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Тествайте тук

На стр. 18/19 може 
да откриете повече 
за ароматите.

Три унисекс парфюма за различни 
ароматни комбинации

Тествайте тук
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Усетете магията на Коледа – нека радостното 
очакване на празниците ви завладее.

Лимитирани продукти Купи и дари

Всички сме в очакване на празничните моменти заедно с любимите хора, 
на силните емоции на щастие и благодарност. Подаряването и 
получаването на подаръци е важна част от празника. Радостта да 
разопаковаш отдавна желан подарък или неочаквана изненада е 
неописуема. Бихме искали да допринесем за магията на тези моменти с 
нашите идеи за подаръци и жестове на внимание и грижа към най-важните 
за вас хора.

Елате в магичния коледен свят на LR!

Продуктите, означени с 
този символ, се предлагат 
само за коледната 
кампания и до изчерпване 
на наличните количества. 

За всеки продаден 
продукт, означен с този 
символ, LR дарява по 2 
или 20 лв. за деца в 
нужда в различни страни 
по света. 



54,50 лв. | 10 мл | (545,00 лв. за 100 мл) |

54,50 лв. | 200 мл | (27,25 лв. за 100 мл) |

64,90 лв. | 

32,90 лв. | 200 мл | (16,45 лв. за 100 мл) |

1 Aquatic Chonic 3, 2 Skin Sens. 1, 3 Eye Irrit. 2
*NOI= индекс за натурален произход според ISO 16128. **Капачки от пластмаса (PP). ***Стъкленото шишенце може да съдържа до 55% рециклирано стъкло.

100% натурални етерични масла за вашето благосъстояние

Потопете се в магическия 
зимен свят на Soul of Nature!

Богатият бутер крем за тяло прави сухата кожа през зимата отново мека 
и нежна. С ценни масла от макадамия и какао от сертифицирано 
устойчиво земеделие. Действа хармонизиращо и благотворно. С 98%* 
натурални съставки и 100% натурални етерични масла.

Ароматен бленд от 100% натурални етерични масла за ароматизиране на 
помещения с дифузер или аромалампа. Маслената композиция разгръща 
своя сладък, пикантно-топъл, благотворен аромат в цялата стая.  

Поглезете тялото 

и душата си

Искате да се отпуснете? С лимитираните продукти WINTER SOUL може да 
си създадете истински благотворен оазис у дома. Обгърнете се в глезеща 
грижа и приятно сгряващо ухание. Сладки и пикантни аромати като 
ванилия, мандарина, джинджифил и сандалово дърво разпръскват 
усещане за уют и защитеност – за магически празнични моменти.

Почиства и подхранва сухата и чувствителна кожа през зимата и ви 
въздейства хармонизиращо и благотворно, докато си взимате душ или 
вана. Уникална текстура с незабавен ефект: при свързване с вода 
маслото се превръща в подобна на мляко текстура, в която да се 
потопите с наслада. Несъдържаща вода формула с 99%* натурални 
съставки и 100% етерични масла.

Перфектният зимен комплект за благотворна грижа.

| Бутер крем за тяло | 200 мл + Масло за душ и вана | 200 мл



87,40 лв.

64,90 лв.

26144 | 

4 |

100% натурални етерични масла: 
мандарина, джинджифил, 
ванилия и сандалово дърво

Бутилки и бурканчета от 
рециклирана пластмаса 
(rPET)**

Най-високи стандарти за 
контрол на качеството

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

-25%
WINTER SOUL 
Комплект



152,70 лв.

113,90 лв.

146,70 лв.

107,90 лв.

111,80 лв.

83,50 лв.

1496,70 лв.

107,90 лв.

26092 | 

26094 | 

26093 | 

26095 | 

ЕТЕРИЧНИ МАСЛА ЗА 
АРОМАТИЗИРАНЕ НА LR 

ПОДХРАНВАЩОТО МАСЛО

ЕТЕРИЧНИ МАСЛА ЗА 
АРОМАТИЗИРАНЕ НА 

ПОМЕЩЕНИЯ

-25%

ДОБРО НАСТРОЕНИЕ
+ подарък 
спрей шишенце

ЖИЗНЕРАДОСТ
+ подарък
спрей шишенце

ПРИЛИВ НА СВЕЖЕСТ
+ подарък
спрей шишенце

БЛАГОСЪСТОЯНИЕ
+ подарък
спрей шишенце



 28,90 лв.| 100 мл |

58,90 лв. | 10 мл | (589,00 лв. за 100 мл) |

52,90 лв. | 10 мл | (529,00 лв. за 100 мл) |

68,90 лв. | 

113,90 лв. | 

83,50 лв. | 

107,90 лв. | 

107,90 лв. | 

26092 | 

26093 | 

26094 | 

26095 | 

Подарък!

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

100% натуралните етерични масла са балсам 
за тялото и душата

Зимен 
благотворен 
оазис

Открийте действието на натуралните съставки 
за благосъстоянието ви и се радвайте на 
ароматни зимни моменти. Новите единични 
масла от мандарина и карамфил, също както и 
останалите ни етерични масла, могат да се 
използват за ароматизиране на помещения с 
аромалампа или дифузер, както и за 
ароматизиране на LR Подхранващото масло. 

Създайте вашия магичен 
аромат за дома!

