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 Добре дошли в света на здравето, красотата и благосъстоянието! 

Предоставяме ви първата пълна продуктова книга на LR. Желанието ни е тя да 
бъде ваше ръководство в света на нашите хранителни добавки и козметични 
продукти и да ви позволи да ги опознаете възможно най-добре. Вярваме, че 
включената тук информация ще бъде не само носител на знания за изключител-
ните продукти на LR, но и ще ви вдъхнови да ги представяте по подходящ начин. 
Правим всичко това, за да може нашите клиенти да получат по-добро качество и 
удовлетворение от продуктите, които използват ежедневно.

Целта на LR е да помогне на хората да подобрят качеството си на живот. 

Първо, правим това чрез нашите продукти. Подбрани суровини и внимателната 
им обработка гарантират отлично качество. В модерния център за изследова-
телска и развойна дейност на LR квалифицираните експерти на LR извършват 
над 50 000 лабораторни теста, провеждат научни изследвания и разработват 
иновативни продукти. Възлагаме на външни, независими институти, като SGS 
INSTITUT FRESENIUS, да извършват редовни проверки. По този начин можем 
да гарантираме, че всички продукти на LR отговарят на високи стандарти за ка-
чество. 

Второ, подкрепяме вашата професионална реализация и независимост. Ето 
защо LR ви дава уникална възможност да предлагате висококачествени проду-
кти и да печелите пари като независими сътрудници на LR. 
 
Желаем ви удовлетворение от нашите продукти. 
Екипът на LR Health & Beauty 
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Добавки към 
храненето
Здравето е ценно, но крехко съкровище. Неправилният начин на живот и ежедневните на-
вици спомагат за намаляване на количеството на веществата в организма, които са важни 
за неговото функциониране. По този начин нарушаваме баланса на нашето тяло и рано или 
късно то започва да протестира. 

Какво може да се направи за това? Много. Основните неща са: разнообразно и балансирано 
хранене, редовни упражнения и прием на достатъчно количество течности. Може ли да 
се направи още нещо? Да – можем да приемаме висококачествени хранителни добавки, 
които в съчетание със здравословен начин на живот подпомагат здравето ни. 

Както и останалите продукти от асортимента на LR, добавките са базирани на един от на-
шите основни стълбове – отлично качество. Най-високото качество на продуктите на LR е 
гарантирано със сертификати от реномирани институти и чрез придържане към стриктни 
изисквания относно производството. 

Нашият експерт
в областта на хранителните добавки 

Сабине Ларсен-Фефринг 

Директор Разработване и Контрол на качеството в 
отдел Хранителни добавки 

 » Дипломиран хранителен химик 
 » Единственият европейски член в борда на IASC
 » Признат експерт в областта на алое 
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От какво всъщност зависи здравето? Често чуваме оправдания от рода на „наследствено е“, но генетиката засяга само 
около 25% от нивото на заболеваемост. Според статистиката на WHO (Световната здравна организация) здравето 
зависи преди всичко от начина на живот (51%). Тъй като начинът на живот е най-важен и зависи само от нас, грижа-
та за здравето ни трябва да бъде не само право, но и задължение. 

Интересни факти

Въпреки че обикновено знаем правилата за здравословен 
начин на живот, на практика често забравяме за тях. А те 
могат да спасят живот. Тези правила важат не само при на-
стинка и грип. Също и при други, по-сериозни, заболявания 
те са важен превантивен фактор. 

LR приема, че основата за добро здраве е правилният на-
чин на живот, включващ и правилното хранене на тялото. 
Хранителните добавки с добро качество струват пари, но са 
инвестиция, която се отплаща под формата на подкрепа за 
собственото ни здраве. Ниската цена на евтините хранителни 

добавки може да е резултат от намаляване на качеството им 
или количеството на важни за здравето съставки – крайният 
им ефект върху човешкото здраве може да е пропорциона-
лен на цената. 

„Здравето е първото 
задължение в живота”.

Оскар Уайлд 
Писател (1854–1900) 

ЗДРАВЕТО НА ПЪРВО МЯСТО
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състоящ се от бели кръвни клетки – T-лимфоцити – и хуморален, състоящ се от антитела, произ-
веждани от B-лимфоцитите. Счита се, че тази имунна система е способна да разпознае и да реа-
гира адекватно спрямо 109 “злодеи” (наречени антигени), които могат да отключат реакцията й. 
Имунната система има и подразделение, състоящо се от защитни бариери – кожата и обвивката 
на вътрешните органи, т.нар. лигавици, които са вратите за голямо множество от болестотворни 
организми. Имайки предвид общата площ, която защитават (само в червата е приблизително 300 

- 400 m2), тези „защитни стени“ трябва по всяко време да се поддържат в перфектно функциони-
ращо състояние.

Правилно функциониращата имунна система ефикасно ни защитава не само от бактерии и вируси, 
но и от рак, който е резултат от нарушение на информацията, съдържаща се в гените на клетките – 
т.нар. мутация. Достатъчно е да си представим, че всеки ден един на милион гени мутира по този 
начин. Приемайки, че една клетка има 50 000 гена, това означава, че такова изменение настъпва 
при всяка двайсета клетка.  Ако възстановителната система на организма и имунитетът не дейст-
ват правилно, мутиралите клетки не могат да бъдат идентифицирани и премахнати и всеки би 
бил застигнат от бича на болестите още от най-ранна възраст. 

Неправилното хранене, недостигът на витамини, минерали и антиок-
сиданти, умората, стресът, хроничните състояния, пушенето и конта-
ктът с различни вредни вещества от околната среда отслабват защи-
тата на организма и увеличават податливостта към инфекции. 

Склонността към заболявания в детството може да е резултат от недостатъчна „зрялост“ на имун-
ната система и нейните компоненти, особено когато децата са в гъмжащите от причинители на 
инфекции детски пространства, в които организмът не може да се справи с прекалено голямото 
количество микроби. За разлика от тях при възрастните и по-старите хора тази устойчивост може 
вече да е в „пенсия“. Освен това прекалената употреба на антибиотици води до нарушаване на 
микробиологичния баланс на червата – възпрепятстване на „добрите“ бактерии, отслабване на 
мукозната имунна система, развитие на бактерии, нечувствителни към антибиотици, за които от-
слабеният организъм е идеален гостоприемник и които след това се разпространяват сред цялото 
население. 

Какво точно представлява имунитетът и защо е толкова важно да го 
укрепим? 

Имунната система на пръв поглед е много сложна система, която се различава от всички оста-
нали системи на организма по това, че няма конкретно означени граници, а включва цялото тяло. 
При възрастния човешки организъм тя се състои от различни органи с маса от поне един килограм 
(например тимус, далак, костен мозък, лимфни възли, периферна лимфоидна тъкан на червата, 
кожа, респираторен тракт…), милиони различни клетки (сред които най-голяма роля изпълня-
ват белите кръвни клетки – левкоцити, които са делят на различни типове) и милиарди различни 
молекули като например антителата. Отделни части от имунната система обаче не функционират 
напълно от момента на раждане. Имунните клетки първо трябва да завършат “подготвителното 
училище”, по време на което придобиват знания за чуждите вещества, като междувременно „съ-
зряват“, и след като получат „професионална диплома“, допринасят в битките за имунитет. Тяхната 
функция не продължава вечно и след известно време клетките „се пенсионират“. 

Въпреки изключителната си сложност, имунната система има само една задача –  специална 
функция да поддържа реда “балът е само за поканените”: разпознаване на „членовете на клуба” 
и неатакуване на собствените клетки, както и обратното – идентифициране на нежеланите гости 
без покана и изгонването на такива натрапници. Задачата на имунната система не е само да се 
бори с причините за заболявания. Тя трябва да може да толерира „добрите“ бактерии в червата, 
да идентифицира и премахва „отпадъците“, оставени от мъртвите клетки, както и клетките, от 
които организмът вече не се нуждае, също и да разпознава и елиминира изменените клетки като 
например инфектираните с вируси или раковите, а освен това чужди човешки клетки в транс-
плантиран орган. Тези функции влияят на множество регулаторни механизми и въздействат на 
други системи, главно нервната и хормоналната. В природата някои имунни функции са се появи-
ли преди повече от два млрд. години. Наричаме ги вроден или естествен имунитет, който действа 
незабавно, неспециализирано и временно. Можем да си го представим като единици, патрули-
ращи по улиците, които поддържат обществения ред и обезоръжават най-различни нарушители. 
Другите, „по-младите“ имунни функции (на възраст “само” 500 000 години), действат по много 
специфичен начин и по тази причина по-бавно, но дългосрочно. Те са специализирани детекти-
ви, обучени да хващат определени престъпници и да се отървават от тях. Освен това поддържат 
архив за бъдещи нужди. Това е причината имунната система да притежава т.нар. имунна памет 
и всяка среща с чужд микроорганизъм или тъкан се помни и при повторен контакт с тази тъкан 
реакцията е по-ефективна и бърза. Специализираният имунитет се дели на клетъчен имунитет, 

Имунитет на организма

Материалът е подготвен на база на статия на д-р Томаш Кампе.
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Можем да подкрепим имунната система по естествени начини. Остава 
въпросът кое „оръжие“ ще изберем. Не бива да забравяме добре из-
вестното и много вярно твърдение, че профилактиката е на първо мяс-
то, или с други думи – действия, подкрепящи естественото,  правилно 
функциониране на имунната система. Превенцията винаги е най-лес-
ният, по-приятният и, както и да го сметнем, по-евтиният начин.  

Алое Вера е истински оркестър от хранителни вещества  – съдържа повече от 100 цен-
ни съставки.  Алое Вера съдържа между другото глюкоманан, ацеманан, алоерид. В периода на 
повишено боледуване особено се препоръчва дългосрочният прием. При лабораторни тестове с 
гел и човешки клетки са потвърдени благотворните свойства на гела. Дълговерижните полизаха-
риди активират и повишават до голяма степен ефективността на клетките, способни директно да 
поглъщат чужди вещества (макрофагите), които са основните защитници на неспециализирания 
имунитет. Чрез различните им продукти другите имунни клетки се активизират и общата скорост 
на естествената реакция на имунната система се увеличава. В далака се укрепват B-лимфоцити-
те, които след контакт с чуждо вещество преминават през преобразуване и тогава произвеждат 
антитела. Не можем да пренебрегнем въпроса, свързан с антиоксидантните свойства на гела в 
резултат от съдържанието на полизахариди, витамини, минерали, флавоноиди, феноли и др. и 
тяхното директно въздействие върху имунната система. Лигнинът и лектините стимулират дей-
ността на имунната система да разпознава микроорганизми и повишават производството на 
бели кръвни клетки.

Богато съдържание на активни полизахариди и други вещества, които подпомагат имунната сис-
тема, има в друго „чудо“ на природата – гъбата Linghzi, позната под традиционното си наи-
менование Reishi или Ganoderma lucidum.

Ефективна защита осигуряват и веществата, наречени антиоксиданти. Сред витамините 
това са най-вече витамини С и Е, които помагат за защитата на организма от оксидантен стрес. 
Недостигът на минерали, например цинк, също понижава способността за защита от микроби и 
удължава продължителността на всяка възможна инфекция. Научни изследвания потвържда-
ват, че цинкът допринася за правилното функциониране на имунната система. В комбинация с 

„създателя на клетъчна енергия”, коензим Q10, под формата на LRoxan2 вие получавате изклю-

Съкровищата на природата

чително ефективна и силна „артилерия“. Полифенолите също спадат към силните субстанции. 
Много висока концентрация от тях се съдържа в листата на растението Cistus Incanus 
(европейско растение на годината 1999). Тяхното действие е обогатено във формулата с един от 
най-мощните познати антиоксиданти – витамин E. 

Богат източник на биоактивни вещества от различни видове плодове и зеленчуци, обогатен с 
витамини, ще откриете в VitaAktiv, който не съдържа химични консерванти и е подходящ за 
дългосрочна употреба.

Материалът е подготвен на база на статия на д-р Томаш Кампе.
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Алое Вера 

Алое Вера е растение, известно още като пустинна лилия, което 
има специални изисквания за средата си на живот. Най-добри-
те условия предлагат планинските части на Мексико: слънце, 
вятър и спорадични валежи осигуряват интензивен растеж. 
Само при такива условия Алое Вера може да произведе повече 
от 100 ценни съставки с качество и концентрация, които от-
говарят на стандартите на LR.

Както се посочва в литературата, на растението Алое Вера се 
приписват специални способности и е наречено „чудо на пус-
тинята“. Ето защо от много години съставът на листата на Алое 
Вера е обект на усилени проучвания. 

Какво се крие в алоето?

Витамини: A, B1, B2, B3, B6, B12, C, E, фолиева кисе-
лина
Минерали: калций, калий, магнезий, натрий, мед, 
желязо, цинк, манган
Аминокиселини: лизин, треонин, валин, метионин, 
изолевцин, фенилаланин, триптофан, аргинин, ас-
партанова киселина, серин, глутаминова киселина, 
глицин, аланин, цистеин, тирозин, хистидин, пролин, 
хидроксипролин, левцин
Ензими: оксидаза, каталаза, амилаза, брадикиназа, 
целулаза, липаза, алиназа, фосфатаза, креатин фосфо-
киназа, дехидрогеназа, SGO-трансаминаза, SGP-тран-
саминаза

Моно- /полизахариди: ацеманан, арабиноза, галак-
тоза, глюкоза, маноза, рамноза, ксилоза, аскорбинова 
киселина, глюкоронова киселина, галактуронова ки-
селина, целулоза 
Стероли: кампестерол, лупеол, ß-ситостерол

Ацеманан – важна и полезна съставка
Една от най-важните съставки в гела на листата на 
Алое Вера е ацеманан. Това вещество спада към 
мукополизахаридите и се съхранява в клетките на 
организма. Ацемананът разгръща своето благотворно 
действие най-вече в комбинация с останалите много-
бройни съставки на Алое Вера.

Интересен факт
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Могат да се наблюдават огромни разлики между продуктите и 
производителите на Алое Вера. 

Съдържанието на Алое Вера 
Важно е да се знае съдържанието на Алое Вера. Някои продукти 
съдържат малък процент гел Алое Вера. Ето защо влиянието им 
върху организма е незначително. Много конкурентни продукти 
не могат да се сравняват с геловете за пиене на LR. Нашите ге-
лове за пиене се произвеждат от 88% - 98% чист гел Алое Вера.

Видът на Алое Вера 
Не се заблуждавайте. Не всички продукти, представени като 

„продукти с Алое Вера“, постигат същото качество. Има повече 
от 300 вида от това растение, не всички от които притежават 
желаните характеристики. LR използва само висококачестве-
ното растение от вида Aloe Vera Barbadensis Miller. Попитайте за 
произхода на продукта. Много производители само използват 
популярността на Aloe Vera Barbadensis Miller, а обработват алое 
с по-ниско биологично качество.

Устойчиво отглеждане при контролирани 
условия
За нас отглеждането и събирането на листата са като ритуали. 
Алое Вера се отглежда високо над морското равнище в красива, 
чиста среда в Мексико – традиционния дом на алоето. Водите и 
почвите се контролират, при отглеждането не се използват из-
куствени торове и пестициди. Използваме единствено естест-
вена тор от остатъците от алое.  Събираме само листа от зрелите 
растения (минимум 3-годишна възраст), защото те притежават 
най-висока концентрация от ценни съставки. В съответствие с 
устойчивото отглеждане, събираме единствено листа, които са 
достигнали определено ниво на зрялост (установяваме това на 
място с помощта на рефрактометър). От всяко растение се съ-
бират шест листа три пъти годишно. Листото трябва да е с дъл-
жина от над 50 см и приблизително 12-14 см широко. Листата се 
събират изцяло на ръка, за да не бъдат повредени, унищожени 
или да се изгуби гел. Много други производители използват 

машини за събиране на листата, но по време на този процес 
растенията са изложени на риск от трайно увреждане и също 
така се събират и незрели и недоразвити листа. В сравнение с 
тях нашето събирано на ръка Алое Вера е с няколко пъти по-ви-
соко качество.

Щадящо производство
При нас листата се подлагат на незабавна обработка след съ-
бирането им, за да се запазят чувствителните съставки. Ня-
кои производители обработват целите листа на растението. 
Но външната обелка на алоето съдържа алоин, който е силен 
лаксатив (по този начин растението се защитава от вредите-
ли). Макар че производителите се опитват да отстранят алоина 
по-късно по технически начин, това не е напълно възможно. LR 
обработва листата без обелката, като използва само пулпата и 
съдържащия се в нея гел Алое Вера. Специално охладени кон-
тейнери с гел Алое Вера се транспортират до Германия с кораб 
или самолет. В зависимост от формулата, гелът се комбинира 
например с цветен мед или екстракт от коприва. В LR ние га-
рантираме постоянна оптимизация на производствения процес. 
Това означава:

 » внимателна обработка, за да бъдат защитени чувствителни-
те натурални вещества,

 » запазване на бионаличното състояние на съставките, като не 
се ползват тежки производствени етапи (само щадящата об-
работка позволява запазване на бионаличността на ценните 
съставки и тяхната ефективност),

 » гаранция за качество чрез производство на готовия продукт 
в сертифицирани заводи в Германия.

Сертификати за качество
Всички гелове за пиене Алое Вера от LR са сертифицирани и ре-
довно проверявани от независимите изследователски институ-
ти SGS INSTITUT FRESENIUS и IASC.

ИНДИКАТОРИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА АЛОЕ ВЕРА

Ние се грижим за спазване на стриктни стандарти за качество. Ре-
зултатът от това са първокласни продукти, на които клиентите ни 
могат да се доверят!

Пионерът LR: 

Четирите гела за пиене Алое Вера от LR са първите на пазара, 
които носят високо ценения INSTITUT FRESENIUS Quality Seal.

Световен шампион: 

LR притежава в асортимента си най-много продукти Алое Вера, 
отличени с реномирания печат за качество на Международния 
научен съвет за алое (IASC). 

Патенти: 

научните изследвания, извършвани ежедневно от LR по отно-
шение на Алое Вера, имат за резултат разработването на 19 
продукта, защитени с регистрация за патент.

Made in Germany: 

производственият процес на продуктите Алое Вера на LR се 
извършва в Германия. По този начин гарантираме най-високо 
качество!

НАШЕТО ОБЕЩАНИЕ ЗА КАЧЕСТВО

„Ние от SGS INSTITUT FRESENIUS можем 
с чиста съвест да потвърдим посто-
янното качество на геловете за пиене 
Алое Вера от LR. Гарантираме това 
чрез независими редовни проверки”.

Д-р Ларс Лобедей
Division Manager Health Food 
SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH
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Гел за пиене Алое Вера Sivera

Комбинацията от високо съдържание на гел Алое Вера с натурален екстракт от коприва 
и цветен мед.

Най-често избираният гел Алое Вера:

 » 90% чист гел Алое Вера, 7% цветен мед, 2% екстракт от коприва
 »  Щадящата обработка гарантира най-добрия гел от листата на Алое Вера 
 »  Сертифициран от SGS INSTITUT FRESENIUS и IASC

Избрани съставки: гел Алое Вера, цветен мед, екстракт от коприва.
Пълният списък със съставки и таблица с хранителните стойности може да намерите на 
етикета.

Всички познаваме копривата, но най-често се опитваме да избегнем контакт 
с нея. Погрешно. Копривата, освен способността да пари, съдържа много ви-
тамини и минерали, сред които се откроява силицият. LR е първата компания, 
която комбинира свойствата на алоето с богатия на силиций екстракт от коп-
рива. 

Копривата (Urtica Dioica L.) расте в Северна Америка и Европа, включително 
България. Тя е често срещан плевел, виреещ в градини и гори, върху плодо-
родни почви. Растението е описано още от Хипократ и Диоскорид, а през Сред-
ните векове – от Парацелз и Св. Хилдегард. Копривата съдържа танини, каучук, 
калий, сяра, желязо, калций, мравчена киселина, силиций, витамини A, B, C, 
мастни киселини, силициева киселина, флавоноиден гликозид, ацетилхолин, 
серотонин, глюкокиназа, танин и др.

Интересни факти

НАШИЯТ 
ТОПСЕЛЪР

Aloe Vera SIVERA
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Гел за пиене Алое Вера с вкус на праскова 

Първият гел за пиене Алое Вера с праскова. Без добавена захар – идеален за диабетици 
и за чувствителните детски зъби. 

Вкус, който би бил оценен от децата и диабетиците:

 » Без добавена захар
 » Най-високо съдържание на чист гел Алое Вера – цели 98%
 » Само 3,6 kcal за дневна доза
 » Още по-добър вкус според сътрудници на LR 
 » Подходящ за диабетици – само 0,054 хлебни единици за дневна доза
 » Сертифициран от SGS INSTITUT FRESENIUS и IASC

Най-лекият гел за пиене Алое Вера

Не съдържа захар, но за сметка на това 98% чист гел Алое Вера, което го прави най-кон-
центрирания гел. Поради липсата на захар калорийната стойност също намалява. Гелът 
за пиене Алое Вера с вкус на праскова съдържа само 13.5 kJ (3.6 kcal) за дневна доза. 
Популярен е заради страхотния си вкус, което потвърждават и сътрудници, участвали в 
дегустации. 

Избрани съставки: гел Алое Вера, инулин, витамин C.
Пълният списък със съставки и таблица с хранителните стойности може да намерите на 
етикета. 

% NRV (ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ СТОЙНОСТИ  
ЗА ДНЕВЕН ПРИЕМ)

ЗА ДНЕВНА ДОЗА 
(90 ML)

100% 80 Витамин C (mg)

Aloe Vera PEACH

98%
АЛОЕ ВЕРА
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% NRV (ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ 
СТОЙНОСТИ ЗА ДНЕВЕН 

ПРИЕМ)

ЗА ДНЕВНА ДОЗА 
(90 ML)

56% 45 Витамин C (mg)

58% 7 Витамин C (mg)

Гел Алое Вера с витамин C – специалистът  
за свободно движение

 » Витамин C – облекчение за ставите и свобода на движение-
то

 » Гел за пиене Алое Вера Freedom с витамин С, колаген хидро-
лизат и 88% чист гел Алое Вера

 » Витамин C допринася за изграждането на колаген за нор-
мално функциониране на хрущялите 

 » Щадящата обработка гарантира най-добрия гел от листата 
на Алое Вера 

 » Сертифициран от SGS INSTITUT FRESENIUS и IASC 

За всеки, който иска да бъде активен 

Гелът за пиене Алое Вера Freedom с витамин C съчетава инова-
ция, изследователска дейност и неизменно качество. Колагенът 
е важен компонент на съединителната тъкан. Съдържащият 
се витамин С подпомага изграждането му, благодарение на 
което допринася за правилното функциониране на хрущялите 
в ставите, както и свързаната с това правилна дейност на двига-
телната система. Иновативната съставка колаген хидролизат се 
радва на положителна оценка от експертите, защото се усвоява 
по-добре от организма. 

Избрани съставки: гел Алое Вера, колаген хидролизат, 
хондроитин сулфат, глюкозамин сулфат, витамин С, витамин Е.
Пълният списък със съставки и таблица с хранителните стой-
ности може да намерите на етикета.

Препоръчваме още: 
капсули Freedom Plus

Избрани съставки: витамини Е и D, манган, хондроитин сул-
фат и глюкозамин сулфат.
Пълният списък със съставки и таблица с хранителните стой-
ности може да намерите на етикета.

Като допълнителен продукт за външно приложение препоръчваме 
гела за тяло Алое Вера MSM с екстракт от мечо грозде и върбова кора 

– вж. стр. 46

% NRV (ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ 
СТОЙНОСТИ ЗА ДНЕВЕН 

ПРИЕМ)

ЗА ДНЕВНА  
ДОЗА  

(2 КАПСУЛИ)

83% 10 Витамин E (mg)

50% 2,5 Витамин D (µg)

50% 1 Манган

- 100 Хондроитин сулфат (mg)

- 675 Глюкозамин сулфат (mg)

Aloe Vera FREEDOM



13

Оригинална формула с добавен цветен мед – гарантирано 
качество от повече от 10 години.

Формула с дълга история
 » 90% чист гел Алое Вера, 9% цветен мед и витамин С, които допълнително подпомагат 

действието на Алое Вера 
 » На база на рецептата на отец Романо Заго
 »  Гел Алое Вера с мед – за разлика от оригиналната рецепта не съдържа алкохол 
 »  Щадящата обработка гарантира най-добрия гел Алое Вера
 »  Сертифициран от SGS INSTITUT FRESENIUS и IASC

Оригинална формула

Нашият гел за пиене Алое Вера с мед е разработен на база на известната рецепта 
на францисканския монах Романо Заго. Знае се, че гелът от алое съчетава повече от сто 
ценни съставки. Цветният мед служи не само за подобряване на вкуса, но повишава и 
качеството. Положителните свойства на цветния мед са открити много отдавна. Гелът за 
пиене Алое Вера с мед има собствена история и за вече повече от 10 години откакто съ-
ществува се е превърнал в неподражаем оригинал. 

Избрани съставки: гел Алое Вера, цветен мед, витамин C.
Пълният списък със съставки и таблица с хранителните стойности може да намерите на 
етикета.

% NRV (ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ СТОЙНОСТИ ЗА 
ДНЕВЕН ПРИЕМ)

ЗА ДНЕВНА ДОЗА 
(90 ML)

75% 60 Витамин C (mg)

Aloe Vera HONEY
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Коя е най-голямата сила на Алое Вера? 

От Алое Вера се добива сок, съдържащ над 160 ценни вещества 
(като витамини, есенциални мастни киселини, аминокиселини, 
моно- и полизахариди, ензими, минерали, стероли, аминозаха-
ри, микроелементи), който може да се използва както за външ-
но, така и за вътрешно приложение. 

Как да използвам Алое Вера?

Обичайно препоръчителният прием е 3 x 30 мл дневно или 1 
мл/кг телесна маса, разделено на минимум 2 дози през деня; 
при специални случаи до 2 мл/кг телесна маса, разделено 
на минимум 2-3 дози през деня. Най-добре е Алое Вера да 
се приема преди хранене (може разредено с вода). За да се 
гарантира оптимално усвояване на съставките, 15 минути 
преди приема на гел Алое Вера е необходимо да се избягват 
горещи храни и напитки, алкохол и тютюневи продукти.

Колко дълго може да се използва Алое Вера?

Всички видове гел Алое Вера могат да се използват през целия 
живот, също и в комбинация един с друг.

Кога трябва да се внимава при приема на 
Алое Вера?

Бременните жени и кърмачките трябва да се консултират с 
лекар, ако имат намерение да приемат гел Алое Вера. Също 
така не бива да се употребява от хора след трансплантация на 
органи. 

Може ли гелът да се дава на деца?

Да. Заради горчивия вкус децата може да не харесат гела Алое 
Вера. Препоръчваме постепенното му прилагане от 5-годишна 
възраст. Приемът за деца не бива да надвишава 1 x 20 мл 
дневно. За да се подобри вкусът, гелът може да се смеси с вода 
или плодов вкус. За децата препоръчваме особено гела за 
пиене Алое Вера с вкус на праскова без добавена захар, който 
съдържа 98% чист гел.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Защо към основния вариант на гела за пиене 
Алое Вера е добавен мед?

Гелът от Алое Вера е с горчив вкус. Ето защо LR използва 
традиционната рецепта на францисканския монах отец Роман 
Заго и добавя към гела чист, натурален мед. По този начин 
гелът става вкусен и за разлика от други рецепти е и автентичен. 
Гелът за пиене Алое Вера с мед съдържа гел Алое Вера (90%), 
натурален мед (9%), стабилизатори и малко количество 
консерванти. 

Защо гелът съдържа консерванти?

