
Тъй като се храним и с очите си, може например да 
гарнирате супата със зеленчуци и къри "India" с малко 
пресен праз лук и царевица. Празът съдържа важни 
вещества като витамин C, желязо и калий, които имат 
полезни свойства за организма.

ПИКАНТНА ДОМАТЕНА СУПА 
В ИТАЛИАНСКИ СТИЛ

•   С ценни фибри и протеини
•   С балансирана комбинация от 

витамини и минерали

СУПА С КЪРИ С ЛЕК 
АЗИАТСКИ ПРИВКУС

КАРТОФЕНА КРЕМ СУПА С 
ФРЕНСКИ ВКУС

Начин на приготвяне:
4 супени лъжици (57 г) супа се 
разбъркват с помощта на телена 
бъркалка в 300 мл гореща вода

Figu Active Супа

БЕЗ ЛАКТОЗА БЕЗ ГЛУТЕН

Обичате питателната храна и 
не искате да се откажете от 
нея и по време на диетата? 
Нашите вкусни, засищащи 
супи Figu Active ви помагат 
да се наслаждавате на 
диетата1, снабдяват тялото ви 
с балансирана комбинация от 
хранителни вещества и освен 
това са много питателни.

Доматена "Mediterranée"
500 г кутия

Картофена "Auberge"
500 г кутия

Зеленчуци и къри "India"
500 г кутия

всяка



91,90 лв.
(20,42 лв. за 100 г)

61,90 лв.
(17,19 лв. за 100 г)

80295 | 

80271 | 6 x 60 г | 

80284 | 6 x 60 г | 

80272 | 6 x 60 г | 

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

Отслабване 
с наслада1

ВИНАГИ И НАВСЯКЪДЕ

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

НИСКО СЪДЪРЖАНИЕ 
НА ЛАКТОЗА

•   С ценни фибри и протеини
•   С балансирана комбинация от витамини и минерали
•   С хрупкави овесени ядки и сочни червени боровинки

ХРУПКАВО МЮСЛИ ЗА ЗАКУСКА

•   С ценни фибри и протеини
•   С балансирана комбинация от витамини и минерали
•   Идеални, когато сте в движение

НИСКОКАЛОРИЧНО ХРАНЕНЕ ЗА ИЗПЪТ

Figu Active Мюсли
Хрупкаво мюсли с червени боровинки

450 г кутия

Начин на приготвяне:
3 супени лъжици (35 г) мюсли се 
разбъркват с 200 г нискомаслено 
натурално кисело мляко без лактоза.

Figu Active Блокчета
С вкус на нуга

С вкус на ягода и йогурт

С вкус на хрупкав карамел

всеки



56,50 лв.
(26,90 лв. за 100 г)

67,90 лв.92,90 лв.
(24,77 лв. за 100 г)

49,90 лв.
(19,96 лв. за 100 г)

75,50 лв.
(29,96 лв. за 100 г)

80630 | 210 г | 80750 | 1000 мл | 80550 | 375 г | 

80205 | 250 г | 80102 | 
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Подкрепа за алкално-киселинния баланс1

Pro Balance доставя на организма ценни 
минерали и микроелементи по време на 
вашата програма Body Mission.

1 Магнезият в Pro Balance допринася за нормален енергиен метаболизъм.
2 Протеините в Protein Power допринасят за поддържане и увеличаване на мускулната маса и за поддържане на нормалното състояние на костите.
3 Витамин C допринася за нормален енергиен метаболизъм.
* Хранителните добавки не са заместител на разнообразното и балансирано хранене и здравословния начин на живот.

ИНФОРМАЦИЯ
Правилният алкално-киселинен баланс е 
много важен, когато искате да отслабнете. 
Ако той е нарушен, тялото натрупва повече 
мастни клетки в органите като защита 
от киселинните вещества. При нарушен 
алкално-киселинен баланс е много трудно 
да се постигне намаляване на теглото.

Вашите помощници
ПО ПЪТЯ КЪМ 
ЖЕЛАНОТО ТЕГЛО

LR LIFETAKT | ФИГУРА И ОТСЛАБВАНЕ | Body Mission

За снабдяването с течности
По време на отслабване приемът на течности 
е дори още по-важен. Изключително 
подходяща за тази цел е нашата ароматична 
комбинация от подбрани билки.

Подпомага изграждането на мускулите2

Снабдява тялото с достатъчно протеини 
по време на диетата и така подпомага 
изграждането на мускулите.2

Потушава силния апетит
Напитка с високо съдържание на фибри.

За стимулиране на метаболизма3

Aloe Vera Гел за пиене с вкус на праскова

Protein Power
Напитка на прах Ванилия*

Aloe Vera Гел за пиене
Peach Flavour*

Fiber Boost
Напитка на прах*

Pro Balance Таблетки* Билков чай
360 таблетки / 252 г



3 ПОДГОТОВКА

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Поставете си цели. Всичко започва с това. Както и с 
ефективен план. Първо, предизвикайте тялото си, защото 
тогава можете да постигнете личния си максимум. Осигурете 
му правилното снабдяване с хранителни вещества през 
различните фази на тренировката.

Полезна информация: Фитнес за тялото и ума 

КЛЮЧЪТ КЪМ НАЙ-
ДОБРАТА ВИ ФОРМА
СИСТЕМА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛТА

ФИТНЕС ХРАНЕНЕ: 

1. ПОДГОТОВКА 

2. ИЗПЪЛНЕНИЕ 

3. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ/ ПОЧИВКА

ФАЗИ НА ТРЕНИРОВКА

Второ, оптимизирайте успеха на тренировките си 
с балансиран хранителен план и фитнес програма, 
съобразена изцяло с вашите цели и потребности. С план 
и система можете да постигнете целите си по-лесно и 
дългосрочно.

ДАЙТЕ НА ТЯЛОТО СИ ХРАНИТЕЛНИТЕ ВЕЩЕСТВА, 
ОТ КОИТО СЕ НУЖДАЕ СЕГА!

Правилното загряване е 
изключително важно. Тези 
хранителни вещества ще ви 
енергизират:

Гинко билоба: Подпомага 
концентрацията, паметта и 
умствената дейност.
Креатин: Доставя енергия на 
мускулите и така помага за 
изграждането им.
L-цитрулин и L-аргинин: 
Подпомагат кръвообращението, 
мускулната сила и издръжливост.
L-карнитин: Подкрепа за 
енергийния метаболизъм.
Бета-аланин: Помага за силата и 
издръжливостта на мускулите.

По време на тренировка тялото ви се 
натоварва максимално и се нуждае и от 
максимум хранителни вещества с истинска 
добавена стойност за сила и енергия:

Ацерола: Съдържа витамин С като 
естествен антиоксидант и така осигурява 
перфектна защита за тялото.
Таурин: Действа антиоксидантно и 
ободряващо.
L-карнитин: Подкрепа за енергийния 
метаболизъм.
Минерали като магнезий: Необходими са 
за електролитния баланс.

Това, което правите след тренировката, 
ви помага за следващата тренировка. 
Помогнете на тялото си да се възстанови с 
хранителни вещества, които го подкрепят 
оптимално:

Баобаб: Съдържа антиоксиданти, които 
имат регенериращо и защитно действие за 
тялото.
Протеини: Силна подкрепа за 
изграждането на мускулите.
Глутамин: Идеален за по-бързо 
възстановяване след интензивна 
тренировка.



299,90 лв.
81156 | 
81157 | 
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+

ПРАВИЛНА ПОДКРЕПА ВЪВ ВСЯКА ФАЗА НА ТРЕНИРОВКАТА

Комбинирайте

Изберете вашата система за спорт LR:GO.

УСПЕШНА КОУЧИНГ 
ПРОГРАМА:

ВИДЕО ТРЕНИРОВКИ
ви показват как можете 

да поддържате форма 
лесно и вкъщи.

ВИДЕА С ЕКСПЕРТ
дават информация какъв 

ефект може да има спортът
 върху тялото и психиката ви 
и защо е полезен активният 

начин на живот.

ХРАНИТЕЛНИ ПЛАНОВЕ
ви помагат да се храните 

здравословно и балансирано.

LR:GO | СИСТЕМА ЗА СПОРТ

По-високо, по-далече, по-силно – 
дайте всичко от себе си, надминете 

себе си. LR:GO е цялостната система 
за спорт, която ви подкрепя във всички 

фази на тренировката с добре обмислена 
концепция за хранителните вещества, 

видео тренировки, видеа с експерт, 
съвети за храненето и тренировъчни 

планове. За оптимална подготовка, 
ефективна тренировка и идеална 

регенерация на тялото.

PRE Performance 
Gel подготвя тялото 
и ума оптимално 
ПРЕДИ предстоящата 
тренировка.

INTRA Performance 
Powder ви снабдява с 
правилните хранителни 
вещества ПО ВРЕМЕ НА 
тренировката.

POST Performance 
Shake дава на тялото ви 
хранителни вещества за 
фазата на почивка СЛЕД 
тренировката.

* С изключение на LR:GO Pre Performance Gel – той е разработен в Германия и се произвежда в Европа. 

ДАЙТЕ НАЙ-ДОБРОТО ОТ СЕБЕ СИ!
ВЕГАН

LR:GO PRE Performance Gel · 14 x 50 г
LR:GO INTRA Performance Powder · 14 x 20 г
плюс
LR:GO POST Performance Shake Шоколад · 14 x 28 г
LR:GO POST Performance Shake Банан и праскова · 14 x 28 г

КОМПЛЕКТ I
КОМПЛЕКТ II

всеки 
комплект 
на цена от



77,50 лв.
128,90 лв.
(18,41 лв. за 100 г)

80850 | 1000 мл | 

81150 | 

1 Пантотеновата киселина допринася за нормална умствена дейност. Пантотеновата киселина допринася за нормален енергиен метаболизъм. Пантотеновата киселина допринася за намаляване на умората и отпадналостта. Фолатът, витамин B12 и магнезият допринасят за 
нормална психическа функция. Цинкът допринася за нормална когнитивна функция. 2 Магнезият допринася за намаляване на умората и отпадналостта. Биотинът и пантотеновата киселина допринасят за нормален енергиен метаболизъм. 3 Калцият и магнезият допринасят 
за нормална мускулна функция. Витамин C допринася за нормалното изграждане на колаген за нормална функция на ставния хрущял.
 

Aloe Vera
Гел за пиене
Active Freedom*

Подкрепа за активността ви
Увеличете подвижността11, стабилността10 и 
енергията си12,13 допълнително с Aloe Vera 
Гела за пиене Active Freedom – специалиста 
за двигателния апарат. С витамин C.
Стр. 16 

Настройте се за действие! Подгответе 
тялото и ума си оптимално за 
предстоящата тренировка.

•   Подпомага умствената дейност1, 
стимулира енергийния метаболизъм2 

и укрепва мускулатурата и ставните 
хрущяли3

•   С гинко билоба, креатин, 
аминокиселини и др.

•   14 практични отделни дози – идеални 
на път към тренировка

•   Вкус: лимон и маракуя

ЗА ПОДГОТОВКА ПРЕДИ ТРЕНИРОВКА:
LR:GO PRE PERFORMANCE GEL

ГИНКО БИЛОБА

ВЕГАН

LR:GO PRE
Performance Gel

700 г / 14 порции х 50 г 



106,90 лв.
(38,18 лв. за 100 г)

106,90 лв.
(27,27 лв. за 100 г)

81152 | 

81153 | 

81151 | 
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ФИТНЕС ХРАНЕНЕ 
СЪС СИСТЕМА

LR:GO | СИСТЕМА ЗА СПОРТ | PRE, INTRA, POST

АЦЕРОЛА

БЕЗ
ЗАХАР**

ВЕГАН

4 Витамин C, тиаминът и ниацинът допринасят за нормален енергиен метаболизъм. Витамин С и витамин B6 допринасят за намаляване на умората и отпадналостта. 5 Желязото допринася за нормално транспортиране на кислорода в тялото. Тиаминът допринася 
за нормална сърдечна функция. 6 Магнезият допринася за електролитния баланс. 7 Протеините допринасят за увеличаването на мускулната маса. 8 Витамин C допринася за нормалното изграждане на колаген за нормална функция на ставния хрущял. Протеините 
допринасят за поддържане на нормалното състояние на костите. 9 Магнезият и витамин D допринасят за поддържане на нормалната мускулна функция. 10 Витамин C допринася за нормалното изграждане на колаген за нормална функция на костите. 11 Витамин C 
допринася за нормалното изграждане на колаген за нормална функция на ставния хрущял. 12 Витамин C допринася за нормален енергиен метаболизъм. 13 Витамин С допринася за намаляване на умората и отпадналостта.
* Хранителните добавки не са заместител на разнообразното и балансирано хранене и здравословния начин на живот. ** Отнася се за приготвения продукт.

Дайте най-доброто от себе си! Помогнете 
на тялото си по време на тренировка, 
за да поддържа постоянно силата и 
издръжливостта си4.

•   Поддържа работоспособността 
и издръжливостта4, подпомага 
сърдечната функция5, допринася за 
хидробаланса и електролитния баланс6

•   С ацерола, таурин, L-карнитин и др.
•   14 практични отделни дози – идеални 

за спортната ви чанта
•   Вкус: лимон и грейпфрут

След тренировка дайте на тялото си време 
да се възстанови – с високо протеиновите 
шейкове LR:GO.

•   Подпомага отпускането и изграждането 
на мускулатурата7,9 и помага за 
отпочиване на ставните хрущяли и 
костите8

•   С баобаб, веган протеини, глутамин и др.
•   14 порции – просто разбъркайте с 

шейкър
•   Вкус: шоколад или банан и праскова

 ЗА УСПЕШНА ТРЕНИРОВКА:
LR:GO INTRA PERFORMANCE POWDER

ЗА ПОДКРЕПА СЛЕД ТРЕНИРОВКА:7,8,9

LR:GO POST PERFORMANCE SHAKE

БАОБАБ

ВЕГАН

БЕЗ ЗАХАР**

ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ 
НА ПРОТЕИНИ7

LR:GO INTRA
Performance Powder

280 г / 14 порции х 20 г 

LR:GO POST
Performance Shake

392 г / 14 порции х 28 г
С вкус на банан и праскова

392 г / 14 порции х 28 г 

всеки

С вкус на шоколад
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ОТКРИЙТЕ СИЛАТА НА 
ЕТЕРИЧНИТЕ МАСЛА
LR SOUL OF NATURE
•   ЕТЕРИЧНИ МАСЛА
•   АРОМА СЕРИИ

СИЛАТА НА ПРИРОДАТА
ЗА ТЯЛОТО И УМА

Ароматите имат силата само за секунди да 
променят начина, по който се чувстваме. Ако 
сте напрегнати и сте под стрес, обградете 
се например с аромата на лавандула и се 
отпуснете. Ако сте унили и потиснати, с 
помощта на свежия аромат на портокал 
сърцето ви отново ще затанцува от радост.

Изживейте силата на натуралните аромати 
чрез личен ритуал за повече отпускане, 
хармония, сила и радост. 



Дар от душата на природата за душата на хората, 
за твоята душа. 

FEEL THE 
SOUL OF 
NATURE
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Стр. 56

Стр. 59

Стр. 57

Стр. 58
За енергия и 
жизнерадост

За баланс и 
хармония

За укрепване и 
жизненост

За спокойствие и 
отпускане

за вашия ежедневен арома ритуалза вашето лично ароматно изживяване

Тези арома уелнес светове ви предлагат най-доброто от природата: 
етерични масла в концентрирана форма, които действат. Чрез силата на 
интензивните аромати, които възприемаме чрез обонянието си, в нас се 

събуждат положителни чувства. Изживейте ги и се потопете в света на 
LR SOUL OF NATURE. Почерпете от жизнената сила на растителния свят. 

Въздействайте благотворно на настроението и благосъстоянието си. 

Усетете спокойствие, релакс, хармония, сила, радост – почувствайте се 
така, както желаете.

LR SOUL OF NATURE.

* NOI=natural origin index (индекс за натурален произход) според ISO 16128, ** Капачки от пластмаса (PP), *** Може да съдържа до 55% рециклирано стъкло

Най-високи стандарти за 
контрол на качеството 

Етерични масла и маслени 
блендове в стъклени 
шишенца, направени отчасти 
от рециклирано стъкло***

Бутилки и бурканчета от 
рециклирана пластмаса 
(rPET)**

Над 95% натурални 
съставки в продуктите 
за грижа*

100% натурални 
етерични масла

Всяко от осемте изцяло 
натурални масла 
разгръща своя аромат 
за вашите индивидуални 
потребности.
Стр. 55

ЕДИНИЧНИ ЕТЕРИЧНИ МАСЛА

Cheerful SoulStrong Soul

Hopeful SoulRelaxed Soul

Кедър

Лавандула

Мента

Лимон

Мащерка

Евкалипт

Бергамот

Портокал

АРОМА СЕРИИ, СЪЗДАВАЩИ АТМОСФЕРА

Арома уелнес 
за душата

Природата е толкова многообразна, пъстра и силна. В нея се срещат 
безкрайно много растения с най-различни аромати. Колкото разнообразна 

е природата, толкова различни са и хората. 
Имаме различни емоционални желания и потребности и 

природата може да ни помогне да ги удовлетворим и да повишим 
благосъстоянието си, така че душата ни да разцъфти. 

Със силата на етеричните масла, извлечени от душата на растенията и 
уловени в света на 

Всяка от четирите арома серии 
с хармонично съчетаната си 
ароматна композиция и съответни 
продукти за грижа за кожата ви 
глези – от главата до петите, от 
сутрин до вечер, и ви 
помага да се почувствате 
по-отпуснати, по-силни 
или по-жизнерадостни.
Стр. 55



339,90 лв.
38,90 лв.
100 мл | 26070 | 

8 x 10 мл + 
1 x 100 мл | 26090 | 

CITRUS SINENSIS1,2,3,4,5

8 ЕТЕРИЧНИ МАСЛА + 
БАЗОВО ПОДХРАНВАЩО 

МАСЛО

* Може да съдържа до 55% рециклирано стъкло, ** NOI=natural origin index (индекс за натурален произход) според ISO 16128

ЕТЕРИЧНИ МАСЛА И МАСЛЕНИ БЛЕНДОВЕ В 
СТЪКЛЕНИ ШИШЕНЦА, НАПРАВЕНИ ОТЧАСТИ ОТ 

РЕЦИКЛИРАНО СТЪКЛО*

ЕТЕРИЧНИ МАСЛА ЗА 
АРОМАТИЗИРАНЕ НА 

ПОДХРАНВАЩОТО МАСЛО ОТ LR

ЕТЕРИЧНИ МАСЛА ЗА 
АРОМАТИЗИРАНЕ НА СТАИ

Натурално действие, уникална чувственост: избрани индивидуални 
аромати от душата на природата изграждат сърцето на марката 
LR SOUL OF NATURE.