РЕЦЕПТА "ПРИЛИВ НА СВЕЖЕСТ" 
за 50 мл спрей

5 капки карамфил
20 капки мандарина
35 мл алкохол (например от аптеката)
15 мл дестилирана вода

Ето как става:
Налейте алкохола в съд, добавете 
етеричните масла и допълнете с вода. 
Смесете всичко добре и след това напълнете 
течността в спрей шишенцето Soul of 
Nature. Ако искате да ароматизирате 100 мл 
от LR Подхранващото масло, използвайте 
двойно количество от етеричните масла. 

Всички коледни рецепти с етерични 
масла може да откриете в онлайн 
магазина на LR чрез QR кода.

С всеки лимитиран 
комплект с масла 
получавате като подарък 
спрей шишенце за 
създадения 
от вас спрей. 

Нежно масло за тяло и за масажи. Комбинация от 3 ценни масла: бадемово 
масло, масло от жожоба и маслен екстракт от Алое Вера. Подхранва, 
регенерира и защитава кожата от изсушаване. 

Жива, плодово-топла композиция с аромат на зелена мандарина от 
Бразилия, която действа отпускащо и същевременно ободряващо и 
укрепващо. 

Силна, топло-пикантна композиция от аромат на карамфил от Мадагаскар – 
действа заземяващо, стимулиращо и същевременно отпускащо и 
укрепващо.

Аромалампа от дърво и керамика. Може да се използва с всички ароматни 
блендове и етерични масла. Разпръсква есенции от природата във всяка 
стая и въздейства положително на настроението.

Изберете любимите си варианти от четирите коледни комплекта с масла:

| Мандарина | 10 мл + Портокал | 10 мл + Мащерка | 10 мл

| Мандарина | 10 мл + Карамфил | 10 мл

| Бергамот | 10 мл + Кедър | 10 мл + Карамфил | 10 мл

| Карамфил | 10 мл + Портокал | 10 мл + Мащерка | 10 мл

ДОБРО НАСТРОЕНИЕ

ПРИЛИВ НА СВЕЖЕСТ

ЖИЗНЕРАДОСТ

БЛАГОСЪСТОЯНИЕ



23,50 лв. | 200 мл | (11,75 лв. за 100 мл) |

34,90 лв. | 200 мл | (17,45 лв. за 100 мл) |

46,50 лв. | 

40,90 лв. | 45 мл | (90,88 лв. за 100 мл) |

47,50 лв. | 50 мл | (95,00 лв. за 100 мл) |

69,90 лв. | 

За всеки продаден комплект 
LR дарява по 2 лв. на LRGKF.

В парти настроение за празничните дни

Искряща празнична 
магия и грижа
Да празнуваме коледните и новогодишните празници с луксозната лимитирана серия за грижа 
за лицето и тялото: Sparkling Sensations с изкусителен аромат на искрящо вино. Биоекстракт от 
грозде и Алое Вера събуждат кожата и й подаряват сияен блясък. 

Почиствайте интензивно лицето си 2 пъти седмично с Бълбукащата 
маска. Тя прави балончета като искрящо вино и кара кожата да засияе. 
Нанасяйте всяка сутрин нежния като сметана Крем за лице за 
невероятен блясък на кожата. 

Почистваща детокс маска за свеж тен. Гелът се превръща в пяна от 
малки бълбукащи балончета – като искрящо вино върху кожата. С Алое 
Вера, биоекстракт от грозде, изкусителен аромат и бълбукащ ефект.

Пухкав като сметана Крем за лице за жизнена и сияйна кожа. 
Хидратира дълготрайно, прави кожата кадифенонежна и оставя лек 
златист блясък. С Алое Вера, биоекстракт от грозде и изкусителен 
аромат на искрящо вино. 

Душ гел със златист блясък, който под душа се превръща в нежна пяна. 
Почиства нежно кожата, успокоява, хидратира и освежава. С Алое Вера, 
биоекстракт от грозде и изкусителен аромат на искрящо вино. 

Пухкав като сметана Крем за тяло за жизнена и сияйна кожа. Хидратира 
и прави кожата нежна като кадифе. Златисти частици оставят нежен 
блясък. С Алое Вера, биоекстракт от грозде и изкусителен аромат на 
искрящо вино. 

| Бълбукаща маска | 45 мл + Крем за лице | 50 мл 

Първо се насладете на чудесен душ с изкусителния аромат на Душ гела и 
след това поглезете кожата си с пухкавия Крем за тяло със златист блясък. 

| Душ гел | 200 мл + Крем за тяло | 200 мл

2 лв.



88,40 лв.

69,90 лв.

58,40 лв.

46,50 лв.

27128 | 

27134 | 

1 |

4 |

-20%

-20%

Sparkling Sensations 
Комплект за грижа 
за лицето

Sparkling Sensations 
Комплект за грижа 
за тялото



91,80 лв.

68,50 лв.

20854 | 

3 |

-25%
Aloe Vera CBD 
Комплект за 
грижа за лицето



70,80 лв.

56,50 лв.

28,90 лв. | 10 мл | (289,00 лв. за 100 мл) |

62,90 лв. | 30 мл | (209,67 лв. за 100 мл) |

56,50 лв. | 

68,50 лв. | 20827 | 

4 |

Зимна грижа за 
чувствителната кожа

Благотворна грижа за изтощената 
кожа на лицето

Грижа с 
магическата сила 
на природата

Тайната на уникалното действие на Aloe Vera 
CBD Двуфазния серум за лице е комбинацията 
от 50% хидратиращ гел от Алое Вера и 
защитаващо био масло от семената на Cannabis 
Sativa със CBD. Той помага за балансиране и 
усъвършенстване на вида на кожата. През 
зимата устните лесно стават сухи и напукани. 
Богатото Aloe Vera CBD Масло за устни 
защитава нежната кожа на устните по натурален 
начин. 