Около нас гъмжи от живи, невидими с просто око, 
микроорганизми. Ако те влязат в контакт с хранителен 
продукт, предизвикват промени във вида, мириса, цвета, 
формата, вкуса и хранителните му стойности. Освен това 
някои микроорганизми произвеждат отровни вещества, 
т.нар. токсини, които могат да бъдат много опасни за хората. 
Консервантите са вещества, които възпрепятстват развитието 
на микроорганизми и по този начин удължават срока на 
годност и съхранение на продуктите. 

При спазване на препоръчителния прием (приблизително 90 
мл дневно) една бутилка гел Алое Вера стига за около 11 дни. 
След отваряне трябва да се съхранява в хладилник и да се из-
ползва възможно най-скоро.
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Коктейл Aloe Blossom 

30 мл гел Алое Вера с вкус на праскова
10 мл гренадин
20 мл лимонов сок
100 мл пресен портокалов сок
Смесете всички съставки и сервирайте като ох-
ладен коктейл в чаша, украсена с праскова или 
томатио.

Екзотичен коктейл Aloe 
Copacabana 

30 мл гел за пиене Алое Вера
30 мл кокосово мляко
100 мл сок от ананас
10 мл гренадин
Смесете съставките с натрошен лед и налейте в 
коктейлна чаша. Украсете с резен праскова, че-
решка и мента. 

Ягодово сорбе Aloe Vera 

500 г ягоди (пресни или замразени)
70 мл ябълков сок
60 мл гел за пиене Алое Вера с мед
50 г захар
1 с.л. лимонов сок
Смесете всички съставки. Оставете в хладилник за 
около 1 час. След това поставете сместа в плитка 
купа и замразете за около 3 часа. Сорбето трябва 
да се разбърква от време на време, докато зам-
ръзва. Разбъркайте отново преди сервиране. 

Пикантен коктейл 
Virgin Aloe Mary 

30 мл гел за пиене Алое Вера
100 мл доматен сок
30 мл лимонов сок
Сол, пипер, табаско.
Разбъркайте съставките добре 
с 4-5 кубчета лед. Украсете със 
стрък целина и коктейлен домат.

Вкусно и здравословно: коктейли Алое Вера

Опитвали ли сте страхотните коктейли с Алое Вера? Ако не, със сигурност трябва да го направите.
По съвет на наши сътрудници: може да добавите 1 лъжичка Vita Aktiv към коктейла Алое Вера. Насладете се! 
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COLOSTRUM – шедьовър на природата

Коластрата е един от най-древните натурални продукти. Първото мляко на бозайниците се появява само през първите часове след 
раждането.

Истинската стойност на коластрата не е била напълно оценявана през изминалите десетилетия. Подобно на гела от Алое Вера, ко-
ластрата е несравнима с други продукти на пазара – нейната стойност се дължи на високото съдържание на важни съставки и 
отсъствието на токсини. 

Коластрата е субстанция, която по естеството си е уникална – съдържа имуноглобулини, аминокиселини и фактори на растежа, 
които гарантират правилно развитие, баланс в организма и подкрепят имунната система на новородените животни (бозайници). 
Образува се в млечните жлези на майката. Това е първата храна, приемана след раждането от малките теленца. Тя помага на но-
вородените да оцелеят през първите дни на живота си. След напускане на матката, където са били защитени от имунната система 
на майката, те са беззащитни. Само благодарение на коластрата те могат да създадат собствена имунологична защита и да „спрат“ 
вирусите, бактериите и гъбичките, които атакуват слабите им организми. 

Съдържание на коластра

LR предлага между другото Colostrum Direct със 100% съдържа-
ние на коластра.

Произход 

Висококачествената коластра идва от престижни ферми. Наша-
та коластра е само от крави от Германия.

Качествена обработка

Colostrum от LR се произвежда при строго определени условия. 
Нашата гаранция за качество е възможността всяка партида да 
се проследи и провери. 

Производствен процес

Висококачествената коластра се произвежда чрез патентоват 
щадящ т.нар. метод на студено производство, благодарение 
на който всички полезни за здравето вещества се запазват. При 
температури над 43°C протеините се денатурират и това може 
да доведе до загуба на ценни вещества. Това може да се случи и 
ако коластрата не е получена от първото или второто доене през 
първите 12 часа след раждането. LR използва само коластра от 
първите часове.

Сертификати за качество

Colostrum от LR е сертифициран продукт, редовно проверяван от 
независимия изследователски институт SGS INSTITUT FRESENIUS.
przez niezależny instytut badawczy SGS INSTITUT FRESENIUS

ИНДИКАТОРИ ЗА КАЧЕСТВО

Интересeн факт
Коластрата от крави е 30-40 пъти био-
логически по-активна от човешката. За 
разлика от млякото, коластрата съдържа 
само следи от лактоза и затова обикнове-
но може да се приема и от хора с лактозна 
непоносимост. 

Ако искате да направите нещо добро за вашия орга-
низъм, погрижете се за себе си по естествен и полезен 
начин. Препоръчваме редовна употреба на Colostrum.

Съвет
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COLOSTRUM 
шедьовър на природата
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Защо при течната коластра се наблюдават 
разлики в цвета и мътността?

Преди всичко е важно да се знае, че мътността не означава по-лошо 
качество или липса на имуноглобулини. Тъй като коластрата е натура-
лен продукт, отделни разлики и вариране са нормални.

За какво да се внимава при приема на 
коластра?

Продуктите Colostrum не трябва да се смесват или да се консумират 
едновременно с горещи напитки. За да направите вкуса на Colostrum 
Direct по-приятен, може да го смесите с плодов сок.

Какво представляват имуноглобулините?

Имуноглобулините са комплексни белтъчни тела. Те са „интели-
гентни“ молекули. Действат като пазачи, тъй като пазят целия 
организъм от навлизане на чужди, опасни вещества и субстан-
ции. Разпознават натрапниците като вируси, бактерии и антиге-
ни. Когато разпознаят натрапник, те предават тази информация 
на други клетки (макрофаги, T-клетки, B-клетки), които след 
това го обезвреждат. Следователно бързото разпознаване е 
предпоставка за това, организмът да реагира подходящо и 
да се защити. Имуноглобулините са паметта на имунната сис-
тема. Те запомнят за цял живот всяко враждебно тяло, с което 
са влезли в контакт. Те циркулират в кръвоносната и лимфната 
система, но могат да напускат кръвообращението, срещат се 
върху лигавиците и съединителната тъкан.

Какво представляват факторите на растежа?

Факторите на растежа са вещества посланици, произвеждани от клет-
ките, за да предават информация до други клетките. Факторите на 
растежа стимулират клетките да растат и да се диференцират. Те иг-

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

раят важна роля най-вече в развитието и съзряването на организма, 
но също и по-късно при процесите на регенерация, например след 
физически натоварвания. Факторите на растежа постоянно регулират 
необходимите процеси на регенерация особено в тъкани, които са 
изложени на големи натоварвания като лигавицата на дихателните 
пътища, повърхността на червата или кожата.

Какво представляват имунорегулаторите?

Имунорегулаторите управляват цялата защитна система на организма. 
Те са много ефективни молекули, т.е. действат дори и в много малки 
количества и концентрации. Имунната защита е сложен и всеобхватен 
процес. За да се защити успешно например от вирусни инфекции, орга-
низмът трябва да реагира много бързо, тъй като вирусите и бактериите 
удвояват броя си само за няколко минути. Този имунен отговор обаче 
трябва да бъде отново прекратен в точното време, защото в противен 
случай свръхактивната имунна система може да предизвика алергия. 
Тогава организмът би реагирал на безобидни вещества като тревните 
полени с прекомерен имунен отговор (хрема, кашлица и дори астма). 
Ако имунната система не се регулира правилно, тя може да атакува и 
собствените клетки и тъкани на организма. 

 » Съхранявайте на тъмно и хладно място
 »  След отваряне съхранявайте в хладилник
 »  При размътване разклатете преди употреба

Съвет 

Colostrum и Алое Вера

Colostrum
Добавка към храненето с животински произ-
ход, която съдържа най-вече специализирани 
белтъци (имуноглобулини, фактори на растежа) 
и ензими.

Алое Вера
Добавка към храненето с растителен произ-
ход, която съдържа вещества от вида на въгле-
хидратите (полизахариди, ацеманан) и много 
други вещества.
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Colostrum Direct

Препоръчва се особено в началната фаза на употреба. 
Как да използваме: 8 мл дневно. Не приемайте заедно с горещи 
напитки.
1 опаковка = 125 мл

Състав: говежда коластра (обезмаслена и с отстранен казеин).
Таблицата с хранителните стойности може да откриете на ети-
кета. 

Colostrum Compact

За ежедневна подкрепа – може да се приема редовно. 
Как да използваме: 2 х 1 капсула дневно с достатъчно вода. Не 
приемайте заедно с горещи напитки.
1 опаковка = 30,9 г / 60 капсули

Избрани съставки: говежда коластра на прах
Пълният списък със съставки и таблица с хранителните стой-
ности може да намерите на етикета.

НАШИЯТ 
ТОПСЕЛЪР 
ПРОДУКТ

Colostrum Pearls

Изключително вкусна алтернатива на традиционните капсули. 
Как да използваме: 1 равна ч.л. дневно (2 г). Не приемайте за-
едно с горещи напитки.
1 опаковка = 60 г

Избрани съставки: говежда коластра на прах
Пълният списък със съставки и таблица с хранителните стой-
ности може да намерите на етикета.

ЗА ДНЕВНА ДОЗА COLOSTRUM 
COMPACT (2 КАПСУЛИ)

800 Коластра (mg)

ЗА ДНЕВНА ДОЗА COLOSTRUM 
PEARLS (2 G)

800 Коластра (mg)

ЗА ДНЕВНА ДОЗА COLOSTRUM 
DIRECT (8 ML)

8,2 Коластра (g)
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Ефективна и натурална борба срещу стреса

Стрес  е често използвана дума, чието значение обаче рядко 
осъзнаваме. Използват я почти всички възрастни, независимо 
от професията, възрастта и пола. Силата, с която стресът може 
да повлияе на здравето ни, ни дава право да говорим за него 
като болестта на  последното десетилетие, въпреки че не е ис-
тинско заболяване. Английската сума „stress“ идва от френския 
термин  “estrecier“, който произлиза от латинската дума “stringo, 
stringere“ и означава: да използваш натиск, да насилваш, да на-
лагаш, да използваш насилие. Стресът е реакцията на организма 
към всяко прекалено натоварване, което предизвиква в тялото 
т.нар. отговор на стреса – реакция на нагаждане към новите 
условия, в резултат на която тялото е в състояние на готовност, 
опитвайки да се справи с новия товар. Когато сме „стресирани“, 
това означава, че сме изложени на въздействието на външни 
сили, в зависимост от което отговорът може да бъде положите-
лен или отрицателен. В общото ни разбиране стресът почти ви-
наги е свързан с негативни аспекти, най-вече от психологическо 
или емоционално естество. Стресът е всяка ситуация, при която 
организмът е засегнат от някакви фактори, които нарушават ба-
ланса му и застрашават целостта му. 

„Човешкият ум се тревожи най-много от това, 
което не може да се види”. Юлий Цезар

Самият стрес се състои от два елемента. Стресовите ситуации, 
които го предизвикват, са първият. Проучванията показват, че 
причините за стрес могат да бъдат външни (природни бедствия, 
войни, лоши междуличностни отношения, училище, работа, но 
също така например просто да си загубите ключовете) или въ-
трешни. Дори малки стресови ситуации могат да бъдат опасни, 
ако са твърде много и стават по едно и също време. Вътрешни-
те източници на стрес могат да зависят от типа личност, степен-
та на самоконтрол, вътрешните конфликти. 

Стресът предизвиква алармена реакция в организма, която 
активизира мозъка, нервната и имунната система, ендокрин-

ните жлези. Резултатът от това е повишен обем на кръвта, уско-
рен сърдечен пулс, напрежение в мускулите и освобождаване 
на енергия. Забързан пулс, дълбоко, учестено дишане, мускул-
но напрежение, повишена чувствителност на всички сетива… 
Тялото просто се подготвя за атака или бягство. Отговорът на 
стреса е различени при всяко човешко същество. Фактор, който 
е нормален за здравото тяло, може да бъде твърде екстремен 
за отслабения организъм. Ако стресът е постоянен, той повлия-
ва развитието на различни болести на цивилизацията. Човекът 
е надарен със способността да разпознава голям брой сигнали, 
посочващи предстояща опасност. 

От момента на възникването си стресът 
преминава през три фази, дефинирани от 
„докторът на стреса“ Ханс Селие:

1. тревога – нервни сте за ситуацията, напрегнати, искате да я 
разрешите. Ако проблемът започне да ви завладява и осъзнаете, 
че не можете да се справите, се появява чувство на разстройване 
и объркване, придружено от загуба на енергия, намалена работос-
пособност, изпадате в порочен кръг, от който искате да излезете, но 
не знаете как. По това време вече говорим за 2. фаза – фаза на 
съпротива. Последната фаза на стреса - изтощение, се проя-
вява с умора, безпокойство и дори депресия. Умората не може 
да се премахне с наспиване; появяват се безсъние и раздраз-
нителност, негативните чувства непрекъснато се задълбочават. 
В тази фаза е необходима помощ от семейството, приятелите и 
лекар. При нея човек не може да се справи сам. 

Ако стресът продължи за кратко и е с подходяща ин-
тензивност, той може дори да има положително въз-
действие върху нас. Той стимулира метаболизма, хормонал-
ната активност, умствените способности, креативността и ни 
помага да имаме по-добри постижения. 

Но ако прекаленият стрес продължава и механизмите за 
компенсиране са ангажирани за твърде дълго, не само 

менталното ни здраве е в опасност, но и физическото ни 
благосъстояние.  Например, ако някое има чести промени в 
налягането, с времето високото кръвно налягане ще стане оби-
чайно. Прекаленият стрес натоварва цялата кръвоносна 
система. По-често се появява главоболие.  Стресът предиз-
виква значителни промени в храносмилането – от стомаш-
ни разстройства до синдром на раздразненото черво, докато не 
се стигне до по-сериозни проблеми.  Поради стреса жлъчката 
може да не се изпразва правилно (парене под ребрата) и могат 
да се образуват камъни в бъбреците. Хроничният стрес, според 
проучване, проведено още през 1977 г. (Bartropova), влияе 
неблагоприятно на имунната система и така хората се 
разболяват по-лесно и по-често. По време на стрес могат да се 
появят мускулни крампи, често уриниране, усещане за „буца“ в 
гърлото, подпухване, загуба на апетит, диплопия. В областта на 
сексуалната активност – спадане на потентността, промени 
в менструалния цикъл. Що се отнася до умствените спо-
собности, някои стресови ситуации могат да ни парализират 
напълно и да възпрепятстват извършването на дейности, с 
които лесно може да се справим в нормално състояние. Често 
срещано „решение“ на проблемите със стреса е прекомерната 
консумация на алкохол, както и цигари или наркотици.  

Как да се борим със стреса? 

Имайки предвид времето, в което живеем, значителното нато-
варване на тялото, предизвикан от стресови фактори, и произ-
тичащите рискове, ние предлагаме сигурен, натурален и ефек-
тивен продукт. Mind Master е първата и най-широкообхватна 
комбинация „всичко в едно“ – най-важните вещества, микро-
елементи , които са показали в научни изследвания, че имат 
положително влияние върху нервната система, оптимизират 
обмена на енергия , намаляват умората и изтощението и защи-
тават клетките от вредното действие на свободните радикали. 
Стресът е част от ежедневния ни живот. Не можем да го премах-
нем напълно, затова трябва да се научим как да се справяме с 
него. Вярваме, че нашият продукт Mind Master може да ви по-
могне за това. Не забравяйте да добавите позитивно мислене и 
усмивка, докато пиене вашия Mind Master. 

Материалът е подготвен на база на статия на д-р Tomaš Kampe.
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революционен продукт 
за 21-ви век

защита от оксидантен 
стрес6

ново качество на живот

Посрещайте всеки ден с усмивка

витамин E

желязо

тиамин

селен

витамин B
12

фолиева киселина

ресвератрол 

коензим Q10

L-карнитин

холин 

екстракт от зелен чай

Алое Вера гел
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Mind Master с тиамин, витамини B12, E, 
селен и желязо

В днешното време на трескаво препускане, стресът е проблем номер 1 в света. Всички го познаваме: сту-
дентите и учениците, хората, които работят под напрежение, съчетавайки семейните и професионалните 
задължения. Искаме да се наслаждаваме пълноценно на живота, като същевременно поемаме много отго-
ворности и искаме да бъдем успешни. През цялото време имаме да правим нещо и нямаме време за почив-
ка. Живеем не толкова подредено колкото преди, наложени са ни повече изисквания, всичко става толкова 
бързо, че е трудно да вървим в крачка. Водейки толкова напрегнат начин на живот, трябва да внимаваме за 
оптималното снабдяване на организма с хранителни вещества. 

Оксидантен стрес
Стресът убива енергията ни. Той повишава броя на свободните радикали в организма, 
които атакуват и разрушават клетки и клетъчни структури. Това състояние се нарича 

„оксидантен стрес“ и води до понижаване на работоспособността. Бързо се уморяваме, 
чувстваме се изтощени и не можем да се концентрираме. 

Mind Master с тиамин, витамини B12 и E, 
селен и желязо – революционен продукт 
на 21-ви век

Съставките на продукта Mind Master допринасят между дру-
гото за:

 » Нормален енергиен метаболизъм1

 »  Нормална функция на нервната система2

 »  Нормална психологическа функция3

 »  Намаляване на чувството на умора и изтощение4

 »  Нормална когнитивна функция5

 »  Защита на клетките от оксидантен стрес6

Какво най-често правим в ситуации на стрес? Често хапва-
ме на крак, през деня сме на кафе, сладки и цигари, за да 
ни поддържат… За вечеря хапваме нещо набързо, после 
сънят ни е кратък и недълбок. Това допълнително увелича-
ва оксидантния стрес! А всъщност при стрес имаме нужда 
най-вече от витамини, минерали и микроелементи. Само 
благодарение на тях организмът може да се защити срещу 
негативните фактори и да произведе необходимата нова 
енергия. 

Съвет

В миналото стресът е трябвало да ни пред-
пазва в животозастрашаващи ситуации. 
Повишеното ниво на адреналина помагало 
на ловците да съберат сили и в много слу-
чаи – да оцелеят. Но времената са се про-
менили. Адреналинът може да ни моби-
лизира да постигнем по-добри резултати 
и добра физическа работоспособност, но 
често това е за сметка на други функции на 
организма. 

Интересен факт

Потвърдено от EFSA (Европейският орган за безопасност на 
храните)
1 Тиамин и витамин B12 допринасят за нормален енергиен метаболизъм.
2 Витамин B12 допринася за нормално функциониране на нервната система.
3 Витамин B12 допринася за нормална психическа функция.
4 Витамин B12 и желязото допринасят за намаляване на чувството на умора и изтощение
5  Желязото допринася за нормална когнитивна функция.
6 Витамин E допринася за защита на клетките от оксидантен стрес.
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Знаете ли, че резултатите от изследването на Mind Master са публикувани в реномираното 
специализирано списание в областта на хранителната медицина „OM& Ernährung“?

Хранене и дишане: 
храна  + O2  CO2 + енергия

При този процес се образуват свободни радикали – малки, аг-
ресивни частици с кратък живот, на които липсва един електрон, 
например -O2 , -OH. Те се образуват в много големи количества 
(1022/минута) и унищожават биологични частици. Ето защо 
трябва да бъдат премахнати.

Затова организмът разполага с антиоксидантна система: в орга-
низма се „инсталират“ ензими (активирани от микроелементи 
като селен и желязо) и доставят антиоксиданти (витамини и 
биоактивни растителни вещества като полифеноли, витамин Е).

Колкото по-продължително сте под стрес, толкова повече енер-
гия ви е необходима и толкова повече свободни радикали се 
сформират в тялото ви. Организмът ви изпада в състояние на ок-
сидантен стрес = нарушаване на нормалното равновесие между 
свободните радикали и антиоксидантите. 

Оксидантен стрес и антиоксиданти

Витамини B 
 » Сътрудничат си помежду си
 »  Витамин B12 допринася за поддържането на нормален 

енергиен метаболизъм 
 »  Витамин B12 допринася за правилното функциониране на 

нервната система 
 »  Витамин B12 допринася за нормалната психическа функция 
 »  Витамин B12 помага за образуването на червени кръвни 

клетки
 »  Витамин B12 помага за правилното функциониране на имун-

ната система 
 »  Витамин B12 допринася за намаляване на чувството на 

умора и изтощение 
 »  Витамин B12 участва в процеса на делене на клетките 
 »  Тиамин допринася за поддържането на нормален енергиен 

метаболизъм
 »  Тиамин допринася за правилното функциониране на нервна-

та система
 »  Тиамин допринася за нормалната психическа функция
 »  Тиамин помага за правилното функциониране на сърцето 

Зелен чай
 » Използван в Китай от 3000 години

Селен
 » Жизненоважен микроелемент
 » Микрохранително вещество
 » Селенът помага за защита на клетките от оксидантен стрес 

Витамини E
 » Важен микронутриент
 » Компонент на всички клетъчни мембрани
 »  Мастноразтворим витамин
 »  Допринася за защита на клетките от оксидантен стрес

Коензим Q 10
 » Среща се във всички клетки (в митохондриите)
 »  Производството му в организма започва да намалява след 

30-годишна възраст

Желязо 
 » Основен атом в хемоглобина
 »  Помага за поддържане на нормалната когнитивна функция 
 »  Помага за нормалното производство на червени кръвни 

клетки и хемоглобин 
 »  Помага за правилното транспортиране на кислород в тялото
 »  Помага да нормалното функциониране на имунната система
 »  Допринася за намаляване на чувството на умора и изтоще-

ние 
 » Участва в процеса на делене на клетките 

Недостигът на желязо  води до умора и намаляване на рабо-
тоспособността (особено застрашени са жените). При изисквания 
за висока работоспособност, нуждите се увеличават и трябва да 
бъдат целенасочено покрити. Недостигът на желязо е един от 
най-разпространените дефицити от микронутриенти в западния 
свят.

(източник: „Iron deficiency and anaemia in female athletes-causes and risks” 
Harefuah 2003 Oct142 (10):698-703) 

По какво се различава Mind Master от 
обичайните енергизиращи продукти като 
кафето или енергийните напитки?
Кафето или енергийните напитки могат да увеличат енергията 
за кратко, но по отношение на енергията и здравето това при-
лича по-скоро на задлъжняване. Стимулиращите субстанции – 
разлика от  Mind Master – не променят причината за намалената 
работоспособност.
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Какво още трябва да знаете за съставките 
на Mind Master? 

Витамин E е един от най-важните антиоксиданти, който на-
малява увреждането на клетъчните органели, причинени под 
влияние на свободните радикали. Поради антиоксидантните 
си свойства забавя процеса на стареене. Има диуретичен ефект. 
Добавянето на някои други важни вещества по време на стрес 
е необходимо, тъй като точно тогава потреблението им в орга-
низма се повишава, съответно нивата им в кръвта намаляват и 
същевременно се увеличава податливостта на организма да не 
издържи на стресови ситуации.

Ресвератролът се съдържа в люспите и семките на грозде-
то, както и боровинките, ягодите, малините, касиса. Има силно 
защитно действие върху клетките, тъканите и цялото тяло. Има 
положителен ефект върху състоянието на сърдечно-съдовата 
система. Изследванията, публикувани през 2011 г. от Нюйорк-
ската академия на науките, показват, че целта на ресвератрола 
в мозъка са клетките астроцити, които участват в мозъчната 
дейност невротрасмисия. Проучването показва,че растенията 
го произвеждат в увеличени количества, когато са изложени на 
стрес – като форма на защита. За френското грозде например е 
характерно, че е покрито с плесента Botrytis cynerea, която расте 
по зърната. Растението се защитава срещу нея, като произвеж-
да ресвератрол, който след това преминава във виното.

Зеленият чай е богат източник на флавоноиди. За разлика 
от черния чай съдържа повече прости флавоноиди – катехини. 
Китайски изследвания, публикувани през  2012 г. в списание 

„Molecular Nutrition & Food Research“, показват, че зеленият чай 
подобрява паметта и пространственото възприятие. Основната 
съставка на зеления чай – епигалокетахин галат (EGCG) също 
директно въздейства на формирането на нервни клетки и 
взаимното им свързване. Макар че броят на научните трудове, 
които доказват благоприятните ефекти от зеления чай, непре-

къснато расте, все още не всичко е доказано и има простран-
ство за нови открития за възможните ползи от това „чудо“ на 
природата. 

Хлорофилът е растителен пигмент, благодарение на който 
растенията могат да живеят и да дишат. Основният му елемент 
е магнезий. Той е сред най-важните компоненти на храната, тъй 
като прочиства червата и други отделителни системи, най-вече 
черния дроб. Съдържа се в зелените зеленчуци, особено лист-
ните. Ако хлорофилът се свърже с желязо, участва във форми-
рането на хемоглобин и така играе важна роля във функциите 
на сърцето, мускулите и нервите. 

Желязото е важен биогенен елемент и изпълнява няколко 
незаменими функции в организма: участва в транспорта на 
кислород в кръвта и мускулите, в клетъчната респирация (до-
принася за създаването на червени кръвни клетки и хемогло-
бин); подпомага имунитета и функциите на нервната система 
(помага за намаляване на чувството на умора и изтощение).

Витамините B (B1, B2, B6, B12) са необходими за функцио-
нирането на нервната система, справянето със стреса и спокой-
ния сън. Витамин B12 е есенциален за правилното формиране 
на кръвта, участва в създаването на клетъчна енергия. Допри-
нася за правилното функциониране на нервната система. 

Тиаминът е есенциален компонент на храната. Повлиява 
положително  нервната система и физиологичните функции. 
Повишен прием е нужен в случай на отравяне с олово, арсен 
или при тютюнопушене. Недостигът му се проявява с умора, 
раздразнителност, липса на апетит и подуване.  

Фолиевата киселина е важна за правилното развитие на фетуса.  

Коензим Q10 е подобно на витамините вещество, което се 
съдържа във всички клетки с изключение на червените кръвни 
клетки и очните лещи. Има значителен принос при преобразу-
ването на енергията от храната в химическа енергия. Най-ви-
соки количества от него се съдържат в органите с голяма нуж-
да от енергия като сърцето, белите дробове и черния дроб. С 
възрастта производството на собствен коензим Q10 намалява, 
както и концентрацията му в тъканите. Нивата му намаляват 
значително и при прием на някои лекарства, използвани при 
висок холестерол. За изследванията върху него през 1978 г. на 
английския учен Питър Мичел е присъдена Нобелова награда.

През последните години се обръща много внимание на ролята 
на селена. Твърде малкият му прием за продължителен пе-
риод от време влияе негативно най-вече на функционирането 
на имунната система. По-малка от оптималната консумация на 
селен е неблагоприятна за имунните и противовъзпалителните 
реакции. Селенът действа като антиоксидант в организма като 
част от селенопротеините. 

Холинът е част от ацетилхолина. Проучвания, проведени в 
Университета на Северна Каролина, както и много други изслед-
вания, потвърждават важността му за формирането на памет.

Алое Вера – Master Mind съдържа 36% чист Алое Вера гел 
(този гел не е заместител на приема на геловете за пиене Алое 
Вера). 

Материалът е подготвен на база на 
статия на д-р Томаш Кампе. 
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Mind Master Formula Green

Избрани съставки: гел Алое Вера, екстракт от зелен чай, съ-
държащ ресвератрол екстракт от японска пача трева, L-карни-
тин, тиамин, фолиева киселина, витамин B12, витамин E, желязо, 
коензим Q10, холин, селен.