100% натуралните етерични масла са изключително благотворни 
за сетивата ни и разгръщат положителното си действие върху 
благосъстоянието ни. Препоръчваме ви две възможности за приложение: 
1.  За ароматизиране на стаи: Използвайте аромалампа или дифузер за 

ароматизиране на дома.
2.  За ароматизиране на подхранващи масла: Смесете няколко капки 

от едно или повече етерични масла с подхранващото масло от LR 
за положителен ефект върху кожата и сетивата. (Забележка: Маслата 
трябва да се нанасят само разредени и само върху кожата. Внимавайте 
за правилното дозиране.)

Чисти аромати – основата 
за позитивно настроение

Повече 
информация може 

да откриете тук:

Правилната комбинация е важна! Създайте вашия арома 
уелнес оазис, който действа благотворно на тялото и 
душата. Сканирайте QR кода и се вдъхновете.

ЛЕСНО КОМБИНИРАНЕ 
НА ЕТЕРИЧНИТЕ МАСЛА

АРОМА КОМПЛЕКТ 
С 8 ЕТЕРИЧНИ МАСЛА
+ LR ПОДХРАНВАЩО 

МАСЛО

АРОМАТНА ГРИЖА 
ЗА КОЖАТА
Комплект с осем единични етерични 
масла с различен аромат. Всеки ден може 
да избирате кое масло да комбинирате с 
подхранващото масло от LR, за да повлияе 
положително на кожата и сетивата ви. 

Нежно масло за грижа за кожата и за 
масажи с 97%** натурални съставки 
като бадемово масло и масло от 
жожоба за усещане за кадифеномека 
и нежна кожа. Перфектно като 
базово масло, което може да се 
смесва с единични етерични масла. 
Вдъхновете се и създайте вашата 
грижа с индивидуален аромат! 

LR ПОДХРАНВАЩО 
МАСЛО



 (219,00 лв. за 100 мл) (719,00 лв. за 100 мл) (545,00 лв. за 100 мл) (305,00 лв. за 100 мл)
30,50 лв. 54,50 лв. 71,90 лв. 21,90 лв.

 (439,00 лв. за 100 мл) (719,00 лв. за 100 мл) (285,00 лв. за 100 мл) (219,00 лв. за 100 мл)
21,90 лв. 28,50 лв. 71,90 лв. 43,90 лв.

10 мл | 26087 | 10 мл | 26086 | 10 мл | 26084 | 10 мл | 26085 | 

10 мл | 26081 | 10 мл | 26080 | 10 мл | 26082 | 10 мл | 26083 | 

55 LR SOUL OF NATURE | ЕТЕРИЧНИ МАСЛА

1 Aquatic Chronic 2, 2 Asp.Tox.1, 3 Flam.Liq.3, 4 SkinIrrt.2, 5 SkinSens.1, 6 SkinSens.1B, 7 Acute Tox.4, 8 Eye Dam.1, 9 Skin Corr.1B, 10 Aquatic Chronic3, 11 Eye Irrit.1, 12 Eye Irrit.2,

CEDRUS 
ATLANTICA1,2,5

THYMUS 
VULGARIS1,2,5,7,8,9

LAVANDULA 
ANGUSTIFOLIA2,4,6,10,12

EUCALYPTUS 
GLOBULUS1,2,3,4,5

MENTHA PIPERITA1,2,4,5,12CITRUS AURANTIUM 
BERGAMIA2,3,4,5,10,11

CITRUS LIMON1,2,3,4,5CITRUS SINENSIS1,2,3,4,5

Всяко от осемте единични етерични масла 
има различни ароматни нотки, които ви 
разведряват, помагат ви да се отпуснете 
или ви вдъхват нови сили.
Изберете масла според вашето желание 
и настроение. 

Ароматен профил: 
балсамов, дървесен, 
топъл, сладък
Ароматно 
действие: 
стимулиращо, 
благотворно, 
заземяващо
Произход: 
Мароко

КЕДЪРАроматен профил: 
свеж, силен, билков
Ароматно 
действие: 
стимулиращо, 
фокусиращо, 
активиращо
Произход: 
Испания

МАЩЕРКААроматен профил: 
флорален, свеж, 
билков
Ароматно 
действие: 
благотворно, 
отпускащо, 
балансиращо
Произход: 
България

ЛАВАНДУЛААроматен профил: 
свеж, ясен, 
камфоров
Ароматно 
действие: 
витализиращо, 
активиращо, 
фокусиращо
Произход: 
Португалия

ЕВКАЛИПТ

Ароматен 
профил: 
свеж, ясен, студен, 
билков
Ароматно 
действие: 
активиращо, 
освежаващо, 
проясняващо
Произход: 
Индия

МЕНТААроматен профил: 
цитрусов, свеж, 
плодов, горчив, лек
Ароматно 
действие: 
благотворно, 
отпускащо, 
освежаващо
Произход: 
Италия

БЕРГАМОТАроматен профил: 
свеж, плодов, остър
Ароматно 
действие: 
активиращо, 
освежаващо, 
фокусиращо 
Произход: 
Аржентина

ПОРТОКАЛ Ароматен профил: 
свеж, плодов, 
сладък, топъл
Ароматно 
действие: 
разведряващо, 
ободряващо, 
стимулиращо
Произход: 
Аржентина

ЛИМОН

Единични 

етерични масла – 

100 % натурални



32,90 лв.
(329,00 лв. за 100 мл)

32,90 лв.
(16,45 лв. за 100 мл)

54,50 лв.
(27,25 лв. за 100 мл)

54,50 лв.
(545,00 лв. за 100 мл)

32,90 лв.
(329,00 лв. за 100 мл)

100 мл | 26103  

200 мл | 26101 

200 мл | 26102  

10 мл | 26100  

10 мл | 26104  

1 Aquatic Chronic 2, 2 Asp. Tox. 1, 3 Skin Irrit. 2, 4 Skin Sens. 1, 5 Eye Dam. 1

•   Рол-он с 99%*** 
натурални съставки, сред 
които 100% натурални 
етерични масла

•    С приятен загряващ ефект 
върху кожата и с отпускащ 
аромат

•   Практичен  рол-он, който 
ви помага да се отпуснете 
винаги и навсякъде

•   Ароматен бленд със 100% 
натурални етерични масла

•   Идеален за 
ароматизиране на стаи с 
аромалампа или дифузер

•   Приятният аромат създава 
отпускаща, благотворна 
атмосфера за дома и за 
душата

•   Бутер крем за тяло с 98%*** 
натурални съставки, сред 
които 100% натурални 
етерични масла

•   За усещане за подхранена и 
нежна кожа и за укрепване 
на кожната бариера 
благодарение на маслата от 
шеа и бадем

•   С нежен аромат, който отпуска 
сетивата

•    Душ гел с 95%*** 
натурални съставки, 
сред които 100% 
натурални етерични 
масла

•   Нежно почиства и 
подхранва кожата

•   За релаксиращ душ 
благодарение на 
отпускащия аромат

•   Спрей за 
възглавниции стаи 
със 100% натурални 
масла

•   За директно 
приложение в 
помещения или 
върху възглавници 
и завивки

•   Разпръсква 
благотворен 
аромат, който 
дава вътрешно 
спокойствие

Оставете напрегнатия ден зад гърба си и се 
насладете на моменти на вътрешен мир и 
спокойствие. Ароматният свят на LR Soul of Nature 
Relaxed Soul сбъдва желанието ви за дълбоко 
отпускане и възстановителен сън. Маслената 
композиция от бергамот, лавандула, нероли и 
сандалово дърво и натуралните продукти за грижа ви 
подаряват ежедневен личен отпускащ ритуал у дома.

Feel your 
Relaxed Soul

RELAXED
Soul
РОЛ-ОН

RELAXED
Soul
АРОМАТЕН БЛЕНД****

RELAXED
Soul
БУТЕР КРЕМ ЗА ТЯЛО

RELAXED
Soul
ДУШ ГЕЛ

RELAXED
Soul
СПРЕЙ ЗА ВЪЗГЛАВНИЦИ 
И СТАИ



32,90 лв.
(16,45 лв. за 100 мл)

54,50 лв.
(27,25 лв. за 100 мл)

54,50 лв.
(545,00 лв. за 100 мл)

32,90 лв.
(329,00 лв. за 100 мл)

200 мл | 26111  

200 мл | 26112 

10 мл | 26110  

10 мл | 26113  

57 LR SOUL OF NATURE | АРОМА СЕРИИ

100% натурални 
етерични масла
 

Бутилки и бурканчета от 
рециклирана пластмаса 
(rPET)*
 

Най-високи стандарти 
за контрол на 
качеството

Етерични масла и 
маслени блендове в 
стъклени шишенца, 
направени отчасти от 
рециклирано стъкло**

Над 95% натурални 
съставки в продуктите 
за грижа***

1 Aquatic Chronic 2, 2 Skin Irrit. 2, 3 Skin Sens. 1, 4 Eye Irrit. 2 
* Капачки от пластмаса (PP). ** Може да съдържа до 55% рециклирано стъкло. *** NOI = индекс за натурален произход според ISO 16128. **** Произведено във Франция. Бутилирано в Германия.

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

•   Рол-он с 99%*** 
натурални съставки, сред 
които 100% натурални 
етерични масла

•   С приятен загряващ 
ефект върху кожата 
и аромат, който 
дава чувство на 
удовлетворение

•   Практичен рол-он, който 
ви помага да почувствате 
спокойствие винаги и 
навсякъде

•   Ароматен бленд със 100% 
натурални етерични 
масла

•   Идеален за 
ароматизиране на стаи с 
аромалампа или дифузер

•   Маслената композиция 
създава хармонична, 
благотворна атмосфера 
за душата

•   Бутер крем за тяло с 98%*** 
натурални съставки, сред 
които 100% натурални 
етерични масла

•   Маслата от шеа и бадем 
правят кожата мека и я 
укрепват

•   С топъл аромат, който ви 
балансира

•   Душ гел с 95%*** 
натурални съставки, сред 
които 100% натурални 
етерични масла

•   Нежно почиства и 
подхранва кожата под 
душа

•   За цялостно усещане 
за вътрешен мир 
благодарение на 
хармонизиращата 
ароматна композиция

Спрете за момент и открийте вътрешния си 
център. Ароматният свят на LR Soul of Nature 
Hopeful Soul възвръща отново равновесието 
ви и ви подарява усещане за вдъхновение 
и хармония. Бергамот, роза, римска лайка 
и сандалово дърво се сливат в хармонична 
ароматна композиция за хармонизиращ ритуал 
за грижа.

Feel your 
Hopeful Soul

Hopeful
Soul
РОЛ-ОН

Hopeful
Soul1,2,3,4

АРОМАТЕН БЛЕНД****

Hopeful
Soul
БУТЕР КРЕМ ЗА ТЯЛО

Hopeful
Soul
ДУШ ГЕЛ



54,50 лв.
(27,25 лв. за 100 мл)

32,90 лв.
(16,45 лв. за 100 мл)

54,50 лв.
(545,00 лв. за 100 мл)

32,90 лв.
(329,00 лв. за 100 мл)

32,90 лв.
(329,00 лв. за 100 мл)

100 мл | 26133  

200 мл | 26131 

200 мл | 26132  

10 мл | 26130  

10 мл | 26134  

  

1 Aquatic Chronic 2, 2 Aquatic Acute 1, 3 Asp. Tox., 4 Skin Irrit. 2, 5 Skin Sens. 1, 6 Eye Irrit. 2, 7 Repr. 2, 8 Flam. Liq. 3

•   Рол-он с маслена 
композиция от 99%*** 
натурални съставки, сред 
които 100% натурални 
етерични масла

•   С приятен ефект като 
топли слънчеви лъчи 
върху кожата

•   Практичен рол-он, който 
ви носи добро настроение 
и ви помага да се 
чувствате озарени винаги 
и навсякъде

•   Ароматен бленд със 100% 
натурални етерични масла

•   Идеален за 
ароматизиране на стаи с 
аромалампа или дифузер

•   Обгръща дома ви в топъл 
цитрусов аромат и го 
превръща в благотворен 
оазис, където сияете от 
щастие

•   Сорбе за тяло с 97%*** натурални 
съставки, сред които 100% натурални 
етерични масла

•   Леката сорбе текстура освежава 
кожата и я подхранва с бадемово 
масло

•   Ароматът ви обгръща от главата до 
петите със свежа жизнерадост

•   Душ гел с 95%*** натурални 
съставки, сред които 100% 
натурални етерични масла

•   Почиства, освежава и 
подхранва кожата

•   Свежият аромат събужда 
радостно усещане

•   Спрей за стаи със 
100% натурални 
етерични масла

•   За директно 
приложение във всяка 
стая

•   Разпръсква 
освежаващ аромат, 
който дарява 
усещане за щастие и 
жизнерадост

Гледайте от щастливата страна на живота! 
Ароматният свят на LR Soul of Nature Cheerful Soul 
разпръсква добро настроение, за да излъчвате и вие 
положителна енергия. С благотворните аромати на 
лимон, портокал, роза и кедър изживявате моменти, 
които ви обгръщат с ведрост и събуждат усещане за 
щастие. Радвайте се на живота с добро настроение и 
усмивка на лицето.

Feel your 
Cheerful Soul

Cheerful
Soul
СПРЕЙ ЗА СТАИ

Cheerful
Soul
РОЛ-ОН

Cheerful
Soul1,2,3,4,5,6,7,8

АРОМАТЕН БЛЕНД****

Cheerful
Soul
ДУШ ГЕЛ

Cheerful
Soul
СОРБЕ ЗА ТЯЛО



32,90 лв.
(16,45 лв. за 100 мл)

54,50 лв.
(27,25 лв. за 100 мл)

54,50 лв.
(545,00 лв. за 100 мл)

32,90 лв.
(329,00 лв. за 100 мл)

200 мл | 26121  

200 мл | 26122  

10 мл | 26120  

10 мл | 26123  
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100% натурални 
етерични масла

Бутилки и бурканчета от 
рециклирана пластмаса 
(rPET)*

Най-високи стандарти 
за контрол на 
качеството

Етерични масла и 
маслени блендове в 
стъклени шишенца, 
направени отчасти от 
рециклирано стъкло**

Над 95% натурални 
съставки в продуктите 
за грижа***

1 Aquatic Chronic 1, 2 Aquatic Acute 1, 3 Asp. Tox. 1, 4 Skin Irrit. 2, 5 Skin Sens. 1, 6 Eye Irrit. 2, 7 Repr. 2, 8 Flam. Liq. 3,
* Капачки от пластмаса (PP). ** Може да съдържа до 55% рециклирано стъкло. *** NOI = индекс за натурален произход според ISO 16128. ****  Произведено във Франция. Бутилирано в Германия.

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

•   Рол-он с 99%*** натурални 
съставки, сред които 100% 
натурални етерични масла

•   Уникален HOT-COLD комплекс 
отпуска и витализира сетивата 
благодарение на ефективната 
комбинация от камфор и 
ментол

•   Практичен рол-он, който 
ви помага да проясните и 
освежите ума си винаги и 
навсякъде

•   Ароматен бленд със 100% 
натурални етерични масла

•   Идеален за ароматизиране 
на стаи с аромалампа или 
дифузер

•   Чрез силата на ароматите 
създавате енергийно 
заредена атмосфера в дома 
си, която ви помага да 
възвърнете вътрешната си 
сила

•   Крем за тяло с 98%*** 
натурални съставки, сред 
които 100% натурални 
етерични масла

•   За усещане за мека и 
нежна кожа и за укрепване 
на кожната бариера 
благодарение на маслата от 
шеа и бадем

•   Ароматът му има 
витализиращо и укрепващо 
действие за благосъстоянието

•   Душ гел с 95%** 
натурални съставки, 
сред които 100% 
натурални етерични 
масла

•   Почиства и подхранва 
кожата

•   За прилив на енергия 
под душа благодарение 
на витализиращата 
ароматна композиция

Заредете се с нова енергия! Ароматният 
свят на LR Soul of Nature Strong Soul е извор 
на повече енергия, жизненост и бодър дух. 
С ароматите на мента, евкалипт, мащерка 
и кедър след вашия арома уелнес ритуал се 
чувствате по-силни и готови както за малките, 
така и за големите предизвикателства в 
живота.

Feel your 
Strong Soul

Strong
Soul
РОЛ-ОН

Strong
Soul1,2,3,4,5,6,7,8

АРОМАТЕН БЛЕНД****

Strong
Soul
КРЕМ ЗА ТЯЛО

Strong
Soul
ДУШ ГЕЛ





61 

СИЛНИ МАРКИ ЗА ГРИЖА ЗА 
ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ
LR ALOE VIA
•   СПЕЦИАЛНА ГРИЖА
•    ПОЧИСТВАНЕ И ГРИЖА 

ЗА ЛИЦЕТО
•   ПОЧИСТВАНЕ И ГРИЖА 

ЗА ТЯЛОТО
•    ГРИЖА ЗА УСТНИТЕ, 

ЗЪБИТЕ И КОСАТА
•    ГРИЖА ЗА МЪЖЕ
•    ГРИЖА ЗА БЕБЕТА И 

ДЕЦА
•    СЛЪНЦЕЗАЩИТА
•    CBD ГРИЖА

ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА ГРИЖА
ЗА ВСЯКА ПОТРЕБНОСТ НА КОЖАТА

При нашите продукти за грижа не правим никакви компромиси. Само 
най-доброто от науката и природата за кожата и косата!

Нашите висококачествени серии за грижа за всяка потребност на кожата 
предлагат разнообразие от възможности за оптимално почистване, 
подхранване и глезене на лицето, тялото и косата.

LR MICROSILVER 
PLUS
•    ГРИЖА ЗА ЛИЦЕТО
•    ГРИЖА ЗА УСТНАТА КУХИНА
•    ГРИЖА ЗА ТЯЛОТО

LR ZEITGARD
•    УРЕД
•    ПОЧИСТВАНЕ
•    СИСТЕМА
•    ЕЖЕДНЕВНА ГРИЖА
•   СПЕЦИАЛНА ГРИЖА
•    СПЕЦИАЛНА ГРИЖА И 

ПРОДУКТИ ЗА КРАСОТА

L-RECAPIN



Вашият път към
естествено красивата
и подхранена кожа

С подхранващата и възстановяваща сила на Алое Вера по пътя към 
естествено красивата и здрава кожа – това означава LR ALOE VIA.
В нашето разнообразно продуктово портфолио имаме правилния 
продукт за грижа за потребностите на всеки, независимо от 
възрастта. Така вие и вашите любими хора получавате най-доброто 
от Алое Вера от главата до петите.

Нашето обещание е базирано на концепция за грижа, на която 
много хора вече се доверяват. LR ALOE VIA съчетава най-доброто 
от Алое Вера – гела от растението – с 20-годишната компетентност 
на LR в грижата с Алое Вера. Високо съдържание на Алое Вера, 
доказани комбинации от активни съставки и натуралната сила на 
ценни биоекстракти правят серията LR ALOE VIA уникална и с 
многообразно действие:
•   възстановяващо;
•   хидратиращо;
•   успокояващо;
•   защитаващо.