Открийте магичното действие на гела от Алое 
Вера, био маслото от семената на Cannabis 
Sativa и CBD за стресираната и суха кожа. 

Изживейте симбиозата на двете невероятни 
растения Aloe Vera Barbadensis и Cannabis 

Sativa за вашата програма за грижа за кожата 
през зимата.

Съвет:
Aloe Vera CBD Комплектът за грижа за лицето 

е чудесна идея за коледен подарък. 
За нежни като кадифе устни въпреки студеното и неблагоприятно 
време. Успокояваща и интензивно подхранваща комбинация от Алое 
Вера, био масло от семената на Cannabis Sativa и CBD. Със свеж вкус 
на мента.

Фаза 1: Хидратираща грижа
Фаза 2: Регенерираща защита
50% хидратиращ гел от Алое Вера, защитаващо био масло от семената 
на Cannabis Sativa и CBD се грижат за спокойна и хидратирана кожа. 
Нанасяйте сутрин и вечер върху почистената кожа на лицето и оставете 
за кратко да попие. Разклатете добре преди употреба.

Маслен скраб за тяло с морска сол и Душ гел-олио за отпускащо 
усещане за кожата на тялото. 

| Душ гел-олио | 200 мл + Маслен скраб за тяло с морска сол | 300 мл

CBD дуото за грижа за кожата на лицето и устните. 

| Масло за устни | 10 мл + Двуфазен серум за лице | 30 мл

-20%
Aloe Vera CBD 
Комплект за 
грижа за тялото



65,90 лв. | 

28,90 лв. | 200 мл | (14,45 лв. за 100 мл) |

31,50 лв. | 100 мл |22,90 лв. | 200 мл | (11,45 лв. за 100 мл) |

С приказно красив 

дизайн

Магическа 
зимна 
приказка

Трио за почистване и грижа с приказен аромат
Огледалце, огледалце на стената,... коя е най-красива на земята? С лимитираната 
зимна серия глезите кожата и косата си, а ароматът ви кара да се чувствате все едно сте 
в любимата си приказка. 

Душ пилинг, Cream to Oil Лосион за тяло и Спрей за коса и тяло за 
нежна грижа с приказен аромат – перфектен коледен подарък за 
всички мечтатели.

| Спрей за коса и тяло | 100 мл + Душ пилинг | 200 мл + Cream to Oil 
Лосион за тяло | 200 мл

Текстурата на интензивно подхранващия Cream to Oil Лосион за тяло 
при нанасяне се превръща от кремообразна в маслена. Тя глези 
изтощената през зимата кожа след душ, като я подхранва и защитава от 
изсушаване. 

Практичният спрей снабдява косата и кожата с хидратация 
благодарение на хиалуроновата киселина и другите ценни съставки и 
обгръща цялото тяло в ясен и чист зимен аромат. 

Нежно ухаещият Душ пилинг почиства кожата деликатно, а фините 
пилинг частици, напомнящи на снежинки, правят кожата гладка и мека. 
Така тя е оптимално подготвена за последващата грижа с Cream to Oil 
Лосиона за тяло.

2 лв. За всеки продаден комплект 
LR дарява по 2 лв. на LRGKF.



83,30 лв.

65,90 лв.

27163 | 

1 |

20%
Your Winter
Fairy Tale 
Комплект



649,90 лв.
70110- | 

1 |

002
ПРИСТАВКА ЗА ПИЛИНГ НА ЛИЦЕТО
Иновативният кавитационен 
пилинг с ултразвукова 
технология премахва прецизно 
замърсяванията и се грижи за 
дълбоко почистена и гладка 
кожа на лицето.

003
ПРИСТАВКА ЗА 
ИЗГЛАЖДАНЕ НА ЛИЦЕТО
Приставката за аnti-аging 
изглаждане на лицето в 
комбинация с ефективните 
продукти за грижа LR ZEITGARD 
помага за по-стегната и 
еластична кожа и може да намали 
признаците на стареене. 

004
ПРИСТАВКА ЗА ГРИЖА ЗА 
ТЯЛОТО
Приставката за стягащ масаж 
на тялото чрез ултразвук 
и вибрация помага за по-
стегната съединителна 
тъкан и за намаляване на 
портокаловата кожа. 

001
ПРИСТАВКА ЗА 
ПОЧИСТВАНЕ НА ЛИЦЕТО
Приставката за професионално 
почистване на лицето за до 10 
пъти по-ефективно почистване** 
има уникална концепция за 
хигиена. Меките влакна на 
четката са снабдени с Microsilver 
BG™*** с антибактериален ефект. Cosmetic Device 

(с една приставка 
по избор)



89,00 лв.

69,90 лв.

77,90 лв. | 200 мл | (38,95 лв. за 100 мл) |

69,90 лв. | 

649,90 лв. | 

28007 | 

2 |

* 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.
 

Уникалната 
система за 

козметична 
грижа, която 

дарява видимо 
повече време на 

красотата ви. СИСТЕМА ЗА 
ТРАНСПОРТ НА 

АКТИВНИТЕ 
СЪСТАВКИ

Изживейте 
магията на 
иновативната 
технология!