Пълният списък със съставки и таблица с хранителните стойности 
може да намерите на етикета.

Mind Master Formula Red

Избрани съставки: гел Алое Вера, екстракт от гроздово семе, 
екстракт от зелен чай, съдържащ ресвератрол екстракт от гроз-
дови люспи, L-карнитин, коензим Q10, тиамин, фолиева кисели-
на, витамин B12, витамин E, желязо, холин, селен.

Пълният списък със съставки и таблица с хранителните стойности 
може да намерите на етикета.

Вкусът на Mind Master е натурален и е 
резултат от изключително високата кон-
центрация на оксиданти от растителни 
екстракти и по тази причина има горчива 
нотка. Вкусът е допълнен от иновативна-
та съставка стевия – изцяло натурално 
вещество с подслаждащи свойства. 

Интересен факт

Вкусно и здравословно: коктейли Mind Master 

Вариант 1 – супер плодов

80 мл Mind Master
30 мл сок от касис или червено грозде
Сок от ½ портокал
Няколко листа свежа мента
1 резен портокал
Кубчета лед

Налейте в чаша сока, изстискан от половин портокал. 
Добавете 30 мл сок от касис или червено грозде и 80 
мл охладен Mind Master и разбъркайте добре. Доба-
вете няколко листа мента, кубчета лед и украсете с 
резен портокал. 

Вариант 2 - портокалов

80 мл Mind Master
Сок от ½ портокал
1 резен портокал
Пресни листа босилек
Кубчета лед

Налейте в чаша сока, изстискан от половин портокал. 
Накъсайте половин лист босилек на малки парченца 
и също го поставете в чашата. След това добавете 80 
мл охладен Mind Master и разбъркайте добре. Доба-
вете кубчета лед и украсете с резен портокал и лист 
босилек. 

Насладете се! 
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ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ
Хранителните добавки са като актьорския състав на пълнометражен филм. Ако зависеше от играта на двама актьори, вероятно 
нямаше да ни достави такова удоволствие. За режисьора са важни и поддържащите роли, операторите, статистите, гримьорите и 
т.н., тъй като без тях никога не би се получил добър филм. Точно като целия екип на филма, нашите продукти работят най-добре при 
взаимно „сътрудничество“. Всеки от тях може да направи нещо и само заедно могат да действат перфектно. Използвайки ценните 
хранителни вещества и витамини, съдържащи се в Алое Вера и Colostrum – нашите звезди – помислете и за допълнителна подкре-
па. Само тогава вашето тяло ще работи като добре направен филм.

Probiotic12 – 12 различни щама 
пробиотични бактерии

Трудносмилаемите продукти са почти навсякъде и тялото ни 
трябва да се справя с тях всеки ден. Те могат да останат в про-
дължение на няколко седмици в червата и отделят токсични 
вещества в организма. Последиците от това „невидимо сме-
тище“ в тялото могат да бъдат неприятни. Чревната среда 
става все по-токсична и чревната функция спада наполовина. В 
резултат от това не могат да се усвоят достатъчно хранителни 
вещества от храната. Тъй като червата са най-важният орган в 
имунната система на човека, тяхното правилно функциониране 
е от огромно значение. Ето защо, за да се гарантира правилната 
дейност на толкова ключов орган, е задължително да се храним 
осъзнато и да се грижим за здравето на червата.   

Антибиотиците се използват за унищожаване на опас-
ните бактерии в червата при заболявания. Но те не мо-
гат да различават видовете бактерии и затова заедно 
с опасните бактерии унищожават и полезните. За тези 
случаи LR предлага Probiotic 12, съдържащ 12 щама 
пробиотични бактерии.

Съвет

Оптимално допълнение към Probiotic12 са геловете за 
пиене Алое Вера от LR. 

Съвет

12 различни бактериални щама 

1 милиард бактерии във всяка капсула. Това е изключителна 
комбинация.

Патентован производствен процес

Probiotic12 има уникални, патентовани микрокапсули, които 
защитават бактериите от киселините през критичната фаза при 
преминаването през стомаха.

Probiotic12 е обогатен с подпомагащ 
пребиотик 

Пребиотиците са несмилаеми хранителни съставки, които оси-
гуряват храна за пробиотичните бактерии и така подпомагат 
правилното им развитие и дейност.

ИНДИКАТОРИ ЗА КАЧЕСТВО

Избрани съставки: фрукто-олигозахариди, бактериални култу-
ри (B. longum, B. breve, B. bifidum, B. infantis, B. lactis, L. plantarum, 
L. casei, L. paracasei, L. rhamnosus, L. acidophilus, L. bulgaricus, S. 
thermophilus).

Пълният списък със съставки и таблица с хранителните стой-
ности може да намерите на етикета.
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ProBalance – ключът е в баланса 

Съвременният начин на живот и неговият ритъм водят до редица негативни 
последици. Стресът, неправилното хранене и нездравословните навици мо-
гат да повлияят негативно на организма, като нарушат алкално-киселинния 
баланс. Алкално-киселинен баланс означава правилно съотношение между 
киселините и основите. Той е важен не само за дейността на ензимите, но като 
цяло за всички жизненоважни биохимични реакции. ProBalance снабдява ор-
ганизма с алкални минерали, които балансират съотношението между кисе-
линните и основните субстанции в организма. Магнезий, калций, мед, хром 
и молибден са някои от необходимите за тялото вещества, съдържащи се в 
продукта. Той не съдържа лактоза, което го прави подходящ за хората с лак-
тозна непоносимост.  

Избрани съставки: калий, магнезий, калций, мед, хром, молибден.

Пълният списък със съставки и таблица с хранителните стойности може да на-
мерите на етикета.

% NRV 
(ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ 

СТОЙНОСТИ ЗА ДНЕВЕН 
ПРИЕМ)

ЗА ДНЕВНА ДОЗА (12 
ТАБЛЕТКИ)

15% 300 Калий (mg)

53% 200 Магнезий (mg)

87% 695 Калций (mg)

45% 453 Мед (µg)

150% 60 Хром (µg)

160% 80 Молибден (µg)

ProBalance съдържа много алкални минерали. За 
по-голяма ефикасност препоръчваме комбинирането 
му с гел Алое Вера, който може да засили усвояването 
на ProBalance. 

Съвет 

Интересни факти

Какво е окисляване на организма? Ако 
снабдяваме тялото с твърде много кисели-
ни, то не може да се справи с навременна-
та им неутрализация – да ги превърне в 
соли и да ги акумулира.

Основната причина за окисляване на тя-
лото са хранителните навици. Малко ал-
кални продукти, твърде много кисели 
продукти, особено месо, мазнини, захар и 
алкохол – това са грешки, които правим 
всеки ден. Стресът и замърсената окол-
на среда допринасят за окисляването, но 
тези фактори трудно могат да се променят, 
за разлика от гореспоменатите. 

Хранителните продукти могат да бъдат 
разделени в три групи:

1. Алкални продукти: картофи, плодове, 
зеленчуци, лук.
2. Кисели продукти: месо, шунка, сирене, 
кашкавал, захар, кафе, шоколад, алкохол.
3. Неутрални продукти: масло, растител-
ни масла, зелен фасул.

Как да проверите pH на урината си?

Ако искате да проверите pH-стойността на урината си, ви предлагаме да направите тест, като използвате pH ленти поне 2 или 3 пъти през деня (сутрин, след обед, 
вечер). Нормално е, ако сутринта и вечерта pH нивото на урината е в киселинния диапазон. В средата на деня pH стойността трябва да бъде по-алкална. pH скалата 
е разделена на киселинна (pH 0 - 6,8), неутрална (pH 6,8 - 7,2) и алкална (pH 7,2 - 14). Ако урината е с киселинна стойност около средата на деня, това може да се 
дължи на консумиране на такива продукти в близките дни или може да е индикация за окисляване на организма.

Как да използвате лентите за измерване на pH на урината: съберете прясна урина в контейнер. Със сухи ръце отлепете една лента. Потопете я за секунда в урината, 
извадете я, изтръскайте я. Лентата ще промени цвета си в зависимост от pH-стойността. След около 2 минути цветът на лентата може да бъде сравнен със скалата 
на опаковката. Цветът на скалата, който е най-близък до цвета на лентата, показва pH-стойността (с точност до: +/- 0,1 pH). Изхвърлете използваната лента. За 
професионална оценка на резултатите се консултирайте със специалист.

ПРАВИЛНАТА КОМБИНАЦИЯ

Някои минерали си подхождат, някои – могат 
дори да възпрепятстват усвояването на други. 
Ето защо е важно да ги комбинираме правилно. 
Само по този начин минералите могат да подпо-
могнат алкално-киселинния баланс и да изпъл-
няват много други функции. 
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Super Omega 3 Activ  
– близо до сърцето ни
Обикновено за мазнините се казва, че консумираме твърде 
много от тях, че са вредни за фигурата, сърцето и здравето като 
цяло. Но не всички мазнини са наши „врагове“, някои видове 
могат да са полезни за нас. 

Важно е да знаем, че има различни видове мазнини. Тези, кои-
то имат благоприятно влияние в организма, се наричат нена-
ситени мастни киселини. Те са жизненоважни за тялото (ес-
енциални). Човешкото тяло не може да ги произвежда само и 
затова трябва да си ги набавяме чрез храната. Те се различават 
от т.нар. наситени мастни киселини (съдържащи се в месото, 
сиренето, яйцата, млякото), без които можем да оцелеем, тъй 
като организмът ни може да ги произвежда от захари. 

Експертите по хранене препоръчват наситените мазнини да със-
тавляват максимум 10% от енергията, доставена от ежедневно-
то хранене. Консумацията на трансмазнини трябва изцяло да се 
избягва, а останалите мазнини трябва да са ненаситени.

Тайната на ненаситените мастни киселини е в два компонента: 
линолова киселина (Omega 6 мастни киселини) и линоленова 
киселина (Omega 3 мастни киселини). Първата се съдържа в 
растителните масла, по-специално в зехтина и слънчогледово-
то олио. Втората се среща в морската риба, ядките и растител-
ните масла.  

Към групата на Omega-3 мастните киселини спадат докозахек-
саеновата киселина (DHA) и ейкозапентаеновата (EPA).

EPA киселините имат уникалната способност да поддържат 
сърцето в добро състояние. Благодарение на тези субстанции 
кръвоносните съдове запазват еластичността и естествената си 
устойчивост.   

DHA киселините повлияват на правилното развитие на мозъ-
ка – те се грижат за него през целия живот. Още по време на 
бременността се препоръчва увеличена консумация, защото 
тези киселини допринасят за правилно развитие на мозъка и 
цялата нервна система на фетуса. Те са важни и след раждането 
за нормално развитие на всички функции на бебето. 

Super Omega 3 Aktiv съдържа ненаситени мастни киселини 
Omega 3 (PUFA), които могат да липсват от храната. Тези мастни 
киселини защитават сърдечно-съдовата система, а алфа-лино-
леновата киселина помага за поддържане на нормалните нива 
на холестерол в кръвта. Освен това Super Omega 3 Aktiv съдър-
жа и бета-глюкан от ечемик. 

ЗА ДНЕВНА ДОЗА 
(3 КАПСУЛИ)

1260 Мастни киселини Omega 3 (mg)

630 EPA (ейкозапентаенова киселина) (mg)

420 DHA (докозахексаенова киселина) (mg)

117 Бета-глюкан от ечемик (mg)

Не можем да си позволим да консумираме прясна 
риба всеки ден. Но всеки ден трябва да снабдяваме 
организма си с минимум 250 мг DHA. Това е въз-
можно благодарение на Super Omega 3 Activ, съдър-
жащ ненаситени мастни киселини от сардини, скум-
рия и риба тон от южноамериканската част на Тихия 
океан. Продуктът не е генномодифициран.

Съвет 

Избрани съставки: рибено масло, масло от вечерна иглика, 
фибри от ечемик.

Пълният списък със съставки и таблица с хранителните стойности 
може да намерите на етикета.

Лесно можем ефективно да подпомогнем сърдечно-съдо-
вата си система. Редовната физическа активност и балан-
сираното хранене са ключът към това. Важни хранителни 
вещества като Omega 3 мастните киселини от мазни мор-
ски риби допълнително допринасят за здрава сърдечна 
функция.

Полезно за сърцетоУСТОЙЧИВ РИБОЛОВ

Във времена на свръхексплоатация на 
моретата и океаните е важно да ползваме 
ресурсите им отговорно. LR следи посто-
янно за това, необходимата за добиването 
на Omega-3 мастните киселини риба да 
произлиза единствено от устойчив риболов. 
Тази политика е потвърдена от независи-
мия печат за качество „Friend of the Sea”.
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Reishi Plus – „гъбата на дълголетието”

Гъбата Reishi, също известна и като „Lingzhi“, е позната в китайската природна медицина от 4000 
години. От векове китайският народ знае за позитивното й влияние върху баланса на организма, 
който е най-важен за стабилно здраве.  

В продукта Reishi използваме както екстракт от гъба Reishi, така и гъби Reishi на прах, които съ-
държат много минерали като желязо, магнезий, калций, цинк, мед и витамини. Reishi е богата и 
на полизахариди, тритерпени и германий. Най-важните съставки в Reishi са водноразтворимите 
полизахариди, основно бета-глюкани, хетеробетаглюкани и ганодерични киселини. Reishi съдър-
жа също протеини и аминокиселини. 

Избрани съставки: екстракт от гъба Reishi, гъба Reishi на прах, витамин C.
Пълният списък със съставки и таблица с хранителните стойности може да намерите на етикета.

Полизахаридите (полимерни захари, комплексни захари) се състоят от много моле-
кули на монозахариди (прости захари). Дългите им вериги се разделят на по-малки, за 
да могат да се използват от тялото. Този процес се подпомага от витамин С.

Германий – микроелемент (микронутриент), който се среща в много растения (Алое 
Вера, женшен, чесън).

Интересен факт

Най-добрата доказана комбинация е между Reishi и гел за 
пиене Алое Вера. Гелът от Алое Вера има подобен ефект като  
Reishi и така прави действието й по-силно. Витамин С също 
подпомага изключително добре ефекта на Reishi, тъй като 
подобрява усвояването на двата гореспоменати продукта.

Съвет

% NRV (ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ 
СТОЙНОСТИ ЗА ДНЕВЕН 

ПРИЕМ)

ЗА ДНЕВНА ДОЗА  
(1 КАПСУЛА)

75% 60 Витамин C (mg)

- 100 Прах от Reishi (mg)

- 240 Екстракт от Reishi (mg)
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От най-ранна възраст родителите ни ни втълпяват колко важни са витамините. По принцип осъзнаваме 
тяхното незаменимо действие и се опитваме да снабдим организма си с тях, като се храним с плодове и 
зеленчуци. Но във време, когато използването на химикали и вещества, стимулиращи растежа, е нещо 
обичайно, нашите опити може да не доведат до очакваните резултати. Домат, който изглежда добре, в 
действителност може да не носи толкова ползи за тялото ни, колкото очакваме.  
Нека да разгледаме накратко как третираме почвата, въздуха и водата – източниците на храната ни. Из-
ползваме почвите през цялото време. Извличаме хранителните вещества от тях и създаваме нови пусти-
ни. Нека погледнем земеделието – как в действителност се отглежда и приготвя храната. Торовете основно 
се състоят от три минерала – натрий, калий и фосфор. Но почвите се нуждаят приблизително от 52 раз-
лични минерала. Често в тях липсват желязо, цинк, магнезий, калций, манган и други необходими веще-
ства. Ако в почвата няма достатъчно хранителни вещества, растенията също стават недохранени и слаби. 
Те губят способността си да се защитават и са атакувани от вредители. Химическата индустрия предлага 
стимулатори на растежа и пестициди. Благодарение на науката днес имаме хиляди ефективни химически 
съединения, които помагат на производителите, но като резултат често получаваме дефектни хранителни 
продукти. След това трябва да сготвим тези продукти. Изследвания показват, че дори ако храната е само 
леко задушена, губи ензимите си, които трябва да ни помагат за храносмилането й. 
Vita Aktiv е витаминен коктейл от концентрати от плодове и зеленчуци, който съдържа допълнително 
много микроелементи и минерали, които имат незаменимо влияние върху човешкото тяло.

Vita Aktiv

Избрани съставки: концентрати от плодове и 
зеленчуци (червено грозде, ябълки, вишни, бъз, 
касис, шипки, ягоди, къпини, моркови, трънки, 
боровинки, арония, сливи, червено френско 
грозде, ракитник, лимони, праскови, кайсии, 
малини, хибридни къпини, домати), витамин 
D3, витамин E, тиамин, витамин B2, витамин B6, 
витамин B12, ниацин, фолиева киселина, панто-
тенова киселина, биотин.

Пълният списък със съставки и таблица с храни-
телните стойности може да намерите на етикета.

Vita Aktiv tropic

Избрани съставки: концентрати от плодо-
ве (ананас, манго, портокал, маракуя, банан, 
праскова, кокосов орех, лайм, папая), вита-
мин D3, витамин E, тиамин, витамин B2, вита-
мин B6, витамин B12, ниацин, фолиева кисе-
лина, пантотенова киселина, биотин.

Пълният списък със съставки и таблица с 
хранителните стойности може да намерите на 
етикета.

% NRV (ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ СТОЙНОСТИ 
ЗА ДНЕВЕН ПРИЕМ)

ЗА ДНЕВНА ДОЗА (5 ML)

100% 5 Витамин D3 (µg)

100% 12 Витамин E (mg)

100% 1,1 Тиамин (mg)

100% 1,4 Витамин B2 (mg)

100% 1,4 Витамин B6 (mg)

100% 2,5 Витамин B12 (µg)

100% 16 Ниацин (mg)

100% 200 Фолиева киселина (µg)

100% 6 Пантотенова киселина (mg)

100% 50 Биотин (µg)

Vita Aktiv може да се ползва от деца и възрастни. Може да е от полза за родители-
те, чиито деца отказват да ядат плодове и зеленчуци. Освен това не съдържа оц-
ветители и консерванти. Vita Aktiv служи за дългосрочно снабдяване с витамини. 
Продуктът съдържа концентрати от плодове и зеленчуци, натурален е за тялото и 
се усвоява добре.  

Съвет
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Cistus Incanus – „перлата на Средиземно море”

Cistus Incanus е вид растение, известно още като памуклийка или лавдан, от семейство Лавданови 
и представлява храст, който се среща предимно в топлите средиземноморски зони (например 
Гърция и Турция). То расте най-вече върху сухи планински склонове в богати на магнезий поч-
ви. При добри климатични условия растението достига височина до 1 метър и през периода на 
цъфтеж (от април до юни) е покрито с красиви цветове с диаметър 4-6 см в нюанси от розово до 
пурпурно. Памуклийката е позната от векове в регионите, от които произхожда. Заради нежния 
си вид, Cistus Incanus може да изглежда слабо и крехко растение, но това е само привидно. Скал-
ната роза крие невероятна сила. 

Растението има високо съдържание на полифеноли (флавоноиди). Изследвания заключават, че 
високото съдържание на полифеноли е причина за силното действие на екстракта от растението 
Cistus Incanus, срещащо се в Средиземноморието.

Историята на растението датира от IV век пр. Хр. Тогава смолата 
от памуклийката била истински търговски хит. В Близкия Изток, 
Северна Африка и европейското Средиземноморие растението е 
било много популярно като благотворен чай. Знанията за свой-
ствата му се предавали от поколение на  поколение чак до късното 
Средновековие. След това Cistus Incanus потъва в забрава и едва 
през 1999 г. отново нашумява в цяла Европа. Престижна експертна 
комисия го избира за Европейско растение на годината. 

Интересен факт

Памуклийката би била полезна за хората, чувстви-
телни към метеорологичните промени. Особено в 
есенно-зимния период си струва да заменим ка-
фето с чаша горещ чай. 

Съвет 

www.academy-lrworld.com/bg/

Кои части на растението използваме?

LR използва само ценните фино нарязани листа, без стъбла и дървесина, защото те не са толкова 
богати на полезни вещества. Постоянен контрол при процеса на обработка гарантира най-голяма 
чистота и качество.

Кой вид от това растение използва LR?

LR използва Cistus Incanus ssp. tauricus. 

Как се обработва растението?

Листата на растенията се събират, изсушават, почистват и нарязват, преди да бъдат превърнати 
във воден екстракт от реномирани производители. Този екстракт се изсушава и след това се пъл-
ни в капсулите. При така описания метод става въпрос за стандартна технология за производство 
на екстракти.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ
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Cistus Incanus спрей 

Спрей за гърло с приятен, свеж вкус на мента, обогатен с вита-
мини C и E. Идеален за изпът. Витамин C допринася за нормал-
ната функция на имунната система.

Избрани съставки: екстракт от памуклийка, витамин C, вита-
мин E.
Пълният списък със съставки и таблица с хранителните стой-
ности може да намерите на етикета.

% NRV (ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ 
СТОЙНОСТИ ЗА ДНЕВЕН 

ПРИЕМ)

ЗА ДНЕВНА 
ДОЗА (3 X 3 

ВПРЪСКВАНИЯ)

38% 30 Витамин C (mg)

42% 5 Витамин E (mg)

Cistus Incanus капсули

Капсулите съдържат екстракт от Cistus Incanus без генномо-
дифицирани съставки. Освен това съдържат цинк и витамин 
С, които подпомагат нормалното функциониране на имунната 
система*. Обвивката на капсулата е изцяло натурална и съста-
вена от растителни вещества.

* Витамин C и цинк допринасят за нормална функция на имунната 
система.

Избрани съставки: екстракт от Cistus Incanus, витамин C, цинк.

Пълният списък със съставки и таблица с хранителните стой-
ности може да намерите на етикета.

% NRV (ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ 
СТОЙНОСТИ ЗА ДНЕВЕН 

ПРИЕМ)

ЗА ДНЕВНА ДОЗА  
(2 КАПСУЛИ)

100% 80 Витамин C (mg)

20% 2 Цинк (mg)

Cistus Incanus чай

Cistus Incanus в комбинация с изсушени листа от освежаваща 
мента. Силен билков чай, който перфектно утолява жаждата.

Състав: 95% листа от памуклийка (Cistus Incanus), листа от мента
Начин на приготвяне: запарете 1 пълна с.л. чай с вряща вода, 
покрийте и оставете за 8-10 минути, след което прецедете.
В зависимост от предпочитанията може да овкусите чая с лимон, 
мед или сушени плодове (парчета сушена ябълка, шипки и др.) 
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Има много фактори, които усилват механизми, влияещи не-
гативно на правилното функциониране на човешкото тяло. 
Най-агресивните са т.нар. свободни радикали, които атакуват 
клетъчните структури и по този начин засягат клетъчната дей-
ност. Цинк и витамините C и E, съдържащи се в LRoxan2, из-
граждат защитен щит срещу тези механизми. Витамин Е е един 
от най-силните антиоксиданти. 

При нормални условия образуването на свободни радикали и 
антиоксиданти в тялото е в състояние на равновесие. Пробле-
мът се появява, когато броят на свободните радикали в орга-
низма надвишава броя на антиоксидантите. Това състояние се 
нарича оксидантен стрес и неговото влияние върху човека е 
много сериозно.  

Например оксидантният стрес може да бъде сравнен с пожъл-
тяването на маслото или гниенето на плода – никой не иска 
подобни процеси в тялото си. Най-ефективното предпазване е 
чрез използването на антиоксиданти. Те имат способността да 
намаляват и да блокират напълно действието на свободните 
радикали в организма, като освен това регенерират клетките.  

Хармонията на тялото не може да се постигне с фармакологич-
но лечение. Изглежда, че в медицината една таблетка е за една 
болест. Но това не е вярно за храненето. Не можем избирателно 
да храним един орган или тъкан. Съвременната медицина раз-
деля тялото на части. Един е експерт по черния дроб, друг – по 
сърцето, трети – по сърдечните артерии. Подходът към човеш-
кото същество като неделимо цяло е изгубен. Ако сте болни, не 
можете да лекувате едната болест и да оставите другата. Ако ле-
куваме тялото, ние го лекуваме цялото. Подобно е и с храненето. 
Хранете се правилно и тялото ще остане в добро състояние.  

Витамините и минералите, съдържащи се в продуктите Vita 
Aktiv и LRoxan2, са необходими за правилното функциониране 
на организма. Лекарствата директно повлияват на симптомите, 
независимо от причината и от това, какво има, какво няма и от 
какво наистина се нуждае организмът. Това е напълно различен 
подход от този, произтичащ от принципа да се използват добав-
ки. Целта на осъзнатото хранене и употребата на добавки е под-
държане на правилното функциониране на органите на тялото.   

Избрани съставки: витамин A, витамин C, витамин E, цинк, 
коензим Q10, екстракт от гроздово семе, екстракт от домати.
Пълният списък със съставки и таблица с хранителните стой-
ности може да намерите на етикета.

Някои храни също имат антиоксидантно 
действие. Най-силните антиоксидантни 
витамини са C и E, както и микроелемен-
тите цинк, селен, мед.

Интересен факт
% NRV (ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ 

СТОЙНОСТИ ЗА ДНЕВЕН 
ПРИЕМ)

ЗА ДНЕВНА ДОЗА 
 (2 ТАБЛЕТКИ)

100% 800 Витамин A (µg)

281% 225 Витамин C (mg)

200% 24 Витамин E (mg)

80% 8 Цинк (mg)

- 14,96 Коензим Q10 (mg)

LRoxan2

Цинк и витамини C и E – антиоксидантен щит

екстракт от 
гроздово 

семе

коензим 
Q10

екстракт 
от 

домати

витамини  
A, C и E

цинк
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Основните разлики между женското и мъжкото тяло се обусла-
вят от наличието на полови хормони. Техните съотношения са от 
значение. При жените доминират естроген и прогестерон, при 
мъжете – тестостерон.  Различните им нива се проявяват в раз-
личния вид на телата ни и устройството на психиката ни.

Естрогените са основните женски полови хормони. Те отговарят 
за развитието на млечните жлези, гърдите, женствените форми 
и т.н. С годините нивото на естрогени намалява. Този процес се 
нарича менопауза и означава периода на последната менстру-
ация плюс една година. По време на менопаузата нивото на 
естроген и прогестерон намалява. Тъй като оптималното им 
съотношение има важно влияние върху здравето, жизнеността 
и менталните функции, намаляването им има обратния ефект. 
Ето защо по време на менопаузата по-често се появяват умора, 
безсъние, нервност, раздразнителност, главоболие, усещане на 
напрежение в гърдите, горещи вълни и изпотяване. 

Woman Phytoactiv съдържа съставки, които са много подобни 
на физиологичните женски хормони. Те се наричат фитоестроге-
ни (изофлавони). Това са група вещества, които се срещат в цве-
товете, листата и плодовете на растенията. Големи количества 
от тях се съдържат в соята и червената детелина. При Woman 
Phytoactiv LR използва екстракт от червена детелина. Woman 
Phytoactiv също така съдържа калций и витамин D. Калций и 
витамин D допринасят за поддържането на здрави кости.

Избрани съставки: екстракт от червена детелина (16%), ви-
тамин D3, калций.

Пълният списък със съставки и таблица с хранителните стой-
ности може да намерите на етикета.

% NRV (ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ 
СТОЙНОСТИ ЗА ДНЕВЕН 

ПРИЕМ)

ЗА ДНЕВНА ДОЗА 
 (3 КАПСУЛИ)

- 250 Екстракт от червена 
детелина (mg)

100% 5 Витамин D3 (µg)

50% 400 Калций (mg)

Woman Phytoactiv е предназначен и за жени, които 
все още не са влезли в менопаузата. Ако това ви 
предстои и искате активно да се възползвате от 
тези години, вземете Woman Phytoactiv сега.