Редовни проверки на Международния научен съвет за алое (IASC) 
гарантират високото качество и чистота на нашия гел от Алое Вера 
– от отглеждането до обработката.
Независимият институт Dermatest потвърждава кожната 
поносимост на продуктите. Благодарение на уникалната си 
комбинация от гел от Алое Вера и различни биоекстракти 28 
продукта LR ALOE VIA са с регистрация за патент.

Открийте вашия път към естествено красивата и подхранена кожа – 
с LR ALOE VIA.
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LR ALOE VIA
СПЕЦИАЛНА ГРИЖА

LR ALOE VIA

За усещане за здрава кожа

LR ALOE VIA
ПОЧИСТВАНЕ И 
ГРИЖА ЗА ЛИЦЕТО
За сияйно красива кожа

LR ALOE VIA
ПОЧИСТВАНЕ И 
ГРИЖА ЗА ТЯЛОТО
За осезаемо нежна кожа

LR ALOE VIA
ГРИЖА ЗА УСТНИТЕ 
И ЗЪБИТЕ
За красива и здрава 
усмивка

LR ALOE VIA
ГРИЖА ЗА КОСАТА
За мека и блестяща коса

LR ALOE VIA
ГРИЖА ЗА МЪЖЕ
За свежа и поддържана 
мъжка кожа

LR ALOE VIA
ГРИЖА ЗА БЕБЕТА 
И ДЕЦА
За нежно защитена бебешка и 
детска кожа и за здрави зъби

LR ALOE VIA
СЛЪНЦЕЗАЩИТА
За здрава, защитена от 
слънцето кожа

LR ALOE VIA
CBD ГРИЖА
За интензивно 
подхранена и 
отпусната кожа

LR ALOE VIA означава качество „Made 
in Germany“. Това е нашето обещание, 
на което можете 100% да разчитате.

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.

28 продукта LR ALOE VIA са с регистрация за патент 
благодарение на уникалната си комбинация от гел 
от Алое Вера и различни биоекстракти.

Всички продукти Aloe Vera са с доказана кожна 
поносимост от реномираните независими 
институти dermatest и Derma Consult.

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



Повече за Aloe Vera Бързо действащия спрей за спешна помощ може да откриете на стр. 66



69,90 лв.
(139,80 лв. за 100 мл)

56,50 лв.
(28,25 лв. за 100 мл)

34,90 лв.
20606 | 50 мл |  20604 | 200 мл |  20603 | 100 мл |  
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Алое Вера

Алое Вера

Алое Вера

За усещане
за здрава 
кожа

LR ALOE VIA Специална грижа – 
особено благотворна и 
възстановяваща при изтощена 
кожа и при кожни раздразнения. 
Продуктите LR ALOE VIA създават 
защитен филм върху 
стресираната кожа, охлаждат, 
успокояват и стимулират 
регенерацията. Действието им се 
подпомага от специални активни 
комплекси и благотворни 
билкови есенции.

Специална грижа

от октомври  
2018 г.*

Патентован
продукт

Изключително богат крем за особено 
изтощените зони от кожата
•   20% гел Алое Вера и активен 

комплекс от витамин B12, масло от 
вечерна иглика и екстракт от 
махония

•   Успокоява и интензивно хидратира 
кожата

•   Активира регенерацията на кожата 
и намалява загрубяването, 
зачервяването и лющенето**

•   Кожата е регенерирана и отново 
възвръща естествения си баланс

•   Произведен без парфюмни масла

Aloe Vera  
Регулиращ 
Крем DermaIntense

Бързо попиващ, охлаждащ  гел-
крем за проблемни зони на 
мускулите и ставите
•   60% гел Алое Вера, специално 

сярно съединение MSM, екстракт 
от листа от мечо грозде и 
върбова кора

•   Придава жизненост и 
еластичност на кожата

Aloe Vera  
Мултифункционален  
MSM Гел за тяло

Aloe Vera  
Отпускащ
Термолосион

* Европейски патент: EP 2 399 648 B1
** Изследване с 20 участници, проведено от Dermatest през май 2010 г.

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

20%

60%

45%

Загряващ лосион при мускулни 
схващания
•  С 45% гел Алое Вера и 

натурални етерични масла
•  С дълготраен загряващ ефект за 

отпускане на схванатите мускули
•  Стимулира кръвоснабдяването 

на кожата и я подхранва и прави 
мека

•  Особено ефективен в съчетание 
с интензивен масаж



42,90 лв.34,90 лв.44,90 лв.
(112,25 лв. за 1000 мл)

20602 | 100 мл |  20601 | 100 мл |  20600 | 400 мл |  

Алое ВераАлое Вера

Алое Вера

За бърза 
помощ 
в ежедневието

Aloe Vera  
Защитаващ
Крем с прополис

Aloe Vera  
Хидратиращ 
Гел-концентрат

Aloe Vera  
Бързо действащ 
Спрей за спешна помощ

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

79%90%

83%

Освежаващ гел за суха, 
раздразнена кожа
•  С изключително високо 

съдържание на гел Алое Вера 
– 90%

•  Снабдява кожата интензивно с 
хидратация

•  Охлажда, успокоява и освежава
•  Произведен без добавяне на 

парфюмни масла

Лек спрей за цялото тяло
•   С 83% гел Алое Вера, 

11 традиционни билкови 
есенции и пчелен прополис

•   Образува защитен филм върху 
изтощената кожа, успокоява и 
охлажда

•  Подпомага естествените процеси 
на регенерация на кожата

•   Произведен без добавяне на 
парфюмни масла

Богат крем за особено суха, 
нуждаеща се от подхранване 
кожа
•  Със 79% Алое Вера и екстракт 

от пчелен прополис
•  Подхранва кожата интензивно 

и укрепва естествената й 
бариерна функция

•  Грижи се за кадифена мекота и 
приятно усещане на кожата

Алое Вера с многобройните си 
положителни свойства за кожата 
в съчетание с избрани растителни 
екстракти разгръща пълния си 
потенциал. Нашите 3 LR ALOE 
VIA продукта за специална грижа 
снабдяват потребностите на 
изтощената кожа по натурален, 
интензивен и нежен начин. От 
главата до петите, за малки и големи.

Специална грижа



86,50 лв.
100,30 лв.

42,90 лв.
34,90 лв.
22,50 лв.

20650 |  
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Крем с прополис · 100 мл
Гел-концентрат · 100 мл
Спрей за спешна помощ
в удобна опаковка от 150 мл
(Специалната опаковка се предлага 
само в комплекта)

Aloe Vera Box 
за специална грижа

SOS грижата за 
всички случаи

С КОМПЛЕКТА СПЕСТЯВАТЕ

Сума на единичните цени 

Цена за комплекта само

ЗАЩИТА

ХИДРАТАЦИЯ

РЕГЕНЕРАЦИЯ СЪВЕТИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

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

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

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

Богат Крем с прополис и Алое Вера за много 
сухите, загрубели и изтощени зони от кожата, 
които се нуждаят от интензивна грижа.

Защитаващ крем с прополис

Освежаващ Гел-концентрат за суха и раздразнена 
кожа. Истински многостранен талант с 90% чист гел 
от Алое Вера за максимална хидратация.

Хидратиращ гел-концентрат

Приятно лек Спрей за спешна помощ за цялото 
тяло с Алое Вера и ценни билкови екстракти. 
Надежден помощник при малки злополуки в 
ежедневието или когато сте в движение.

Бързо действащ спрей за спешна помощ



11,90 лв.29,90 лв.
(14,95 лв. за 100 мл)

29,90 лв.
(14,95 лв. за 100 мл)

18,90 лв.
12,60 лв. за 100 мл)

20672 | 20671 | 200 мл |  20670 | 200 мл | 20670 | 200 мл | 20813 | 150 мл | 

50% 50% 50%

30%

Кърпички от 
биоразградим 
материал

Алое Вера Алое Вера Алое Вера

Алое Вера

НОВО:
ПОЧИСТВАЩАТА 

ПЯНА LR COLOURS 
СЕГА С АЛОЕ ВЕРА

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

Почистване за лицето

Сияйно красивата кожа се нуждае не само от 
подхранване – основата на всяка програма за 
грижа е почистването на лицето с LR ALOE VIA, и 
то сутрин и вечер.

Нежното 
почистване е 
основата на 
ефективната 
грижа

Нежно почистващо мляко за лице 
за суха, чувствителна кожа
•   50% гел Алое Вера и биоекстракт 

от дива роза
•   Почиства кожата нежно и 

премахва грима и 
замърсяванията

•   Запазва естествения 
хидробаланс на кожата

Aloe Vera
Балансиращо почистващо 
мляко 

Фина, лека почистваща пяна за 
нормална, мазна и комбинирана 
кожа
•    50% гел Алое Вера и 

биоекстракт от дива роза
•    Почиства нежно кожата и 

премахва грима и 
замърсяванията

•    Оставя кожата освежена и 
витализирана, без да я 
изсушава

Aloe Vera
Нежна 
Почистваща пяна за лице

Несъдържащ алкохол тоник за 
почистване на лицето
•   50% гел Алое Вера и биоекстракт 

от дива роза
•   Почиства порите от остатъците от 

грима и натрупаните през деня 
замърсявания

•   Избистря, успокоява и освежава 
кожата

•   Дарява хидратация

Aloe Vera  
Избистрящ 
Тоник за лице

Aloe Vera  
Нежни
Почистващи кърпички

 25 бр. 

Почистващи кърпички от естествени 
материали за почистване на лицето, 
шията и клепачите.
•  30% гел Алое Вера и биоекстракт от 

дива роза
•  Почистват нежно, без да изсушават 

кожата
• Идеални, когато сте в движение
•  От биоразградим материал
• Подходящи за всеки тип кожа
• Рециклируема опаковка



26,90 лв.
(35,87 лв. за 100 мл)

40,90 лв.
(81,80 лв. за 100 мл)

20789 | 50 мл | 20673 | 75 мл |  
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Екстракти от джинджифил и 
моринга премахват мъртвите 
клетки и замърсяванията от 
околната среда (например 
прахови частици и радикали), 
почистват кожата в дълбочина 
и предпазват от повторно 
натрупване на замърсявания, 
създавайки ефект, подобен 
на този на лотоса. Освен това 
биоекстрактът от джинджифил 
подпомага защитата на 
кожата.

ДЕТОКС

От време на време кожата се нуждае 
от дълбоко почистване. Идеалните 
средства за това са нежният Aloe Vera 
Усъвършенстващ пилинг за лице и 
Aloe Vera Магическата бълбукаща 
маска с детокс ефект. Резултатът е 
чиста и силно витализирана кожа на 
лицето.

Алое Вера

С помощта на бълбукащия 
ефект се повишава 
снабдяването с кислород, 
а балончетата, които 
се образуват, усилват 
детоксикиращото и 
хидратиращото действие. 
Замърсяванията се 
отстраняват по-лесно, а 
влагата прониква по-дълбоко.

БЪЛБУКАЩ 
ЕФЕКТ

ХИДРАТАЦИЯ
Алое Вера 
хидратира 
интензивно 
и помага за 
регенерацията 
на кожата.

Нежна гел текстура за лицето
•   С 50% гел Алое Вера, биоекстракт 

от дива роза и пилинг частици на 
растителна основа

•   Премахва нежно мъртвите клетки 
и стимулира кръвообращението

•   Усъвършенства вида на кожата, 
без да нарушава естествения й 
баланс

•   Усещате кожата си нежна и тенът 
сияе

Aloe Vera 
Усъвършенстващ 
Пилинг за лице

Aloe Vera  
Магическа
бълбукаща маска
Дълбоко ефективна почистваща и 
детоксикираща пенлива маска за 
лице
•  С екстракт от моринга, екстракт 

от джинджифил, гел Алое Вера и 
бълбукащ ефект

•  Предотвратява натрупването на 
замърсявания

•  Хидратира
•  Кожата изглежда отново свежа и 

сияйно красива



48,50 лв.
(323,33 лв. за 100 мл)

47,50 лв.
(95,00 лв. за 100 мл)

47,50 лв.
(95,00 лв. за 100 мл)

20677 | 15 мл |  20674 | 50 мл |  20675 | 50 мл |  

50%50%

50%
Алое ВераАлое Вера

Алое Вера

Интензивна грижа за 
чувствителната зона около очите
•   С 50% гел Алое Вера, биоекстракт 

от маслина и халоксил
•   Дарява хидратация
•   Намалява сенките под очите и 

укрепва кожата
•   Зоната около очите изглежда 

стегната и свежа

Aloe Vera  
Усъвършенстващ
Околоочен крем

Богат, нежно ухаещ крем за нощна 
грижа
•   С 50% гел Алое Вера, биоекстракт 

от маслина и маслиново масло
•   Подхранва и регенерира кожата
•   Подобрява естествената функция 

на кожата през нощта
•   Кожата е отпочинала и нежна

Aloe Vera  
Регенериращ
Нощен крем

Дневна грижа с лека, глезеща 
кожата текстура
•   С 50% гел Алое Вера, биоекстракт 

от маслина и масло от гроздови 
семки

•   Дарява интензивна хидратация и 
запазва естествения 
хидробаланс

•   Защитава кожата от влиянието на 
околната среда

•   Кожата е нежна и тенът сияе

Aloe Vera  
Мултиактивен 
Дневен крем

LR ALOE VIA Грижа за лицето – за добър хидробаланс с Алое 
Вера. Уникални формули с гел Алое Вера в съчетание с 
ценни съставки като биоекстракт от маслина се грижат 
ежедневно за правилния баланс на кожата на лицето. 
Защото няма нищо по-хубаво от усещането за красива и 
здрава кожа.

За сияйно 
красива 
кожа

Грижа за лицето



37,90 лв.
(50,53 лв. за 100 мл)

47,50 лв.
(95,00 лв. за 100 мл)

20689 | 75 мл | 20679 | 50 мл |  
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50%
50%
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Алое Вера

* Потвърдено с измерване с корнеометър на показателите на 20 участници, извършено в проучване на института Dermatest през януари 2017 г.

Основната съставка на нашата серия 
за грижа LR ALOE VIA – чист гел от 
Алое Вера – освен регенериращо и 
подхранващо действие притежава и 
силата интензивно да хидратира. За 
наистина чудесно овлажняване и 
освежаване. 

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

Алое Вера

Лека, бързо попиваща сорбе 
текстура за лицето
•   С 50% гел Алое Вера и 

биоекстракт от маслина
•   Дарява интензивна хидратация 

със силен освежаващ ефект
•   Ревитализира тена
•   Кожата изглежда освежена и 

тенът сияе

Aloe Vera  
Освежаващ 
Гел-крем

Освежаващ гел-крем за лицето
•   С 50% гел Алое Вера, биоекстракт 

от дива роза и комбинация от 
активни съставки от Aquaxyl и 
Aquapront™

•   Дарява на кожата до 95% повече 
хидратация само за 3 минути*

•   Подобрява еластичността и 
хидробаланса 

•   Кожата изглежда освежена и тенът 
сияе

Aloe Vera  
Експресно хидратираща
Маска за лице 



29,90 лв.
(11,96 лв. за 100 мл)

23,50 лв.
(9,40 лв. за 100 мл)

13,90 лв.
(27,80 лв. за 100 мл)

20633 | 250 мл | 20630 | 250 мл | 20643 | 50 мл |  

15%

35% 35%

Алое Вера

Алое Вера Алое Вера

Почистване и грижа за тялото

Ободряващо освежаване и хигиена за цялото тяло и за цялото 
семейство с най-доброто от Алое Вера. Това означава не само 
цялостно почистване, но и постоянно усещане за свежест и 
повече хидратация.

За постоянно 
усещане за свежест

Освежаващ душ гел за 
тяло
•   С 35% гел Алое Вера и 

биоекстракт от киви
•   Цялостно и нежно 

почистване и хидратация
•   Оставя усещане за 

натурална свежест

Aloe Vera  
Витализиращ
Душ гел

Освежаващ душ гел за коса и 
тяло
•   С 35% гел Алое Вера и 

биоекстракт от бамбук
•   Бързо, лесно и ефективно 

цялостно почистване и грижа

Aloe Vera  
2в1 Шампоан 
за коса и тяло

Нежен део рол-он без алкохол
•   С 15% гел Алое Вера и 

биоекстракт от памук
•   Сигурна защита от неприятната 

миризма и мокрите петна под 
мишниците

•   Оставя приятно усещане за 
свежест

•   Добра кожна поносимост дори и 
при чувствителна кожа

•   Изключително нежен след 
бръснене

Aloe Vera  
Защитаващ  
Рол-он дезодорант



21,50 лв.
(28,67 лв. за 100 мл)

23,50 лв.
(31,33 лв. за 100 мл)

19,50 лв.
(7,80 лв. за 100 мл)

28,90 лв.
(57,80 лв. за 1000 мл)

20610 | 75 мл | 20613 | 75 мл | 20611 | 250 мл | 20612 | 500 мл | 
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38%
35% 40%

Aloe Vera Продуктите за грижа за 
ръцете  подхранват и успокояват 
изтощената кожа на ръцете всеки ден. 
Ефективната комбинация от Алое Вера 
и биоекстракт от невен допринася за 
регенерацията на кожата. Освен това 
Алое Вера осигурява хидратация. Така 
дори сухите и загрубели ръце стават 
отново меки и нежни.

За нежни 
докосвания

Алое Вера

Алое Вера

Алое Вера

Пълнител

Aloe Vera
Крем-сапун 
за ръце

Подхранващ крем-сапун за ръце
•   С 38% гел Алое Вера и 

биоекстракт от невен 
•   Нежно почистване, хидратация и 

подхранване

Aloe Vera  
Нежно почистващ
Крем-сапун за ръце

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

Богат, бързо попиващ крем за 
много сухи и изтощени ръце
•   С 40% гел Алое Вера и 

биоекстракт от невен 
•   Подхранва интензивно и 

защитава кожата
•   Подпомага регенерацията на 

загрубялата кожа

Aloe Vera  
Изключително богат
Крем за ръце

Бързо попиващ крем за ръце
•   С 35% гел Алое Вера и
  биоекстракт от невен
•   Подхранва и хидратира
•   Ръцете са меки и нежни

Aloe Vera  
Нежен
Крем за ръце



23,50 лв. 34,90 лв.
(17,45 лв. за 100 мл)

20,50 лв.
20631 | 100 мл | 20639 | 200 мл | 27517 | 100 мл | 

69%

35%

30%
Алое Вера

Алое Вера

Алое Вера

Грижа за тялото

LR ALOE VIA Грижа за тялото – това е интензивно 
подхранване с най-доброто от Алое Вера. Продуктите 
хидратират и благодарение на комбинацията с биоекстракт 
от магнолия правят кожата мека и нежна.