Приложения за непреходна красота с 
магично действие
Насладете се на луксозна професионална 
грижа за красотата в удобството на вашия 
дом. Иновативният, регистриран за патент 
високотехнологичен уред* с четири различни 
приставки – за почистване и грижа, за 
лицето и тялото – е съобразен с възрастовите 
и индивидуалните потребности на кожата. 

Кремът за тяло с иновативната система за транспорт на активните 
съставки помага за възстановяване на естествената колагенова 
структура, 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.

Почистващият крем почиства нежно, но цялостно кожата на лицето 
заедно с приставката за почистване на лицето. Тоникът за лице 
успокоява кожата след процедурата с почистващата четка или 
кавитационния пилинг и укрепва естествените й защитни функции. 
Двата продукта съдържат екстракт от харонга, който подпомага 
регенерацията на кожата.

| Почистващ крем | 125 мл + Тоник за лице | 200 мл

Cosmetic Device със зарядна станция + приставка по избор: 001 Приставка за 
почистване на лицето (вкл. адаптер), 002 Приставка за пилинг на лицето 003 Приставка 
за изглаждане на лицето, 004 Приставка за грижа за тялото 

| Уред + приставка по избор: приставка за почистване на лицето, приставка за пилинг на 
лицето, приставка за изглаждане на лицето или приставка за грижа за тялото

-21%
Почистващ 
комплект



СЕРУМ С ВИТАМИН C
Грижа с витамин С за изтощената 
кожа през зимата. За младежки 
сияен блясък. 

BLUE LIGHT DEFENDER
Интелигентният серум срещу 
дигиталното стареене защитава 
от преждевременното стареене на 
кожата, предизвикано от синята 
светлина. 

BEAUTY DIAMONDS 
ОЗАРЯВАЩО МАСЛО 
ЗА ЛИЦЕ
Глези кожата на лицето с 
луксозната си текстура с 
ценни масла и витамини – 
най-изискана аnti-аge грижа!



94,90 лв. | 30 мл | (316,33 лв. за 100 мл) |

94,90 лв. | 30 мл | (316,33 лв. за 100 мл) |

94,90 лв. | 30 мл | (316,33 лв. за 100 мл) |

298,50 лв. | 30 x 25 мл | (39,80 лв. за 100 мл) |

ПРЕДЛАГА СЕ И 
КАТО АБОНАМЕНТ. 

ПОПИТАЙТЕ 
ВАШИЯ LR 

СЪТРУДНИК.

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. Медта допринася за поддържане на нормалното състояние на съединителната тъкан. Биотинът и цинкът допринасят за поддържане на нормалното състояние 
на косата. Медта допринася за поддържането на нормалната пигментация на косата. Цинкът допринася за поддържане на нормалното състояние на ноктите. * Хранителните добавки не са заместител на разнообразното и 
балансирано хранене и здравословния начин на живот.

Сияйно 

красиви за 

празника

Тайната на 
магическото 
излъчване

Формули за красота за пленителен блясък

Beauty Diamonds Озаряващото масло за лице с ценни масла и витамини кара кожата да 
изглежда млада и сияйна, Серумът с витамин С помага за равномерен тен, а Blue Light 
Defender предпазва от ефектите на синята светлина. За грижа за красотата отвътре се 
доверете на доказаната формула на 5in1 Beauty Elixir.

Подхранва, регенерира и защитава кожата на лицето с 6 масла (арган, 
авокадо, жожоба, макадамия, бадем и гроздови семки) и с избрани 
витамини. Кожата изглежда по-гладка, стегната и сияйна. 

Истинска витаминна бомба с изсветляващ ефект за мека и гладка кожа 
и равномерен и сияен тен. С технология със злато и аnti-аging ефект.

Намалява съществуващите бръчки и действа антиоксидантно. 
За младежки сияен вид на кожата. 

Еликсирът за красота изпълнява 5 желания за красота само с една 
ампула за пиене на ден: младежки вид, красива и чиста кожа, стегнато 
тяло, силна коса и здрави нокти1.



79,50 лв. | 3 x 50 мл |

АРОМАТИЧНА

Парфюми за уникални ароматни 
композиции

Ароматно 
пътуване до 
Лондон с 
индивидуално 
създаден от вас 
аромат

Три пленителни унисекс парфюма, които 
могат да се наслояват и да се комбинират 
помежду си, за да създадете вълнуващо 
ароматно пътуване до зимния Лондон. Всеки 
от ароматите ви отвежда до специално 
магично място в британската столица. По 
ваше желание можете да сложите един, два 
или и трите парфюма и така да създадете 
ваш собствен уникален аромат. Всеки ден 
може да избирате вашата индивидуална 
комбинация.

Комбинирайте ароматите

1. Изберете два или три парфюма от 
LONDON COLLECTION.

2. Напръскайте любимците си един след друг 
върху кожата. Вие решавате по колко от кой 

аромат да сложите.

3. И готово! Така създавате вашата лична 
уникална ароматна композиция.

Предложения за двойни 
ароматни комбинации: 

Жизненост и безгрижност се 
обединяват в елегантен дървесен 
аромат с ароматично-свежа нотка.

ЧУВСТВЕНА
Нежна топлина и свежи нотки се 
съчетават в чувствен аромат.