Съвет 

Woman PhytoActiv 
за зрелите жени
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В LR вярваме, че красотата идва отвътре. Всички наши продукти са базирани на това просто 
и вярно послание. Искаме да ви помогнем да поддържате правилен баланс, да подпома-
гате естествените функции на тялото и да ги запазите в хармония. Ако се чувствате здрави, 
жизнени и свежи, вашият външен вид ще отразява доброто състояние на тялото ви. 

Здравето и красотата са свързани и с хубавата фигура. Грижим се за нашето тяло, за да 
имаме благосъстояние, самоувереност, да бъдем оценени от другите и най-вече заради 
самите нас. Добрата форма е не само привлекателна, но и благоприятства здравето. В LR 
знаем това и подпомагаме диетичната програма с подходящите продукти. Не става въпрос 
за типична диета, при която организмът губи хранителни вещества. Напротив – храните се 
редовно, изхвърляте вредните вещества и приемате всички съставки, от които се нуждае 
тялото, за да остане силно.

Вродените склонности са общо извинение, което ни обезкуражава да се борим за красива 
фигура. Но по-важен от гените е начинът на живот, който водим. Ако имаме склонност към 
напълняване, зависи само от нас как допринасяме за това и в коя фаза я спираме. Начинът 
на живот и свързаните с него навици на хранене са в наши ръце.

Поддържането на здравословно тегло не се благоприятства от стреса, липсата на движение, 
тютюнопушенето и употребата на алкохол – всичко това лишава организма от вещества 
като витамини и микроелементи, които имат ключово влияние върху важни жизнени 
функции, включително процеса на горене на мазнини. Ако те липсват в тялото, тези функ-
ции могат да бъдат нарушени.   

Основата за поддържане на подходящо тегло е правилната диета, не чудотворни диети 
и най-вече не гладуване. Здравословното отслабване е възможно само при дългосрочна 
промяна на начина на живот и хранителните навици. Процесът на сваляне на тегло може да 
засегне негативно функционирането на клетките в тялото ни. Ето защо диета означава на-
маляване на приема на калории, но същевременно поддържане на достатъчно количество 
на хранителните вещества, включително и под формата на хранителни добавки. 

КОНТРОЛ НА  
ТЕГЛОТО
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Без абсолютни забрани
Трудно е да се придържаме към диета, при която трябва да се 
откажем от всичките си любими продукти. Ако не можете да 
си представите живота без няколко блокчета шоколад, си поз-
волете едно изключение само веднъж седмично. Важно е да 
компенсирате за това – за предпочитане с повече физически 
упражнения! 

Зеленчуците са здравословни! 
Яжте толкова зеленчуци, колкото искате – те съдържат малко 
калории. Смятате, че суровите зеленчуци са скучни? Може да 
ги сервирате с нискомаслен сос. Зеленчуците са също идеална 
добавка към супите Figuactiv и ги правят още по-богати! 

Освободете се от стреса
Стресът също води до напълняване. Колкото повече хормони 
на стреса има в кръвта, толкова по-лесно трупаме мазнини. По-
дарете си отпускащи ритуали като посещение в сауната, масаж 
или спорт.

Планирайте менюто си
Много хора са изненадани, когато започнат да обръщат съзна-
телно внимание на всичко, което ядат през деня. Ограничете 
се до основните хранения и избягвайте постоянното хапване 
между тях. Ако не можете напълно да се откажете от него, го 
планирайте сутрин и след обяд (и трябва да се състои от плодо-
ве и зеленчуци, а не от сладкиши и шоколад!). Ако през цялото 
време ви се хапва нещо, може да опитате Figuactiv Linée +3. 

Внимавайте с йо-йо ефекта! 
Познатият йо-йо ефект: тъкмо сме свалили 5 килограма и 10 
кг вече са се лепнали върху ханша. Не е нужно да става така! 
Този проблем се появява, когато в желанието си да отслабнете, 
прекалите с ограничаването на калориите. Не ограничавайте 
калориите твърде много, защото това може да доведе до на-
маляване на базовия метаболизъм (горим по-малко калории 
дори и да се движим повече). Правилото е да не падате под 700 
калории за продължителен период от време. 

Не забравяйте да бъдете активни! 
Спортът и физическата активност подпомагат диетата. Колкото 
повече се движите, толкова по-добър е базовият ви метаболи-
зъм и по-лесно може да свалите излишните килограми. 

Неутрализиране на киселинността 
Окисленото тяло не може да функционира правилно и още 
по-малко ефективно да отслабва. Окисляването води до непра-
вилен метаболизъм и ниски нива на горене на калории. Може 
да използвате pH ленти, за да измерите киселинността на ури-
ната. Ако резултатът не посочва идеалните стойности от 6,8-7,4 
pH, е необходимо да подобрите pH нивото на организма. 

Горене на мазнини
Когато възстановите pH баланса на тялото, е необходимо да 
ограничите въглехидратите. Въпреки че са източник на енергия 
и „подхранват с гориво“ организма, при прекомерна консума-
ция те се превръщат в мазнини. Картофите, пастата, оризът и 
белият хляб са примерни източници на въглехидрати. Ако за 
три дни ограничите въглехидратите, ще принудите тялото да си 
набавя енергия по друг начин и тогава започва горене на из-
лишните мазнини. 

Стабилизиране
В тази фаза най-важен е изборът на правилните храни. Опитай-
те зехтин, рапично олио и растителни масла, зеленчуци, плодо-
ве, ръж и спелта. Неутрални продукти са: месо, особено телеш-
ко, риба и птиче месо, яйца, млечни продукти и други храни 
с ниско съдържание на мазнини и въглехидрати. Храненето 
вечер може да бъде заместено с някой от продуктите Figuactiv.



38

Програмата Body Mission: пътят към мечтаната фигура

Програмата Body Mission е цялостно решение – комбинация от 
иновативни висококачествени продукти, актуални познания в 
областта на диетологията и различни форми на подкрепа. Отдел-
ните компоненти са съчетани помежду си като при механизъм 
със зъбни колела. Програмата обхваща значително повече ас-
пекти отколкото един единствен продукт. Резултатите от отслаб-
ването се определят например от киселинността на организма, 
апетита между храненията, поддържането на мускулна маса. Ос-
вен това Body Mission осигурява голям избор от различни вкусо-
ве, което ви помага да издържите диетата докрай. Body Mission 
предлага и различни форми на подкрепа – например достъп до 
личен Online Diet Manager. При необходимост програмата може 
да бъде продължена и след достигане на желаното тегло препо-
ръчваме стабилизиращата програма Stay Slim.

Заместете 2 хранения на ден с продукт Figuactiv (шейк, супа, 
блокче). Благодарение на това  вие:

 » ще намалите броя на калориите и тялото ще гори мазнини,
 » ще снабдявате организма с микроелементи (витамини, 

минерали),
 » ще се чувствате здрави и активни,
 » няма да се откажете от вкусната храна.

Пригответе си сами нормално 1 хранене на ден. В идеалния слу-
чай това би бил обядът. Но по практични причини много хора 
предпочитат това хранене да е вечер. 

Заслужава си да знаете:
Ние поставяме здравето на клиентите на първо място. Ето защо 
когато избираме съставките, преди всичко взимаме предвид 
нуждите на организма. Особено във фазата на отслабване тряб-
ва да предоставяме на тялото си най-доброто. 
Продуктите ни са разработени на база на опита и познанията на 
експерти. Използваме най-новите препоръки и научни знания, 
за да създадем продукти с най-високо качество.

Figuactiv билков чай:
 експертите препоръчват минимум 
1,5 литра нискокалорични напитки 

на ден. Билковият чай Figuactiv 
перфектно утолява жаждата.

Probalance: 
снабдява организма с алкални 

минерали.

Figuactiv протеинова напитка: 
протеините допринасят за 

поддържането на мускулната маса.

Допълнителна подкрепа
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Заместете 1 хранене на ден с продукт Figuactiv – по този начин 
тялото и метаболизмът ви постепенно ще се настроят към по-го-
лямото количество храна.

Пригответе си 2 вкусни, здравословни 
хранения през деня:

 » Яжте плодове или зеленчуци с всяко хранене. 
 »  Ограничете консумацията на тлъсти меса и колбаси.
 »  Вечер избягвайте пастата, ориза, белия хляб и картофите.
 »  Откажете се от сладките неща между храненията. Ако ви се 

хапва нещо, вземете зеленчуци (например чушка, алабаш, 
морков) или порция Figuactiv Linée.

 »  Не забравяйте да пиете много течности (вода, чай).

Дори умерено отслабване  (5-8 
kg) може да помогне за нама-
ляване на кръвното наляга-
не, да подобри метаболизма 
(нивата на кръвната захар и 
липидите, холестерола) и да 
прочисти тялото. Настрое-
нието ви също се подобрява 
и самочувствието ви се пови-
шава. Движите се по-лесно. 
Общото ви благосъстояние се 
подобрява.

Интересен факт
Допълнителна подкрепа

 » Стимулирайте метаболизма си, за да повишите изразходването на 
енергия:

 » Алое Вера (избор между гел с мед или гел с вкус на праскова) ви 
помага в тази важна фаза. Най-добре е да започнете да приемате 
Алое Вера постепенно (3 х 10 мл на ден) и в рамките на три седмици 
да увеличите приема до 3 х 30 мл на ден.

 » Вода/чай: напитките, несъдържащи калории, не носят енергия и 
запълват стомаха. Особено зеленият чай съдържа вещества, които 
влияят положително на усвояването на енергия и горенето на маз-
нини. 

 » Плодове/зеленчуци: биоактивните растителни вещества повиша-
ват метаболизма, здравословни са, засищат и от тях не се пълнее. 

 » Физическата активност стимулира метаболизма и повишава разхо-
да на енергия.

Програмата Stay Slim: запазване на новото тегло

* П
ре

дл
аг

ам
е в

и п
ри

ме
рн

о м
ен

ю



40

Комбинация от протеини с растителен и животински произход. 
Продукти с ниско съдържание на лактоза. Не съдържат глутен 
и добавена захар. С вкус на ягода и банан, Latte Macchiato или 
ванилия.
Начин на приготвяне: разбъркайте 3 с.л. (28 г прах) с 250 мл 
нискомаслено мляко без лактоза (1,5% масленост). Препоръч-
ваме използването на шейкър. Оставете малко да постои, раз-
бъркайте отново и напитката е готова за консумация.

Figuactiv супи
Без изкуствени оцветители. Не съдържат лактоза и глутен. Вку-
сове: картофена, доматена, със зеленчуци и къри.

Начин на приготвяне: разбъркайте 4 пълни с.л. (57 г) с 300 мл 
гореща вода, като използвате телена бъркалка. Оставете малко 
да постои, разбъркайте отново и супата е готова за консумация.

Блокчета 
Блокчетата Figuactiv са удобни и практични – когато сте на ра-
бота, пътувате или нямате време. Предлагат се вкусовете нуга, 
хрупкав карамел и ягода и йогурт. 

Figuactiv Vital Crunchy Cranberry
Страхотен вкус като хрупкаво мюсли с парченца червена боро-
винка. Просто смесете с кисело мляко.

Figuactiv Linée +3
Това е нискокалорична, богата на фибри алтернатива на снаксо-
вете и сладкишите. Съдържа 3 източника на фибри и хром. Сме-
ста съдържа изпечено брашно от рожков, гума гуар и брашно 
от дяволски език (94%). Не съдържа лактоза и глутен.

Пълният списък със съставки и таблица с хранителните стойности може да на-
мерите на етикета.

Пилешко филе à la Napoli

Смесете 2 пълни с.л. доматена супа Figuactiv (прибл. 30 г) с 75 
мл гореща вода, изчакайте да постои и разбъркайте отново. 
След това залейте със соса предварително овкусеното и запър-
жено с малко мазнина пилешко филе.

Идеи за вкусно хранене с Figuactiv

Коктейл  

2–3 с.л. Figuactiv шейк ягода и банан
около 15 пресни или замразени ягоди
половин банан
200 мл кисело мляко
50 мл вода
Смесете съставките и готово! Опитайте също коктейли със сини 
боровинки, малини и др. плодове. Към нискомасленото мляко, 
използвано за коктейла, може да добавите и соево или оризово 
мляко, както и вода или натурално кисело мляко.

Figuactiv шейкове 
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Figuactiv Протеинова напитка 80% протеини

Протеиновата напитка Figuactiv осигурява оптимално снабдя-
ване с протеини благодарение на 5 различни протеинови ком-
понента от животински и растителен произход: соев протеин, 
суроватъчен протеин, калциев казеинат**, млечен протеин и 
яйчен белтък. Компонентите с растителен и животински про-
изход са така съчетани, че да осигуряват оптимална наличност 
на протеини. Комбинацията снабдява с балансирано количество 
аминокиселини. С напитката вие приемате минимум 10 г чист 
протеин (в зависимост дали приготвяте напитката с вода или 
обезмаслено мляко). Препоръчително е да консумирате проте-
иновата напитка най-вече вечер или между храненията, когато 
почувствате глад.

 » Протеините допринасят за поддържането на мускулната 
маса*

 » Протеините засищат повече от въглехидратите 
 » Магнезий и витамин B6 допълнително помагат за усвоява-

нето на протеините от организма. Витамин B6 допринася 
за нормален метаболизъм на протеините и гликогена. 
Магнезият допринася за нормална мускулна функция и за 
синтеза на белтъци. 

Протеиновата напитка е подходяща за:
 » хора на диета – за поддържане на мускулната маса* и 

по-добро горене на мазнини,
 » спортуващи – за увеличаване на мускулната маса*,
 » за хора в напреднала възраст – за оптимално снабдяване с 

протеини,
 » подходяща е и за вегетарианци.

* Протеините допринасят за поддържането и увеличаването на 
мускулната маса. 

** Калциевият казеинат е високо концентриран 
източник на протеин. Получава се от мляко 
чрез специален процес.  

С магнезий и витамин B6

5 различни протеинови 
компонента

Аминокиселинният профил показва аминокиселините (ес-
енциални), които се съдържат в протеините. Балансираната 
комбинация от аминокиселини се отразява на стойността на 
протеиновия продукт.

Интересен факт

Протеините носят две основни ползи при отслабване: 
осигуряват дълготрайно усещане за ситост и подпомагат 
горенето на мазнини, тъй като помагат за поддържане 
на мускулната маса. Мускулите изгарят много енергия в 
тялото. Колкото повече мускулна маса имаме, толкова 
повече енергия изразходва организмът ни всеки ден. 
Запазването на мускулната маса и същевременно под-
държането на същото ниво на базовия метаболизъм 
е ключът към трайно и здравословно отслабване. Ако 
снабдяваме тялото си с достатъчно протеини, стимули-
раме горенето на мазнини. Протеините предпазват от 
загуба на мускулна маса и дори помагат за увеличава-
нето й. Поддържането на мускулна маса в дългосрочен 
план допринася за намаляване на дела на мазнините в 
тялото, което спомага за избягване на йо-йо ефекта. 

Съвет:

АМИНОКИСЕЛИНЕН ПРОФИЛ

АМИНОКИСЕЛИНА В 100 G ПРОТЕИН

L-аланин 4,0 g
L-аргинин 4,9 g
L-аспарагинова киселина 9,9 g
L-цистеин 1,0 g
L-глутаминова киселина 20,6 g
L-глицин 3,0 g
L-хистидин* 2,5 g
L-изолевцин* 5,5 g
L-левцин* 8,6 g
L-лизин* 7,6 g
L-метионин* 1,9 g
L-фенилаланин* 4,5 g
L-пролин 6,3 g
L-серин 4,8 g
L-треонин* 4,4 g
L-триптофан* 1,8 g
L-тирозин 3,1 g
L-валин* 5,8 g

* есенциална аминокиселина
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Каква е основната причина за напълняване?

Специалистите в областта на хранителната медицина са съ-
гласни, че снабдяването на организма с твърде много калории 
за продължителен период от време е основната причина за 
напълняване. Какъв е източникът на излишната енергия – въ-
глехидрати, мазнини, напитки, съдържащи захар, или алкохол 

–  не е от толкова съществено значение.

Какъв е най-добрият начин за отслабване?

Ограничаване на количеството на енергията (калориите) е ос-
новната и най-важна препоръка на лекарите и диетолозите. На 
това се базират всички работещи методи за отслабване. При 
Body Mission това правило (и други) е взето предвид под фор-
мата на цялостна програма, която се отличава най-вече с лес-
ното си приложение, разнообразието от вкусове, подкрепата, 
както и дългосрочното действие. 

Какво представлява Figuactiv?

Основните продукти са храни, заместващи хранене: шейкове, 
супи и блокчета. Заместителите на хранене заместват точно 
едно пълноценно хранене и съдържат всички важни хранител-
ни вещества като витамини, минерали и др., от които се нуждае 
организмът, като обаче имат значително по-малко калории от 
едно нормално хранене. При Figuactiv се използват хранител-
ни продукти за заместване на хранене. Има много други диети, 
които са едностранчиви и често водят до дефицит на хранител-
ни вещества.

Кои и колко хранения могат да се заместят с 
продукти Figuactiv?

За целенасочено отслабване препоръчваме да заместите две 
хранения с Figuactiv и да имате едно трето балансирано, бедно 
на мазнини хранене. Кои хранения да заместите, решавате 
сами. Възможно е например за закуска на имате шейк Figuactiv, 
за обяд - балансирано, бедно на мазнини хранене (например 
риба, зеленчуци и салата), а за вечеря – вкусна супа Figuactiv. 

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Не забравяйте винаги да закусвате. Закуската активира мета-
болизма и предпазва организма от превключване на енергос-
пестяващ режим. Който е закусил, не се нахвърля на обяда с 
неудържим глад. Когато постигнете желаното тегло, можете 
постепенно да се върнете към балансираното, разнообразно 
хранене. Като преход може например да приемате по едно 
Figuactiv хранене и две нормални хранения.

Figuactiv ще ме засити ли, или са разрешени 
и междинни хранения?

Figuactiv съдържа всички хранителни вещества, от които се 
нуждае организмът. Съдържащите се трици са богати на баласт-
ни вещества и създават приятно усещане за ситост. По принцип 
три основни хранения са достатъчни. А билковият чай Figuactiv 
помага за утоляване на жаждата по време на диета.

Препоръчва се междинните хранения да се избягват, докато сте 
на диета, с изключение на предназначените за тази цел проду-
кти (Linèe, протеинова напитка). Сладкишите възпрепятстват 
отслабването и така не можете да постигнете добри резултати. 
Разбира се в храненето също трябва да бъдат включени плодо-
ве и зеленчуци, но само към основните хранения, а не между 
тях. Препоръчват се сурови зеленчуци като моркови, крастави-
ци и чушки. При плодовете е добре да се откажете от бананите 
и гроздето, защото съдържат много захар. Разбира се може да 
обогатите вкуса на шейковете и супите Figuactiv: към шейковете 
може да добавите пресни, замразени или пасирани плодове, а 
към супите – задушени зеленчуци и свежи подправки, за да се 
наслаждавате на нов вкус всеки ден.  

Могат ли бременни жени, кърмачки и деца 
да приемат Figuactiv?

По принцип гореспоменатите групи не трябва да се подлагат на 
диети за отслабване. Разбира се е възможно от време на време 
да заместват някое хранене с Figuactiv, но общият прием на ка-
лории не трябва да бъде значително ограничен. 

Кои продукти клиентите често поръчват в 
допълнение?

Много клиенти поръчват целия пакет Body Mission и в допълне-
ние гелове за пиене Алое Вера, ProBalance и Probiotic12. Проду-
кти като Figuactiv Lineé +3, протеиновата напитка и билковият  
чай Figuactiv също са много популярни.

Какво да направя, ако имам непоносимост 
към млякото?

Може да приготвите шейковете със соево мляко или подобни 
продукти. Възможно е да използвате и вода с малко сметана.

Какво прави Probalance?

Горенето на мазнини води до по-голямо окисляване на органи-
зма. Това може да възпрепятства отслабването и да предизви-
ка оплаквания като главоболие или липса на енергия. Ето защо 
приемайте към всяко хранене 3 х 4 таблетки Probalance с доста-
тъчно течност.

Какво да правя, когато достигна желаното 
тегло?

След края на фазата на отслабване заместете за 4-6 седмици 
едно хранене на ден с Figuactiv. Това ще улесни прехода към но-
вия ви баланс. В идеалният случай продължете да използвате 
Figuactiv на обяд или вечеря. Въздържайте се от бяло брашно, 
захар и хляб – особено вечер. С всяко хранене приемайте мно-
го протеини, особено вечер. Избягвайте похапването между 
основните хранения. Препоръчваме ви нашата програма Stay 
Slim.

Какво да направя, ако отново напълнея?

Следете редовно теглото си. Ако забележите, че качвате кило-
грами, за няколко дни, за предпочитане вечер, отново използ-
вайте продуктите Figuactiv. Може да се възползвате и от про-
дължението на програмата Body Mission.

www.academy-lrworld.com/bg/
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Figuactiv билков чай
Пиенето на много течности е важно не само по време 
на диета. Немското дружество по хранене препоръчва 
минимум 1,5 литра течности на ден. Изключителната 
комбинация от различни билки на  чая Figuactiv е при-
ятен начин за утоляване на жаждата.  

Съдържа:  зелен чай, листа от мате, кора от лапачо, лис-
та от коприва, чай ройбос, лимонова трева, сладък корен. 

Начин на приготвяне: залейте 1–2 пълни ч.л. чай с вряща 
вода (около 200 мл), покрийте и оставете да постои 5–7 
минути, след това прецедете. Препоръчваме пиене на 
3–4 чаши чай на ден. Съдържанието от 250 г е достатъч-
но за приготвяне на приблизително 100 чаши чай. 

Не е задължително винаги чаят да е горещ! Какво ще ка-
жете за една освежаваща напитка? Към изстудения чай 
добавете малко лимонов или портокалов сок или гази-
рана минерална вода. Прибавете кубчета лед и украсете 
с листа мента – вашата здравословна лятна напитка е 
готова! 

Колко течности трябва да пия и кои на-
питки са най-подходящи?

Свикнете да пиете минимум 2–2,5 литра течности на 
ден. По време на диетата тялото се нуждае от повече 
течности от обикновено. Минералната вода и непод-
сладените чайове (например билков чай Figuactiv) не 
съдържат калории. Приемът на течности стимулира ме-
таболизма и организмът работи постоянно. За да поема-
те достатъчно течности, ви съветваме да следвате кон-
кретен план. Нека пиенето на течности в съответствие с 
този план стане ваш ежедневен навик. Алкохолът пречи 
на разграждането на мазнини и носи допълнителни 
калории. Ето защо не се препоръчва по време на диета. 
Разбира се са допустими изключения при специални по-
води, но трябва наистина да е само по изключение.

Избрана комбинация от 
чайове в един продукт 

Зелен чай 
използван в 

Китай от 3000 

години

Мате 
напитка,  

позната в  

Южна  

Америка

Лапачо 
чаят на инките (кора от 
дърво лапачо), съдържа 
микроелементи 

Коприва 
растение, ценено от 
билкарите

Ройбос 
напитка, позната 
в Южна Америка, 
освежава, утолява 
жаждата, съдържа 
минерали 

Сладък корен
приятен 

сладък вкусЛимонова трева 
освежаваща, с лек 
вкус на лимон, 
традиционна 
напитка в Австралия 
и подправка в 
азиатската кухня 
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Допълнителна информация за витамините и минералите

Биотин  Биотинът допринася за нормалния енергиен метаболизъм
  Биотинът допринася за нормалната функция на нервната система
  Биотинът допринася за нормалния метаболизъм на макрохранителните вещества
  Биотинът допринася за нормалната психологическа функция
  Биотинът допринася за поддържането на нормалното състояние на косата
  Биотинът допринася за поддържането на нормалното състояние на лигавиците
  Биотинът допринася за поддържането на нормалното състояние на кожата

Витамин A Витамин A допринася за нормалния метаболизъм на желязо
  Витамин A допринася за поддържането на нормалното състояние на лигавиците
  Витамин A допринася за поддържането на нормалното състояние на кожата
  Витамин A допринася за поддържането на нормално зрение
  Витамин A допринася за нормалната функция на имунната система
  Витамин A участва в процеса на специализация на клетките

Витамин B6 Витамин B6 допринася за нормалния синтез на цистеин
  Витамин B6 допринася за нормалния енергиен метаболизъм
  Витамин B6 допринася за нормалната функция на нервната система
  Витамин B6 допринася за нормалния метаболизъм на хомоцистеин
  Витамин B6 допринася за нормалния метаболизъм на протеини и гликоген
  Витамин B6 допринася за нормалната психологическа функция
  Витамин B6 допринася за нормалното формиране на червени кръвни клетки
  Витамин B6 допринася за нормалната функция на имунната система
  Витамин B6 допринася за намаляването на умората и изтощението
  Витамин B6 допринася за регулирането на хормоналната активност

Витамин B12  Витамин B12 допринася за нормалния енергиен метаболизъм
  Витамин B12 допринася за нормалната функция на нервната система
  Витамин B12 допринася за нормалния метаболизъм на хомоцистеин
  Витамин B12 допринася за нормалната психологическа функция
  Витамин B12 допринася за нормалното формиране на червени кръвни клетки
  Витамин B12 допринася за нормалната функция на имунната система
  Витамин B12 допринася за намаляването на умората и изтощението
  Витамин B12 участва в процеса на клетъчно делене

Витамин C Витамин C допринася за нормалното изграждане на колаген за нормалната функция на кръвоносните съдове 
  Витамин C допринася за нормалното изграждане на колаген за нормалната функция на костите
  Витамин C допринася за нормалното изграждане на колаген за нормалната функция на хрущялите
  Витамин C допринася за нормалното изграждане на колаген за нормалната функция на венците
  Витамин C допринася за нормалното изграждане на колаген за нормалната функция на кожата
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  Витамин C допринася за нормалното изграждане на колаген за нормалната функция на зъбите
  Витамин C допринася за нормалния енергиен метаболизъм
  Витамин C допринася за нормалната функция на нервната система
  Витамин C допринася за нормалната психологическа функция
  Витамин C допринася за нормалната функция на имунната система
  Витамин C допринася за защитата на клетките от оксидантен стрес
  Витамин C допринася за намаляването на умората и изтощението
  Витамин C допринася за възстановяването на редуцираната форма на витамин Е 
  Витамин C повишава усвояването на желязо

Витамин D Витамин D допринася за нормално усвояване/оползотворяване на калций и фосфор 
  Витамин D допринася за нормалните нива на калций в кръвта
  Витамин D допринася за поддържането на нормалното състояние на костите
  Витамин D допринася за поддържането на нормалната мускулна функция
  Витамин D допринася за поддържането на нормалното състояние на зъбите
  Витамин D допринася за нормалната функция на имунната система
  Витамин D участва в процеса на клетъчно делене
  Витамин D е необходим за нормалния растеж и развитие на костите на децата

Витамин E Витамин Е допринася за защитата на клетките от оксидантен стрес

Желязо  Желязото допринася за нормалната когнитивна функция
  Желязото допринася за нормалния енергиен метаболизъм
  Желязото допринася за нормалното формиране на червени кръвни клетки и хемоглобин
  Желязото допринася за нормалния транспорт на кислород в тялото
  Желязото допринася за нормалната функция на имунната система
  Желязото допринася за намаляването на умората и изтощението
  Желязото участва в процеса на клетъчно делене
  Желязото допринася за нормалното когнитивно развитие на децата