За осезаемо 
нежна кожа

Бързо попиващ крем за сухи и 
загрубели стъпала
•   С 30% гел Алое Вера и 

биоекстракт от магнолия
•   Възстановява изключително 

сухата, груба и напукана кожа
•   Дарява интензивна хидратация
•   Усещате кожата си нежна и 

подхранена

Aloe Vera  
Възстановяващ
Крем за стъпала

Лек, бързо попиващ лосион за тяло
•   С 69% гел Алое Вера и 

биоекстракт от магнолия 
•   Подхранва интензивно
•   Подобрява хидробаланса на 

кожата
•   Кожата е нежно подхранена

Aloe Vera  
Хидратиращ
Лосион за тяло

Богат, немазен крем за лицето и 
тялото
•   С 35% гел Алое Вера и 

биоекстракт от магнолия
•   Дарява интензивна хидратация
•   Кожата е осезаемо мека и нежна
•   Попива бързо

Aloe Vera  
Нежен
Крем за лице и тяло



59,50 лв.
(29,75 лв. за 100 мл)

59,50 лв.
(29,75 лв. за 100 мл)

27536 | 200 мл | 27535 | 200 мл | 
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30%

30%

Алое Вера

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

Два специални продукта се грижат за по-стегнат и 
гладък вид на кожата. Алое Вера в съчетание с 
екстракт от зелен чай и високоефективни активни 
комплекси ви помагат да се чувствате абсолютно добре 
в кожата си.

Ефективна грижа 
за добре оформен 
силует

Богат крем за бедрата и 
седалището
•   С 30% гел Алое Вера, биоекстракт 

от зелен чай и активен комплекс 
Legance®

•   Подобрява еластичността и 
нежността на кожата

•   Кожата изглежда по-равна и 
гладка

Aloe Vera  
Коригиращ  
Крем за тяло

•  95% от участниците потвърждават, 
че имат по-добро усещане за 
кожата си

•  При 85% от всички тествали 
продукта се доказва подобрена 
кожна плътност чрез обективно 
измерване с ултразвук, което е 
важен критерий за по-стегната, 
нежна и еластична кожа

•  Подобрение на кожната плътност 
с до 70%

** Изследване, проведено от институт Dermatest през март 
2017 г., с 20 участници, използвали продукта ежедневно в 
областта на бедрата, включително с обективно измерване на 
дълбоките тъкани с ултразвук (сонография).

Изследване**, 
което потвърждава 
коригиращото действие 
на крема за тяло: Бързо попиващ, освежаващ гел 

за корема, горната част на ръцете 
и бедрата
•   С 30% гел Алое Вера, 

биоекстракт от зелен чай и 
активен комплекс Intenslim®

•   Подобрява еластичността на 
тъканите

•   Помага за намаляване на 
обиколката на корема при 
редовна употреба

•   Укрепва и стяга кожата при 
редовна употреба

Aloe Vera  
Оформящ 
Гел за тяло

•  100% от участниците потвърждават, че 
имат по-добро усещане за кожата си 

•  70% потвърждават, че кожата е по-
еластична

•  70% казват, че кожата е видимо по-
стегната и гладка

*  Изследване, проведено от институт Dermatest през март 
2017 г., с 20 участници, използвали продукта ежедневно в 
областта на корема.

Изследване*, 
което потвърждава 
оформящото действие 
на гела за тяло:



12,90 лв. 13,90 лв. 13,90 лв.
20676 | 4,8 г |  20690 | 100 мл | 20691 | 100 мл | 

Алое Вера Алое Вера

Алое Вера

Паста за ежедневно почистване на 
чувствителните зъби
•   С 40% гел Алое Вера и 

минерален комплекс
•   Почиства  цялостно и 

изключително щадящо 
•   Намалява чувствителността на 

зъбите
•   Ефективно премахва плаката
•   С флуорид

Aloe Vera  
Защитаваща
Паста за зъби

Гел за ежедневно почистване на 
зъбите
•   С 43% гел Алое Вера и екстракт 

от ехинацея
•   Почиства  цялостно и щадящо 

зъбите и венците 
•   Създава приятно усещане за 

свежест
•   Без флуорид

Aloe Vera  
Изключително свеж
Гел за зъби

Лек, безцветен балсам за устни
•   С 40% гел Алое Вера и 

растителни масла
•   Снабдява устните с интензивна 

хидратация
•   Нежна грижа за гладки и меки 

устни

Aloe Vera  
Хидратиращ
Балсам за устни

Грижа за устните и зъбите

За красива 
и здрава 
усмивка

Кой не би искал красива и безгрижна усмивка? 
Това не е възможно без добра грижа за зъбите и устните. 
С възстановяващата си сила Алое Вера се грижи за свежест 
и здрава флора на устната кухина и за меки и гладки устни. 
Така можете винаги да показвате усмивката си, без да се 
притеснявате!

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

43% 40%

40%



22,50 лв.
(11,25 лв. за 100 мл)

27,50 лв.
(13,75 лв. за 100 мл)

33,90 лв.
(16,95 лв. за 100 мл)

27,50 лв.
(18,33 лв. за 100 мл)

20648 | 200 мл | 20649 | 200 мл | 20730 | 200 мл | 20647 | 150 мл | 
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15%

60%

15%45%

LR ALOE VIA | ГРИЖА ЗА УСТНИТЕ, ЗЪБИТЕ И КОСАТА

* При комбинирано приложение на шампоана, балсама и маската за коса. 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. ** Потребителско проучване с 40 участници, проведено от Dermatest през декември 2017 г.

Алое Вера Алое Вера

Алое Вера

Алое Вера

Грижа за косата

LR ALOE VIA Nutri-Repair Системата за грижа за косата 
подхранва, укрепва и възстановява косата с уникална 
комбинация от гел от Алое Вера и 7 натурални масла. За 
копринена мекота, здравина и блясък и за да се чувствате 
уверени до връхчетата на косата си.

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

95 % от тествалите 
харесват аромата**

Витализиращ аромат:

над 90 % по-малко  
накъсване*

Здравина и блясък:

до 3 пъти по-лесно
разресване*

Копринена мекота:

•  С 60 % гел Алое Вера и  
биоекстракт от бамбук

•   Създава защита от топлината
•   Подхранва и хидратира косата
•   Идеална при топлинно 

стилизиране (например сушене 
или изправяне) или за нанасяне 
от време на време – без 
изплакване

Aloe Vera Nutri-Repair 
Маска без отмиване

•  С 15% гел Алое Вера и Nutri-Oil-
Repair комплекс от 7 масла

•   Подхранва и възстановява косата 
в дълбочина, запълва порьозните 
участъци, възвръща здравината и 
така дългосрочно защитава 
косата от накъсване

•   Използвайте 1-2 пъти седмично 
вместо балсам

Aloe Vera Nutri-Repair 
Маска за коса

•  С 15% гел Алое Вера и Nutri-Oil-
Repair комплекс от 7 масла

•   Подхранва и възстановява 
косъма отвътре, без да го 
утежнява

•   Изглажда и запечатва 
повърхността на косъма

•   Подходящ за всяко миене на 
косата

Aloe Vera Nutri-Repair 
Балсам за коса

•  С 45% гел Алое Вера  
и биоекстракт от бамбук

•   Почиства нежно, укрепва косъма 
отвън и снабдява косата и скалпа      
с хидратация

•   Подходящ за всяко миене на 
косата

Aloe Vera Nutri-Repair 
Шампоан за коса

ТЕРМОЗАЩИТАТРАЙНА ЗАЩИТАМЕКОТАУКРЕПВАНЕ



23,50 лв. 35,50 лв.23,50 лв.
(15,67 лв. за 100 мл)

23,50 лв.
(11,75 лв. за 100 мл)

20420 | 200 мл | 20421 | 100 мл | 20422 | 100 мл | 20423 | 150 мл | 

30% 30% 50% 50%
Алое Вера Алое Вера Алое Вера Алое Вера

Грижа за мъже

Продуктите за бръснене от серията за грижа за мъже LR ALOE VIA 
със силно хидратиращо Алое Вера са перфектно съобразени с 
изискванията на мъжката кожа. Не само че кожата на мъжете има 
различно устройство от тази на жените, но и ежедневното бръснене 
я подлага на допълнителен стрес. Комбинацията от Алое Вера и 
успокояващ екстракт от бял чай отпуска и освежава изтощената 
мъжка кожа.

За перфектното 
бръснене

Лек, освежаващ крем за лице
•   С 50% гел Алое Вера и 

биоекстракт от бял чай 
•   Прилив на свежест за 

стресираната кожа
•   Хидратира и подхранва

Aloe Vera  
Антистрес
Крем

Лек, подхранващ балсам за лице
•   С 50% гел Алое Вера и 

биоекстракт от бял чай
•   Намалява и успокоява кожните 

раздразнения
•   Хидратира и подхранва

Aloe Vera  
Афтършейв 
Балсам

За прецизно бръснене на контурите 
на лицето
• 30% Алое Вера за интензивна  
 хидратация
• Лека гел текстура за прецизно  
 нанасяне и силно освежаване
•  След нанасяне гелът се  

превръща в лека пяна, улеснява 
плъзгането на бръсначката и 
предпазва кожата от раздразнения

За ежедневното бръснене
• 30% Алое Вера за интензивна  
 хидратация
• Подготвя кожата и брадата  
 оптимално за бръсненето
• Лека пяна за изключително  
 лесно нанасяне
•   Улеснява плъзгането на  
 бръсначката и предпазва кожата  
 от раздразнения

Aloe Vera  
Успокояващ кожата
Гел за бръснене

Aloe Vera  
Успокояваща кожата
Пяна за бръснене



29,90 лв.
(59,80 лв. за 100 мл)

29,90 лв.
(11,96 лв. за 100 мл)

38,90 лв.
(129,67 лв. за 100 мл)

20438 | 50 мл | 20436 | 250 мл | 20437 | 30 мл | 

79 

15%

15%

Алое Вера

Алое Вера

Три основни продукта за ежедневна грижа за кожата, 
косата и брадата. Със силата на Алое Вера, 
биоекстракт от хмел и дървесно-свеж аромат. Гелът от 
Алое Вера има успокояващо и хидратиращо действие, 
докато екстрактът от хмел подхранва и укрепва кожата 
и косата и предотвратява появата на кожни 
раздразнения.

Всичко, от което се 
нуждаят мъжете – 
за кожата, косата и 
брадата

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

Aloe Vera
2в1 Стилизиращ балсам за 
коса и брада
Перфектно стилизиране на 
прическата и брадата
•  С 15% Алое Вера и биоекстракт от 

хмел
• Стилизира и хидратира
•  Осигурява фиксация, укротява 

непокорната коса и улеснява 
разресването

•  Придава естествен блясък на косата 
и брадата

•  Може да помогне за профилактика 
на наследствения косопад

Aloe Vera
4в1 Душ гел за тяло, лице, 
коса и брада
Практичен душ гел за почистване на 
цялото тяло
•  С 15% Алое Вера и биоекстракт от 

хмел
•  Почиства нежно и цялостно кожата, 

косата и брадата
•  Премахва натрупаните по кожата 

и косата замърсявания и освежава 
приятно

•  Хидратира кожата и косата

Aloe Vera
2в1 Масло за лице и 
брада
Придава мекота на кожата и брадата
• С Алое Вера и биоекстракт от хмел
•  Масла от арган, бадем, жожоба и 

слънчогледови семки предпазват 
кожата и брадата от загуба на влага

•  Укрепва и заглажда космите на 
брадата

•  Придава на брадата естествен 
блясък, без да я омазнява

•  Успокоява сърбящата кожа

LR ALOE VIA | ГРИЖА ЗА МЪЖЕ



23,50 лв. 23,50 лв.
(9,40 лв. за 100 мл)

23,50 лв.
20319 | 100 мл | 20320 | 250 мл | 20321 | 100 мл | 

Алое Вера

Алое Вера

Алое Вера

Изключително нежен, лек крем за 
чувствителна кожа
•   С 40% гел Алое Вера, биоекстракт 

от невен и пантенол
•   Подпомага кожната бариера и 

защитава от загуба на 
хидратация

•   Хидратира, подхранва и 
успокоява

•   Произведен без парфюмни масла

Aloe Vera Baby 
Sensitive 
Крем за лице и тяло

Изключително нежен, 
кремообразен измиващ лосион за 
чувствителна кожа
•   С 30% гел Алое Вера, биоекстракт 

от невен и соево масло
•   Нежно, щадящо почистване
•   Защитава от изсушаване 

чувствителната кожа по време на 
къпане и я хидратира

•   Произведен без сулфати и 
парфюмни масла

Aloe Vera Baby 
Sensitive Измиващ лосион 
и шампоан

Богат, плътен крем за разранена 
кожа
•   С 40% гел Алое Вера, биоекстракт 

от невен, цинк и пантенол
•   Подпомага възстановяването на 

разранената кожа и предпазва от 
ново подсичане в зоната на 
пелените

•    Регенерира раздразнената кожа и 
я успокоява

•   Произведен без парфюмни масла

Aloe Vera Baby 
Sensitive Крем против 
подсичане

Изключително 
нежни и натурални! 

Препоръчани от 
акушери и педиатри.

40%

30%

40%



10,50 лв.
(21,00 лв. за 100 мл)

22,50 лв.
(9,00 лв. за 100 мл)

20329 | 50 мл | 20328 | 250 мл | 

81 LR ALOE VIA | ГРИЖА ЗА БЕБЕТА И ДЕЦА

Алое Вера

Алое Вера

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

•  38% Алое Вера за грижа за 
венците

•  Ксилитолът предпазва от кариес, а 
калцият укрепва зъбния емайл

•  С подходящо за деца количество 
флуорид и лек ментов вкус

•  Блестящата гел текстура 
превръща миенето на зъбите в 
забавно изживяване

•  30% Алое Вера за интензивна 
хидратация

•  Пантенол и биоекстракт от праскова 
подхранват и защитават кожата и 
косата

•  Улеснява разресването след къпане*
•  С аромат на тропически плодове за 

истинско усещане за джунглата
•  Произведен без добавяне на сулфати

* Изследване на разресването на мокра коса, проведено от ProDERM през април 2019 г.

Aloe Vera Kids 
Магическа блестяща гел-
паста за зъби
Нежно почистване и грижа за 
здрави зъби като на тигър!

Aloe Vera Kids 
3в1 Душ гел,  
шампоан и балсам
Нежно почистване и грижа за 
маймунско забавление под душа!

Научно доказано
щадящ зъбите продукт

За ресане без 
дърпане!

Грижа за бебета и деца

За нежно защитена 
бебешка и детска 
кожа и за здрави 
зъбиLR ALOE VIA Серията за грижа за бебета с най-доброто от 

Алое Вера – гела от растението – и ценни биорастителни 
екстракти е изключително нежна и натурална към 
чувствителната бебешка кожа. Продуктите са произведени без 
добавяне на парабени, минерални масла и парфюмни масла.
LR ALOE VIA Серията за грижа за деца е с високо съдържание 
на гел от Алое Вера. Той е идеален за деликатната детска кожа 
заради свойствата си да регенерира, хидратира, успокоява и 
защитава. Това е важно и за чувствителните млечни зъби. А и 
забавлението не бива да липсва.

38%

30%



38,90 лв. 60,90 лв.
(81,20 лв. за 100 мл)

54,50 лв.
(36,33 лв. за 100 мл)

23112 | 100 мл | 23113 | 75 мл | 23110 | 150 мл | 

40%

40%

40%

Алое Вера

Алое Вера

Алое Вера

Слънцезащитните 
продукти LR ALOE 

VIA се предлагат 
през месеците от 

май до август.

SPF 50
Идеално за деца: 
изключително нежно към 
чувствителната детска кожа
•  С 40% Алое Вера и 

биоекстракт от ананас
•  Защитава надеждно от UVA 

и UVB лъчите с много висок 
фактор на защита 50

•  Бързо и лесно нанасяне 
както върху суха, така и 
върху мокра кожа

Aloe Vera
Слънцезащитно спрей 
мляко за деца

SPF 50
Лосион за светла, 
чувствителна кожа
•  С 40% Алое Вера и 

биоекстракт от ананас
•  Защитава кожата от UVA и 

UVB лъчите
•  Подхранва и хидратира 

интензивно
•  С Dry Touch ефект: попива 

бързо, не лъщи, не лепне, 
не оставя бели следи

Aloe Vera 
Слънцезащитен 
лосион

SPF 30
Лосион за леко потъмняла 
кожа
•  С 40% Алое Вера и 

биоекстракт от ананас
•  Защитава кожата от UVA и 

UVB лъчите
•  Подхранва и хидратира 

интензивно
•  С Dry Touch ефект: попива 

бързо, не лъщи, не лепне, 
не оставя бели следи

Aloe Vera
Слънцезащитен 
лосион



77,50 лв.

48,50 лв.
(97,00 лв. за 100 мл)

38,90 лв.
(19,45 лв. за 100 мл)

48,50 лв.
(32,33 лв. за 100 мл)

81100 | 1000 мл |

23114 | 50 мл | 23116 | 200 мл | 23115 | 150 мл | 

83 

40%

40% 70%

LR ALOE VIA | СЛЪНЦЕЗАЩИТА 

Нова формула, 
доказано качество

Гарантирано 
балансирано 
съотношение 
на UVA и UVB 
защитата

Алое Вера

Алое Вера Алое Вера

Защита отвътре
Aloe Vera Гелът за пиене с 
акай бери помага за защита на 
кожата отвътре
Стр. 17

Aloe Vera Гел за пиене
Açaí Pro Summer*

Слънцезащита

Всеки тип кожа има различни изисквания към 
слънцезащитата. Слънцезащитните продукти LR ALOE VIA 
предлагат защита и грижа за цялото семейство – както за 
чувствителна, така и за вече потъмняла от слънцето кожа. 
Алое Вера хидратира, охлажда, успокоява и регенерира 
изтощената кожа. Освен това продуктите са водоустойчиви 
и са без оцветители.

За здрава, 
защитена 
от слънцето 
кожа

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

Aloe Vera 
Слънцезащитно спрей 
мляко

Практичен спрей за леко 
потъмняла кожа
•  С 40% Алое Вера и биоекстракт 

от ананас
•   Защитава кожата от UVA и UVB 

лъчите
•   Хидратира интензивно, успокоява 

и охлажда
•   Попива веднага и не лепне
•   Бързо и лесно нанасяне по всяко 

време

SPF 30
Лек, охлаждащ гел-крем за 
тялото
•  Със 70% Алое Вера и 

биоекстракт от ананас
•  Успокоява и подпомага 

регенерацията на кожата 
след слънчеви бани

•  Water Droplets технология 
за максимална хидратация, 
охлаждаща свежест и 
приятно нанасяне

Aloe Vera
Гел-крем 
за след слънце

SPF 50
За защитена, стегната и 
гладка кожа
•  С 40% Алое Вера и 

биоекстракт от ананас
•  Защитава кожата от UVA 

и UVB лъчите, както и 
от преждевременното 
стареене

•  С Dry Touch ефект: попива 
бързо, не лъщи, не лепне, 
не оставя бели следи

Aloe Vera 
Anti-aging
Слънцезащитен флуид





29,90 лв.
(14,95 лв. за 100 мл)

40,90 лв.
(20,45 лв. за 100 мл)

20824 | 200 мл | 20823 | 200 мл | 

85 LR ALOE VIA | CBD ГРИЖА

* Материалът rPET може да има леко сив цвят за разлика от 
показаното на изображението. Капачки от пластмаса (PP)

ПОЛЕЗНА 
ИНФОРМАЦИЯ
Канабидиол – накратко CBD – 
е натурална съставка от 
растението коноп, която се 
извлича от листата и техните 
дръжки. Обогатеното със CBD 
био масло от семена на 
Cannabis Sativa със своите 
успокояващи свойства се 
грижи много добре за 
стресираната кожа.