ДЪРВЕСНА
Дървесно-пикантни и топли 
кремови нотки се комбинират във 
ведра и елегантна композиция.

Три наслояващи се парфюма в един комплект за разнообразни 
индивидуални ароматни комбинации.

Ведър и пикантен аромат, който ви води до празнично 
украсената Oxford Street за коледни покупки. С пипер, 
лавандула и пачули.

LONDON COLLECTION 01 –

Сладкият аромат на крем ви обгръща в приятна топлина, 
докато се пренасяте в романтичната зимна атмосфера на Hyde 
Park. С грейпфрут, ванилия и сандалово дърво.

LONDON COLLECTION 02 –

Ароматът на свежи билки и ароматична свежест ви отвежда до 
световноизвестния пазар на Covent Garden. С лимон, 
розмарин и мускус.

LONDON COLLECTION 03 –



79,50 лв.
30643 | 

1 | London 
Collection 
Комплект

2 лв. За всеки продаден комплект 
LR дарява по 2 лв. на LRGKF.



165,00 лв.

131,50 лв.

122,40 лв.

97,50 лв.

97,50 лв. | 

82,50 лв. | 50 мл | (165,00 лв. за 100 мл) |
131,50 лв. | 

82,50 лв. | 50 мл | (165,00 лв. за 100 мл) |

30230 | 

30413 | 

1 |

4 |

Звездни аромати за магични моменти
С бляскавите аромати на знаменитостите ще се чувствате като истинска звезда. Невероятните 
ароматни композиции на Bruce Willis и Guido Maria Kretschmer придават неустоимо харизматично 
излъчване. 

Коледен подарък с много обич за дамите: парфюм и парфюмен лосион 
за тяло, които разпръскват истинска романтика.

| Парфюм | 50 мл + Лосион за тяло | 200 мл

Нежно изкушение и чувствена елегантност се излъчват от тази 
ароматна композиция от мандарина, роза и ванилия. 

Два класически, елегантни парфюма за жени и за мъже. Перфектен 
подарък за любителите на ароматите със стил. 

Изискан мъжествен аромат с пикантно-дървесни есенции като 
бергамот, ветивер и кожа. 

| Свободен избор на варианти

-20%

-20%

Haute Parfum
by Guido Maria
Kretschmer Комплект

Lovingly by
Bruce Willis 
Комплект



118,40 лв.

93,90 лв.

39,90 лв. | 200 мл | (19,95 лв. за 100 мл) |

82,50 лв. | 50 мл | (165,00 лв. за 100 мл) |

93,90 лв. | 

82,50 лв. | 50 мл | (165,00 лв. за 100 мл) |

35,90 лв. | 200 мл | (17,95 лв. за 100 мл) |

82,50 лв. | 50 мл | (165,00 лв. за 100 мл) |

30500 | 

7 |

Звездни аромати за магични моменти

Перфектният коледен подарък за феновете на Брус Уилис. Парфюм и 
лимитиран парфюмен шампоан за коса и тяло.

| Парфюм | 50 мл + Шампоан за коса и тяло | 200 мл

Нежният лимитиран парфюмен лосион за тяло подхранва кожата и 
обгръща тялото в чувствено-елегантния аромат на Lovingly.

Любовното обяснение на Брус Уилис към неговата съпруга Ема, 
превърнало се в аромат. Женствена композиция от цитрусови плодове, 
круша, лилия, божур, бяло кедрово дърво и сандалово дърво. 

Харизматичен, силен и елегантен. Мъжествен аромат с цитрусови 
плодове, пачули, акорди от тютюн и кожа. 

Лимитиран парфюмен шампоан за коса и тяло. С харизматичния аромат 
на цитрусови плодове, пачули и акорди от тютюн. 

Лимитиран зимен вариант. Топъл и лежерен аромат – като уютна зимна 
вечер пред камината. С чувствени акорди кожа, ценен уд и дъх на 
тютюн.

-20%
Bruce Willis 
Personal Edition 
Комплект



95,40 лв.

69,90 лв.

30632 | 

1 |

Празник за сетивата

Аромати с 
магическа 
притегателна сила
Нашите лайфстайл парфюми за жени и за мъже 
подчертават по деликатен начин индивидуалното 
ви излъчване. Бестселърите ни Jungle Man и 
Femme Noblesse определено трябва да бъдат под 
всяка елха. 

Магията на ароматите

Няма по-личен подарък от хубавия 
парфюм. Ароматите подчертават 

характера, събуждат емоции и 
омайват сетивата. 

Подарете изключителни, наситени 
моменти със специален запомнящ 

се парфюм!

-26%
Jungle Man 
Комплект



79,90 лв. | 

59,50 лв. | 50 мл | (119,00 лв. за 100 мл) |

47,90 лв. | 200 мл | (23,95 лв. за 100 мл) |

59,50 лв. | 50 мл | (119,00 лв. за 100 мл) |

35,90 лв. | 100 мл |

59,50 лв. | 50 мл | (119,00 лв. за 100 мл) |

69,90 лв. | 

107,40 лв.

79,90 лв.

30371 | 

5 |

Парфюм и парфюмен крем за тяло с луксозния женствен аромат за 
жените със стил. 

| Парфюм | 50 мл + Крем за тяло | 200 мл

Абсолютен топселър аромат за мъже. Привлекателна комбинация от 
лавандула, зелена мента и изискана тонка за всички приключенци, 
които искат нещо вълнуващо и през празничните дни.