Калий  Калият допринася за нормалната функция на нервната система
  Калият допринася за нормалната мускулна функция
  Калият допринася за поддържането на нормалното кръвно налягане
  Калцият допринася за нормалното кръвосъсирване
  Калцият допринася за нормалния енергиен метаболизъм
  Калцият допринася за нормалната мускулна функция
  Калцият допринася за нормалната невротрансмисия
  Калцият допринася за нормалната функция на храносмилателните ензими
  Калцият участва в процеса на клетъчно делене и специализация на клетките
  Калцият е необходим за поддържането на нормалното състояние на костите
  Калцият е необходим за поддържането на нормалното състояние на зъбите
  Калцият е необходим за нормалния растеж и развитие на костите на децата



46

Магнезий  Магнезият допринася за намаляването на умората и изтощението
  Магнезият допринася за електролитния баланс
  Магнезият допринася за нормалния енергиен метаболизъм
  Магнезият допринася за нормалната функция на нервната система
  Магнезият допринася за нормалната функция на мускулите
  Магнезият допринася за нормалния синтез на протеини
  Магнезият допринася за нормалната психологическа функция
  Магнезият допринася за поддържането на нормалното състояние на костите
  Магнезият допринася за поддържането на нормалното състояние на зъбите
  Магнезият участва в процеса на клетъчно делене

Манган  Манганът допринася за нормалния енергиен метаболизъм
  Манганът допринася за поддържането на нормалното състояние на костите
  Манганът допринася за нормалното формиране на съединителна тъкан
  Манганът допринася за защитата на клетките от оксидантен стрес

Мед  Медта допринася за поддържането на нормалното състояние на съединителните тъкани
  Медта допринася за нормалния енергиен метаболизъм
  Медта допринася за нормалната функция на нервната система
  Медта допринася за нормалната пигментация на косата
  Медта допринася за нормалния транспорт на желязо в тялото
  Медта допринася за нормалната пигментация на кожата
  Медта допринася за нормалната функция на имунната система
  Медта допринася за защитата на клетките от оксидантен стрес

Ниацин  Ниацинът допринася за нормалния енергиен метаболизъм
  Ниацинът допринася за нормалната функция на нервната система
  Ниацинът допринася за нормалната психологическа функция
  Ниацинът допринася за поддържането на нормалното състояние на лигавиците
  Ниацинът допринася за поддържането на нормалното състояние на кожата
  Ниацинът допринася за намаляването на умората и изтощението

Пантотенова Пантотеновата киселина допринася за нормалния енергиен метаболизъм
киселина  Пантотеновата киселина допринася за нормалната умствена дейност
  Пантотеновата киселина допринася за нормалния синтез и метаболизъм на стероидните хормони, витамин D и някои невротрансмитери
  Пантотеновата киселина допринася за намаляването на умората и изтощението
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Рибофлавин   Рибофлавинът допринася за нормалния енергиен метаболизъм
(Витамин B2)  Рибофлавинът допринася за нормалната функция на нервната система
  Рибофлавинът допринася за поддържането на нормалното състояние на лигавиците
  Рибофлавинът допринася за поддържането на нормалното състояние на червените кръвни клетки
  Рибофлавинът допринася за поддържането на нормалното състояние на кожата
  Рибофлавинът допринася за поддържането на нормално зрение
  Рибофлавинът допринася за нормалния метаболизъм на желязо
  Рибофлавинът допринася за защитата на клетките от оксидантен стрес

Селен  Селенът допринася за нормалната функция на имунната система
  Селенът допринася за нормалната функция на щитовидната жлеза
  Селенът допринася за защитата на клетките от оксидантен стрес

Тиамин  Тиаминът допринася за нормалния енергиен метаболизъм
  Тиаминът допринася за нормалната функция на нервната система
  Тиаминът допринася за нормалната психологическа функция
  Тиаминът допринася за нормалната функция на сърцето

Хром  Хромът допринася за нормалния метаболизъм на макрохранителните вещества
  Хромът допринася за поддържането на нормалните нива на глюкоза в кръвта

Цинк  Цинкът допринася за нормалния синтез на ДНК
  Цинкът допринася за нормалния алкално-киселинен метаболизъм
  Цинкът допринася за нормалния метаболизъм на въглехидрати
  Цинкът допринася за нормалната когнитивна функция
  Цинкът допринася за нормалната плодовитост и репродуктивност
  Цинкът допринася за нормалния метаболизъм на макрохранителните вещества
  Цинкът допринася за нормалния метаболизъм на мастните киселини
  Цинкът допринася за нормалния метаболизъм на витамин А
  Цинкът допринася за нормалния синтез на протеини
  Цинкът допринася за поддържането на нормалното състояние на костите
  Цинкът допринася за поддържането на нормалното състояние на косата
  Цинкът допринася за поддържането на нормалното състояние на ноктите
  Цинкът допринася за поддържането на нормалното състояние на кожата
  Цинкът допринася за поддържането на нормалните нива на тестостерон в кръвта
  Цинкът допринася за поддържането на нормално зрение
  Цинкът допринася за нормалната функция на имунната система
  Цинкът допринася за защитата на клетките от оксидантен стрес
  Цинкът участва в процеса на клетъчно делене
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Козметичните продукти на LR са създадени за нежна и същевременно ефективна грижа за 
здравето и красотата. Предлагаме висококачествени продукти, които подчертават естест-
вената ви красота и най-вече се грижат професионално за кожата на тялото и лицето. Защо 
добре поддържаният външен вид е също толкова важен, колкото грижата за здравето? 
Външният вид е тясно свързан с нашето настроение. Красотата и добрата поддръжка из-
граждат нашата увереност и ни позволяват смело да вървим в света. Много производители 
обещават сияйна, завинаги млада кожа. Но си струва да избираме продуктите за красота 
внимателно и да използваме тези, които са сертифицирани и препоръчани от експерти и 
потребители – като продуктите на LR. 

Нашият експерт 
за качеството на козметичните 
продукти 
Д-р Раймунд Лирхамер 

Директор Разработване и контрол на качеството на 
козметичните продукти

 » квалифициран химик, Доктор на химическите 
науки

 » разработил между другото и Microsilver и Serox

Грижа за  

ТЯЛОТО И КОСАТА
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Алое Вера Концентрат  
90% Алое Вера

Съдържа 90% Алое Вера и е подходящ за грижа за суха и проблемна кожа, идеален като основа под дневния или нощния крем. Има 
гелоподобна консистенция, най-близка до тази на вътрешността на листата на растението, откъдето е извлечен. 

Алое Вера може да осигури много добра грижа за тялото – както вътрешна, така и външна. LR предлага специални продукти с 
високо съдържание на Алое Вера, които са подходящи дори и за чувствителна кожа. Те са обогатени с растителни екстракти от 
контролирани и сертифицирани култури. Много от съставките на Алое Вера вече са доказани в грижата за кожата – те подпомагат 
естествените защитни механизми и същевременно балансират хидратацията на кожата. Освен това съставките на Алое Вера правят 
кожата по-гладка, а редовната употреба на продукти Алое Вера води до видимо подобрение на жизнеността на кожата.

Продуктите за специална грижа Алое Вера се грижат за кожата, като я подхранват и подпомагат регенерирането й. Открийте повече 
за продуктите за грижа Алое Вера. 

Алое Вера SOS грижа

Съвети
Употреба:

Облекчава сухата кожа
Перфектен лек за сухата, атопична кожа, който облекчава 
раздразнението. Преди да сложите крем, нанесете концен-
трата Алое Вера и масажирайте нежно сухите зони на кожата.

Успокоява раздразненията
Може да се използва като лапа върху различни видове 
подувания и отоци. Облекчава ухапвания от насекоми и 
охлажда „изгарящите“ места. Може да бъде и идеално до-
пълнение към грима. 

Основа за грим
За да осигурите на кожата хидратация и гладкост през це-

лия ден, добавете капка от концентрата Алое Вера към фон 
дьо тена, смесете и нанесете равномерно върху лицето. 
Така много сухата, напукана кожа ще запази красив и здрав 
вид през целия ден.

Облекчение след слънчеви бани
Продуктът е идеален за раздразнена от слънцето кожа. 
Първо охладете кожата под течаща студена вода и след 
това нанесете плътен слой от концентрата Алое Вера върху 
зачервените места. Той охлажда и хидратира кожата, да-
вайки й приятно облекчение. Благодарение на свойствата 
си допълва перфектно спрея за спешна помощ.
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„Билки от градината на баба” - 
12 екстракта и тяхната роля

Екстракт от бял равнец: регенерира кожата, 
почиства

Екстракт от пореч: почиства, тонизира, 
стяга 

Екстракт от градински чай: тонизира, почиства, 
стимулира, действа антиоксидантно

Екстракт от джинджифилов корен: 
стимулира, повишава кръвния поток 
(локално приложение)

Екстракт от пасифлора: изглажда, успокоява, 
защитава, елиминира свободните 
радикали, успокоява раздразнения, действа 
антиоксидантно, почиства 

Екстракт от мащерка: тонизира, действа 
антиоксидантно, почиства

Екстракт от червено сандалово дърво: 
охлажда, тонизира 

Екстракт от прополис: действа 
нтибактериално, антимикробиологично

Екстракт от листа от евкалипт:тонизира, 
почиства, стимулира

Екстракт от невен: регенерира кожата, 
защитава, подобрява циркулацията на 
кръвта 

Екстракт от глухарче: тонизира, освежава, 
регенерира (епидермиса) 

Екстракт от лайка: успокоява кожата, 
тонизира, действа антисептично 

Алое Вера Спрей за спешна 
помощ 
83% Алое Вера
Спреят за спешна помощ Алое Вера е комбинация от 
83% гел Алое Вера, прополис, алантоин и 11 билки с 
антибактериално, дезинфекциращо и хидратиращо 
действие.

Употреба:

Спреят предлага бърза помощ при рани, ожулвания, 
натъртвания, раздразнения, акне, пърхот, кожни въз-
паления, слънчеви изгаряния, ухапвания от насекоми 
и изгаряния. Има облекчаващ, охлаждащ и успокоя-
ващ ефект.

След бръснене и депилация
Поради постоянното бръснене кожата на лицето на мъжете често е 
раздразнена и се нуждае от хидратиране. След бръснене напръскайте 
дланите си със спрея за спешна помощ и потупайте върху лицето като 
афтършейв. Ще почувствате кожата си успокоена. При суха кожа нана-
сяйте Алое Вера анти-стрес крем. Спреят за спешна помощ е препоръ-
чителен и за жените след бръснене на чувствителни зони на тялото като 
под мишниците и бикини зоната. 

За кожа със следи от умора
От разстояние приблизително 30 см напръскайте лицето, шията и деколте-
то. Кожата веднага придобива свежест и блясък. Може да се използва и с 
грим. Внимание: Избягвайте зоната около очите!

За мазна кожа на главата 
Напръскайте скалпа и нежно разтъркайте с кръгови движения. Кожата 
на главата веднага ще бъде по-добре кръвоснабдена и освежена. Спре-
ят за спешна помощ Алое Вера я успокоява и стабилизира.
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ПЪРВА ПОМОЩ 
В ГРИЖАТА ЗА 

ЧУВСТВИТЕЛНАТА 
КОЖА
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Алое Вера с прополис  
79% Алое Вера

Двойната сила на прополиса и Алое Вера за суха, уморена кожа, 
склонна към лющене. Съдържа натурален екстракт от пчелен 
восък.

Алое Вера Загряващ лосион  
45% Алое Вера

Загрява и подхранва едновременно. Маслата от евкалипт и 
полегнала голтерия подхранват, докато маслата от маслина, 
жожоба, кайсиеви ядки и сусам се грижат за мека и нежна кожа.

Идеален за масаж
Загряващият лосион Алое Вера, благодарение на 
съдържанието на натурални масла, е идеален като масажен 
крем. За постигане на оптимален ефект първо напръскайте 
кожата със спрея за спешна помощ Алое Вера, за да може да 
абсорбира по-добре подхранващите съставки.

При проблеми със сухата кожа

Ще оцените Алое Вера с прополис, ако имате пробле-
ми с изсушаване на кожата. Нанесете крема с няколко 
капки масло Racine. След 15-20 минути масажирайте 
зоните със суха, загрубяла кожа, например лактите и 
коленете. Кожата абсорбира веществата по-добре и 
отново е интензивно хидратирана.

Уелнес ритуали

Чувствителната и суха кожа изисква интензивно хи-
дратиране. Ето защо нанасяйте крема като маска 
върху лицето и шията. След процедурата кожата ста-
ва приятно нежна и еластична.  

Интензивна маска за ръце

Нанесете обилно количество от крема върху ръцете 
и оставете да действа през нощта. За по-добър ефект 
може да сложите памучни ръкавици, които ще загре-
ят ръцете и ще ускорят процеса на абсорбиране.

Грижа за краката

Кремът Алое Вера с прополис е отличен и за грижа за 
краката. Зимата е особено труден период за краката 
и ходилата. Затворените, стегнати обувки, през които 
кожата не може да диша, могат да причинят проблеми. 
Първо напръскайте краката със спрея за спешна по-
мощ Алое Вера, който ще подготви кожата за следва-
щата процедура. След това покрийте със слой от крема 
Алое Вера с прополис и ги оставете да се отпуснат. 

Съвети

Алое Вера Гел за тяло MSM   
60% Алое Вера

Съдържа: Алое Вера, екстракт от листа от мечо грозде и вър-
бова кора, както и MSM (метилсулфонилметан) – органично 

съединение на сярата. 
Нанасяйте гела няколко пъти на ден равномерно върху пред-

варително почистена кожа в зоните, които се нуждаят от тази 
грижа. Той идеално допълва гела за пиене Алое Вера Freedom. 



53

Aloe Vera DermaIntense  
20% Алое Вера

DermaIntense е иновативно решение за взискателната кожа. Кремът 
е особено подходящ за чувствителната кожа на лицето, шията, лакти-
те и задколянната ямка. Комбинацията от активни съставки – Алое 
Вера, масло от вечерна иглика, екстракт от махония и витамин B12 – 
е разработена специално за грижа за много сухи участъци. Ако кожа-
та се нуждае от интензивна хидратация, кремът може първо да бъде 
втрит и след това тънък слой да бъде оставен върху кожата, докато 
напълно попие. 

Активен комплекс с витамин B
12

:

 » 20% съдържание на Алое Вера – гелът от ценните листа на 
Алое Вера хидратира, успокоява и регулира.

 » Маслото от вечерна иглика укрепва естествените защитни 
механизми на кожата и регулира нивото на мазнини и вла-
га в нея. Богато е на гама-линоленова киселина(GLA), по-
зната с облекчаващия си ефект върху чувствителната кожа.

 » Махонията успокоява раздразнената кожа. От векове това 
растение е успешно прилагано при кожни проблеми.

 » Витамин B12 помага за намаляване на кожните раздраз-
нения. Има доказано успокояващо действие при сърбеж и 
зачервяване.
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Dermatest GmbH Institute проведе различни тестове и получи 
положителни резултати. Установено е, че кремът DermaIntense 
е с много добра дерматологична поносимост, а редовната му 
употреба може да осигури оптимална подкрепа за естествената 
бариера на кожата и подобряване на хидратацията. Освен това 
при участниците в проучването се наблюдава повишаване на ни-
вото на влагата в кожата. Продуктът не съдържа оцветители, а 
розовият му цвят се дължи на витамин B

12
.
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Подобрение в % след 4-седмич-
но приложение на DermaIntense

*Специализирано дерматологично изследване, проведено от Dermatest GmbH през 
май 2010 г. , в което са участвали 20 души за период от 4 седмици.
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Пастите за зъби Алое Вера са идеални за правилна грижа за венците и зъбите, 
като също така дават и свеж дъх. Съдържащата се ехинацея стяга венците.  LR 
предлага и паста за зъби Алое Вера, която е създадена специално за нуждите 
на изключително чувствителните зъби.

Дентална грижа с Алое Вера 

Красива усмивка

Алое Вера паста за зъби  
43% Алое Вера 

Паста за зъби, обогатена с екстракт от Алое Вера. Благодарение на 
гелоподобната консистенция почиства цялостно зъбите, без да ув-
режда емайла. Съдържа екстракт от ехинацея, който в комбинация 
с Алое Вера предотвратява неприятните възпаления на венците. 
Препоръчителната употреба е минимум два пъти на ден – сутрин 
и вечер. 

Алое Вера паста за чувствителни зъби  
40% Алое Вера

Препоръчваме тази паста за грижа за зъби, чувствителни към го-
рещи, студени, кисели и сладки храни и напитки. Тя осигурява еже-
дневна защита за емайла и венците.  Препоръчителната употреба е 
минимум два пъти на ден – сутрин и вечер.

БЕЗ 
ФЛУОРИД

Предотвратява 
образуването на плака

Успокоява зъбите и 
венците

Нежна към емайла

Зъбният емайл е най-твърдата тъкан в човешкото тяло. 
Всеки ден той трябва да се защитава от различни ата-
ки, причинени от храната и дъвченето. Основно кисели 
продукти като цитрусови плодове, сокове и плодови на-
питки водят до увреждане на емайла, което на специа-
лизиран жаргон се нарича „ерозия“.

Интересен факт
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Microsilver дъвка за дентална грижа 

Може ли дъвката за дентална грижа 
да се дъвче от хора със зъбни 
протези или скоби?
По принцип не е изключено. Дъвката за дентална гри-
жа MicroSilver Plus е с мека консистенция и по-малко 
полепва по зъбите в сравнение с обичайните дъвки. 
Все пак обаче не може залепването по зъбните про-
тези или скоби да се изключи 100%, затова в подобни 
случаи е по-добре първо да изпробвате. 

Дъвката за дентална грижа 
подходяща ли е и за деца?
Дъвкането на дъвка се препоръчва след 6-годишна 
възраст. Във всеки случай родителите са тези, които 
трябва да решат дали детето е готово за това. Но по 
принцип дъвката за дентална грижа MicroSilver Plus 
може да се ползва и от деца и младежи.  

Предизвиква ли съставката 
MicroSilver BGTM странични ефекти?
Не, MicroSilver няма странични ефекти. Начинът на 
действие се състои само от физически реакции, при 
които се унищожават бактериите. Това означава, че 
MicroSilver не се намесва в човешкия метаболизъм.  

Какви предимства има дъвката за 
дентална грижа MicroSilver Plus?
Дъвката за дентална грижа съдържа веществата, 
които съдържат обичайните на пазара дъвки за ден-
тална грижа, но и единствената по рода си съставка 
MicroSilver. Тази уникална комбинация повишава 
ефективността по отношение на денталната грижа.

Кога се препоръчва да се ползва 
дъвката за дентална грижа MicroSilver 
Plus?
От стоматологична гледна точка употребата на дъвка 
за дентална грижа се препоръчва както след всяко 
основно хранене, така и след всяко междинно хране-
не – особено когато нямате четка за зъби под ръка. 
(на работа, при пътуване). Тя намалява бактериите, 
образуващи киселини, плака и кариес, и се грижи за 
зъбите.

Колко дълго е най-добре да се дъвче 
дъвката за дентална грижа? Какво ще 
стане, ако се дъвче по-дълго?
Препоръчваме дъвката да се дъвче минимум пет 
минути, за да се постигне възможно по-голямо на-
маляване на бактериите. Колкото по-дълго се дъвче 
дъвката за дентална грижа, толкова по-ефективно е 
нейното действие.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

ЕЛИМИНИРА 

83%
ОТ БАКТЕРИИТЕ*

*Отнася за бактериите стрептококи. Дъвката за дентална грижа е тествана от 20 души на възраст 26-54 г. Проучването е проведено от Институт Dermatest 
GmbH за период от 2 дни през февруари 2010 г.  

Възстановява устната лигавица и 
реминерализира зъбите 

Подпомага заздравява-
нето на зъбния емайл

Намалява образуването 
на плака

Предпазва от кариес и отстра-
нява отлаганията по зъбите

MicroSilver елиминира бак-
териите в устната кухина

Еритритол, ксилитол, сорбитол и 
малтитол помагат за предотвратяване на 

размножаването на бактериите
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КУЛТОВ 
ПРОДУКТ

Microsilver Паста за зъби  

Начин на употреба: почиствайте зъбите цялостно сутрин 
и вечер в продължение на минимум 2 минути.

Съвет: пастата може да бъде нанесена като „мехлем“ върху 
чувствителните или възпалени места по зъбите или венците 
и да се остави да постои за известно време.

Пастата съдържа 1450 ppm натриев флуорид за укрепване на зъбния 

емайл.

1. Използвана ежедневно сутрин и вечер за 
почистване на зъбите, пастата Microsilver 
осигурява добра устна хигиена.

2. Нанесете малко количество от пастата 
върху езика и изчакайте няколко минути. 
Тя елиминира бактериите, причиняващи 
лош дъх, и действа като вода за уста.

  
3. Нанесете от пастата върху четката за по-

чистване на междузъбните пространства 
или, ако е необходимо, локално върху 
венците. 

Употреба на пастата 
за зъби Microsilver

Предотвратява образуването 
на кариеси и зъбна плака

Почиства и се грижи за 
зъбите и емайла

Предпазва от 
пародонтит

Премахва лошия дъх

Дентална грижа с Microsilver Plus 
– пълна защита през целия ден

Microsilver унищожава 
бактериите в устата

Минералът хидроксилапатит 
изгражда зъбния емайл, 
възстановява неравната 
повърхност на зъбите и се 
грижи за здрави зъби 

Цинковите съединения 
стягат и защитават венците

Декспантенолът успокоява 
чувствителните зъби и венци

Бактериите атакуват емайла и могат да предизвикат кариес, пародонтит и лош дъх. Пастата за зъби и дъвката за дентална грижа 
MicroSilver Plus са цялостна защитна програма за здрави зъби и венци. Съдържащата се в продуктите активна съставка MicroSilver 
ефективно намалява бактериите, които причиняват дентални проблеми. 

Среброто от векове се из-
ползва като средство срещу 
микроби: например сребър-
ни съдове за пиене, парче-
та сребро за предотвратява-
не развалянето на млякото 
и др. То действа изцяло на 
физическо равнище и не на-
месва в човешкия метаболи-
зъм. 

Интересен факт
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Антибактериална грижа с Microsilver Plus 

Microsilver Plus е специална серия за антибактериална грижа, 
която помага за възстановяване на баланса на кожата. Специ-
ална характеристика на Microsilver е съдържанието на чисто 
сребро, декспантенол и различни съединения на цинка. Благо-
дарение на тази комбинация от съставки с изключителното ак-
тивно вещество  Microsilver BG™, продуктите имат троен ефект: 
неутрализират бактериите, регулират кожните проблеми и като 
цяло стабилизират вида на кожата. skóry.

Какво става с кожата при използване на 
MICROSILVER PLUS BG™?
Почистена от микроорганизми, кожата е възстановена и видът 
й се нормализира. Благодарение на действието на MICROSILVER 
PLUS BGTM тя запазва оптимално красивия си вид. Кожата отно-
во е успокоена и видимо освежена.

Какъв ефект има комплексът от активни 
субстанции, състоящ се от цинков оксид и 
декспантенол, съдържащ се в продуктите 
MICROSILVER PLUS?
Комбинацията от цинков оксид и декспантенол подпомага ес-
тествения възстановителен процес на кожата. Тя е успокоена и 
изглежда чиста, мека и гладка.

Как се произвежда MICROSILVER PLUS BG™?
След дълго разработване на производството на ултрафини 
частици от чисто сребро (разширяване на повърхността на ми-
кронизирани частици), познатите от дълго време свойства на 
ценния метал сребро най-накрая могат да бъдат използвани 
целенасочено и оптимално в козметиката. Отделни атоми сре-
бро се откъсват от жица от изключително чисто сребро с помо-
щта на вакуум и електричество с високо напрежение. Тези ато-
ми сребро след това се свързват заедно в неправилни сребърни 
структури, състоящи се от до 20 атома (микрочастици). Много 
от тези отделни единици се съединяват, за да създадат гъбес-
та, ронлива структура, която може да се види под електронен 
микроскоп. Полученият по този начин сребърен прах е напълно 
чист и не съдържа следи от други примесени метали.

Какво представлява MICROSILVER BG™?
MICROSILVER BGTM представлява сребърни частици със силно 
пореста, гъбеста структура (видима под електронен микро-
скоп). Притежава обширна повърхност с антимикрибиологично 
действие. За първи пот се използва за козметични цели за гри-
жа за кожата в продуктите от серията MICROSILVER PLUS. 

Каква е задачата на MICROSILVER PLUS BG™?
MICROSILVER PLUS BG™ е разработен да унищожава вредни ми-
кроорганизми по кожата (например бактерии, вируси, гъбички, 
дрожди), които намират идеална среда за развитие (усилено 
размножаване) особено при кожни наранявания и раздразне-
ния. MICROSILVER PLUS BG™ основно смущава и въздейства на 
ензимно контролираните метаболитни функции на клетъчните 
мембрани на микроорганизмите. Подпомагат се активно ес-
тествените възстановителни процеси в раздразнената и изто-
щена кожа.

Как се унищожават микроорганизмите върху 
кожата?
Гъбестата структура с голяма повърхност на MICROSILVER 
PLUS BG™ позволява голям контакт (абсорбция/резорбция) с 
микроорганизмите. Същевременно металното микросребро 
(MICROSILVER PLUS BGTM) непрекъснато освобождава сребърни 
йони. Те директно атакуват клетъчните стени на микрооргани-
змите, като възпрепятстват клетъчното делене и така спират 
по-нататъшното им размножаване.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

СРЕБРО:
елиминира микроорганизмите

ДЕКСПАНТЕНОЛ:
стабилизира състоянието 

на кожата
ЦИНКОВИ СЪЕДИНЕНИЯ: 
ускоряват оздравителния процес

Бактериите носят потенциален риск за хо-
рата. Те са навсякъде: по ръцете, космите, 
предметите, дори във водата. Бактериите 
се размножават бързо (броят им се удвоя-
ва само за 20 минути – например стрепто-
коките) и лесно се предават например при 
ръкостискане, контакт с кожата, въздуха, 
клавиатури, дръжки на врати. Те могат да 
причинят множество проблеми.

Интересен факт
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Microsilver – сфери на приложение 

Грижа за суха и раздразнена кожа
Продуктите за грижа за тялото Microsilver Plus подпомагат 
възстановяването и укрепването на естествената бариера на 
кожата, предотвратяват загубата на влага, облекчават напре-
жението и сърбежа. Редовната употреба на продуктите прави 
кожата гладка, еластична и не толкова чувствителна към външ-
ни фактори.

Универсален крем
Интензивно подхранващ, богат крем, който успокоява кожата 
и облекчава сърбежа. С антибактериално действие. Подпомага 
заздравяването. Създава защитна бариера. Подобрява нивото 
на хидратация на кожата. Прави я гладка и равномерна. Това 
е продукт за локално приложение при суха, раздразнена кожа 
(например колене, лакти). Нанесете обилно върху зоните, които 
се нуждаят от грижа. При необходимост нанасяйте по няколко 
пъти на ден. Тестван от хора с атопична кожа в проучване на 
Dermatest – подобрение на кожата и симптомите на суха, раз-
дразнена кожа при 87% от участниците. 

Емулсия за тяло
Грижи се за големи зони суха, лющеща се кожа. Създава защи-
тен слой, успокоява и стабилизира. Подобрява вида на кожата. 
Леката емулсия се разнася лесно по кожата и е подходяща и при 
раздразнения. Съдържа родохрозит.