CBD грижа

LR ALOE VIA CBD е премиум серията за грижа с ценните 
съставки Aloe Vera Barbadensis и Cannabis Sativa. 
Комбинацията от Алое Вера и био масло от семената на 
Cannabis Sativa, обогатено със CBD, действа успокояващо и 
интензивно подхранващо за силно стресираната и 
изтощена кожа. Така естествените процеси на регенерация 
са стимулирани и кожата е подхранена.

Усетете магията 
на природата 
върху кожата си

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

БУТИЛКИ И БУРКАНЧЕТА ОТ 
РЕЦИКЛИРАНА ПЛАСТМАСА 

(RPET)*

Aloe Vera CBD
Маслен скраб за тяло с морска сол
•  С Алое Вера, био масло от семената на Cannabis 

Sativa, CBD и морска сол
•  Морската сол заглажда кожата по естествен начин
•  Нанесете с кръгови движения върху влажна кожа, 

след което отмийте с топла вода.

Aloe Vera CBD
Душ гел-олио
•  С Алое Вера, био масло от семената на Cannabis 

Sativa и CBD
•   Успокоява, хидратира и защитава кожата
•  Нанесете върху навлажнена кожа, след което 

изплакнете. Подходящо за ежедневна употреба.



ПРОФЕСИОНАЛНА 
КОЗМЕТИКА
ЗА НЕПРЕХОДНА КРАСОТА



87 LR ZEITGARD

Иновативно, 
високотехнологично

Професионална 
козметика

Високоефективни 
формули за грижа

Препоръчано от 
експерти

ZEITGARD PRO 
COSMETIC DEVICE

Насладете се на лукса на професионални процедури за красота във вашия 
дом. С помощта на иновативен, високотехнологичен уред с регистрация за 
патент* с четири различни приложения за ефективно почистване и грижа 
за лицето и тялото, които са съобразени с възрастовите и индивидуалните 
потребности на кожата. LR ZEITGARD е уникална технологична козметична 
система, която дава повече време на красотата ви. 

* Козметичен уред за домашно приложение със сменящи се приставки с регистрация за патент в Германия: Патент №: 10 2022 200 747.6

ВЪВ ВАШИЯ ДОМ
САЛОНЪТ ЗА КРАСОТА

Основният елемент на LR ZEITGARD: Уред с 
регистрация за патент*, който съчетава по 
интелигентен начин най-модерните технологии 
и четири приложения за красота. Един истински 
многостранен талант от най-високо технологично 
ниво – за лицето и тялото, за почистване и грижа. 

ПОЧИСТВАНЕ
Нежно и същевременно дълбоко почистване 
на лицето. Два ефективни продукта допълват 
професионалното почистване с новия Zeitgard 
Pro Cosmetic Device. За чиста кожа като след 
посещение в козметичен салон. 

ГРИЖА ЗА ЛИЦЕТО И 
ТЯЛОТО
Ежедневна и специална грижа за лицето и 
тялото с високоефективни формули за грижа за 
възрастовите и индивидуалните потребности на 
кожата. В комбинация с приставките на Zeitgard 
Pro Cosmetic Device действието на премиум 
козметичните продукти видимо се усилва.

ПРОДУКТИ ЗА КРАСОТА
Продуктите LR ZEITGARD подчертават естествената 
красота и допринасят за сияен външен вид. 



* Козметичен уред за домашно приложение със сменящи се приставки с регистрация за патент в Германия: Патент №: 10 2022 200 747.6

НОВА ИНТЕЛИГЕНТНА 
ТЕХНОЛОГИЯ:
1 УРЕД & 4 ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА 
КРАСОТА



1 139,90 лв.

659,90 лв.

70111 | 

70106 |  

89 LR ZEITGARD | УРЕД

ZEITGARD PRO
КОМПЛЕКТ ЗА 
ПОЧИСТВАНЕ НА ЛИЦЕТО

Zeitgard Pro Cosmetic Device е истински 
многостранен талант и може да постигне 
същите ефекти като в козметично студио. 
Например аnti-аging съставките се 
транспортират значително по-бързо и по-
дълбоко в тъканта на кожата благодарение на 
ултразвуковите трептения. Те действат като 
микромасаж и така стимулират изграждането 
на колаген. Резултатът е по-стегнати контури на 
лицето и тялото.

Д-р мед. Герит Шлипе
Специалист по дерматология и венерология, 
с 25-годишен опит в козметологията

* Козметичен уред за домашно приложение със сменящи се приставки с регистрация за патент в Германия: Патент №: 10 2022 200 747.6

Приложение за 
интензивен пилинг

Приложение за 
професионално 

почистване

Приложение за 
ефективна грижа 
против стареене

Приложение за стягащ 
масаж на тялото

ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА КРАСОТАТА
ИНОВАЦИЯ:

Открийте новото ниво в ежедневната грижа за красотата. 
Zeitgard Pro Cosmetic Device е козметичен уред с 
регистрация за патент*. Това е уред от ново поколение за 
грижа за непреходна красота. 
Превъзходен високотехнологичен уред, който съчетава 
модерните технологии като ултразвук и осцилация с 
четири различни приложения за красота с качество 
като в професионален салон. При смяна на приставката 
интелигентният Zeitgard Pro Cosmetic Device разпознава 
коя технология трябва да се използва. 

•   Уред със зарядна станция
•  Приставка за почистване на лицето 

(вкл. адаптер)
• Почистващ крем

ZEITGARD PRO 
ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ
•    Уред със зарядна станция
•   Приставка за почистване на лицето 

(вкл. адаптер)
•   Приставка за пилинг на лицето
•   Приставка за изглаждане на лицето
•   Приставка за грижа за тялото
•   Почистващ крем
•   Тоник за лице
•   Крем за тяло



162,50 лв.

63,50 лв.

44,50 лв.
(35,60 лв. за 100 мл)

70105 | 

70107 | 

28000 | 125 мл | 

ПРИСТАВКА ЗА ПОЧИСТВАНЕ 
НА ЛИЦЕТО**
Почистваща четка за лице с 
антибактериален Microsilver 
BG™*** за приложение с 
Почистващия крем.

* Козметичен уред за домашно приложение със сменящи се приставки с регистрация за патент в Германия: Патент №: 10 2022 200 747.6 
**Научно изследване, проведено от реномирания институт Dermatest GmbH през 2022 г. Период на приложение: 4 седмици, брой участници: 20

ПРИЛОЖЕНИЕ: 
ЗА ЛИЦЕТО

Приставката за почистване на лицето има 
уникална концепция за хигиена. Меките влакна 
на четката са снабдени с антибактериален 
Microsilver BG™***.

ЗА СИЯЙНО КРАСИВА КОЖА
ПОЧИСТВАЩА ПРОГРАМА

Ефективното почистване е основата за непреходно красивата кожа. 
Модерната технология на осцилация на Zeitgard Pro Cosmetic Device 
позволява нежно и същевременно до 10 пъти по-ефективно почистване на 
лицето. Видът на кожата е подобрен, а структурата й е загладена. Приставката 
е подходяща за ежедневно приложение и за всички типове кожа. 

COSMETIC DEVICE

Почиства нежно, но цялостно кожата на 
лицето заедно с приставката за почистване 
на лицето. Нежният крем с екстракт от 
харонга подпомага регенерацията на 
кожата и подобрява вида й. Резултатът е 
витализиран и нежно матиран тен. 

ПОЧИСТВАЩ КРЕМ

ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНО 
ПОЧИСТВАНЕ

СТЪПКА 1: Преди използване на уреда навлажнете 
лицето си с вода и разнесете 
Почистващия крем върху кожата. 
Включете уреда и започнете с нежното 
почистване на лявата и дясната 
половина на лицето, както и челото 
(T-зоната) – за всяка зона са необходими 
по около 20 секунди. 

СТЪПКА 2: След почистването на лицето 
тонизирайте кожата с Тоника за лице.

ПРИСТАВКА ЗА ПОЧИСТВАНЕ 
НА ЛИЦЕТО + АДАПТЕР
Четка за почистване на 
лицето с антибактериален 
Microsilver BG™*** плюс 
адаптер



162,50 лв.

44,50 лв.
(22,25 лв. за 100 мл)

28001 | 200 мл | 

70104 |  
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* Козметичен уред за домашно приложение със сменящи се приставки с регистрация за патент в Германия: Патент №: 10 2022 200 747.6 
**Научно изследване, проведено от реномирания институт Dermatest GmbH през 2022 г. Период на приложение: 4 седмици, брой участници: 20

*** Отделните влакна на четката остават безупречно хигиенично чисти до 3 месеца благодарение на антибактериалното действие на активното вещество MICROSILVER BGTM. MICROSILVER BGTM се състои от чисто сребро на прах с високо пореста молекулярна структура. 
Специална характеристика: MICROSILVER BGTM регулира трайно развитието на бактерии.

ДЪЛБОКО ПОЧИСТВАНЕ НА ПОРИТЕ

Оптималната грижа за лицето започва с чиста, тонизирана 
кожа. Препоръчвам 5 пъти седмично почистване с приставката 
за почистване и Почистващия крем и 2 пъти седмично дълбоко 
почистване с приставката за пилинг. Преди пилинг е достатъчно 
ръчно да почистите кожата с Почистващия крем. Избистрящият 
Тоник за лице завършва перфектно ежедневната почистваща 
програма. 

Д-р мед. Герит Шлипе
Специалист по дерматология и венерология, 
с 25-годишен опит в козметологията

ПРИЛОЖЕНИЕ: 
ЗА ЛИЦЕТО

Кавитационният пилинг с иновативна 
ултразвукова технология позволява прецизно 
премахване на мъртвите клетки, замърсяванията 
и излишния себум от порите и космените 
фоликули. След това кожата изглежда видимо 
по-гладка, свежа и млада.

ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА
ИНТЕНЗИВЕН ПИЛИНГ

СТЪПКА 1: Нанесете Почистващия крем с ръце 
върху навлажнената кожа на лицето, 
изплакнете с вода и не подсушавайте 
лицето.

СТЪПКА 2: Включете уреда и движете металната 
шпатула нежно под ъгъл 45° по 
навлажненото лице за максимум 3 
минути. Движенията трябва винаги 
да са отвътре навън и отдолу нагоре.

СТЪПКА 3: Нанесете Тоника за лице с памучен 
тампон. Той успокоява и укрепва 
кожната бариера след пилинга. 

ПРЕМИУМ

Избистря и успокоява кожата след 
процедурата с почистващата четка или 
кавитационния пилинг. Укрепва естествената 
защитна функция на кожата с цинк PCA, 
алантоин и пантенол и действа ободряващо 
благодарение на екстракта от харонга. 
Формулата без алкохол е подходяща за всеки 
тип кожа и възстановява естествената pH 
стойност на кожата.

ТОНИК ЗА ЛИЦЕ

ПРИСТАВКА ЗА ПИЛИНГ 
НА ЛИЦЕТО**
Приставка за кавитационен 
пилинг за приложение с 
вода

Специалната ултразвукова честота изпарява 
водните молекули върху кожата – получава 
се поредица от микроимплозии върху 
кожата. Освободената по този начин енергия 
премахва замърсяванията и мъртвите 
клетки, дори и в дълбочината на порите. 



162,50 лв.
70102 | 

* Козметичен уред за домашно приложение със сменящи се приставки с регистрация за патент в Германия: Патент №: 10 2022 200 747.6

ПРИЛОЖЕНИЕ: 
ЗА ЛИЦЕТО

Грижи се за видимо повече жизненост и еластичност 
и може да намали признаците на стареене. 
Ултразвуковата технология на приложението за 
изглаждане на лицето стимулира обмяната на 
вещества в клетките и синтеза на колаген в кожата и 
осигурява по-дълбокото проникване на съставките на 
продуктите за грижа в кожата. Така тя става по-
стегната, жизнена и еластична. Бръчките значително 
се намаляват. За ежедневно приложение сутрин и 
вечер. 

ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА
ЕФЕКТИВНА ГРИЖА 
ПРОТИВ СТАРЕЕНЕ

СТЪПКА 1: Почистете кожата с приставката за 
почистване или с приставката за пилинг на 
лицето. 

СТЪПКА 2: Нанесете подходящ продукт за грижа от 
серията LR ZEITGARD. Сложете малки точки 
от крема върху лицето и го масажирайте с 
помощта на приставката за изглаждане на 
лицето. Третирайте лявата и дясната 
половина на лицето, както и челото в 
продължение на 30 секунди за всяка зона. 
Правете кръгови движения отвътре навън и 
отдолу нагоре. 

ЗА ВИДИМО ПО-МАЛКО БРЪЧКИ
ПРОГРАМА ЗА ГРИЖА ЗА ЛИЦЕТО

ПРИСТАВКА ЗА ИЗГЛАЖДАНЕ 
НА ЛИЦЕТО**
Приставка за изглаждане на кожата 
срещу стареене за приложение с 
продуктите за грижа LR ZEITGARD
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ПРОДУКТИ ЗА ГРИЖА ЗА ЛИЦЕТО СЪС

1:  Без ултразвуков уред традиционните 
съставки на продуктите за грижа 
остават на повърхността на кожата. 

2: С ултразвуков уред съставките 
проникват в по-дълбоките слоеве на 
кожата.

3:  С ултразвуков уред плюс продукт за 
грижа LR ZEITGARD съставките проникват 
още по-дълбоко и достигат целенасочено 
в клетката.

Капсулираната съставка 
достига до клетката

С комбинацията от ултразвукова технология и 
съвместими продукти за грижа за лицето се 
постига максимален ефект. Ултразвукът 
позволява съставките да проникнат по-дълбоко 
в кожата. При редовно приложение се изгражда 
депо от активни съставки в дълбоките слоеве 
на кожата. По този начин резултатите от 
процедурата са по-значителни и също така 
по-дълго видими.

Д-р мед. Герит Шлипе
Специалист по дерматология и венерология, 
с 25-годишен опит в козметологията

Едновременно със старта на новия Zeitgard 
Pro Cosmetic Device обогатихме формулите на 
избрани продукти за грижа с иновативна 
система за транспорт на активните съставки. 
Тази система действа като антиейджинг 
бустер. Заедно с приставката за изглаждане 
на лицето системата повишава многократно 

ефективността на ценните съставки, като ги транспортира, 
първо, целенасочено до клетките на кожата и, второ, директно в 
клетката. Едва след като носителят достигне клетката, съставките 
се освобождават във вътрешността й и там разгръщат пълното си 
действие. По този начин е възможно да се достигне директно до 
причините за стареене на кожата и то да се забави чрез 
целенасочено снабдяване с вещества.

** Научно изследване, проведено от реномирания институт Dermatest GmbH през 2022 г. Период на приложение: 4 седмици, брой на участниците: 20

ИНОВАТИВНА ГРИЖА СРЕЩУ СТАРЕЕНЕ
НОВА ТЕХНОЛОГИЯ И

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО НА
УЛТРАЗВУКОВАТА ТЕХНОЛОГИЯ И 
ПРОДУКТИТЕ ЗА ГРИЖА ОТ LR ZEITGARD 

Капсулираната съставка 
прониква в клетката

Освобождаване на съставката 
в клетката

Съставка със системата 
за транспорт на активните 
съставки е в целевата клетка

Съставка без системата 
за транспорт на активните 
съставки

СИСТЕМА ЗА ТРАНСПОРТ НА АКТИВНИТЕ СЪСТАВКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ С
ПРИСТАВКАТА ЗА 
ИЗГЛАЖДАНЕ НА 
ЛИЦЕТО



162,50 лв.

77,90 лв.
(38,95 лв. за 100 мл)

70103 | 

28002 | 200 мл | 

Система за транспорт на активните 
съставки: капсулирана активна 
съставка укрепва кожата и намалява 
грапавостта й

* Козметичен уред за домашно приложение със сменящи се приставки с регистрация за патент в Германия: Патент №: 10 2022 200 747.6

ЗА СТЕГНАТ ВИД НА КОЖАТА
ИНТЕЛИГЕНТНА ПОДКРЕПА

АКТИВИРАЩ

Стягащият Крем за тяло изгражда 
отново колагеновата структура на 
кожата, хидратира и свързва влагата в 
кожата. Пантенол и витамин Е укрепват 
бариерната функция, а хиалуроновата 
киселина видимо попълва кожата 
отвътре. Така тя става по-жизнена и 
еластична и се усеща гладка и мека.

КРЕМ ЗА ТЯЛО

ПРИСТАВКА ЗА ГРИЖА ЗА 
ТЯЛОТО**
Приставка за стягане на кожата за 
приложение с Крема за тяло LR 
ZEITGARD

ПРИЛОЖЕНИЕ: 
ЗА ТЯЛОТО

Ултразвуковият масаж с приставката за грижа 
за тялото помага за по-стегнат и равномерен 
вид на кожата. Ежедневното приложение 
допринася за по-стегната съединителна тъкан 
и за намаляване на портокаловата кожа.

ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА
СТЯГАЩ МАСАЖ НА 
ТЯЛОТО

СТЪПКА 1: Нанасяйте крема за тяло 1-2 пъти 
на ден. Масажирайте крема в 
кожата с помощта на приставката 
за грижа за тялото за по около 2 
минути за всяка отделна зона. 
Движете уреда с леки кръгови 
движения по посока на лимфните 
възли: при краката в посока към 
слабините, по корема в посока към 
слабините, по седалището по 
посока към задколянните ямки и 
по ръцете по посока към раменете. 
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КАК ДЕЙСТВА
УЛТРАЗВУКОВОТО ПРИЛОЖЕНИЕ?

Приставката за грижа за тялото и Крема за тяло 
са ненадминат екип. Благодарение на 
ултразвуковата технология съставките на крема 
проникват по-дълбоко и могат да разгърнат 
пълното си действие. Освен това 
вибрационният масаж стимулира 
кръвообращението. Резултатът е по-стегната 
съединителна тъкан, повече жизненост и 
еластичност, по-малко портокалова кожа. 

Д-р мед. Герит Шлипе
Специалист по дерматология и венерология, 
с 25-годишен опит в козметологията

** Научно изследване, проведено от реномирания институт Dermatest GmbH през 2022 г. Период на приложение: 4 седмици, брой на участниците: 20

ЗА РАВНОМЕРНА КОЖА НА ТЯЛОТО
МОДЕРНА ТЕХНОЛОГИЯ

Ултразвуковите трептения проникват до няколко 
сантиметра в кожата. Там могат да помогнат за втечняване 
на мазнините в кожните клетки. Благодарение на 
вибриращата масажна функция на приставката за 
грижа за тялото втечнените мазнини в клетките могат 
да се формират отново равномерно и така кожата да 
изглежда по-гладка и стегната. Освен това с помощта на 
ултразвуковата технология съставките на Крема за тяло 
могат да проникнат по-дълбоко и по-бързо в кожата. 
При редовно приложение се изгражда депо от активни 
съставки в дълбоките слоеве на кожата, което води до 
дълготраен ефект. 