Свежест и грижа след бръснене с мъжествения аромат на лавандула, 
мента и тонка. 

Ултрамъжествен аромат. По-интензивният вариант на Jungle Man за 
най-смелите. Екзотична комбинация с пелин, евкалипт и пачули.

Парфюм и афтършейв с вълнуващия аромат на свобода и приключения.

| Парфюм | 50 мл + Афтършейв | 100 мл

Бестселър аромат за жени. Елегантна, женствена ароматна композиция 
с усещане за лукс. Класически, изискан парфюм с портокалови цветове, 
иланг-иланг, ванилия и ценна тонка абсолю. 

Богат парфюмен крем за тяло, който ви обгръща от главата до петите с 
чувствения аромат на Femme Noblesse.

-25%
Femme 
Noblesse 
Комплект

2 лв.
За всеки продаден комплект 
LR дарява по 2 лв. на LRGKF.



29,90 лв. | 50 мл | (59,80 лв. за 100 мл) |

29,90 лв. | 250 мл | (11,96 лв. за 100 мл) |

298,50 лв. | 30 x 25 мл | (39,80 лв. за 100 г) |

62,90 лв. | 15 мл | (419,33 лв. за 100 мл) |

34,90 лв. | 100 мл |

38,90 лв. | 30 мл | (129,67 лв. за 100 мл) |

77,90 лв. | 

73,50 лв. | 

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.

ПРЕДЛАГА СЕ 
И КАТО 

АБОНАМЕНТ. 
ПОПИТАЙТЕ 

ВАШИЯ LR 
СЪТРУДНИК.

Магическа 
силна грижа 
за истинските 
мъже

Всичко, от което се нуждаят мъжете за ежедневната си програма за грижа

Вашето дуо за привлекателен и поддържан външен вид: новият лимитиран комплект за грижа 
за лицето със силната комбинация от 50% Алое Вера, екстракт от листа от баобаб, кофеин и 
биоекстракт от джинджифил – за истински турбостарт на деня. А за тялото, косата и брадата: 
продуктите с витализиращ биоекстракт от хмел, хидратиращо Алое Вера и мъжествен дървесен 
аромат.

Перфектно стилизиране за прическата и брадата. Стилизира и 
същевременно хидратира с Алое Вера и биоекстракт от хмел.

Силен прилив на свежест сутрин. Почиства и освежава цялото тяло с 
Алое Вера и биоекстракт от хмел. 

Оптималното цялостно решение за мъжете само с една ампула за пиене 
на ден: за повече енергия, чиста кожа, гъста коса, оформени мускули и 
повече страст.1,2,3,4,5

Околоочен серум с приятен охлаждащ ефект. Намалява тъмните кръгове 
и подпухването, ободрява, изглажда и намалява фините бръчки. С 50% 
Алое Вера, екстракт от листата на баобаб, кофеин и биоекстракт от 
джинджифил. 

Хидратиращ гел-крем, който попива веднага, изглажда кожата и кара 
тена да изглежда свеж и здрав. С 50% Алое Вера, екстракт от листата 
на баобаб, кофеин и биоекстракт от джинджифил.

2в1 Маслото за лице и брада подхранва нежно. Защитава кожата на 
лицето и брадата от загуба на влага с Алое Вера и биоекстракт от хмел. 

Комплект за грижа за чудесно начало на деня.

| Околоочен серум | 15 мл + Хидратиращ гел-крем | 100 мл

Три ефективни базови продукта за ежедневна грижа..

| 2в1 Стилизиращ балсам за коса и брада | 50 мл + 4в1 Душ гел за тяло, 
лице, коса и брада | 250 мл + 2в1 Масло за лице и брада | 30 мл



97,80 лв.

77,90 лв.

98,70 лв.

73,50 лв.

20859 | 

20441 | 

1 |

4 |

-25%

-20%
Aloe Vera 
Powerpack
Комплект

Aloe Vera
Комплект за 
грижа за мъже



96,70 лв.

76,50 лв.

27085 | 

1 |

-20%
Milk & Honey 
Комплект



76,50 лв. | 

37,90 лв. | 2 х 17 мл | (111,47 лв. за 100 мл) |
22,90 лв. | 250 мл | (9,16 лв. за 100 мл) |

35,90 лв. | 200 мл | (17,95 лв. за 100 мл) |

Насладете се на отпускащи ритуали за 
грижа с мляко и мед 

Тайната за 
красота за 
магически 
моменти 
на грижа

Сега, през зимата е идеалното време да се 
поглезите с топла вана с мляко и мед. Още 
Клеопатра е знаела тайната за красота от 
природата: подхранващото мляко и ценният 
мед отпускат, регенерират и успокояват 
кожата и душата.

Благотворна програма за 
грижа с мляко и мед

Подгответе вашата вана с Пяната за вана 
Milk & Honey.

Нанесете подхранващата Маска за лице и я 
оставете да действа, докато си взимате вана.

Затворете очи и се насладете на 
отпускащите моменти.

Поглезете кожата си след къпане с богатия 
Крем за тяло.

Натурална грижа за тялото и душата. Перфектният комплект за зимен 
ритуал за грижа с мляко и мед.

| Мултимаска за лице | 2 x 17 мл + Пяна за вана | 250 мл + Крем за 
тяло | 200 мл

Milk & Honey Мултимаската за лице се грижи за красива кожа. 
Иновативната дуо маска съдържа 2 различни текстури: гел с мед за 
по-мазната T-зона и крем с мляко за по-скоро сухата зона на бузите.  