Устна хигиена Грижа за 
тялото

Грижа за 
ръцете

Дезодорант Грижа за 
лицето

Грижа за 
косата

Грижа за 
краката

Крем за ръце
Кремът за ръце Microsilver Plus е незабавна помощ при загрубе-
ли ръце. Успокоява и облекчава сухата, напрегната кожа. Освен 
това формулата е антибактериална и подпомага естествената 
защита на кожата от изсушаване. Попива бързо и не оставя ма-
зен слой. Съдържа смитсонит.

Антибактериален почистващ гел за 
ръце
Гелът за ръце осигурява хигиена за ръцете дори когато нямате 
възможност да ползвате вода. Освежава и подхранва. Добрата 
хигиена на ръцете помага за предотвратяване на разпростра-
нението на вредни бактерии и предпазва от болести.  Съдържа 
смитсонит.

Ръцете постоянно са изложени на външни фактори 
(вода, замърсяване, студ и др.) и са в контакт с бак-
терии. Голямото натоварване отслабва защитната ба-
риера на кожата. Последиците са увеличена загуба на 
хидратация (→ сухи ръце) и по-лесно проникване на 
бактериите в кожата (→ раздразнена кожа на ръцете).

Съвет

 » Microsilver действа антибактериално
 » Декспантенолът помага за възстано-

вяване на кожата
 » Цинковият оксид стимулира заздра-

вяването
 »  Ектоин укрепва защитната бариера

 » 24-часова защита от неприятната 
миризма 

 »  Без алкохол
 »  Без алуминиеви соли – не затваря 

потните жлези
 »  Талкът абсорбира потта
 »  Microsilver действа антибактериално 
 »  Декспантенолът подхранва и успокоя-

ва деликатната зона под мишниците
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Серия за слънцезащита и за солариум

на кожата на слънце. Ако без използване на филтри кожата ни 
се зачервява след 15 минути, трябва да умножим слънцеза-
щитния фактор по това време (например нанасяме продукт с 

Слънцето е източник на живот и положителна енергия. То може 
да разкраси кожата и да й придаде чудесен тен. Но е важно да 
помним, че прекомерното излагане на слънце може да дове-
де до проблеми. Ултравиолетовото лъчение се състои от лъчи 
с различна дължина –UVA, UVB и UVC, които по различен начин 
влияят на човешкото тяло.

UVC лъчите са опасни за човешкото тяло, но поради късата си 
дължина обикновено не достигат до повърхността на земята. 
Имайки предвид значителното разширяване на озоновата дуп-
ка обаче, дискусиите за опасностите от UVC стават все по-акту-
ални и бурни.

UVB лъчите въздействат на повърхността на кожата и могат 
да предизвикат изгаряне. Човешката кожа има много добра 
памет – запомня изгарянията от детството. Ако има ново изга-
ряне, започва образуване на ракови клетки и в някои случаи се 
появяват тумори.

UVA лъчите са най-опасният вид лъчение. Те са дълги вълни 
и проникват дълбоко в кожата. Така предизвикват прежде-
временно стареене, образуване на бръчки и обезцветяване на 
кожата. UVA лъчите имат най-голям дял от слънчевото лъчение 

– 95%. Нашето тяло не ги усеща и затова не може да ни преду-
преди за тях – често настъпват скрити увреждания, за които не 
разбираме за дълго време. 

Излагайки кожата си на слънчевото лъчение, ние я излагаме на 
реална заплаха. Трябва да се погрижим за нея, като използваме 
добри слънцезащитни продукти. LR предлага висококачестве-
ни продукти за слънцезащита с Алое Вера с различен защитен 
фактор (SPF). Слънцезащитните фактори дават информация за 
степента на защита. Можем да изчислим времето на излагане 

SPF 10: 10 x 15 минути за безопасно стоене на слънце). Повтор-
ното нанасяне на продукта не удължава времето за безопасно 
излагане на слънце.  

Характеристики ТИП 1 ТИП 2 ТИП 3

Цвят на косата рижа или руса руса кафява или черна

Цвят на очите сини/зелени сини/зелени зелени/кафяви

Цвят на кожата светла кожа/лунички светла кожа средно тъмна или 
тъмна кожа

Тип кожа много чувствителна чувствителна умерено или 
нечувствителна

Време на собствена 
защита на кожата 5-10 мин. 10-20 мин. 20-30 мин.

Препоръка Слънцезащитен 
фактор 50

Слънцезащитен 
фактор 30

Слънцезащитен 
фактор 20
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Поне месец преди излагане на слънце започнете да 
приемате каротинови таблетки, които помагат за по-
тъмняване на кожата и улавят свободните радикали.

Винаги нанасяйте слънцезащитния продукт минимум 
20 минути преди слънчеви бани. Това време е необ-
ходимо на слънцезащитния фактор, за да започне да 
действа.

През първите дни на слънчевите бани изберете крем 
с най-високия слънцезащитен фактор. Постепенно на-
малете SPF, когато кожата започне да потъмнява. Не 
използвайте докрай времето за слънчеви бани, из-
числено на база на защитния фактор – най-добре е да 
оставите резерв.

Използвайте особено висок защитен филтър за челото, 
шията, носа, ушите, ръцете, деколтето и горната част 
на стъпалата. Не забравяйте и за слънцезащитно чер-
вило.

Избягвайте директната слънчева светлина (между 11 
–15 ч). Сутрешното слънце е най-безопасно (до около 
10 ч), както и слънцето на частична сянка, където дос-
тигат 65% от UV лъчите.

Ако обичате да ходите на солариум, използвайте на-
шите продукти за солариум, които ускоряват придоби-
ването на тен. А ако искате привлекателен тен, без да 
е необходимо да посещавате солариум или да правите 
слънчеви бани, опитайте хидратиращия автобронзант 
Алое Вера, обогатен с бадемово масло.

Съвети  

Ефективната слънцезащита е много важна за децата. Кожата може да запомни изга-
рянето от детството до края на живота им. Децата до 3-годишна възраст не трябва да 
имат контакт с ярка слънчева светлина, а по-големите деца трябва да са защитени 
минимум с фактор 20. В случаи на изгаряне препоръчваме да охладите за кратко кон-
центрата Алое Вера и да го нанесете върху засегнатите зони. Той охлажда много бързо. 

Внимание: слънчевите лъчи проникват и под повърхността на водата до дълбочина 
50 м. Къпането в студена вода намалява усещането за топлина при излагане на слън-
це и така ни прави по-малко бдителни. Като резултат можем да получим слънчево 
изгаряне.
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Гел за тяло с водорасли

Използвайте го ежедневно. Помага за стягане и укрепване на 
кожата. Специалният екстракт от водорасли ламинария спома-
га за намаляване на телесните мазнини в проблемните зони на 
тялото за оформяне на по-строен силует. Гелът е лек, попива 
лесно и нанасянето му е удоволствие за сухата кожа. Продукти-
те от серията могат да се редуват – например сутрин да ползва-
те гела, а вечер – крема.

Крем за тяло с водорасли

Най-добре е да го ползвате два пъти на ден след къпане. Нане-
сете върху цялото тяло, като масажирате с кръгови движения 
отгоре надолу. Кремът е много богат на хранителни вещества и 
е особено подходящ за суха кожа. Уникален коктейл от водорас-
ли ламинария и хлорела, карнитин и кофеин повишава стяга-
щия ефект и кожата изглежда нежна и гладка.

Откъде идва силата на морските водорасли:

Laminaria Digitata (кафяви водорасли) е източник на йод; индиректно регулира 
отделянето на себум и така повлиява на премахването на мазнините. Образува 
слой върху кожата и така я защитава и хидратира. 

Palmaria Palmata (червени водорасли) влияе на микроциркулацията в клетките, 
снабдяването с хранителни вещества и изхвърлянето на отпадните продукти.

Chlorella Vulgaris  (зелени водорасли) благодарение на съдържащите се ами-
нокиселини има хидратиращи свойства. Помага за постигането на стягане и ре-
конструкция на плътността. Активното вещество против стареене, което съдържа, 
стимулира естественото производство на колаген в кожата.

Целулит – проблемът на много жени

Целулитът представлява изменение на мастната тъкан в най-долния слой на кожата (субкутис), най-често по бедрата и седалището. 
Увеличаването на мастната тъкан, неправилните хранителни навици и липсата на физически упражнения водят до влошаване на 
притока на кръв и мускулна слабост.  В резултат кожата усещаме кожата като подобна на гъба. Първоначалните признаци за поява 
на целулит не са много явни и могат да се разпознаят само ако хванем кожата с пръсти и видим дали се образуват малки вдлъбна-
тини и подутини.  С нарастването на мастната тъкан неравномерностите в проблемните зони на тялото стават по-изразени.

LR предлага серията Algetics, която помага в борбата с признаците на целулита. Специалните продукти стимулират кръвоснабдява-
нето, допринасят за по-силно активиране на метаболизма и по този начин се намалява подуването. Тяхното действие трябва да се 
подпомага с физически упражнения (плуване или колоездене) и нискокалорична диета с ограничаване на животинските мазнини и 
алкохола. Масажите също са полезни, защото стимулират бавния метаболизъм.

ALGETICS – силата на морските водорасли

ALGETICS е серия за грижа за кожата на база на концепцията на таласотерапията (морска 
терапия). Продуктите Algetics съдържат избран коктейл от водорасли, които целенасочено 
подпомагат стягането на кожата. Морските водорасли са идеален еликсир за красота и уелнес 
за кожата. При серията ALGETICS създадохме коктейл от три вида водорасли, богат на проте-
ини, витамини и минерали. Пилингът с водорасли съдържа и прах от черупки от стриди с цел 
ефективно подпомагане на програмата за борба с целулита.

Пилинг за тяло с водорасли

Съдържа водорасли ламинария и черупки от стриди на прах. 
Подготвя кожата за следващите стъпки от грижата с водорасли. 
Пилинг частиците отстраняват мъртвите клетки и замърсява-
нията и правят грубата кожа мека и гладка. По този начин мо-
жете да подобрите вида и да почистите порите. Масажирайте с 
кръгови движения лактите, коленете, петите и зоните със загру-
бяла кожа, като натискате леко, и след това изплакнете добре с 
вода. Използвайте пилинга 2-3 пъти седмично.
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Косата – символ на красота и здраве

Блестящата и силна коса е като украшение. За съжаление стресът, отслабената имунна система, 
непълноценното хранене, умората, лекарствата и възрастта правят косата слаба, тя губи блясък и 
жизненост. В такива ситуации кожата на главата също се нуждае от грижа. LR предлага цялостна 
програма за грижа за всеки тип коса, както и за чувствителна кожа на главата. Продуктите са раз-
работени в съответствие със специфичните потребности, имат ефективно действие и отговарят на 
немските стандарти за качество.

Миене на косата
При миене косата губи естествения си слой мазнини, кожата на главата се лющи и се нарушава 
защитната функция на киселата среда. Водата причинява отпуснатост на кожата, което може 
да доведе до раздразнения и инфекции.  Възстановяването на защитния слой отнема до 4 часа, 
затова косата трябва да се мие нежно и да се ползват качествени шампоани. Продуктите на LR 
съдържат специални съставки за грижа, чието действие и свойства са съобразени с различни 
потребности. 

Грижа за косата след миене
След миене косата изисква грижа. Балсамите и интензивните маски улесняват разресването, 
укрепват косата, придават й блясък и помагат за бързото възстановяване на кожата на главата. 
Освен това предпазват от изсушаване и от вредните външни фактори. Струва си да проверяваме 
по-внимателно балсамите, които ползваме. Само добрите продукти възстановяват леко киселата 
среда на кожата на главата, която има защитна функция.

Продуктите Nova Pure съдържат иновативния KeraShine-
Complex, който почиства, укрепва и придава блясък, как-
то и специално подбрани натурални екстракти:

Moisture Plus (серия за нормална коса) съдържа екс-
тракт от 3 вида морски водорасли: екстракт от Fucus 
Vesiculosus, екстракт от Macrocystis Pyrifera, екстракт от 
Laminaria Digitata, който хидратира и подхранва косата.

Colour Shine (серия за боядисана коса) използва богат-
ството на плодовете акай, които съдържат силна комби-
нация от антиоксиданти: витамини A, C и B1. Също така са 
богати на растителни протеини. Техните натурални със-
тавки възстановяват красивия вид на изтощената коса.

Ако търсите нежна грижа за цялото семейство, взе-
мете шампоана Racine Family Care, който не съдържа 
силикони, оцветители и парабени. Най-добрият избор 
за чувствителния скалп или при пърхот е шампоанът 
Алое Вера или антибактериалният шампоан против 
пърхот Microsilver Plus. Ако искате професионална гри-
жа за косата си като във фризьорски салон, ще се влю-
бите в шампоаните, балсамите и маските Nova Pure за 
увредена, деликатна, боядисана или суха коса. Nova 
Pure предлага и серия продукти за коса за мъже.

Съвети Repair Intense (серия за увредена коса) предлага въз-
становяване на база на сибирски женшен (Eleutherococcus 
senticosus). Има укрепващи свойства и използването му в 
грижата за косата е откритие от последните години. 

При Extra Volume (серия за обем) е използван екстракт 
от бамбук, който от векове е част от традиционната ки-
тайска медицина. Екстрактът от бамбук в продуктите за 
грижа за косата придава обем и блясък.

При Power Boost Men (серия за мъже) е използван кон-
центриран екстракт от зелено кафе. То стимулира, вита-
лизира и енергизира. 
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А какво да правим, когато косата пада?

За да бъде косата здрава, тя трябва да е подхранена – само 
тогава може да се регенерира и да обменя вещества. Процесът 
на регенерация на косата не е прост. Едни косми растат, други 
падат. Процесът е до голяма степен повлиян от грижата, която 
космените фоликули получават и която подхранва косата. 

Причини за преждевременен косопад:
 » Хормони - дихидротестостерон (DHT) индиректно причинява 

регресия на корените на косата
 » Недостатъчно хранителни вещества за космените фоликули 
– недостатъчното кръвоснабдяване на кожата на главата 
ограничава количеството на хранителните вещества, които 
корените получават 

 » Недобро закрепване в скалпа – увреждане в структурата на 
косата може да доведе до неправилно закрепване на косата 
в скалпа, което може да причини косопад 

L-Recapin шампоан

Дерматологично тестваната комбинация от съставки на шам-
поана нежно почиства и укрепва косата. Така косата и скалпът са 
оптимално подготвени за нанасянето на тоника L-Recapin.

L-Recapin тоник

Тоникът може да помогне за запазване на блясъка и обема на 
косата. Специалният биокомплекс на тоника L-Recapin спома-
га за по-здравото закрепване на косата в скалпа, стимулира 
оползотворяването на хранителните вещества и циркулацията 
на кръвта и допринася за удължаване на фазата на растеж на 
косата. Оптимални резултати с тоника се постигат при редовна 
употреба в комбинация с шампоана L-Recapin. Тоникът придава 
сила и блясък, поддържан и свеж вид на косата.

Процесът на растеж на косата може най-общо 
да бъде разделен на три фази: фаза на растеж 
(анагенна), преходна фаза (катагенна) и фаза 
на покой (телогенна). Основната причина за 
наследствено обусловения косопад е постоян-
ното съкращаване на фазата на растеж. Ана-
генната фаза е фазата от растежа на косата, 
при която се образува нов космен фоликул и 
косъмът започва да расте. Анагенната фаза 
при косъма на главата на човека продължава 
между 2 до 6 години в зависимост от възрастта, 
пола и местоположението. Катагенната фаза е 
фаза на растеж на косата. При последната фаза, 
в която се намира до 18% от косата на главата, 
папилата и космения фоликул се регенерират.

Интересни факти

*Изследване на тоника L-Recapin
 » 76% от участниците в проучването потвърждават подобрен обем на косата. По този 

начин може да се докаже, че косата остава по-дълго в естествена фаза на растеж.
 » 76% потвърждават ефикасността на продукта.

(Тоникът е тестван от 20 мъже и 5 жени на възраст от 21 до 60 г. в изследване на 
DermaTronnier за период от 4 месеца през 2005 г.)

Доказана ефективност:

Действието на продуктите L-Recapin е тествано в научни из-
следвания. Проведено е проучване за употребата на продукта 
за период от 4 месеца, резултатите от което показват следното:

 » L-Recapin забавя косопада. 
 » Благодарение на употребата на L-Recapin косата остава 

по-дълго във фаза на растеж. 
 » L-Recapin спомага за по-добро закрепване на космените 

фоликули и по този начин може да предотврати преждевре-
менния косопад.

 » Комплексът от активни съставки на L-Recapin защитава, 
укрепва и възстановява космените фоликули.

LR предлага решение: L-Recapin. Възстановяващата формула е 
богата на вещества, които помагат за по-доброто захващане на 
косата в кожата на главата и удължават фазата на растеж. Ве-
ществата, съдържащи се в L-Recapin, нямат странични ефекти.

Oлеаноловата киселина, извлечена от маслинови листа, 
ограничава ефекта на дихидротестостерона (хормон, който при-
чинява разрушаване на космените фоликули), а апигенинът от 
цитрусови плодове стимулира кръвооросяването на космените 
фоликули. Biotinyl-GHK (специален пептид, съдържащ витами-
ни) подпомага закрепването на космените фоликули в скалпа. 
L-Recapin подобрява и ускорява растежа, оптимизира структу-
рата на космените фоликули, подобрява кръвоснабдяването и 
подхранването. 

Шампоанът L-Recapin подпомага действието на тоника, който, 
използван локално върху измита и все още влажна коса, пови-
шава здравината и подобрява вида й. 
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Грижа за кожата на 
ЛИЦЕТО

Експерт 
в областта на козметологията 

Д-р Ева Шмай 

 » Член на Полската асоциация по козметология и 
естетична медицина

 »  Участник в обучения, конференции, симпозиуми в 
областта на дерматологията, естетичната медицина 
и козметологията 

Красивата и добре поддържана кожа е символ на здраве, младост и жизненост. Кожата е 
нашата визитка и затова състоянието й влияе на самочувствието ни. Ето защо комплексна-
та грижа за кожата е толкова важна, тъй като й помага да бъде красива и здрава. 

Кожата е огледало на живота, но защо? Кръвта, която циркулира в кожата, доставя кисло-
род на дермата, както и въглехидрати, аминокиселини, витамини, микроелементи, които 
са необходими за създаване и активиране на клетките. Но епидермисът не получава та-
кава грижа, тъй като не притежава собствени кръвоносни съдове и зависи от горния слой 
на дермата. С възрастта тази хранителна връзка отслабва, което означава, че кожата не 
получава достатъчно количество кислород и други хранителни вещества. В този момент 
храненето „отвътре“ е недостатъчно и трябва да го осигурим отвън.

LR продуктите за кожата използват богатството на природата и съдържат внимателно под-
брани съставки. Козметичните продукти на LR са съобразени с потребностите на различни 
типове кожа. Строгият изследователски институт Dermatest в Германия многократно е оце-
нявал качеството на продуктите на LR за грижа за кожата. Това означава, че изборът на тези 
продукти е избор на доказано качество.
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Почистване на кожата
Системното почистване е основата за здрава и красива кожа. Висококачественият продукт трябва ця-
лостно да почиства кожата от прах, остатъци от кремове, себум, загрубяла кожа и грим. Той трябва на-
пълно да премахва мастноразтворимите замърсители (себум, крем, грим) и водноразтворимите нечис-
тоти (като пот). Благодарение на цялостното почистване кожата на лицето може по-добре да абсорбира 
съставките на продуктите за грижа. 
Тоникът за лице почиства, освежава и успокоява раздразненията. Същевременно осигурява на кожата 
вещества, които се грижат за хидробаланса, намалява раздразненията на порите и освен това има анти-
бактериални свойства. Тоникът завършва ежедневната процедура за почистване на кожата.

Грижа за кожата през деня

През целия ден кожата ни е изложена на редица вредни фактори. Прогресивната модернизация, замър-
сяването на околната среда, работата в климатизирани помещения – всичко това се отразява всеки ден 
на кожата ни. Често последиците са раздразнения, сърбеж и бръчки. Това, което кожата губи поради 
въздействието на околната средата, трябва да й бъде осигурено чрез добър крем за дневна грижа. Не-
говата задача е да укрепи естествената защита – киселия защитен слой, благодарение на който кожата е 
стегната и устойчива.
Висококачественият крем трябва да съдържа UV филтри. Най-големият враг на кожата е слънчевото 
лъчение и ултравиолетовите лъчи, които предизвикват стареенето й. UV филтрите блокират лъчението, 
идващо от дневната и изкуствената светлина, и предотвратяват проникването му в кожата.  Друг полезен 
компонент на добрите кремове е витамин E. Той действа като детектор за свободните радикали, които 
проникват в тялото от оловните и кадмиеви изпарения от ауспусите на автомобилите и дима от комините. 
Висококачественият дневен крем съдържа и успокояващи съставки, като най-често това са пантенол и 
билкови екстракти. Освен това той защитава кожата от слънцето и вредните фактори на околната среда 
и същевременно я подхранва; а също така трябва да бъде и идеална основа за грим. След сутрешното 
почистване нежно нанесете дневния крем върху лицето и отстранете излишното количество с козметич-
на кърпичка. 

Грижа за кожата през нощта

През нощта кожата ни си почива и активно се възстановява. След 18 ч хранителните вещества стават ак-
тивни и подпомагат изграждането на нови клетки и регенерацията на старите. Нощният крем допринася 
за възстановяването на кожата и естественото й обновление. Затова кремът трябва да съдържа храни-
телни вещества като еластин, колаген и различни витамини. Качественият нощен крем може да ускори 
процеса на делене и регенерация на клетките, като повишава притока на кръв и нивото на хидратация. 
Нощният крем трябва да се нанася върху цялостно почистена кожа с кръгови масажни движения. 

Грижа в три стъпкиМнението на експерта: „Огледалце, огледалце на стената…”, 
много от нас биха искали да говорят за красотата си по този 
начин. Но всички знаем, че нередовната или неправилната гри-
жа може да доведе до “пробойни” в епидермиса, а това, което 
следва, е загуба на вода, изсушаване на кожата и усещане на 
напрежение.  Активният начин на живот, консумацията на 
преработени храни и стимуланти лишават кожата ни от ан-
тиоксидантни витамини, а важни „минерали на младостта“ 
като мед и силиций намаляват. Ежедневният стрес, бързане, 
умора, заседнал начин на живот са причина кожата да не е тол-
кова добре снабдена с кислород; тя изглежда сивкава и уморена; 
става лесна мишена за агресори като например свободните 
радикали, които ускоряват нейното стареене. Повишава се 
податливостта към раздразнения, както и към алергични 
реакции, депигментация и тъмни кръгове под очите. Докато 
гореспоменатите ежедневни навици могат да бъдат проме-
нени, определено имаме по-малко влияние върху наследените 
характеристики на нашата кожа и хроничните заболявания 
на цивилизацията, които ни засягат.  Ключът към успеха – т.е. 
към младежки вид – е здравословният начин на живот, който 
включва правилно хранене – източник на витамини, минерали, 
фибри, есенциални мастни киселини; физическа активност – 
снабдяване на кожата и тялото с кислород; почивка – за въз-
становяване на кожата; както и правилната и индивидуално 
подбрана комплексна грижа за кожата, съобразена с настоящи-
те й потребности в зависимост от начина на живот, сезона, 
типа кожа и възрастта. Кожата е огледало на живота ни – за-
това се грижете за баланса на тялото и душата си всеки ден.“

Ева Шмай 
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10 пъти по-ефективно от традиционното 
почистване! 
Ръчното почистване на кожата премахва само по-големите 
замърсители. Частиците, които се натрупват в малките гънки и 
пори на кожата, не могат да бъдат напълно почистени. Систе-
мата ZEITGARD позволява цялостно почистване дори и на тези 
зони. Благодарение на комбинацията от специалните влакна на 
четката и почистващите продукти, които образуват мрежеста 
структура, замърсяванията могат да бъдат премахнати дори и 
от трудно достъпните места. По този начин кожата е 10 пъти 
по-добре почистена в сравнение с традиционното ръчно по-
чистване. Тя става видимо по-мека, свежа, добре поддържана 
и оптимално подготвена за следващата грижа. Така подхранва-
щите съставки могат по-лесно да проникнат в кожата и да раз-
гърнат пълното си действие. Освен това четката нежно стиму-
лира кожата, благодарение на което тя запазва еластичността и 
младежкия си, стегнат вид. Кожата придобива свеж, розов тен. 
Премахването на излишния себум и мъртвите клетки позволя-
ва регулиране на дейността на кожата. По този начин е възмож-
но да се намалят или дори избегнат несъвършенствата.

Цялостно и нежно почистване за всеки тип 
кожа 

ZEITGARD Cleansing Device е подходящ за хора от всички въз-
расти, за всеки тип кожа, за жени и мъже. Уредът не се пре-
поръчва само за деца и хора, страдащи от ясно изразени дер-
матологични проблеми. Ако имате съмнения е най-добре да 
се консултирате с дерматолог. По принцип ZEITGARD Cleansing 
Device е подходящ за всеки тип кожа (нормална, суха, мазна, 
комбинирана). За хората с чувствителна кожа препоръчваме 
нежната, по-мека четка с розови влакна, както и почистващият 
крем за чувствителна кожа. Ако няма изразена свръхчувстви-
телност, препоръчваме класическата четка със сини влакна за-
едно с почистващия гел, който допълнително освежава кожата.

Мъжете също могат да използват ZEITGARD. Мъжката кожа, по-
ради своите специфични особености (по-големи пори, повишено 
производство на себум), изисква по-интензивно почистване. По 
този начин се предотвратява и врастването на косми в кожата.

Има различни видове акне, които изискват различни форми на 

лечение, затова преди да ползвате уреда, препоръчваме да се 
консултирате с дерматолог. Основното правило е да не ползвате 
уреда за почистване в случай на „открито“ акне, защото инфек-
цията може да се разнесе по цялото лице. Ако акнето е отшумя-
ло, може да започнете с приложение 1-3 пъти седмично. 

ZEITGARD Cleansing Device не трябва да се ползва при наличие на 
следните симптоми:

- ако имате сезонно или трайно изразена кожна алергия или 
тежко слънчево изгаряне,

- ако имате малки и/или отворени ранички или приемате ле-
карства, които могат да причинят чувствителност на кожата 
(например антибиотици).

Регулиране на интензивността 
Благодарение на различните нива на скоростта, интензивност-
та на почистване може да бъде настроена спрямо нуждите на 
кожата. В началото е препоръчително да започнете от първото, 
най-ниското ниво. След като кожата свикне, скоростта може 
да бъде увеличена. Ниво 1 осигурява изключително нежно 
почистване, което се препоръчва в началото на приложението 
на уреда. Ниво 2 осигурява по-интензивно почистване. Ниво 
3 предлага най-добри резултати и е идеално за не толкова 
чувствителни зони от кожата и за изключително интензивно 
почистване.

Само 1 минута на ден за красота е 
достатъчно!
Сияйно чиста кожа само за една минута? С ZEITGARD това е 
възможно. Нека ритуалът за почистване на лицето стане част 
от ежедневната ви програма за грижа! Уредът и почистващите 
продукти ZEITGARD са така разработени, че да бъдат подходящи 
за ежедневно приложение. Все пак препоръчваме да наблюда-
вате кожата си както по време на употреба, така и след всяко 
почистване. В началото може да забележите отделни леки ре-
акции на кожата, които бързо отшумяват. Възможните реакции 
в началото са доказателство за ефективността. Почистването не 
е само задължение, то трябва да бъде и удоволствие! Такъв е и 
почистващият ритуал с ZEITGARD. Не притискайте много силно 
уреда към кожата, просто е важно главата на четката да бъде 

поставена директно върху кожната повърхност. Движете чет-
ката със спокойни кръгови движения, като я премествате по 
различни зони от кожата. 