Мазнините в клетките на кожата 
образуват неравна повърхност и 
затова преди приложението кожата 
изглежда „на вълни“. 

По време на ултразвуковото 
приложение мазнините в клетките на 
кожата се втечняват.

След около 2 минути мазнините в кожните 
клетки на третираната зона са напълно 
втечнени и готови да формират гладка и 
равна повърхност. Резултатът е по-гладък и 
стегнат вид на кожата. 



29,50 лв.
(59,00 лв. за 100 мл)33,90 лв.

(67,80 лв. за 100 мл)

56,90 лв.
(189,67 лв. за 100 мл)

25,50 лв.
(170,00 лв. за 100 мл)

28504 | 30 мл | 

28500 | 50 мл | 

28501 | 50 мл | 

28502 | 15 мл | 

Racine
Околоочен крем
•   С коензим Q10 за повече енергия
•  Ефективна комбинация от витамини за 

естествена регенерация
•  Комплекс от активни съставки с водорасли се 

грижи за околоочната зона и придава бодър 
вид

ЗА ПЪРВИТЕ БРЪЧИЦИ
АКТИВИРАЩА БАЗОВА ГРИЖА

Ефективната базова грижа снабдява видимо уморената и изтощена кожа с 
много хидратация и нова енергия. За свеж, жизнен тен. Още преди появата на 
първите бръчици можете да забавите процеса на стареене на кожата с помощта 
на съдържащия се в кремовете комплекс от коензим Q10 и водорасли. Серията 
активира кожата и й придава повече свежест и сияйност.

Racine
Колагенен серум
•  Чист колаген помага за 

укрепване на кожата
•  Интензивно снабдяване 

и свързване на кожата с 
хидратация

•  Кара кожата да изглежда 
по-млада, свежа и гладка

Racine
Нощен крем
•  Коензим Q10 подпомага фазата на 

регенерация през нощта
•  Подхранващ комплекс с водорасли 

снабдява кожата с минерали
•  Витамин E регенерира кожата през 

нощта
•  Богата текстура с масла от жожоба 

и шеа

Racine
Дневен крем
•  С коензим Q10 за повече енергия
•  Подхранващ комплекс с водорасли 

повишава снабдяването с хидратация
•  Витамин E защитава клетките



84,90 лв.
(169,80 лв. за 100 мл)

84,90 лв.
(283,00 лв. за 100 мл)

94,90 лв.
(189,80 лв. за 100 мл)

28192 | 50 мл | 

28193 | 50 мл | 

28194 | 30 мл | 
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СРЕЩУ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО СТАРЕЕНЕ
ИЗГЛАЖДАЩА СЕРИЯ ЗА ГРИЖА

Премиум продуктите за грижа със златни частици и коприна за възраст до 
40 години видимо намаляват бръчките – за сияйно красива кожа. Златни 
частици на базата на колагенов бустер подобряват еластичността на кожата. 
Копринени протеини правят кожата осезаемо нежна и я защитават от 
вредните вещества. 

ПРИЛОЖЕНИЕ С
ПРИСТАВКАТА ЗА 
ИЗГЛАЖДАНЕ НА ЛИЦЕТО

Нова 
формула

Система за транспорт на активните 
съставки: капсулирана активна съставка 
намалява мимическите бръчки

Nanogold
Нощен крем 
•  Богатата грижа се бори 

срещу признаците на 
уморената кожа през нощта

•  Екстракт от микроводорасли 
подпомага регенерацията 
на кожата и подобрява 
структурата й

Nanogold
2в1 Околоочен крем и маска 
•    Изглаждаща и стягаща грижа за околоочната зона
•    Соеви и оризови пептиди видимо намаляват 

тъмните кръгове и подпухването
•    Околоочната зона изглежда по-изпъната и 

гладка – за свеж и бодър вид

Nanogold
Дневен крем
•    Кадифенонежен крем за стегната и гладка кожа
•  Действа срещу признаците на предизвиканото от UV 

лъчите стареене на кожата
•    Масло от кайсиеви ядки и соеви протеини 

стимулират регенерацията на кожата 



94,90 лв.
(189,80 лв. за 100 мл)

94,90 лв.
(316,33 лв. за 100 мл)

105,90 лв.
(211,80 лв. за 100 мл)

94,90 лв.
(316,33 лв. за 100 мл)

28317 | 50 мл | 

28314 | 30 мл | 

28318 | 50 мл | 

28319 | 30 мл | 

ЗА ВЗИСКАТЕЛНАТА КОЖА
СТЯГАЩА ПРЕМИУМ ГРИЖА

Серията за стягаща грижа срещу стареенето Beauty Diamonds за възраст над 40 години 
укрепва кожата и видимо намалява бръчките. На базата на свойствата на диамантите 
в съчетание с протеини продуктите помагат за забавяне на процеса на стареене и за 
укрепване на защитния механизъм на клетките. 

ПРИЛОЖЕНИЕ С
ПРИСТАВКАТА ЗА 
ИЗГЛАЖДАНЕ НА ЛИЦЕТО

Beauty Diamonds
2в1 Околоочен крем и 
маска
•    Околоочен крем със 

стягащ ефект
•    Укрепва околоочния 

контур с глог и 
арабски жасмин и 
намалява увисването 
на клепачите

•  Околоочната зона 
изглежда по-стегната

Beauty Diamonds
Нощен крем
•    Стягащата, подхранваща формула 

за грижа с масла от шамфъстък 
и гроздови семки дефинира 
контурите на лицето през нощта

•  Възстановява плътността и обема 
на кожата

•    Стимулира механизмите за 
защита на клетките за стегната и 
еластична кожа

Beauty Diamonds
Озаряващо масло за 
лице
•    Подхранва и регенерира кожата с 

витамини A, E и F
•    Защитава от загуба на хидратация с ценни 

масла (арган, авокадо, жожоба, макадамия, 
бадем, гроздови семки)

•    За младежки сияен блясък

Beauty Diamonds
Дневен крем
•    Стягащата, попълваща отвътре формула 

за грижа подхранва и укрепва кожата 
интензивно

•    Намалява бръчките и тяхната дълбочина и 
със съдържащата се облепиха се грижи за 
дефинирани контури на лицето

•  Повишава синтеза на еластин и колаген

Нова 
формула

Система за транспорт на активните съставки:
капсулирана активна съставка намалява 
бръчките и тяхната дълбочина



94,90 лв.
(189,80 лв. за 100 мл)

28449 | 50 мл | 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С
ПРИСТАВКАТА ЗА 
ИЗГЛАЖДАНЕ НА ЛИЦЕТО

ЗА ГЛАДКА И ПОДХРАНЕНА МЪЖКА КОЖА
СВЕЖЕСТ И ЕНЕРГИЯ

Намаляващ бръчките и даряващ енергия крем против стареене, съобразен с 
потребностите на мъжката кожа – това е Platinum. Високоефективният гел-крем попива 
бързо и чрез хидратиращото си действие осигурява ободряващ прилив на енергия. 
Благодарение на хиалурона кожата е попълнена отвътре, бръчките са смекчени и кожата 
е по-устойчива и жизнена.  

Нова 
формула

Система за транспорт на активните 
съставки: капсулирана активна съставка 
повишава синтеза на хиалурон и запълва 
бръчките

Platinum
Крем против стареене
•    Ободряващ прилив на енергия за 

хидратация и свежест за мъжката кожа
•    Повишава синтеза на хиалурон и 

попълва кожата отвътре
•    Повишава синтеза на колаген и 

намалява дълбочината на бръчките
•  Витамин E изглажда релефа на кожата, 

маслото от жожоба дарява на кожата 
повече еластичност и жизненост

•  Защитава клетките и намалява 
оксидативния стрес

ЕЖЕДНЕВНА
ГРИЖА
СТЪПКА 1: Почистете лицето си с приставката 

за почистване и Почистващия 
крем.

СТЪПКА 2: Ободрете кожата си след 
почистването с избистрящия Тоник 
за лице.

СТЪПКА 3: Нанесете Platinum Крема против 
стареене с приставката за 
изглаждане на лицето.

СЪВЕТ: За защита от дигиталното 
стареене на кожата нанасяйте 
серума Blue Light Defender след 
почистване и преди нанасяне на 
Крема против стареене.



94,90 лв.
(316,33 лв. за 100 мл)

71060 | 30 мл | 

УНИКАЛНО ТРОЙНО ДЕЙСТВИЕ

ВЪЗСТАНОВЯВАУЛАВЯ РАДИКАЛИТЕОТРАЗЯВА

СРЕЩУ ДИГИТАЛНОТО СТАРЕЕНЕ
ИНТЕЛИГЕНТНИЯТ СЕРУМ

Синята светлина, която се излъчва от дисплеите и екраните, причинява преждевременно 
стареене на кожата. Иновативният Blue Light Defender срещу дигиталното стареене защитава 
кожата активно и превантивно от ефектите на синята светлина.

Blue Light Defender
•  Защитава от стареенето и кожните 

раздразнения, предизвикани от 
синята светлина

•  Намалява съществуващите бръчки 
и действа антиоксидантно

•  За млад и сияен вид на кожата
•  С екстракти от спирулина и син 

лотос

ЕЖЕДНЕВНА
ЗАЩИТА
СТЪПКА 1: Нанасяйте серума 

Blue Light Defender 
равномерно върху 
почистената кожа 
на лицето сутрин.

СТЪПКА 2: След около една 
минута върху 
серума можете да 
нанесете обичайния 
си дневен крем.

Съдържащият се в екстракта 
от спирулина ензим 
фотолиаза възстановява вече 
възникналите вследствие на 
синята светлина увреждания на 
клетките на кожата.

Екстрактът от син лотос – 
символът на безсмъртието – 
неутрализира оптимално 
свободните радикали и 
така противодейства на 
оксидативния стрес.

Съдържащият се в екстракта 
от спирулина цветен пигмент 
фикоцианин абсорбира 
синята светлина и редуцира 
високоенергийните лъчи, 
отразявайки ги като защитен 
щит.



52,90 лв.
(105,80 лв. за 100 мл)

52,90 лв.
(176,33 лв. за 100 мл)

71011 | 50 мл | 

28100 | 30 мл | 
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СИЛНА РЕГЕНЕРАЦИЯ
ПРИЛИВ НА СВЕЖЕСТ И

С PowerLIFT започвате деня си свежи и енергизирани. Благодарение на доказаната 
комбинация от съставки като хиалуронова киселина леката емулсия хидратира 
кожата на лицето и изглажда малките мимически бръчици. Богатата Нощна маска с 
висококонцентрирания си активен комплекс осигурява допълнителна грижа и регенерация.  

PowerLIFT
•  Лека крем-емулсия за лице
•  Овлажнява, съживява и укрепва 

кожата за повече жизненост, 
енергия и еластичност

•  С пептиди от овес, хиалуронова 
киселина, екстракт от водорасли 
и смес от седем билкови 
екстракта за хидратиращо и 
заглаждащо действие против 
бръчки Нощна маска

•  Подхранва и регенерира кожата 
през нощта

•  С масло от жожоба за оптимално 
снабдяване с хидратация

•  С Ultra Filling SpheresTM за ефект 
против стареене

•  С плодове шизандра за 
регенерация на кожата

•  Маската е без отмиване и за 
оптимални резултати трябва да се 
използва два пъти седмично



168,90 лв.
(563,00 лв. за 100 мл)

89,90 лв.
119,90 лв.
(239,80 лв. за 100 мл)

113,90 лв.
(379,66 лв. за 100 мл)

28235 | 4 x 2 Pads | 
28244 | 50 мл | 

28251 | 30 мл | 

28250 | 30 мл | 

ЗА ЦЕЛЕНАСОЧЕНИ РЕЗУЛТАТИ
ГРИЖА СРЕЩУ СТАРЕЕНЕ

Ексклузивните продукти Serox действат целенасочено срещу нежеланите следи на времето. Кремът за перфектна 
кожа с иновативната си технология с двойно anti-aging действие се грижи както за незабавно, така и за трайно 
усъвършенстване на кожата. Кожата ви изглежда трайно по-млада с допълващите специални продукти Serox: 
по-малко мимически бръчки в зоната около очите, челото и носа, както и повече плътност и еластичност.

Serox
Instant Skin Perfector
Крем за перфектна 
кожа
•  Незабавно видимо подмладяване 

на кожата
•  Трайна регенерация на 

структурата на кожата
•  Кадифеногладка, покриваща 

формула с фини цветни пигменти
•  Нанасяйте след дневния крем. 

След това може да нанесете грим 
както обикновено.

Serox
Серум за незабавен 
резултат
•  С Ameliox® и Polylift® за намаляване 

на дълбочината на бръчките
•  С релаксиращ и хидратиращ ефект 

за заглаждане и усъвършенстване 
на вида на кожата

Serox
Крем за интензивен 
резултат
•  С Ameliox® и Ultra Filling 

SpheresTM за по-еластична, 
гладка и свежа кожа

•  Комплекс от активни съставки 
с ефект срещу фините и 
дълбоките бръчки и за 
дълготрайна хидратация

Serox
Професионални 
тампони за очи
•  Интензивно овлажняват 

чувствителната зона около очите
•  От изсушен чрез замразяване 

колаген, който се навлажнява от 
активиращия разтвор

•  Активиращият разтвор от Gatuline 
Expression® и хиалуронова киселина 
помага целево за намаляване на 
дълбочината на бръчките



79,50 лв.

51,50 лв.

71081 | 5,5 мл | 

71080 | 10 мл | 
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* Измерена максимална дължина на миглите след 6 седмици: до 35% по-дълги мигли. ** Научно изследване, проведено от реномирания институт Dermatest GmbH. Резултат: април 2014. Участници: 20 жени.

НЕПРЕХОДНАТА СИ КРАСОТА
ПОДЧЕРТАЙТЕ

Два продукта с максимално действие. Подчертайте красотата си с ефективната формула 
на Серума за активиране на растежа на миглите и с Фантастичната спирала. 

ЕЖЕДНЕВНО
ПРИЛОЖЕНИЕ
СТЪПКА 1: Нанасяйте Активиращия серум за 

мигли редовно сутрин и вечер върху 
горния ръб на миглите.

СТЪПКА 2: Нанасяйте Фантастичната спирала, 
когато пожелаете, за приказен ефект 
„изкуствени мигли“.

Активиращ серум за мигли
•  Серум за мигли с добра кожна 

поносимост със стимулиращ растежа 
активен комплекс

•  Доказано удължава и сгъстява 
миглите**

•  До 35% по-дълги мигли само след 6 
седмици*

•  Намалена загуба на мигли и 
максимална плътност

Фантастична 
спирала
•  Още по-плътни, дълги и дефинирани – перфектни 

ултрачерни 3D мигли
•  Интелигентна трислойна текстура: по-наситен цвят, 

повече обем и по-добро оформяне с всяко следващо 
нанасяне

•  Специална структура на четката: вълнообразно 
разположени влакна за перфектен резултат от 
основата до върха на миглите

•  За ефект „изкуствени мигли“



ЧИСТО СРЕБРО СРЕЩУ 
БАКТЕРИИ И ВИРУСИ

Проблеми като раздразнена кожа, пърхот или 
пародонтоза често имат по-дълбока причина. 
Балансът на естествената защитна бариера на 
кожата – т.нар. микробиом – е нарушен и са се 
разпространили вредни микроорганизми.

LR MICROSILVER PLUS предлага ефективни 
решения за специалните потребности на 
различните зони от тялото. Тайната на серията 
за функционална грижа е активната съставка 
с антибактериално и антивирусно действие 
MICROSILVER BGTM. Освен това всеки продукт 
има допълнителен „плюс“ чрез ефективна 
комбинация от съставки, която целенасочено се 
грижи за потребностите на кожата и регенерира и 
стабилизира естествената й защитна бариера – за 
здрав микробиом на кожата.

Функционални решения за грижа за 
специалните потребности.

Всички продукти LR MICROSILVER 
PLUS съдържат антибактериален и 
антивирусен MICROSILVER BGTM

Предпоставката за здрава 
кожа е балансираната 
защитна бариера.

Частиците MICROSILVER BG™ 
се задържат задълго върху 
повърхността на кожата и в 
зависимост от обстоятелствата я 
защитават до 12 часа от появата 
на нови бактерии и вируси. 
Така микробиомът може да се 
регенерира и да изпълнява 
естествената си защитна 
функция.

Сребърните частици на 
MICROSILVER BG™ с гъбестата си 
структура се разполагат като мрежа 
върху повърхността на кожата. 
Микроорганизмите като бактерии и 
вируси просто нямат никакъв шанс. 
Те се улавят в защитната мрежа, 
създадена от среброто.

Чрез антивирусния и 
антибактериалния ефект 
на сребърните йони на 
MICROSILVER BG™ се премахват 
бактериите и се възпрепятства 
разпространяването им.

Раздразнената кожа трудно може 
да се защити срещу бактериите и 
вирусите. Върху силно изтощената 
кожа бактериите могат да се 
разпространяват много добре. 
Балансът на микробиома на 
кожата се нарушава.



47,50 лв.
(95,00 лв. за 100 мл)

41,90 лв.
(27,93 лв. за 100 мл)

25001 | 50 мл | 

25000 | 150 мл | 
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Баланс за 
деликатната 
кожа на лицето

ПРОБЛЕМ
Нечиста, мазна, лющеща се, раздразнена 
кожа на лицето

ПРИЧИНА
В мазните зони на лицето, най-вече на 
челото, носа и брадичката, има много 
активни мастни жлези. Кожната флора тук 
се променя постоянно. Така микробиомът 
лесно се дисбалансира. Вследствие на това 
могат да се появят кожни проблеми.

РЕШЕНИЕ
LR MICROSILVER PLUS Системата за грижа 
за лицето премахва замърсяванията и 
бактериите от кожата, помага срещу 
раздразненията и за дългосрочно 
усъвършенстване на вида на кожата. За 
баланс на чувствителната кожа на лицето.

•  MICROSILVER BG™ намалява 
микроорганизмите като бактерии и вируси

•  Целенасочена комбинация от активни 
съставки за чиста и балансирана кожа на 
лицето

•  Незабавен и дълготраен ефект: защитен 
филм под формата на мрежа защитава до 
12 часа

НАУЧНО ДОКАЗАНА 
ЕФЕКТИВНОСТ:
•    Значително подобряване на 

вида на кожата*
•    Намаляване на комедоните 

средно с 24%, на папулите с 
около 30% и на пустулите с около 
29%*

•    Много добра поносимост дори и 
при изтощена или склонна към 
акне кожа*

* Антибактериалният крем за лице е тестван 
от 30 души с акне на възраст от 13 до 25 г., 
като е прилаган веднъж дневно за период от 6 
седмици през ноември 2010 г. в проучване на 
Derma Consult GmbH.