Луксозната формула на Пяната за вана Milk & Honey почиства нежно, 
подхранва и прави кожата мека, нежна и гладка.

Поглезете кожата на тялото си след къпане с Крема за тяло Milk & 
Honey с изкусителен аромат. След това ще се чувствате като 
новородени. 

2 лв. За всеки продаден комплект 
LR дарява по 2 лв. на LRGKF.



109,90 лв. | 

47,50 лв. | 50 мл | (95,00 лв. за 100 мл) |

52,90 лв. | 30 мл | (176,33 лв. за 100 мл) |

47,50 лв. | 50 мл | (95,00 лв. за 100 мл) |

Толкова лесно 

и толкова 

хубаво!

Алое Вера за сияйна кожа

Магията на 
растението чудо
Благотворна грижа с чист гел от Алое Вера и 
натурални растителни екстракти за сухата и 
изтощена кожа на лицето. Богатите 
хидратиращи текстури създават вълшебен 
защитен филм върху кожата.
Aloe Vera Комплектът за грижа за лицето 
с Дневен и Нощен крем и Серум за лице 
за 24-часова хидратация е отлична идея 
за подарък през зимата. 

Зимна грижа с Алое Вера

Трите базови продукта за ежедневна грижа за 
лицето снабдяват кожата със силна 

хидратация и по естествен начин я карат да 
засияе.

СЪВЕТ: 
След почистване на лицето първо нанесете 

Серума, оставете го за кратко да попие и след 
това нанесете Дневния крем сутринта и 

Нощния крем вечерта. 

Оптимално съчетан комплект за грижа за изтощената кожа през зимата. 

| Богато подхранващ дневен крем | 50 мл + Серум за лице за 24-часова 
хидратация | 30 мл + Регенериращ нощен крем | 50 мл

Богато подхранващ дневен крем, който защитава кожата от студа и 
външните въздействия през зимата.

Нежният серум снабдява дълготрайно кожата с необходимата 
хидратация. 

Интензивна грижа за силно изтощена кожа на лицето за регенерация 
през нощта.

2 лв. За всеки продаден комплект 
LR дарява по 2 лв. на LRGKF.



147,90 лв.

109,90 лв.

20817 | 

1 |

-25%
Aloe Vera 
Комплект за 
грижа за лицето



51,50 лв.

35,90 лв.

20337 | 

1 |

-30%
Aloe Vera 
Комплект за 
грижа за деца

2 лв.
За всеки продаден комплект 
LR дарява по 2 лв. на LRGKF.



35,90 лв. | 10,50 лв. | 50 мл | (21,00 лв. за 100 мл) |

22,50 лв. | 250 мл | (9,00 лв. за 100 мл) |

18,50 лв. | 200 мл | (9,25 лв. за 100 мл) |

86,50 лв.

68,50 лв.

68,50 лв. | 

20650 | 

5 |

Първият сняг носи толкова радост за децата

Магическият 
свят на 
зимата
Открийте снежния свят на бялото мече Лило 
и се забавлявайте при миенето на ръцете с 
лимитирания течен сапун под формата на 
пяна. С Магическата блестяща паста за зъби 
и 3в1 Душ гела, шампоан и балсам 
ежедневната грижа за тялото е истинско 
удоволствие.

-20%

Комплектът превръща ежедневната грижа във вълшебно изживяване 
за децата. 

| Магически блестящ течен сапун пяна | 200 мл + Магическа блестяща 
гел-паста за зъби | 50 мл + 3в1 Душ гел, шампоан и балсам | 250 мл

Три продукта за SOS грижа за всички случаи. Идеални за цялото 
семейство за игрите и забавленията по празниците. 

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

Щадящо почистване на млечните зъбки с нежен вкус на мента и 
блестящ ефект.

Нежно почистване на кожата и косата. За лесно разресване без дърпане.

Нежно почистващият течен сапун пяна блести като сняг на слънчева 
светлина. Защитава чувствителната детска кожа от изсушаване и я 
хидратира. С Алое Вера, биоекстракт от праскова и плодов аромат.
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ: Сложете от сапуна на ръцете, порадвайте се 
на блещукащите светлинки, разнесете и разпенете. След това 
изплакнете с топла вода.

Aloe Vera Box за 
специална грижа

За всеки 
продаден 
комплект 
LR дарява 
по 2 лв. 
на LRGKF.

2 лв.



33,90 лв. | 

82,90 лв. | 

69,90 лв. | 75 мл | (93,20 лв. за 100 мл) |

45,80 лв.

33,90 лв.

80657 | 

1 |

Зимна чаена церемония

Поглезете сетивата си с ароматичен чай с 
плодове и билки. С всяка чаша се 

наслаждавайте на усещане за топлина, 
вътрешен мир и благосъстояние за тялото и 

душата.

Начин на приготвяне: 
Залейте с вряща вода (около 200 мл)  1 1/2 

чаена лъжичка чай в голяма чаша. Оставете да 
се запари покрит за 5-6 минути, след което 

прецедете.