Специална структура на четката
Влакната на четката имат заоблени краища и това осигурява 
изключително нежно почистване. Четката работи на принципа 
на осцилацията и цялостно почиства замърсяванията и остатъ-
ците от грим. Това почистване е много по-нежно и ефективно в 
сравнение с ротационните четки. Специално разработените за 
LR влакна на четката остават хигиенично чисти до 3 месеца бла-
годарение на антибактериалното действие на  MICROSILVER. 

Четката за чувствителна кожа, разпознаваема по розовия цвят, 
разполага с изключително фини влакна. По този начин се по-
стига много меко и приятно усещане върху кожата. Специална-
та структура на влакната осигурява ефективно почистване на 
кожата и оптимално премахване на естествените замърсители. 
Този тип четка е особено подходяща при леки замърсявания и 
при чувствителна кожа, която се отличава със склонност към 
зачервяване и има малки, фини пори. 

Класическата четка, разпознаваема по синия цвят, в сравнение 
с четката за чувствителна кожа разполага с малко по-здрави и 
дебели влакна.  С нея могат да се премахват значително по-се-
риозни замърсявания, като почистването е ефективно, но и 
нежно. Препоръчваме този тип четка за хора с нормална кожа, 
която не се раздразва при обичайното почистване и грижа.

Уникална концепция за хигиена с Microsilver
Активната съставка MICROSILVER BG™ действа като защитен 
щит: намалява бактериите и предотвратява размножаването 
им. Сребърните йони от вътрешността на влакната чрез мо-
лекулно движение достигат повърхността им. Върху влакната 
постоянно се поддържа антимикробиологичен „защитен щит“. 
Това означава най-висока хигиенична чистота! Не е нужно да 
се притеснявате какво може да се натрупа по четката. При нор-
мална употреба хигиеничната чистота е гарантирана за 3 месе-
ца. Трябва да имате предвид, че сребърните йони действат само 
на повърхността на влакната, така че четката трябва да се по-
чиства с вода от видимите замърсявания след всяка употреба. 
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Лесно приложение

Висококачествен 
дизайн

Модерна технология - осцилация
Високотехнологична четка с уникална 

концепция за хигиена с MicroSilver

Оптимално пригодени 
почистващи продукти

Подходящ за всеки 
тип кожа 

Почувствайте и вижте 
разликата с ZEITGARD 
Cleansing Device

10 пъти по-ефективно 
почистване

Дерматологично тестван
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Почистващите четки използват принципа 
на ротация или на осцилация. Повечето чет-
ки са ротационни, т.е. извършват кръгови 
движения. За разлика от тях осцилиращите 
четки вибрират, като се движат напред-на-
зад с висока скорост (няколко хиляди пъти 
в минута). Разликата за кожата е голяма, за-
щото тази честота позволява почистване на 
кожата без раздразване. Другата технология – 
ротация – натоварва кожата при движението 
само в една посока.

Интересен факт: 

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Колко често трябва да се сменя главата на 
четката?
Четката ZEITGARD може да се сравни с електрическата четка за 
зъби, с тази разлика, че в устната кухина се намират много по-
вече бактерии отколкото по кожата. Четката за зъби се подменя 
ежемесечно или най-много на всеки два месеца. Благодарение 
на уникалния слой от MICROSILVER BGTM върху влакната на чет-
ката ZEITGARD, главата може да се подменя на всеки 3 месеца 
(при положение, че четката се използва веднъж на ден). Ако 
използвате четката повече от един път на ден, трябва да я сме-
няте по-често. 

Как да използвам почистващите продукти? 
Нашите почистващи продукти ZEITGARD са специално пригоде-
ни и съвместими с четките. Вискозността, т.е. консистенцията 
им, е така разработена, че при отделните нива на мощността 
да не се получава нежелано потичане или напръскване. До-
казаният ефект от почистването с уреда е гарантиран само в 
комбинация с почистващите продуктите ZEITGARD. По принцип 
можете да ползвате други продукти (например Алое Вера или 
почистващия крем Nanogold), но не можем да гарантираме съ-
щите резултати.
Ако някой е свикнал да почиства лицето си само с вода, това 
по принцип може да се прави и с ZEITGARD Cleansing Device, но 
не е препоръчително в дългосрочен план. Кожата се нуждае от 
почистваща козметика, която цялостно премахва замърсява-
нията и грима.
Почистващ крем за чувствителна кожа (със светлорозов 
цвят): нежно почиства, овлажнява и успокоява кожата. Кремът 
с екстракт от памук е разработен специално за потребностите на 
деликатната чувствителна кожа. Кремообразната консистенция 
отпуска и успокоява кожата.
Почистващ гел за всеки тип кожа (със светлосин цвят): 
почиства интензивно и подхранва. Леко пенливият гел с неу-
трално pH прави кожата гладка и свежа. 
И двата продукта са достатъчни за 30 приложения (125 мл/ 1 
месец).

Почистването на лицето с ZEITGARD 
Cleansing Device като пилинг ли е?

Освен интензивното почистване с уреда ZEITGARD можете в за-
висимост от състоянието на кожата допълнително да ползвате 
пилинг, например веднъж седмично. ZEITGARD Cleansing Device 
отстранява грима, както и излишното количество себум и други 
замърсители. За премахване на вроговяванията обаче препо-
ръчваме да се ползва пилинг – например нежния пилинг за 
лице Алое Вера. Внимание: не използвайте пилинга Алое Вера 
с уреда!

Може ли с ZEITGARD Cleansing Device да се 
отстранява грим?
Разбира се. Така кожата получава дълбоко почистване и части-
ците по нея нежно се отстраняват. При много силен грим може-
те предварително да почистите кожата с козметична кърпичка, 
за да избегнете твърде силно оцветяване на четката. След по-
чистването кожата ви изглежда розова и свежа. Може да се на-
ложи да удължите приложението, защото програмираните 60 
секунди са ви твърде малко. Също така можете само за няколко 
секунди с четката да минете и по устните, като по този начин се 
отстраняват следите от силно червило. Но най-вече се концен-
трирайте върху назолабиалните бръчки. Ефектът от тренинга 
скоро ще се появи.
ВНИМАНИЕ: Избягвайте зоната на очите! Зоната около 
очите е твърде чувствителна и трябва да се почиства само 
ръчно с продукти, предназначени за тази цел. Препоръчваме 
ви лосионите за премахване на грим на Deluxe или Racine. Това, 
което обаче можете да направите, е да отделите няколко секун-
ди на областта отстрани на очите – там, където се образуват 
бръчки от смях, т.нар бръчки тип „пачи крак“. Тук отново се по-
лучава ефект от тренига, благодарение на който фините линии 
намаляват.

Какво да правя, ако кожата ми е зачервена и 
раздразнена след почистването с ZEITGARD?

Ако имате чувствителна кожа или не сте достатъчно информи-
рани, се консултирайте с дерматолог, който може да прецени 
най-добре вашия тип кожа и да ви даде информация за използ-
ването на почистващ уред. 

Могат да се наблюдават зачервявания и до голяма степен те 

са признак на стимулирано кръвооросяване. Ако след няколко 
дни се появят пъпчици, това се дължи на ефекта от почистване-
то. Времето за приложение в такъв случай трябва да се намали, 
докато видът на кожата се подобри и завърши възстановява-
нето. Преди да ползвате нов почистващ продукт върху лицето, 
трябва да го тествате върху кожата на предлакътницата. Някои 
почистващи продукти, включително тези с киселини, могат да 
раздразнят кожата, ако се ползват с четка за лице. Ако се появи 
раздразнение, дайте на кожата малко почивка с успокояващия 
концентрат Алое Вера и малко Алое Вера с прополис. На след-
ващия ден направете внимателен опит с четката. По принцип с 
ZEITGARD Cleansing Device не се наблюдава свръхраздразнение 
на кожата. Не използвайте уреда с механичен пилинг като ми-
кросферички или стрити миди.
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КОЖНИ ПРОБЛЕМИ Предимства на употребата на ZEITGARD

ПРОМЕНИ В ПИГМЕНТАЦИЯТА 
Цялостно почиства кожата от излишния себум и 
замърсявания. Предотвратява промените в пигментацията, 
прави тона на кожата по-равномерен.  

МАЗНА КОЖА Почиства и намалява излишното омазняване. Изключително 
подходящ за кожа, нуждаеща се от дълбоко почистване.  

РАЗШИРЕНИ ПОРИ Цялостно премахва замърсяванията и излишния себум от 
порите. По този начин те стават по-малко видими.  

ЧУВСТВИТЕЛНА КОЖА, 
СКЛОННА КЪМ ЗАЧЕРВЯВАНЕ Нежно почиства кожата, без да я раздразва. 

СРЕЩУ СТАРЕЕНЕ След почистване кожата е оптимално подготвена да 
абсорбира продуктите срещу стареене. 

Идеална подготовка за 
следващата грижа за кожата 

Мнението на експерта

Нашите дерматологични тестове показаха, че по-
чистването с ZEITGARD Cleansing Device е до 10 пъти 
по-ефективно от обичайното ръчно почистване на 
кожата. Това осигурява цялостно почистване в дъл-
бочина, без да изтощава кожата. Кожата не само е 
почистена, но при редовна употреба става по-стег-
ната.

Д-р Вернер Фос

Несъвършенствата са намалени 
благодарение на дълбокото 

почистване 

Кожата е по-стегната 
благодарение на масажната 

функция 

По-свеж тен благодарение на 
стимулираната микроцирку-

лация на кръвта

Само за 
1 минута на ден! 
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Включете ZEITGARD Cleansing 
Device, като задържите копчето 
за включване натиснато около 
3 секунди и изберете с още едно 
натискане желаното от вас ниво 
на мощност. Малките лампички 
ви показват, кое ниво на мощ-
ността сте избрали.  

През първите 14 дни започнете с ниво на 
мощността 1 и го увеличете едва когато ко-
жата свикне с тази форма на почистване.

Навлажнете лицето с малко вода. Влажната кожа се свързва 
по-бързо и приятно с текстурата и с четката. Напръскайте два 
пъти от подходящия почистващ продукт в средата на главата 
на четката. 

Заредили ли сте батерията на вашия 
уред ZEITGARD? Тогава можем да започ-
ваме!
ZEITGARD Cleansing Device служи за пълно по-
чистване на лицето, включително отстраня-
ване на грима. Тъй като уредът не е подходящ 
за чувствителната зона около очите, трябва 
да премахвате грима на очите отделно. 

При много силен грим можете предварително да почистите ко-
жата с козметична кърпичка, като по този начин предотвратя-
вате твърде силно оцветяване на почистващата четка.  

Сега вземете подходящата за вашия тип кожа 
глава на четката и я поставете на уреда, до-
като чуете „клик”. Тогава четката е стабилно 
поставена и е готова за стартиране.

Както и при четката за зъби, всеки член на 
семейството трябва да има своя собствена 
глава на четката.

Сега вземете вашия ZEITGARD и поставете 
главата на четката под течаща вода за крат-
ко. Причината: влакната стават по-меки и 
по този начин поемат по-добре почиства-
щия крем/гел. Изтръскайте внимателно 
излишната вода, за да не потече по ръката 
ви, докато ползвате уреда. 

Сега започнете с леки кръгови движения и малък натиск върху едната буза до брадичката. За всяка от зоните 
на лицето имате по 20 секунди за почистване с ZEITGARD, за което разбирате чрез импулс на уреда и звуков 
сигнал. След това преминете на другата буза и почистете отново до брадичката за още 20 секунди. Имате още 
20 секунди за челото и носа.  

Никога не минавайте с четката върху очите. Дори и затворени, те са изключи-
телно чувствителен орган.Съвет: можете за няколко секунди да задържите чет-
ката върху страничната част на лицето около зоната на очите, където се обра-
зуват т.нар. бръчки „пачи крак“. Ефектът на тренинга скоро ще бъде намаляване 
на фините линии.

1

2

3

4 5

6

Вашият почистващ ритуал с ZEITGARD стъпка по стъпка
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Насладете се на новия си 
ритуал за почистване на 
лицето! Затворете очи и се 
отпуснете. Минете с кръ-
гови движения нежно по 
линиите и бръчиците, на-
пример отстрани на очите 

в посока линията на косата, над устните и назолабиални-
те бръчки. Струва си! Ефектът от тренинга скоро ще бъде 
видим. Първоначално се ограничавайте във времето за 
ползване на уреда. На човек просто не му се иска да спира 
точно в началото, защото е толкова приятно. Но по-малко-
то е повече, когато е редовно. Препоръчваме ви да спаз-
вате едноминутното почистване за минимум 14 дни, за да 
свикне кожата ви с третирането с уреда. 

След това се погрижете за кожата си както обикновено и ще установите, че можете 
да дозирате вашия серум, крем или дори маска по-пестеливо. Кожата ви се нуждае 
от по-малко текстура и все пак способността й да поема продукта е повишена. Съ-
държащите се активни вещества могат да се разгърнат оптимално и така постепенно 
постигате осезаемо подобрение на кожата си. Чудесно е! 

Портфолиото на LR ви предлага много възможности за гри-
жата за кожата след почистване (например Nanogold, Serox, 
Beauty Diamonds, Aloe Vera, Powerlift или Platinum)

Веднага след използване на уреда почистете четката с вода и нежен измиващ лосион. 
Така дори оцветяванията се премахват почти без остатък.

7

8

Сега оставете ZEITGARD Cleansing Device настрана и отстранете с ръка или кърпичка и 
обилно количество вода остатъците от продукта от третираните зони. Не е ли удиви-
телно, че след почистването не се усеща напрежение и кожата ви е кадифенонежна? 
Това е и разликата между ръчното и почистването с уред. Кожата е стимулирана, по-
добре кръвоснабдена и сама изгражда депа с влага. Това се вижда и усеща. Чувства-
те кожата си така, сякаш сте нанесли добър крем.  

Разгледайте кърпата си след подсушаване на лицето. Тя 
остава чиста. Няма следа от типичните остатъци след по-
чистването на лицето.

Правилното използване може да видите и в нашето видео за 
приложението на ZEITGARD Cleansing Device. То е на разпо-
ложение в Download раздела на вътрешната страница на LR.

9

10

11

Важно: четката трябва да бъде поставена на поставката без защитната капачка. Оставете я 
да изсъхне на въздух. Защитната капачка е предназначена за ползване при пътуване. 

Когато сте готови с лицето, отделете още една минута и на 
шията и деколтето. Уредът може да се ползва чудесно и за 
горната част на ръцете или доста често сухите лакти. 
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Подходяща грижа за всеки тип кожа 

Когато кожата е млада, тя е красива, свежа и деликатна, без излишен блясък, пъпки и замър-
сявания. В периода на зрялост обаче тя е недостатъчно подхранена и хидратирана, напрегната 
е, лющи се и, без подходящата грижа, се раздразнява. Реагира чувствително на студ, вятър и 
влага;  мастните жлези не осигуряват достатъчно гъвкавост. Сухата кожа се уврежда от сауната, 
плуването в хлорирана вода, тониците, съдържащи алкохол, консумацията на алкохол, интен-
зивното слънчево лъчение, изкуственото отопление, климатичните инсталации, лаксативите и 
диуретичните чайове, които извличат минерали от организма.

Подхранващ крем Racine 
(подхранващ крем с 

провитамин B5 и витамин E) 

Околоочен крем Racine Q10 (нежен 
крем, който енергизира кожата 

благодарение на съдържанието на 
коензим Q10, екстракт от морски 

водорасли, витамини E, C, A, масло 
от шея и UV филтър) 

Дневен крем Racine Q10 (подхранващ 
крем с екстракт от морски водорасли, 
коензим Q10, витамин E и UV филтър) 

Нощен крем Racine Q10 (подхранващ 
крем с екстракт от морски водорасли, 

коензим Q10, витамин E, жожоба и 
масло от шея) 

Основна грижа за сухата кожа
Сухата кожа се нуждае от ежедневна грижа, но прекаленото количество или погрешният избор на 
козметични продукти може повече да й навреди. За ежедневна грижа препоръчваме тоалетно 
мляко и след това тоник без съдържание на алкохол. Изборът на нощен крем е важен, тъй като 
той трябва да е богат на мазнини и хидратиращи вещества. Сутрин повтаряме почистването, като 
използваме тоник и нанасяме подхранващия дневен крем. Той трябва да съдържа UV филтър, 
защитаващ кожата от влиянието на слънчевата светлина, която предизвиква стареене.

Тоник и почистваща пяна Racine 
(без алкохол, за нежна грижа) 

Подхранващ крем Racine, масло за тяло Racine, тоник за лице Racine, по-
чистваща пяна Racine, околоочен крем Racine Q10, дневен крем Racine Q10, 
нощен крем Racine Q10, липозомен и колагенен серум, както и избрани про-
дукти Алое Вера и продукти против стареене.

Грижа, препоръчана от LR

СУХА КОЖА



Направете си собствен скраб за ръце: ма-
сажирайте маслото заедно със захар върху 
ръцете, отмийте, подсушете и нанесете крем 
за ръце Алое Вера.  
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Съвет 

Липозомен серум

Липозоми – малки липидни частици във форма-
та на кухи сферички. Могат да проникват между 
клетките в епидермиса, доставяйки хранителни и 
хидратиращи вещества. Липозомите овлажняват, 
изглаждат и транспортират вещества в междук-
летъчното пространство в роговия слой на кожа-
та, което помага за повишаване на хидратацията 
и регенерацията. В епидермиса се осъществява 
взаимодействие между липозомите и клетките. 
Еластинът е протеин, осигуряващ еластичност и 
стегнатост на кожата, той хидратира интензивно и 
тонизира. След достигане на 45-годишна възраст 
неговите нива спадат почти до нула и затова зряла-
та кожа трябва да бъде снабдена с него чрез козме-
тичните продукти. Благодарение на комбинацията 
на колаген и еластин в един продукт се постига 
много добър ефект в грижата за кожата.

Съдържа: липозоми, колаген, еластин.

Начин на употреба: Веднъж на ден, за предпо-
читане вечер след почистване и тонизиране на ко-
жата. Нанасяйте върху лицето, шията и деколтето. 
След това нанесете подходящия за типа кожа крем.  

Колагенен серум

Хидратира интензивно. Кожата става по-еластична и укрепена, изглежда отпочи-
нала, стегната, гладка и освежена. Предпазва от образуване на бръчки. Продук-
тът е без аромати и поддържа подходящата влажност на кожата в продължение 
на много часове. 

Съдържа: колаген – основен протеин на съединителната тъкан, който придава 
на кожата еластичност и стегнатост; поддържа горните слоеве на кожата и подхо-
дящата за нея хидратация.

Начин на употреба: Веднъж на ден след почистване и тонизиране на кожата, 
за предпочитане сутрин. Подходящо допълнение към грижата за сухата кожа. 
Препоръчваме използването на серума след 30-годишна възраст. Нанасяйте 
върху лицето, шията и деколтето. След това нанесете подходящия за типа кожа 
крем. Колагенният серум Racine има гелоподобна консистенция и е възможно да 
се абсорбира по-бавно, затова трябва да бъде нанасян с леко потупване на кожата.

Масло за тяло и лице: 
идеално за суха кожа 

Масажното масло балансира омазняването на ко-
жата и й придава кадифена мекота. Използвано 
като масажно масло, то витализира кожата. След 
употребата му кожата е гладка и подхранена. Съ-
държа екстракт от розмарин и арника, пшеничен 
зародиш, витамини А и Е. 

Начин на употреба: след къпане нанесете върху 
кожата и масажирайте. Редувайте употребата му с 
лосиона си за тяло. Може да се използва и вместо 
нощен крем. 
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Нормалната кожа се характеризира с леко разграничаване между т.нар. T-зона (чело и нос) и 
зоните около нея. Грижата за нея не е сложна. Нормалната кожа е естествено красива, гладка и 
еластична, с малки пори, правилни нива на омазняване и хидратация. С възрастта и под влияние 
на външни фактори обаче губи влагата и свежестта си и е склонна към образуване на мимически 
бръчки.

Основна грижа за нормалната кожа
Нормалната кожа изисква грижа, особено ако е изложена на външни фактори: слънце, вятър, 
студ или постоянен стрес. Вечер лицето трябва да се почиства с тоалетно мляко за отстраняване 
на грима и да се изплаква с топла вода. При необходимост се почиства с тоник с ниско съдържа-
ние на алкохол и задължително се нанася интензивно хидратиращ нощен крем. Сутрин кожата 
се освежава с топла вода, евентуално се обтрива с тоник. След това се нанася лек, не много богат 
дневен крем с високо съдържание на хидратиращи вещества. 

Хидратиращ крем Racine, лек крем-гел Racine, тоник и почистваща пяна Racine, 
околоочен крем Racine Q10, дневен крем Racine Q10, нощен крем Racine Q10, както и 
избрани продукти Алое Вера и продукти против стареене.

Грижа, препоръчана от LR:

Хидратиращ крем Racine (подхранващ 
крем с провитамин B5 и витамин E) Лек крем-гел Racine (хидратира и 

балансира вида на кожата) 
Тоник и почистваща пяна Racine (без 

алкохол, за нежна грижа) 

НОРМАЛНА КОЖА
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Пилинг Алое Вера (с бамбук, гел-
консистенцията нежно почиства 

кожата и премахва мъртвите клетки)

Мазната кожа изисква особено внимателна грижа. Този тип кожа се характеризира с неравномер-
ности, разширени пори, лъскавина и склонност към несъвършенства. Поддържането на мазната 
кожа в добро състояние не е лесно. Въпреки че е относително устойчива и остава без бръчки за 
дълго време, има склонност към замърсяване. След достигане на 20-годишна възраст нивото на 
омазняване се нормализира и често кожата се променя в комбиниран тип, при който следи от мазна 
кожа са видими най-вече в Т-зоната. Грижата за комбинираната кожа обаче трябва да е по-всеоб-
хватна, за да могат да се посрещнат различните й потребности.

Основна грижа за мазна и комбинирана кожа 
При мазната кожа, ключът към успеха е цялостното почистване. Себумът е идеална среда за 
живот на бактерии, които могат да причинят възпаления и несъвършенства. Вечер почиствайте 
кожата с измиващ гел, обтривайте с тоник и нанасяйте нощен крем с минимално съдържание на 
мазнини (при много мазна кожа нанасяйте малко хидратиращ крем само около очите и по шия-
та). Веднъж или два пъти седмично използвайте пилинг и след това нанасяйте лек хидратиращ 
крем. Комбинираната кожа трябва да се третираме подобно като мазната, като за външните зони 
от лицето се използват продукти, предназначени за нормална кожа.

Почистваща пяна Racine, лек крем-гел Racine, измиващ 
крем Microsilver Plus, крем за лице Microsilver Plus, 
хидратиращ гел-крем Алое Вера, пилинг за лице Алое Вера.

Грижа, препоръчана от LR 

Почистваща пяна Racine (без алкохол, 
за нежна грижа) 

Измиващ крем Microsilver Plus 
(със салицилова киселина, чистото 
сребро действа антибактериално) 

Крем за лице Microsilver Plus 
(намалява замърсяванията 

по кожата независимо от 
възрастта) 

Хидратиращ гел-крем Алое 
Вера (нежен крем с гел Алое 
Вера интензивно хидратира 

лицето и тялото) 

Нежен тоник за лице без 
алкохол (освежава кожата 

след почистването и премахва 
евентуални остатъци от грима)

МАЗНА И КОМБИНИРАНА КОЖА
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Грижа за проблемна кожа с Microsilver 
– чисто сребро за чиста кожа
Благодарение на антибактериалното си действие Microsilver е идеален за кожа със замърсени 
пори. Използвайки измиващия крем Microsilver Plus ежедневно сутрин и вечер, вие нежно и ця-
лостно почиствате порите (салициловата киселина отваря порите). След това нанесете крема за 
лице Microsilver Plus, който предотвратява образуването на замърсявания и подхранва кожата 
без добавени мазни съставки. Освен това кремът съдържа и Дефензил с успокояващо действие. 
Повече за действието на Microsilver може да откриете на стр. 50.

Предложението на LR за изключително 
чувствителна кожа  

Защо не трябва да изстисквате черните точки?
Характерните точици по носа и бузите са толкова дразнещи, че е трудно да се въздържим да не 
се отървем от тях. Това обаче не е добра идея. Първо, по този начин много по-лесно се появяват 
раздразнения, а при твърде силен натиск могат да се причинят малки синини. Второ, разширени-
те пори отново ще се запълнят със себум. Категорично по-добрият начин за борба с черните точки 
е ежедневното цялостно почистване. 

Кожа, чувствителна към студ и слънце
Зимата и лятото са много изтощаващи за кожата. Особено опасни са внезапните промени на времето, които водят до силно изсу-
шаване на кожата. Резултатът е напрегната, раздразнена и зачервена кожа. Добре е да се подготвите за такива ситуации предва-
рително, например като използвате по-мазни кремове. Гримът също е от полза – не само защото изглежда красиво, но и защото 
изпълнява важни защитни функции. Особено чувствителни през това време са устните. Ето защо си струва винаги да имате качест-
вен балсам за устни. 

Алергична кожа
Говорим за алергия, когато имунната система проявява прекомерна защитна реакция към вещество, което само по себе си е на-
пълно безвредно. Алергичната реакция не настъпва веднага след нанасяне на продукта, но винаги след известен период от време 

– след няколко часа или дни. Алергичният обрив винаги сърби; зачервявания и подуване се появяват не само там, където е била 
нанесена субстанцията, но на практика по цялото тяло. Ако смятате, че причината за алергична реакция е козметичен продукт, 
трябва да спрете използването на всички козметични продукти за няколко дни. След този период може да ги ползвате отново. 
Първо ползвайте само един продукт, след няколко дни – друг, след това друг и т.н. По този начин може да определите към кой 
продукт кожата реагира необичайно. По принцип всяко вещество може да бъде алерген. И все пак нашите продукти, за разлика 
от тези, които се предлагат в дрогериите и козметичните магазини, могат да бъдат избрани от клиентите с помощта на техния LR 
сътрудник в зависимост от потребностите им. 

СЪДЪРЖА 40%
АЛОЕ ВЕРА И ПОДХРАНВА-

ЩИ НАТУРАЛНИ МАСЛА:
РИЦИНОВО МАСЛО, 

ЖОЖОБА, 
БАБАСУ И ВОСЪК ОТ 

КАНДЕЛИЛА
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Грижа за кожата с Алое Вера

Алое Вера Тоалетно мляко  
50% Алое Вера

Нежно почиства и поддържа естествените нива на хидратация. 
Съдържа: 50% Алое Вера, биоекстракт от жасмин.

Начин на употреба: Нанесете върху влажно лице, масажирайте 
нежно и отмийте с обилно количество вода. Избягвайте зоната 
около очите.

Алое Вера Пилинг за 
лице  
50% Алое Вера

Нежно ексфолиращ гел на база на Алое 
Вера с частици бамбук. Премахва мъртва-
та кожа и подобрява вида.

Начин на употреба: Нанесете пилинга 
върху навлажнено лице с кръгови дви-
жения, като избягвате зоната около очите. 
Изплакнете обилно с вода. След това нане-
сете дневния крем. Използвайте 2-3 пъти 
седмично.

Алое Вера Тоник за 
лице  
50% Алое Вера

Нежен тоник за лице без съдържание 
на алкохол. Освежава кожата след по-
чистването и премахва евентуални оста-
тъци от грима.

Съдържа: 50% Алое Вера, биоекстракт от 
жасмин, пантенол.

Начин на употреба: Навлажнете паму-
чен тампон с тоника и нежно обтрийте ли-
цето, като избягвате зоната около очите.
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Алое Вера Дневен крем  
50% Алое Вера

Лек крем с деликатен аромат, съдържа биоекстракт от 
киви и хидратира интензивно. Идеална основа за грим.   