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

Всички продукти LR MICROSILVER 
PLUS съдържат антибактериален и 
антивирусен MICROSILVER BGTM

•  Салициловата киселина премахва 
мъртвите клетки и отваря запушените 
пори

•  Декспантенолът успокоява и подхранва 
склонната към възпаления кожа

•  Цинкът подпомага регенерацията на 
кожата

СПЕЦИАЛНИЯТ ПЛЮС:

01 Измиващ крем за дълбоко 
почистване
Измиващият крем LR MICROSILVER PLUS 
почиства нежно и в дълбочина и успокоява 
кожата. Антибактериалната и антивирусна 
съставка MICROSILVER BG™ премахва 
микроорганизмите като бактерии и вируси. 
Микробиомът на кожата може да се 
възстанови.

•  Билковият активен 
комплекс Defensil™ и 
Activox™ укрепват кожната 
бариера и действат 
противовъзпалително

•  Декспантенолът успокоява 
и подхранва кожата

•  Цинкът подпомага 
регенерацията на кожата

СПЕЦИАЛНИЯТ ПЛЮС:

02 Регулиращ 
крем за лице
Кремът за лице LR MICROSILVER 
PLUS регенерира, стабилизира 
и усъвършенства вида 
на кожата. Благодарение 
на антибактериалната 
и антивирусна съставка 
MICROSILVER BGTM премахва 
бактериите и защитава кожата 
от поява на несъвършенства. 
Попива бързо, не лепне и не 
омазнява кожата.



19,50 лв.
(26,00 лв. за 100 мл)

25090 | 75 мл | 

* 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.

•  90% потвърждават стабилизиране на 
венците*

•  Намаляване на възпаленията и 
кървенето на венците**

•  Минералът хидроксиапатит 
изгражда естествения зъбен 
емайл и помага за здрави 
зъби

•  Декспантенолът успокоява 
чувствителните зъби и венци

•  Цинкът действа 
противовъзпалително и за 
предотвратяване на кариеси, 
плака и пародонтоза

•  Флуоридът подпомага 
реминерализирането на 
зъбите

LR MICROSILVER PLUS Системата за грижа за 
устната кухина премахва микроорганизмите 
и предлага защита за здрави зъби и венци и 
балансирана устна флора.
•  За здрав микробиом на устната кухина
•  С антибактериален и антивирусен 

MICROSILVER BG™
•  Незабавен и дълготраен ефект: траен 

защитен филм, който в зависимост от 
обстоятелствата се задържа до 12 часа

РЕШЕНИЕ

Здравето започва и от устата. Микробиомът 
на устната кухина е съставен от безброй 
различни микроорганизми. Дисбалансът 
в устната кухина може да има неприятни 
последици.

ПРИЧИНА

Чувствителни зъби, склонни към възпаление 
венци, лош дъх и други оплаквания

Грижа и баланс за 
зъбите и венците

СПЕЦИАЛНИЯТ ПЛЮС:

НАУЧНО ДОКАЗАНА 
ЕФЕКТИВНОСТ:

ПАТЕНТОВАН 
ПРОДУКТ*ПРОБЛЕМ 01 Укрепваща паста за 

зъби
Пастата за зъби LR MICROSILVER 
PLUS почиства и се грижи 
за зъбите, венците и устната 
лигавица. Малките сребърни 
частици на активната съставка 
MICROSILVER BGTM премахват 
бактерии и вируси и така 
ефективно предпазват от плака, 
кариес, пародонтоза, лош дъх и 
възпаления на венците.

* LR MICROSILVER PLUS Паста за зъби: Патент: DE 10 2010 063 720



22,50 лв.
(75,00 лв. за 100 мл)

54,50 лв.
(18,17 лв. за 100 мл)

25140 | 30 мл | 

25130 | 300 мл | 

107 LR MICROSILVER PLUS | ГРИЖА ЗА УСТНАТА КУХИНА

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

* Спреят за уста е тестван от 20 души на възраст от 19 до 71 г. в 
рамките на потребителско проучване на Dermatest GmbH за период от 
4 седмици през август/септември 2020 г.

*  Водата за уста е тествана от 20 души на възраст от 18 до 54 г. в рамките 
на потребителско проучване на Dermatest GmbH за период от 4 седмици 
през август/септември 2020 г.

•  Дерматологично тестван: МНОГО 
ДОБЪР

•  90% посочват, че венците са по-малко 
склонни към възпаления*

•  84% посочват, че има подобрение в 
дъха*

•  100% оценяват вкуса, усещането за 
свежест и грижа като много приятни*

•  90% препоръчват продукта*

•  Дерматологично тествана:  
МНОГО ДОБРА

•  При всички тествали продукта кървенето 
на венците намалява още през първите 
4 седмици средно със 77% (метод: 
определяне на гингивалния индекс чрез 
сондиране на венците)*

•  75% съобщават за видимо подобрение 
на състоянието на зъбите, както и 
положително въздействие върху устната 
кухина*

•  70% съобщават за укрепване на венците*
• Алое Вера стабилизира и регулира венците
•  Салвията и ехинацеята регулират устната 

лигавица
•  Ментата осигурява приятна свежест в устата

•  Алое Вера укрепва венците
•  Ментолът и ментата създават приятно 

усещане за свежест
•  Флуоридът подпомага 

реминерализирането на зъбите

Всички продукти 
LR MICROSILVER PLUS 
съдържат антибактериален 
и антивирусен MICROSILVER BGTM

СПЕЦИАЛНИЯТ ПЛЮС:

03 Спрей за уста  
за хигиенична грижа
Лекият спрей за уста LR MICROSILVER 
PLUS при редовна употреба премахва 
трайно до 99,99% от всички 
микроорганизми като бактерии и вируси. 
Предпазва ефективно зъбите и венците 
от плака, кариес и пародонтоза. За 
свеж дъх – незабавно и винаги когато 
пожелаете – и за здрава и балансирана 
флора на устната кухина.

НАУЧНО ДОКАЗАНА 
ЕФЕКТИВНОСТ:

НАУЧНО ДОКАЗАНА 
ЕФЕКТИВНОСТ:

* Важи за Водата за уста и за Спрея за уста

ПРЕПОРЪЧАНО ОТ ЗЪБОЛЕКАРИ*

СПЕЦИАЛНИЯТ ПЛЮС:

02 Защитаваща вода за уста
Водата за уста LR MICROSILVER PLUS 
почиства устната кухина и премахва до 99,99% 
от всички микроорганизми като бактерии и 
вируси. Задържащата се задълго гелообразна 
текстура достига дори до трудно достъпните 
места като междузъбните пространства. 
Така предлага ефективна защита от плака, 
кариес и пародонтоза. За трайно свеж дъх и 
балансирана флора на устната кухина.



38,90 лв.
(51,87 лв. за 100 мл)

35,50 лв.
(47,33 лв. за 100 мл)

25065 | 75 мл | 25051 | 75 мл | 

•  Интензивно подхранващият 
декспантенол прониква дълбоко в 
сухата и напукана кожа, стабилизира я 
и я регенерира трайно

•  Минералният комплекс ZIN‘CÎTE™ 
защитава кожата от въздействието на 
UVA/UVB лъчите

СПЕЦИАЛНИЯТ ПЛЮС:•  ZIN‘CÎTE™ и декспантенолът изграждат 
защитен филм

•  Минералният комплекс ZIN‘CÎTE™ 
защитава кожата от въздействието на 
UVA/UVB лъчите

СПЕЦИАЛНИЯТ ПЛЮС:

LR MICROSILVER PLUS Системата 
за грижа за тялото предлага плюс за 
всяка потребност за премахване на 
микроорганизмите и възстановяване 
на естествения баланс на защитната 
бариера на кожата.
• За здрав микробиом на кожата
• За лична хигиена
•  Незабавен и дълготраен ефект: траен 

защитен филм, който в зависимост от 
обстоятелствата се задържа до 12 часа

РЕШЕНИЕ

Ръцете ежедневно са изложени на 
въздействието на външни фактори 
и освен това са в контакт с безброй 
бактерии. Сухата и изтощена кожа на 
главата и влажната и топла кожа на 
подмишниците са идеална среда за 
микроорганизми като бактерии и вируси.

ПРИЧИНА

Изтощена кожа, неприятна миризма от 
изпотяване, пърхот

Антибактериална защита
и грижа за тялото

Гелът за ръце LR MICROSILVER PLUS с 
MICROSILVER BG™ премахва до 99,87% от 
всички микроорганизми като бактерии и 
вируси за период до 12 часа. Попива бързо 
и не лепне. За практично почистване на 
ръцете без вода.

02 Регенериращ крем за ръце
Кремът за ръце LR MICROSILVER 
PLUS подпомага трайно естествената 
регенерация на изтощената кожа на 
ръцете. Антибактериалната съставка 
MICROSILVER BG™ отстранява 
микроорганизмите като бактерии и 
вируси. Попива бързо и се грижи за 
гладки и добре поддържани ръце.

01 Почистващ гел за ръце

ПРОБЛЕМ



30,90 лв.
(61,80 лв. за 100 мл)

58,50 лв.
(39,00 лв. за 100 мл)

25033 | 50 мл | 

25072 | 150 мл | 

109 LR MICROSILVER PLUS | ГРИЖА ЗА ТЯЛОТО

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

•  OCTOPIROX® възпрепятства развитието 
на бактериите и регулира състоянието на 
скалпа

•  Декспантенолът успокоява сухата и 
раздразнена кожа на главата

*  Шампоанът против пърхот е тестван от 10 мъже на възраст от 22 до 
56 г. в проучване на Derma Consult GmbH за периода април-юни 
2008 г.

•  100% потвърждават видимо по-малко 
образуване на пърхот*

•  80% потвърждават, че скалпът не е 
толкова сух и зачервен*

•  Минералът талк се свързва с влагата и 
подсушава подмишниците

•  Декспантенолът подхранва и успокоява 
чувствителната кожа на подмишниците

•  Цинкова сол стеснява порите и 
неутрализира миризмата

СПЕЦИАЛНИЯТ ПЛЮС:

*  Антибактериалният рол-он дезодорант е тестван от 20 души на 
възраст от 25 до 76 г. в проучване на Derma Consult GmbH за период 
от 4 седмици през април 2010 г.

•  80% потвърждават, че не се появява 
неприятна миризма*

•  80% потвърждават, че не се появяват 
кожни раздразнения*

НАУЧНО ДОКАЗАНА 
ЕФЕКТИВНОСТ:

Всички продукти 
LR MICROSILVER PLUS 
съдържат антибактериален 
и антивирусен MICROSILVER BGTM

Рол-он дезодорантът LR MICROSILVER 
PLUS защитава до 24 часа от миризмата от 
изпотяване. MICROSILVER BG™ премахва 
предизвикващите неприятна миризма 
бактерии. Нежната формула се грижи за 
чувствителната кожа на подмишниците. 
Оставя приятно усещане за свежест. Не са 
използвани алуминиеви соли.

СПЕЦИАЛНИЯТ ПЛЮС:

04 Нежен и надежден рол-он 
дезодорант

Шампоанът против пърхот LR MICROSILVER 
PLUS намалява пърхота още от първото 
измиване и предотвратява повторното му 
образуване. MICROSILVER BG™ отстранява 
надеждно предизвикващите пърхот бактерии. 
Грижи се нежно за чувствителния, сух и 
сърбящ скалп.

03 Подхранващ шампоан против 
пърхот НАУЧНО ДОКАЗАНА 

ЕФЕКТИВНОСТ:



Субкутис * 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.

Потвърдена ефективност
•   76% от тествалите продукта потвърждават 

подобряване в обема на косата. По този начин 
може да се докаже, че косата остава по-дълго 
в естествена фаза на растеж.

•    76% потвърждават ефикасността на продукта.

*ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ТОНИКА

Тествано ли е действието на L-Recapin 
чрез изследване?

Да. Проведено е изследване, при което продуктите са ползвани 
в продължение на 4 месеца.*
 
Резултатите:
•    L-Recapin забавя косопада.
•    При използването на L-Recapin космите остават по-дълго във 

фаза на растеж.
•    L-Recapin допринася съществено за закрепването на корените и 

по този начин може да намали преждевременния косопад.
•    Активният комплекс на L-Recapin защитава, укрепва и 

възстановява корените на косата.

ДЕЙСТВИЕ
Как действа L-Recapin срещу 
причините за косопада?

Иновативният, специален активен комплекс Procapil® има тройно 
действие:

•    Олеанолова киселина от листата на маслина намалява 
увреждането на корените на косата.

•    Апигенин от цитрусови плодове стимулира кръвооросяването 
на корените (вж. изобр. 1).

•    Biotinyl-GHK (специален протеин, съдържащ витамини) 
подпомага закрепването на корените на косата. (вж. изобр. 2).

МЕРКИ

Кои са причините за 
преждевременния косопад?

•  Хормони 
 Дихидротестостерон (DHT) индиректно причинява регресия на 
корените на косата.

•     Недостатъчно снабдяване на корените с вещества 
Недоброто кръвооросяване на кожата на главата води до 
ограничено снабдяване с хранителни вещества на корените на 
косата.

•    Недобро закрепване в кожата на главата 
Поради увредена структура космите може да не са добре 
„закрепени“ и това да доведе до падане на косата.

ПРИЧИНА

Имате проблеми 
с косата?

Епидермис

Дерма



94,90 лв.
(47,45 лв. за 100 мл)

48,50 лв.
(24,25 лв. за 100 мл)

27001 | 200 мл |  27003 | 200 мл |   

111 LR L-RECAPIN

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

L-Recapin
Тоник
Тоникът L-Recapin действа срещу
наследствено обусловения 
косопад*.
Нанасяйте го след измиване върху
влажната коса на съответните 
места.
Масажирайте с кръгови движения.

L-Recapin 
Шампоан
Дерматологично тестваната
комбинация от активни съставки
почиства нежно и щадящо.
Редовно използван преди тоника
L-Recapin, оптимално подготвя
косата и скалпа за нанасянето му.

ТОП
СЕЛЪР

Страдате от наследствен косопад? L-Recapin е решението за
мъжете – иновативният активен комплекс спира наследствено 
обусловения косопад и доказано подобрява гъстотата на косата.

Силното дуо за 
по-гъста и обемна коса

ПРЕПОРЪКА ЗА 
ПО-ГЪСТА КОСА:
Оптимален резултат се постига 
само при продължителна и 
редовна употреба на двата 
продукта.
Тоникът и шампоанът L-Recapin 
са разработени взаимно да 
допълват действието си и 
в комбинация постигат най-
добри резултати.
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РАЗНООБРАЗИЕ ОТ АРОМАТИ
ЗА ЖЕНИ И ЗА МЪЖЕ

Концепцията за ароматите на LR с трите различни категории – парфюми на 
звезди, лайфстайл парфюми и LR Classics – предлага разнообразие за всеки 
характер, вкус и повод. Високо съдържание на парфюмни масла с голяма 
дълготрайност са отличителна характеристика на парфюмите на LR. На база 
на дългогодишния си опит и в сътрудничество с реномирани международни 
парфюмерийни къщи LR създава аромати „Made in Germany“.

ТРИ КАТЕГОРИИ АРОМАТИ
•    LR ПАРФЮМИ НА ЗВЕЗДИ

•    LR ЛАЙФСТАЙЛ ПАРФЮМИ

•    LR CLASSICS



82,50 лв.
(165,00 лв. за 100 мл)

30200 | 50 мл | 

„Човек трябва да обича хората, 
да може да се постави на тяхно 
място, да ги докосне със своята 
мода. Точно така е с добрия 
парфюм. Не искам само да 
изкушавам, а да докосвам.”

HAUTE PARFUM BY

Като международен моден дизайнер Гуидо Мария Кречмер от 
години създава мода, ориентирана изцяло към хората, които я 
носят. Част от перфектната визия е и аромат, който подчертава 
личността – това е парфюмната колекция HAUTE PARFUM. Дамският 
парфюм съчетава нежно изкушение и чувствена елегантност. Това е 
неповторима ароматна композиция от мандарина, роза и ванилия.

by Guido Maria Kretschmer
Дамски парфюм

Плодов
Нежен

Върхова нотка
мандарина,
слива

Сърцева нотка
роза,
портокалови 
цветове

Базова нотка
сух амбър,
ванилия

       GUIDO MARIA
KRETSCHMER

ЗА ЖЕНИ

HAUTE PARFUM 



102,90 лв.
(205,80 лв. за 100 мл)

102,90 лв.
(205,80 лв. за 100 мл)

102,90 лв.
(205,80 лв. за 100 мл)

30580 | 50 мл | 30560 | 50 мл | 

30530 | 50 мл | 
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Бъдете истински. 
Бъдете естествени. 
Просто бъдете себе си.

LR ПАРФЮМИ НА ЗВЕЗДИ | ДАМСКИ АРОМАТИ

PURE HAPPINESS
by Guido Maria Kretschmer е 
вариант на PURE, изпълнен 
с позитивна енергия, която 
веднага ви кара да се 
усмихнете и просто ви прави 
щастливи. Усетете чистата 
жизнерадост тук и сега.

PURE TENDERNESS
by Guido Maria Kretschmer 
е вариант на PURE, който 
ви отвежда в чувствен свят, 
изпълнен с емоции и страст. 
Наелектризиращ аромат с 
много сексапил. Вълнуващ, 
опияняващ, истинско оръжие в 
изкуството на съблазняването.

Чаровният дизайнер е олицетворение на това мото 
и въодушевява хората с позитивната си енергия и 
жизнерадост. Ето защо Гуидо създаде 
изключителен аромат, с който да се чувствате 
добре и който във всеки момент от деня ви 
придружава и вдъхновява просто да бъдете себе 
си. PURE by Guido Maria Kretschmer за жени е 
освежаващ във върховата, емоционален в 
сърцевата и чувствено-топъл в базовата нотка.

by Guido Maria Kretschmer
Дамски парфюм

PURE HAPPINES
by Guido Maria Kretschmer
Дамски парфюм

PURE TENDERNESS

by Guido Maria Kretschmer
Дамски парфюм

PURE

Цветен
Плодов

Върхова нотка
грейпфрут,
бергамот

Сърцева нотка
жасмин,
ирис

Базова нотка
мускус,
тютюн

Цветен
Дървесен

Върхова нотка
кардамон,
фрезия

Сърцева нотка
бели цветя,
момина сълза

Базова нотка
кедрово дърво,
тонка

Върхова нотка
круша,

цитруси

Сърцева нотка
праскова,

жасмин

Базова нотка
амбър,

кедрово дърво
Цветен
Свеж



82,50 лв.
50 мл | 3630 | 

Чувствено доказателство за любов, изпълнено
с топлина и романтика. Ароматът Lovingly е 
обяснението в любов на Брус Уилис към
съпругата му Ема.