-25%

Чудесна комбинация от класически чайове от цял свят. Съдържа чай 
улонг, чай пу-ар, хибискус, червено цвекло, парченца ягоди, джоджен, 
парченца ябълка, мента, розов цвят, люспи от шипка.

| 2 x Ароматичен билково-плодов чай | 75 г

Защита отвътре1 и отвън за цялото семейство. Vita Active снабдява малки и 
големи с 10 важни витамина само с една чаена лъжичка на ден. 
Антибактериалният гел за ръце защитава надеждно от бактерии и вируси. 

| 2 x Vita Active | 150 мл + подарък Гел за ръце | 75 мл

Надеждна защита за нуждаещите се от специална грижа зони от тялото. 
Ефективната комбинация от MicroSilver BG™ и ектоин помага за 
укрепване на кожната бариера чрез целенасочено премахване на 
микробите. Отлично решение за раздразнена, много суха и изтощена 
кожа. 

Bellylicious
Комплект 
чайове



93,00 лв.

82,90 лв.

80780 | 

3 |

БЕСТСЕЛЪРЪТ 
НА 
MICROSILVER 
Е ОТНОВО 
ТУК!

1 Витамин D и витамин B6 допринасят за нормална функция на имунната система. 

Това са вашите перфектни помощници:

Готови ли сте 
за зимата?
Сгряващ билково-плодов чай и витамини за 
грижа отвътре и антибактериална грижа за 
кожата отвън. Така сте подготвени за зимния 
сезон и може да му се наслаждавате безгрижно.

-10%
Seasonal 
Support 
Комплект



135,80 лв.

121,50 лв.

80840 | 

2 |

За всеки продаден комплект 
LR дарява по 2 лв. на LRGKF.

2 лв.

-10%
Aloe Vera Гел за пиене 
Traditional Honey 
Комплект



138,90 лв. | 

121,50 лв. | 

138,90 лв. | 

138,90 лв. | 

121,50 лв. | 138,90 лв. | 

Всеки от 6-те 
варианта в двоен 

комплект с подарък

1 Витамин C, цинкът и селенът допринасят за нормална функция на имунната система. 2 Цинкът има функция при клетъчното делене. 3 Витамин C допринася за нормален енергиен метаболизъм. 4 Витамин C повишава усвояването 
на желязо. 5 Витамин C допринася за нормална функция на имунната система. 6 Витамин C допринася за нормалното изграждане на колаген за нормална функция на кръвоносните съдове. 7 Витамин C допринася за защита на 
клетките от оксидативен стрес. 8 Витамин C допринася за нормалното изграждане на колаген за нормална функция на ставния хрущял и за нормална функция на костите. 9 Витамин C допринася за намаляване на умората и 
отпадналостта. 10 Цинкът допринася за нормален метаболизъм на витамин А. Магнезият допринася за електролитния баланс. 11 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. 12 Цинкът, витамин C и медта допринасят за нормална функция на имунната система. * Хранителните добавки не са 
заместител на разнообразното и балансирано хранене и здравословния начин на живот. ** Алое Вера съдържа естествена захар

Вълшебна 
натурална 
напитка за цялото 
семейство

Магия? Вълшебство? Просто Алое Вера! 

Изберете любимия си от шестте варианта на Aloe Vera Геловете за пиене. Към 
всеки двоен комплект получавате коледен подарък: Aloe Vera Гел-концентрат.

Укрепва имунните клетки, стимулира имунната 
система и подпомага имунната функция.1,2

| 2 x Гел за пиене Immune Plus | 1000 мл + 
Хидратиращ гел-концентрат | 100 мл

Подпомага снабдяването с полезни вещества, 
имунната защита и метаболизма.3,4,5 

 | 2 x Гел за пиене Traditional Honey | 1000 мл + 
Хидратиращ гел-концентрат | 100 мл

Без захар**, с малко калории, подпомага и 
стимулира енергийния метаболизъм.3

| 2 x Гел за пиене Peach Flavour | 1000 мл + 
Хидратиращ гел-концентрат | 100 мл

За укрепване на защитните сили.

За повече благосъстояние.

За грижа за фигурата.

Подпомага кръвоносните съдове, стимулира 
усвояването на желязо и защитава от 
оксидативен стрес.4,6,7

| 2 x Гел за пиене Intense Sivera | 1000 мл + 
Хидратиращ гел-концентрат | 100 мл

За повече жизненост.

Подпомага подвижността и стабилността на 
двигателния апарат.3,8,9

| 2 x Гел за пиене Active Freedom | 1000 мл + 
Хидратиращ гел-концентрат | 100 мл

За повече свобода на движението.

Тройна защита с акай бери: регулиран 
електролитен баланс, защита за кожата и 
имунна защита.10,11,12

| 2 x Гел за пиене Açaí Pro Summer | 1000 мл + 
Хидратиращ гел-концентрат | 100 мл

За слънчевите дни – през цялата година. 



51,90 лв.

40201 | 

BG

ЛЕСНО Е ДА СЕ НАПРАВИ ДОБРО!

Ко
д:

 9
58

40
-2

27

20 лв.

LR GLOBAL KIDS FUND КОЛЕДНА ЧАША

Със закупуването на лимитираната LR Коледна 
чаша дарявате 20 лв. на LR Global Kids Fund и 
така помагате на деца в нужда в различни 
страни по света.

ЛР Хелт Енд Бюти Систъмс ЕООД · 1784 София, България

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. Промоционалните и 

лимитираните предложения в настоящото издание са валидни до изчерпване на наличните количества.