Начин на употреба: Нанасяйте сутрин върху почисте-
но лице с нежни масажни движения. 

Алое Вера Нощен крем 
50% Алое Вера

Нежна и богата нощна грижа. Помага за постигане на 
еластична и жизнена кожа. Съдържа биоекстракт от 
маслина, благодарение на който подпомага регенера-
цията на кожата по време на сън. 

Начин на употреба: Нанасяйте вечер върху почистена 
кожа.

Алое Вера Околоочен крем  
50% Алое Вера

Лека и нежна текстура и ефективен резултат. Биоекстрактът от 
магнолия оказва положително влияние върху производството на 
колаген в кожата, а Haloxyl® прави деликатната зона около очите 
да изглежда свежа. Намалява фините бръчици, причинени от су-
хота на кожата. Създава приятен охлаждащ ефект.

Начин на употреба: Нанасяйте сутрин и вечер в областта около 
очите с нежни потупващи движения. Може да се използва и като 
маска. Просто нанесете по-плътен слой върху кожата и оставете 
за 20 минути. След това отмийте. Може да се използва и през 
деня върху грим, за да освежите кожата. 

Съвет 

Кожата около очите изисква специал-
на грижа, тъй като е по-чувствителна 
от другите части на лицето. Тя е много 
тънка, почти липсва мастна тъкан и ста-
рее по-бързо. Съединителната тъкан е с 
ниска плътност, което я прави по-елас-
тична, но същевременно по-малко 

устойчива на външни фактори. Никога 
не забравяйте да почистите изцяло и 
нежно грима на очите и лицето – никога 
не си лягайте да спите с грим. Нанасяй-
те продуктите за очи много внимател-
но, без да разтягате кожата. 
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Алое Вера Нежен крем 
35% Алое Вера 

Нежният крем с гел Алое Вера интензивно хидратира кожата на лицето и тялото. 
Подпомага естествената защитна бариера на кожата и я прави гладка и нежна. По-
пива бързо, без да оставя мазен слой. Съдържа 35% Алое Вера и масло от гроздово 
семе. Идеален е за ежедневна грижа за лицето и тялото.  

Начин на употреба: Нанасяйте сутрин и вечер върху почистена кожа.

Алое Вера Маска за лице 
50% Алое Вера

Освежава, подхранва и хитратира, оставя кожата свежа и 
сияйна. Съдържа 50% Алое Вера, биоекстракт от маслини, 
оризово масло, пшеничен протеин и алантоин. 

Начин на употреба: Нанесете нежно върху почистена 
кожа, като избягвате зоната около очите. Оставете маската 
напълно да попие.  

Алое Вера Хидратираща маска 
за лице 
50% Алое Вера
Кремообразна и интензивно хидратираща маска с хиа-
луронова киселина, масла от шея и маслини. Съдържа 
50% Алое Вера и биоекстракт от дива роза. Овлажнява 
и успокоява кожата, давайки й усещане за свежест и 
релакс.

Начин на употреба: Нанесете обилно ко-
личество върху лицето и след около 10-15 
минути отмийте нежно с топла вода.

Алое Вера Хидратиращ гел-крем 
50% Алое Вера

Лека и интензивно хидратираща текстура, която съдържа 50% Алое Вера и екс-
тракт от водна лилия.

Начин на употреба: Нанасяйте сутрин и вечер върху почистено лице. Идеален и 
като основа за грим. 

КУЛТОВ 
ПРОДУКТ

ПРЕПОРЪЧ-
ВАМЕ НА 

ВСЕКИ

Охлаждащ ефект

Незабавен прилив на 
свежест

Максимална 
хидратация

Идеален особено 
през лятото

Подходящ за 
жени и мъже
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BEAUTY DIAMONDS: луксозна грижа за кожата след 40-годишна възраст

POWER LIFT: прилив на енергия за вашата кожа – за жени и мъже след 20-годишна възраст 

NANOGOLD & SILK: срещу преждевременно стареене на кожата след 30-годишна възраст

SEROX by LR: срещу фините линии на лицето след 35-годишна възраст

20+

30+

35+

40+

Грижа против стареене

Нашият житейски опит и всичко, през което сме преминали, 
се записва в паметта ни като в книга. За съжаление всяка го-
дина живот се изписва и на лицата ни. Бръчките са резултат 
от дните, прекарани на слънце, безсънните нощи, нездраво-

ВАШАТА ВЪЗРАСТ:

Запознайте се с продуктите на LR, които действат срещу признаците на стареене на кожата.

словната храна и все по-често съпътстващия ни стрес. Никой 
от нас не може да ги избегне. За щастие можем ефективно да 
се борим с тях и ако разчитаме на висококачествена грижа, 
можем просто да изглеждаме по-млади. Качествените кре-

мове могат видимо да подобрят външния слой на кожата и 
да я предпазят дългосрочно от вредните влияния на околната 
среда. Те помагат за забавяне на процеса на стареене и за на-
маляване на бръчките.
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20+
PowerLift

PowerLift бързо придава жизненост на уморената кожа. Това е 
лек крем, предназначен за хора на всяка възраст, чиято кожа 
изглежда уморена и изтощена. Препоръчваме го специално за 
жени и мъже между 20 и 40 години – т.е. на хора, които не же-
лаят системно да използват определена серия скъпи продукти, 
но могат да си позволят един иновативен продукт с особено 
висока ефективност. 

Леката кремообразна емулсия с хиалуронова киселина, 
Reductine®, витамини A, E и лецитин, както и натурални есенци-
ални мастни киселини (липиди), екстракт от водорасли и ком-
бинация от растителни екстракти действа като инжекция, която 
бързо подобрява състоянието на кожата.

Reductine® са протеини, извлечени от овес, които имат двойно 
действие: първо, образуват слой върху кожата, който видимо 
изглажда линиите и фините бръчки, и второ, регулират нивото 
на хидратация в кожата. 

Хиалуроновата киселина е мощна съставка, която абсорбира 
влагата като гъба, изпъва бръчките и подпомага колагеновите 
и еластиновите влакна. 

Lipodermol с витамини A, E и лецитин подпомага anti-aging 
ефекта, като реактивира естествените процеси на регенерация 
на кожата.

Идеална подготовка са козме-
тичните продукти Алое Вера. 
За да подпомогнете действието 
на крема PowerLift, използвай-
те маската за лице Алое Вера. 
След няколко минути кожата 
абсорбира маската. Тогава на-
несете крема PowerLift.

Съвет 

РЕЧНИК НА ИЗБРАНИ АКТИВНИ СЪСТАВКИ 
НА POWERLIFT 

липиди

екстракт  
от червено грозде 

кестен

морски водорасли  
 (екстракт от кафяви водорасли)

японско гинко 

бръшлян

соя

цветове от арника

зелен чай

овес

цветове от  
хамамелис

Lipodermol с витамини 
A, E и лецитин

масло от шея

хиалуронова 
киселина
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Nanogold дневен крем за 
нормална и суха кожа 

Поглъщане на UVA и защита. Високоефективен дневен крем 
с иновативна, изключителна система от съставки. Комплексът 
Nanogold & Silk осигурява дълготрайна защита за кожата през 
деня срещу действието на UVA лъчите, които са част от днев-
ната светлина. До голяма степен те са причина за стареенето на 
кожата в следствие на светлината, т.нар. фотостареене. Тази за-
щитна функция се подпомага от Uvinul A Plus® и Aglycal®. Uvinul 
A Plus® действа като външен защитен щит и първа бариера за 
UVA лъчите. Aglycal®, от друга страна, спира образуването на 
свободни радикали.
Основни съставки: наночастици злато, копринени протеини.

Допълнителни съставки: Uvinul A Plus®, Aglycal®, TIMP-Peptiden®.
Начин на употреба: Нанасяйте ежедневно сутрин. Идеален като 
основа за грим.
  

30+
Nanogold

Златото и коприната в Nanogold могат да предотвратят прежде-
временното стареене на кожата, предизвикано от слънчевата 
светлина, и същевременно осигуряват нежна грижа. Чистото 
злато и коприна в наноразмери са оптимална защита срещу 
стареенето, причинено от светлината. Комплексът от съставки 
на Nanogold & Silk може ефективно да поглъща UVA лъчите и да 
намали вредите от тях. Наночастици злато и копринени проте-
ини осигуряват на кожата защита срещу UVA лъчението, което 
до голяма степен е причина за преждевременно образуване на 
бръчки. Всеки ден кожата ни е изложена на дневна светлина, 
което може да доведе до формиране на видими следи от ранно 
стареене. Коприната подпомага синтеза на ендогенен колаген и 
по този начин кожата остава млада и еластична. Допълнителни 
съставки завършват тази серия от продукти за перфектна защи-
та на кожата. 

Фотостареенето е процес, при който:

UVA лъчите могат свободно да достигат до слоевете на епидер-
миса и дермата. Тогава веществата, които изграждат „скелето“ 
на кожата, биват увредени. В резултат възникват свободни 
радикали. Свободните радикали увреждат структурата на ко-
лагена, появяват се нарушения в нея и по този начин под въз-
действие на светлината се образуват бръчки (фотостареене). 

Този процес е показан на изображенията, които представят въз-
действието на UVA лъчите при подходяща защита (Фиг. 1) и без 
използване на защита за кожата (Фиг.2).

Фиг. 1 Фиг. 2

бръчка, образувана от действието 
на светлината

UVA лъчение UVA лъчение

Топлинна 
радиация

Рогов слой

1. бариера: 
Uvinul A + 
(дневен крем)

2. бариера: 
кристалната 
структура на 
Nanogold + Silk 

Епидермис 

Свободни 
радикали
Увредена структура 
на колагена

Дерма
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Думи от експерта на LR: 
Кое е специалното при нанозлатото и коприната?

За първи път използваме злато и коприна под фор-
мата на наночастици като съставки, с които се 
постига изненадваща ефективност на продукта в 
дълбоките слоеве на кожата. Биологичното свърз-
ване на златото и коприната е единственото 
способно да поглъща почти 100% от вредните UVA 
лъчи, съдържащи се в дневната светлина. Това пре-
дотвратява стареенето на кожата, причинено 
от естествената светлина, наречено още фотос-
тареене.

Защо UVA лъчите са толкова вредни?

Тези лъчи проникват в дълбоките слоеве на кожата, където достигат до съедини-
телната тъкан, която отговаря за еластичността и вида на кожата. Подобно 
на „постоянно бомбардиране“ тези лъчи увреждат колагеновите влакна. Съще-
временно се образуват т.нар. свободни радикали. Колагеновите влакна се разкъс-
ват и се слепват помежду си. В кожата се образуват втвърдявания и на повърх-
ността започват да се появяват бръчки. 

Как действат нанозлатото и коприната?

Първо, те блокират UV лъчите; второ, помагат за възстановяване на естест-
вения колаген в кожата. Заедно златото и коприната поглъщат UVA лъчите и 
улавят свободните радикали. Освен това коприната активира производство-
то на собствен за кожата колаген. 

Nanogold нощен крем за нормална и 
суха кожа 

Реконструиране благодарение на съдържанието на колаген, защита и 
възстановяване. Богат нощен крем с изключителен комплекс от активни 
съставки. Комплексът Nanogold & Silk регенерира кожата през нощта и 
подпомага изграждането на ендогенен колаген. Тази функция се подпо-
мага от активната съставка SYN®COLL, която възстановява първоначал-
ната еластичност и гъвкавост на кожата.

Основни съставки: наночастици злато, копринени протеини.  
Допълнителни съставки: SYN®COLL, TIMP-Peptiden®.
Начин на употреба: Нанасяйте ежедневно вечер.

Почистващ крем и тоник за лице

Нежно почистване и подготовка за следващата стъпка от грижата. Основни 
съставки: наночастици злато, копринени протеини (тоник). Допълнителни със-
тавки: оризово масло (крем), пантенол (тоник). 

Начин на употреба на почистващия крем: Разпенете малко количество от 
крема с вода и почистете кожата с образувалата се пяна, след това изплакнете 
с топла вода. След почистване на лицето нанесете тоника, като може да използ-
вате памучен тампон или  върховете на пръстите.

Uvinul A Plus® е UVA филтър, който след нанасяне върху кожата я защитава срещу UVA лъчите и 
благодарение на това предотвратява преждевременното стареене на кожата.

Растителният Aglycal® поглъща свободните радикали.
SYN®-COLL** подпомага естествения синтез на колаген и помага за възстановяване на първона-
чалната еластичност и гъвкавост на кожата.

* BASF AG Trademark

** Made by PENTAPHARM Ltd.

РЕЧНИК НА ИЗБРАНИ АКТИВНИ СЪСТАВКИ НА NANOGOLD 
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35+
Serox

Serox осигурява грижа за взискателната кожа в областта на мимиче-
ските бръчки. Серията гарантира отлична грижа и гладкост на кожа-
та. Идеална е за жени на около 35-годишна възраст, които:

 » Забелязват мимически бръчки в областта на устата, очите и челото.
 » Търсят алтернатива на ботокса.
 » Използват услугите на козметични салони и искат да продължат 

професионалната грижа у дома.
 » Искат да имат гладка и стегната кожа.
 » Искат да намалят бръчките, образувани в следствие на суха кожа.
 » Искат да изглеждат свежи и сияйни.

Серумът за бърз резултат и кремът за интензивен резултат Serox си 
взаимодействат перфектно. Серумът има успокояващ ефект и отпус-
ка мускулите, а кремът оптически изглажда кожата.

Serox

Колагенови влакна

Структура на кожата

Мастни клетки

Мускули 

Кръвоносни съдове Нервни влакна

Рогов слой

Епидермис 

Дерма 

Подкожен 
слой
(субкутис)
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Четвъртият основен компонент на Serox by LR е биополимер от бадемови протеини. Той се натрупва в неравната 
повърхност на кожата, като създава тънък, но устойчив и еластичен слой, който изглажда контурите на лицето.

Увеличено сечение: нервни клетки

Увеличено сечение: колагенови влакна

Увеличено сечение: епидермис

Увеличено сечение: кожна повърхност

Нервна клетка          Синапс          

Argireline® е протеин, който обратимо блокира синапсите на нервните пътища в кожата. По този начин преда-
ването на стимули от нервните клетки към мускулите се прекъсва, което позволява на мускулите да се отпуснат 
и да отпочинат за няколко часа. От друга страна, силно отровният ботулинов токсин, който много хора си ин-
жектират подкожно, въпреки болката, която съпътства процедурата, причинява парализиращ ефект. Тестовете, 
проведени с активната съставка Argireline®, показват, че при 30-дневна редовна употреба е възможно мими-
ческите бръчки да станат с до 60% по-плитки.

Ameliox®

Ameliox® е липозомен комплекс, който подпомага действието на активната съставка Argireline®. Ameliox® се 
натрупва между спираловидните структури на колагеновите влакна и осигурява трайното правилно срещупо-
ложно положение на всички влакна. При дълготрайно механично натоварване (използваме някои лицеви 
мускули 400 пъти в секунда), може да стане така, че отделни колагенови влакна да се „сблъскат“ и да се за-
лепят едно за друго. Резултатът е образуването на твърди, нееластични структури на едно място, докато на 
друго липсва поддържащото действие на колагена. Това причинява образуване на линии и бръчки. Освен това 
Ameliox® ефективно улавя свободните радикали.

Hyaluronic Filling Spheres® е друг начин за борба с бръчките. Чрез кожата губим вода. Това е процес, който не 
забелязваме (освен при потене). Hyaluronic Filling Spheres представляват микрокапсули с изсушена чрез зам-
разяване хиалуронова киселина, които се абсорбират в кожата. Когато влязат в контакт с влага, те се издуват и 
запълват празното пространство под бръчките. Така линиите са изтласкани навън.

Колагенови влакна

Argireline®
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Ameliox® е вещество, което противодейства на мимиче-
ските бръчки и има отпускащо и хидратиращо действие.  
То облекчава сковаността на колагеновите влакна, за да 
изглежда лицето по-гладко.

Argireline® намалява дълбочината на мимическите 
бръчки, неутрализира микронапрежението в кожата, с 
което забавя формирането на фини линии.

Dynalift TM стяга кожата. Образува укрепващ слой, който 
незабавно и дълготрайно изглажда кожата.

Gatuline Expression® е идеален в грижата против бръч-
ки и стареене. Преди всичко намалява фините линии и 
мимическите бръчки на челото, около устата и очите. 
Ефектът е незабавно видим. Той намалява повърхността 
на бръчките, придавайки на кожата гладък и еластичен 
вид

Serox Серум за бърз резултат

Серумът за бърз резултат Serox снабдява кожата с изключителни съставки; 
в резултат тя става по-еластична и придобива здрав вид. Висококонцентри-
раният коктейл от активни съставки допринася за намаляване на мимиче-
ските бръчки. Argireline® намалява дълбочината на бръчките, причинени от 
свиването на лицевите мускули. Ameliox® укрепва и защитава колагеновите 
влакна на кожата.

Начин на употреба: Нанесете серума върху видимите мимически бръчки 
и нежно масажирайте.

Serox Крем за интензивен 
резултат

Незабавен ефект срещу бръчки благодаре-
ние на Hyaluronic Filling Spheres®. Иноватив-
ната комбинация от съставките Argireline® и 
Ameliox® след 30 дни употреба видимо нама-
лява мимическите бръчки.

Начин на употреба: След използване на 
серума нанесете крема за интензивен резултат 
върху кожата.

РЕЧНИК НА ИЗБРАНИ АКТИВНИ СЪСТАВКИ НА SEROX

Хиалуроновата киселина е естествен компонент на 
кожата, който се свързва с водата в епидермиса. С въз-
растта количеството на хиалуроновата киселина нама-
лява.

Hyaluronic Filling SpheresTM са микрокапсули с хиа-
луронова киселина, които се издуват в кожата и я запъл-
ват отвътре, постигайки ефект на незабавно изглаждане 
на бръчките.

Ronasphere LDP® представлява Light Diffusion & Soft 
Focus пигментни микрочастици, които разсейват светли-
ната и така правят кожата да изглежда красива. Озаря-
ването на кожата създава ефект за оптическо намалява-
не на бръчките.

SesaflashTM осигурява незабавен ефект на стягане и 
хидратация на кожата благодарение на сусамовите про-
теини.

35+
Грижа като в 
салон за красота
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Serox Грижа срещу бръчки 

Иновативен продукт за грижа против бръчки с незабавно 
действие. След използването му кожата веднага е по-гъвкава, 
фините бръчки са по-малко видими и контурът на лицето е 
изгладен. Незабавното действие и бързото приложение прави 
възможно използването на продукта, когато имате нужда от 
бърз лифтинг ефект.

Начин на употреба: Нанесете капка от продукта върху види-
мите бръчки и нежно го разнесете с помощта на масажния връх. 

Serox Професионални тампони за очи

Тампоните се състоят от чист колаген, който е най-важният ком-
понент на съединителната тъкан и отговаря за еластичността и 
стегнатостта на кожата. Този продукт осигурява бързо регене-
риране на областта около очите. Тампоните са идеални преди 
важни събития, когато искате да изглеждате перфектно.  

Начин на употреба: Навлажнете тампоните с течността в 
малкото отделение на опаковката (като стиснете опаковката, 
течността ще се влее в отделението с тампоните). Когато 
тампоните се напоят напълно, отворете опаковката. Поставете 
тампоните с гладката страна към кожата и изчакайте 15 минути.
kompletnie przesiąkną płynem, otworzyć opakowanie. Nałożyć 
płatki gładką stroną na skórze i pozostawić na 15 minut.

Магията на козметиката

 Ronasphere®

Gatuline 
Expression® 

Sesaflasch™ 
и хиалуро-
нова кисе-

лина 

Dynalift™

Argireline
Solution®
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40+
Beauty Diamonds

Beauty Diamonds е уникална грижа със специално подбрани 
съставки. Серията е разработена за жените от около 40-годиш-
на възраст със суха и взискателна кожа, които ценят луксозната 
грижа, грижат се за добрия си външен вид и искат да намалят 
бръчките и да повишат еластичността на кожата. Това е уни-
кална комбинация от съставки за грижа (като хексапептид) и 
най-модерни активни вещества на базата на диаманта, които 
забавят процеса на стареене на кожата. Съставките, базирани 
на диаманта, използвани в продуктите, заедно с иновативния 
синтетичен хексапептид противодействат на стареенето, неу-
трализират свободните радикали и защитават срещу негатив-
ните външни фактори. Те помагат да укрепване, намаляване на 
бръчките и изглаждане на кожата. 

Дневен крем

Иновативен дневен крем против бръчки с UV 
филтър. След използването му се активира 
синтезът на колаген и в резултат бръчките из-
глеждат по-изгладени. Ефективната и дълбоко 
хидратираща растителна съставка MatrixylTM 
осигурява идеална защита срещу свободните 
радикали, а благодарение на веществото Moist 
24TM кремът придава жизненост на кожата в 
продължение на много часове. 

Начин на употреба: Нанасяйте ежедневно 
сутрин върху лицето, шията и деколтето след 
почистване и тонизиране на кожата. 

Почистващо мляко

Богатата формула на база на комплекс от фруктови 
киселини нежно изглажда и почиства кожата. Иде-
ална подготовка за следващата грижа. Съдържа 
комплект от плодови киселини от сини боровинки, 
лайм и портокали с изглаждащ ефект.

Начин на употреба: Нанасяйте сутрин и вечер 
върху лицето, шията и деколтето и нежно масажи-
райте. След това изплакнете с хладка вода или от-
странете с влажен козметичен тампон.
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Тоник за лице

Натурални морски (Skin Tightener) и растителни съставки (Moist 24TM) за дълго-
трайна хидратация на кожата. Тя изглежда нежно изгладена и отпусната. Ако пре-
ди това  използвате почистващото мляко, кожата е идеално подготвена да поеме 
хранителните съставки. 

Начин на употреба: Напръскайте тоника върху козметичен тампон и нанесете 
върху лицето, шията и деколтето след използване на лосион за премахване на 
грим. За незабавно освежаване напръскайте от тоника върху лицето след нанася-
не на грим или дневен крем.

Нощен крем

Натурални масла в комбинация с ефективни и идентични с 
естествени за кожата вещества с действие против бръчки 
глезят кожата по време на сън. Благодарение на серами-
дите и фосфолипидите, съдържащи се в крема, кожата из-
глежда по-гладка, нежно повдигната и по-жизнена – прос-
то по-млада.

Начин на употреба: След почистване и тонизиране на 
кожата нанасяйте ежедневно вечер върху лицето, шията и 
деколтето и след това нежно масажирайте.

Околоочен крем

При редовна употреба активира синтеза на колаген и изглажда дели-
катната кожа около очите. Съдържащият се в крема Eyeliss комплекс 
предотвратява образуването на нови бръчки. Внимателно подбрани 
натурални морски и растителни вещества предпазват от образуване на 
торбички под очите.

Начин на употреба: Нежно нанесете в областта около очите. Използ-
вайте в зависимост от необходимостта 1-2 пъти на ден след почистване 
и тонизиране на кожата около очите.

БЕЗ 
АЛКОХОЛ 

ЦЕЛИ 
30 МЛ 
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Dermaxyl е с целенасочено действие против стареене срещу 
следите на времето: изглажда бръчките и възстановява естест-
вените защитни функции на кожата благодарение на комбина-
цията от серамиди и невротрансмитери, които имат важна роля 
в процесите на възстановяване на кожата. 

Lipodermol или липиден комплекс, включващ есенциални 
мастни киселини, фосфолипиди и витамин А. Изглажда кожата.

Skin Tightener (комплект от активни съставки от водорасли и 
пшенични протеини) за незабавен ефект за гладка, по-стегната 
кожа.  

Moist 24TM (екстракт от корените на тревата Imperata cylindric, 
растяща в Азия и Австралия) осигурява интензивно 24-часово 
овлажняване, подобрява хидратацията на кожата.

MatrixylTM (микроколаген) подобрява структурата на кожа-
та чрез стимулиране на синтеза на колаген. Намалява фините 
бръчки, овлажнява и изглажда.

Radicare® защитава кожата от въздействието на оксидантния 
стрес, подпомага защитните механизми на кожата, предпазва 
от образуването на свободни радикали.

Хексапептид – вещество със свойства против стареене, съ-
държащо екстракт от богати на хиалуронова киселина гъби. 
Предпазва от преждевременно стареене на кожата и подпо-
мага регенерацията на клетките. Освен това защитава зрялата 
кожа от вредните външни фактори и последиците от стреса. 

Questmix H (серамиди и фосфолипиди) подпомага и възстано-
вява естествената защитна бариера на кожата и така предпазва 
от загуба на влага. Серамидите са най-важният компонент на 
липидната бариера на кожата. Те изпълват междуклетъчните 
пространства в роговия слой. Това е тип мембрана, която освен 
че изпълнява функцията на защитна бариера, също регулира 
кохезията на роговите клетки. При сухата кожа липидната ба-
риера е увредена. 

Eyeliss (комбинация от три активни съставки) помага за укреп-
ване на кожата и подобрява еластичността й. Подобрява лимф-
ната циркулация, т.е. действа срещу подпухване и торбички 
около очите.

Lipodermol или комплекс от фитосерамиди, извлечени от 
слънчоглед. Защитава срещу загуба на влажност и възстановя-
ва естествената защитна бариера.

Bio-Bustyl обновява кожата отвътре. За стегната кожа на шия-
та, деколтето и бюста. 

Kigeline е екстракт от плодовете на кигелия (дърво, растящо 
в Западна Африка и Сенегал) и традиционно е много ценен от 
жените заради ефекта си да стяга и уголемява бюста. Помага 
за укрепване на кожата на шията и деколтето, предотвратява 
увисването на кожата.

РЕЧНИК НА ИЗБРАНИ АКТИВНИ СЪСТАВКИ НА BEAUTY DIAMONDS:

Научни изследвания потвържда-
ват, че съдържащите се в пулпата на 
кигелията флавоноиди и сапонини 
от фитостерол действат за стягане 
на кожата благодарение на свои-
те свойства, подобни на хормони. 
Наблюдаваните свойства на пулпата 
на плодовете на кигелията наподо-
бяват свойствата на естрогена и мо-
гат да помогнат за балансиране на 
структурата на зрялата кожа, да по-
добрят еластичността й и усещането 
за комфорт, да намалят образуване-
то на нови бръчки и дори да намалят 
съществуващите.

Интересен факт

По-красива, стегната и 
сияйна кожа 
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Крем за шията и деколтето

Укрепваща формула от съставки за грижа като MatrixylTM, BIO-Bustyl и Kigeline 
осигуряват лифтинг ефект. Ефикасен и нежен за кожата, лек и бързо попиващ. 
Фините бръчки изглеждат изгладени, кожата изглежда по-гладка и стегната.

Начин на употреба: Нанасяйте малко количество вър-
ху шията и деколтето ежедневно сутрин и вечер след 
почистване и тонизиране на кожата. Масажирайте нежно.

Богат интензивен крем

Прилив на енергия за взискателната, суха кожа. При всяко на-
насяне съставките на крема като Dermaxyl или липидният ком-
плекс Lipodermol осигуряват правилна грижа за кожата през 
деня и нощта.

Начин на употреба: Нанасяйте малко количество върху лице-
то ежедневно сутрин и вечер след почистване и тонизиране на 
кожата. Масажирайте нежно.

Интензивен серум

Серумът против бръчки незабавно подобрява цялостния вид на ко-
жата, като я прави по-отпочинала, свежа и сияйна. Комбинацията от 
натурални морски и растителни вещества Skin Tightener осигурява 
видим и осезаем ефект на повдигане и реконструиране. Включеният 
в състава