Ориенталски 
Елегантен 

Върхова нотка 
цитрусови плодове,
круша

Сърцева нотка 
лилия,
божур

Базова нотка 
бяло кедрово дърво,
сандалово дърво

Парфюм

Обяснение в любов от Брус Уилис

„Вдъхновен от любовта ми 
към Ема“ИСТИНСКА ЛЮБОВ ВЪВ ФЛАКОН

LOVINGLY
by Bruce Willis



82,50 лв. 82,50 лв. 82,50 лв.
50 мл | 30330-201 | 50 мл | 30330-202 | 50 мл | 30330-203 | 
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ПарфюмПарфюмПарфюм

Свеж
Воден

Върхова нотка 
бергамот,
водни нотки

Сърцева нотка 
момина сълза,
пикантни нотки

Базова нотка 
кедрово дърво,
мускус

Цветен
Чувствен

Върхова нотка 
плодови нотки,
жасмин

Сърцева нотка 
роза,
пудрови нотки

Базова нотка 
сладки нотки,
лек дъх на амбър

Ориенталски
Изкусителен

Върхова нотка
бергамот,
мандарина

Сърцева нотка 
ирис,
портокалови 
цветове

Базова нотка 
тонка,
пачули

Три емоционални ароматни композиции, изпълнени с магия – Lightning Collection, представена от Ема Хеминг-Уилис, дава израз на есенциите на живота. 
Essence of Rose: омайващият флорален аромат олицетворява емоционалните моменти, изпълнени с чувства и любов. 
Essence of Marine: ароматът разпръсква ободряваща свежест и събужда сетивата. 
Essence of Amber: чувственият аромат отразява вдъхновяваща жизнена енергия и жизнерадост.

ОЗАРЯВАЩИ

ЕСЕНЦИИТЕ НА ЖИВОТА: ЕНЕРГИЯ – РОМАНТИКА – ЧИСТОТА

ЧУВСТВЕНИ, МАГИЧЕСКИ,

LIGHTNING
ESSENCE 

OF AMBER

LIGHTNING
ESSENCE 

OF MARINE

LIGHTNING
ESSENCE
OF ROSE



59,50 лв. 59,50 лв.59,50 лв.
30150 | 50 мл | 30404 | 50 мл |  30372 | 50 мл | 

Неустоимият чар на Ориента в едно 
вкусно и сладко гурме произведение. 
За чувствено-ароматни моменти на 
щастие, изпълнени с магия.

Интерпретация на модерната женственост – 
елегантна грация, нежна лекота и изкусителна 
чувственост. Омайващ аромат, който 
елегантно подчертава женствената аура.

Елегантният, пудров аромат е 
класически и женствен. Омагьосващ, 
привлекателен парфюм за жени с 
характер и стил.

Ориенталски
Изкусителен

Върхова нотка
мандарина,
бергамот

Сърцева нотка 
пасифлора,
кайсия

Базова нотка
шоколад,
карамел

Ориенталски
Елегантен

Върхова нотка 
тамян,
памуклийка

Сърцева нотка 
жасмин,
мушкато

Базова нотка 
ванилия,
карамел

Цветен
Женствен

Върхова нотка
портокал,
босилек

Сърцева нотка 
иланг-иланг,
канела

Базова нотка 
мед,
тонка абсолю

02 ОЧАРОВАТЕЛНА ЧУВСТВЕНОСТ01 КЛАСИЧЕСКО ИЗКУШЕНИЕ 03 МАГИЯТА НА ОРИЕНТА

Парфюм ПарфюмПарфюм
Sensual Grace HaremFemme Noblesse



59,50 лв.59,50 лв.
30600 | 50 мл | 30610 | 50 мл | 

119 LR ЛАЙФСТАЙЛ ПАРФЮМИ | ДАМСКИ АРОМАТИ

Върхова нотка
мандарина,
портокал

Сърцева нотка
жасмин,
тубероза

Базова нотка 
ванилия,
мед

Цветен
Елегантен

Докато звездите озаряват небето, 
вие излъчвате очарователна 
женственост с вълнуващо-елегантна 
аура. Накарайте звездите да танцуват, 
като разклатите флакона.

Цветен
Жизнен

Върхова нотка 
розов пипер,
свежа зеленина 

Сърцева нотка 
теменужка,
роза 

Базова нотка
ванилия,
сандалово дърво

Жизнена енергия, бляскава 
лекота и истинска наслада на 
момента. Този парфюм озарява 
вас и деня ви.

СИЯЙНА ЕНЕРГИЯ
ПРЕЗ ДЕНЯ

КРАЛИЦАТА НА НОЩТА

Парфюм Парфюм
Shine by Day Shine by Night



59,50 лв.59,50 лв. 59,50 лв.
3250 | 50 мл | 3650 | 50 мл | 30095 | 50 мл | 

Ориенталски
Вълнуващ

Върхова нотка 
бергамот,
круша

Сърцева нотка
жасмин,
ирис

Базова нотка
карамел,
пачули

Свеж
Чувствен

Върхова нотка 
портокал,
лимон

Сърцева нотка 
роза,
гардения

Базова нотка 
мускус,
кедрово дърво

Плодов
Вдъхновяващ

Върхова нотка 
червен портокал,
фрезия

Сърцева нотка 
касис,
червена слива

Базова нотка
мускус,
сандалово дърво

Дързък, вдъхновяващ, естествен, 
романтичен – експлозивната и 
същевременно омайваща ароматна 
комбинация улавя модерното женствено 
усещане за живота, за да излъчвате 
вълнуващ блясък.

Страстта й отваря всички врати. 
Уникалната композиция е чувствена
и заредена с енергия. Многолика 
ароматна експлозия за приключението, 
наречено живот.

Въплъщение на самоуверената 
женственост. Плодово-чувствен ароматен 
коктейл за искрящо женствено излъчване. 
Вдъхновяващ, уверен, страстен.

03 ПРОСТО БЛЯСКАВ01 ЗАШЕМЕТЯВАЩО ПЛОДОВ 02 ВДЪХНОВЯВАЩО СВЕЖ

Rockin´ Romance
ПарфюмПарфюм

Brilliant Look
Парфюм

Heart & Soul



59,50 лв.59,50 лв.
30134 | 50 мл | 30386 | 50 мл | 

121 LR ЛАЙФСТАЙЛ ПАРФЮМИ | ДАМСКИ АРОМАТИ

Плодов
Ориенталски

Върхова нотка 
личи,
праскова

Сърцева нотка 
фрезия,
теменужка

Базова нотка 
сандалово 
дърво,
ветивер

С визията си и с този аромат 
ще завладеете света. Винаги го 
носете със себе си.

Очарователната сдържаност
се превръща в уверена чувственост. 
Pseudonym пленява със загадъчната 
си женствена аура.

Цветен
Изкусителен

Върхова нотка 
мандарина,
озонови акорди

Сърцева нотка 
роза,
момина сълза

Базова нотка 
мускус,
ирис

ВАШИЯТ СВЯТ –
ВАШИЯТ ПОДИУМ

ЛЕК И ЧУВСТВЕН

ТОП
СЕЛЪР

Beautyqueen
Парфюм

Pseudonym
Парфюм



50 мл
3295-126

50 мл
3295-223

50 мл
3295-127

50 мл
3295-220

50 мл
3295-124

50 мл
3295-106

Свеж
Ароматичен

Върхова нотка
лимон,
грейпфрут

Сърцева нотка
цветни нотки,
жасмин

Базова нотка
амбър,
мускус

LR Classics

ЗА
 Ж

ЕН
И

АРОМАТИ ОТ ЦЕЛИЯ СВЯТ
Открийте ароматите за пътешественици и мечтатели. Вълнуващите парфюми LR Classics ви 
отвеждат до най-вдъхновяващите места по света. Какво ви впечатлява в модерния Стокхолм? Как 
ухае животът във Валенсия? Кой аромат ще ни пренесе в безгрижния Хавай? Кои нотки правят 
Бостън толкова неподражаемо привлекателен? LR Classics въплъщават есенциите на прекрасни 
места и всеки ден ви водят до нова ароматна дестинация. 

La Dolce Vita! 
Средиземноморско 

ухание върху кожата.

Парфюм

VALENCIA
Ориенталски
Чувствен

Върхова нотка
праскова,
теменужка

Сърцева нотка
ирис,
роза

Базова нотка
сандалово 
дърво,
ванилия

LR Classics

Наситен като 
целувка на белия 

пясъчен плаж.

Парфюм

ANTIGUA
Плодов
Цветен

Върхова нотка
круша,
лотос

Сърцева нотка
момина сълза,
жасмин

Базова нотка
сандалово 
дърво,
бял мускус

LR Classics

Бляскав, 
пулсиращ, 

пълен с живот.

Парфюм

LOS ANGELES

Ориенталски
Цветен

Върхова нотка
фрезия

Сърцева нотка
жасмин

Базова нотка
мускус

LR Classics

Като изгрев, 
който пленява 

сетивата.

Парфюм

SANTORINI
Ориенталски
Жизнен

Върхова нотка
портокал,
бергамот

Сърцева нотка
божур,
жасмин

Базова нотка
пачули,
ветивер

LR Classics

За очарователно 
изкушение и усещане 

за истински лукс.

Парфюм

MARBELLA
Плодов
Ориенталски

Върхова нотка
бергамот,
канела

Сърцева нотка
роза,
хелиотроп

Базова нотка
ванилия,
тонка

LR Classics

Спомен за 
последния 

летен флирт.

Парфюм

HAWAII



35,50 лв.
(71,00 лв. за 100 мл)

123 

50 мл
3295-151

50 мл
3295-162

50 мл
3295-260

50 мл
3295-261

50 мл
3295-259ЗА

 М
Ъ

Ж
Е

LR CLASSICS | ДАМСКИ И МЪЖКИ АРОМАТИ

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

Класически
Свеж

Върхова нотка
морски нотки,
мента

Сърцева нотка
мушкато,
нероли

Базова нотка
кедрово дърво,
мускус

LR Classics

Силен и жизнен – 
аромат, който

 излъчва мощ. Точно 
като величествения 
Ниагарски водопад.

Парфюм

NIAGARA
Дървесен
Елегантен

Върхова нотка
бергамот,
грейпфрут

Сърцева нотка
зелени нотки,
цветни нотки

Базова нотка
амбър,
дървесни 
акорди

LR Classics

Енергичен и 
изобилен – също като 

метрополиса този 
аромат излъчва лукс 

и ексклузивност.

Парфюм

MONACO

Пикантен
Интензивен

Върхова нотка
ориенталски,
пикантни акорди

Сърцева нотка
кедрово дърво,
салвия

Базова нотка
ванилия,
бензое

LR Classics

Изкусителен 
и тайнствен. 

Контрастен и 
винаги вълнуващ.

Парфюм

SINGAPORE
Пикантен
Плодов

Върхова нотка
ябълка,
портокал

Сърцева нотка
роза,
жасмин

Базова нотка
пикантни 
дървесни нотки,
амбър

LR Classics

За жадните за живот. 
Толкова разнообразен 

и мултикултурен.

Парфюм

BOSTON
Класически
Изкусителен

Върхова нотка
бергамот,
анасон

Сърцева нотка
гваяково дърво,
кедрово дърво

Базова нотка
амбър,
мускус

LR Classics

Леко дървесен 
и пулсиращ 

като модерния 
скандинавски град.

Парфюм

STOCKHOLM

ВСЕКИ 
ПАРФЮМ 
САМО ЗА



82,50 лв.
(159,80 лв. за 100 мл)

30220 | 50 мл | 

HAUTE PARFUM BY

Мъжкият парфюм на Гуидо носи почерка на дизайнера: елегантен, 
ценен, непреходен и автентичен. Малко по малко изисканите, 
пикантните и свежите есенции разгръщат всички свои вълнуващи 
аспекти върху кожата.

by Guido Maria Kretschmer
Мъжки парфюм

Дървесен
Вълнуващ

Върхова нотка
бергамот,
мандарина

Сърцева нотка
пипер,
мушкато

Базова нотка
ветивер,
кожа

       GUIDO MARIA
KRETSCHMER

ЗА МЪЖЕ

HAUTE PARFUM 



102,90 лв.
(205,80 лв. за 100 мл)

102,90 лв.
(205,80 лв. за 100 мл)

102,90 лв.
(205,80 лв. за 100 мл)

30590 | 50 мл | 30570 | 50 мл | 

30540 | 50 мл | 
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Бъдете истински. 
Бъдете естествени. 
Просто бъдете себе си.

PURE HAPPINESS
by Guido Maria Kretschmer 
е вариант на PURE, 
зареден с темперамент и 
позитивна енергия, с която 
се наслаждавате на момента 
тук и сега. Усетете чиста 
жизнерадост и безгранична 
свобода.

PURE TENDERNESS
by Guido Maria Kretschmer 
ви отвежда в чувствен свят, 
изпълнен със сексапил и 
страст. Вълнуващ аромат с 
магическа притегателна сила, 
на която не може да се устои.

Чаровният дизайнер е олицетворение на това мото 
и въодушевява хората с позитивната си енергия и 
жизнерадост. Ето защо Гуидо създаде 
изключителен аромат, с който да се чувствате 
добре и който във всеки момент от деня ви 
придружава и вдъхновява просто да бъдете себе 
си. PURE by Guido Maria Kretschmer за мъже е 
харизматичен във върховата, многостранен в 
сърцевата и пикантен в базовата нотка.

by Guido Maria Kretschmer
Мъжки парфюм

PURE HAPPINES
by Guido Maria Kretschmer
Мъжки парфюм

PURE TENDERNESS

by Guido Maria Kretschmer
Мъжки парфюм

PURE

Дървесен
Свеж

Върхова нотка
грейпфрут,
пипер

Сърцева нотка
кедрово дърво,
мушкато

Базова нотка
мъх,
балсамови нотки

Ароматичен
Дървесен

Върхова нотка
лимон,
мандарина

Сърцева нотка
лавандула,
велур

Базова нотка
дървесни акорди,
тонка

Върхова нотка
шафран,

розов оксид

Сърцева нотка
карамфил,

гваяково дърво

Базова нотка
сандалово 

дърво,
амбър

Дървесен
Пикантен



82,50 лв.
50 мл | 30505 | 

Пикантен
Силен 

Върхова нотка 
грейпфрут,
портокал

Сърцева нотка 
пипер,
листа от мушкато

Базова нотка 
кедрово дърво,
ветивер

Парфюм

точно като Брус Уилис. Целеустремен, 
мъжествен и нетрадиционен. Ароматът 
на екшън героя: силно кедрово дърво и 
пикантен пипер срещат земен ветивер и 
витализиращ грейпфрут. Първият парфюм 
на Брус Уилис – вече една истинска легенда.

SMART GUYS LIVE FOREVER –

номиниран за:

BRUCE WILLIS



82,50 лв.
50 мл | 2950 | 

127 LR ПАРФЮМИ НА ЗВЕЗДИ | МЪЖКИ АРОМАТИ

Пикантен
Елегантен 

Върхова нотка 
цитрусови плодове,
кардамон

Сърцева нотка 
лавандула,
акорди тютюн

Базова нотка 
акорди кожа,
уд

Парфюм

Цитрусови плодове и пачули създават 
свежо начало, а ароматични нотки, 
облагородени с дъх на тютюн, излъчват 
очевидна мъжествена елегантност. 
Силната базова нотка, съставена от 
чувствен акорд от кожа и ценен уд, 
придава на парфюма уникален почерк, 
който отразява страна от личността на 
Брус Уилис, която остава скрита от 
прожекторите.

АБСОЛЮТНО ЛИЧЕН

ФИЛМОВАТА 
ЗВЕЗДА 
ОТБЛИЗО!

ЕКШЪН ГЕРОЙ &
ДЖЕНТЪЛМЕН –

BRUCE WILLIS
PERSONAL

EDITION



59,50 лв.59,50 лв.59,50 лв.59,50 лв.
30414 | 50 мл | 30027 | 50 мл | 30170 | 50 мл | 30000 | 50 мл | 

Свеж
Лек

Върхова нотка 
бергамот,
джинджифил

Сърцева нотка
пъпеш,
евкалипт

Базова нотка 
пачули,
кедрово дърво

Класически
Спортен

Върхова нотка 
звезден анасон,
джинджифил

Сърцева нотка
индийско 
орехче,
кардамон

Базова нотка 
дървесни нотки,
мускус

Класически
Харизматичен

Върхова нотка 
бергамот

Сърцева нотка
лимон

Базова нотка
амбър

Върхова нотка 
портокал,
кардамон

Сърцева нотка 
жасмин,
кедрово дърво

Базова нотка 
амбър,
мускус

Дървесен
Вълнуващ

Забележителен, тайнствен и 
безкомпромисен. Силен 
мъжки аромат с класическа, 
непреходна нотка.

Вълнуващ, динамичен 
парфюм за мъжете, които 
обичат предизвикателствата 
и непрекъснато дават нови 
дефиниции за успеха.

Вълната се издига. 
Адреналинът в кръвта се 
покачва. Вижда се плажът. 
Потопете се в един свят на 
лекота и свежест.

Идеалното съчетание на спортен 
дух, елегантност и мъжественост. 
Свежест и динамика – за 
лежерен, непринуден начин на 
живот.

Парфюм ПарфюмПарфюм

03 ПРИЛИВ НА 
АДРЕНАЛИН

Парфюм

01 3, 2, 1 – ДЕЙСТВИЕ! 02 ГЕРОИТЕ НА ОКЕАНА
04 ИЗПРЕВАРВАЩ 
ВРЕМЕТО

Ocean‘ Sky TerminatorRacingJust Sport



59,50 лв.59,50 лв.
30196 | 50 мл | 30630 | 50 мл | 

129 LR ЛАЙФСТАЙЛ ПАРФЮМИ | МЪЖКИ АРОМАТИ

Ню Йорк, Рио, Токио – модерният 
мъж обича метрополисите по 
света. Такъв е и неговият 
парфюм: елегантен, непринуден, 
чувствен, свеж.

Пикантен
Лежерен

Върхова нотка 
бергамот,
сечуански пипер

Сърцева нотка 
кардамон,
мушкато

Базова нотка 
шоколад,
ветивер

Екзотичната композиция 
внася в ежедневието ви нова 
енергия и вълнуващо 
усещане за джунглата.

Класически
Интензивен

Върхова нотка 
зелена мента,
пелин

Сърцева 
нотка 
лавандула,
карамфил

Базова нотка 
тонка,
сандалово 
дърво

ПарфюмПарфюм

ЗА ИСТИНСКИТЕ
КОСМОПОЛИТИ

КУЛТОВ АРОМАТ
ЗА ПРИКЛЮЧЕНЦИ

ТОП
СЕЛЪР

Metropolitan ManJungle Man



FROM 
HEARTS FOR 
CHILDREN‘S 
HEARTS

СТАНЕТЕ 
РЕДОВЕН 
ДАРИТЕЛ!

IBAN: DE30 4008 0040 0621 3431 00
BIC: DRESDEFF400

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА



Грижа за 
малки и големи



СИЛНИ ПРОДУКТИ

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

ЗА ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ГРИЖА

ЛР Хелт Енд Бюти Систъмс ЕООД · 1784 София, България

Ко
д:

 9
60

25
-3

27

Вашият LR сътрудник:

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

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. 
BG


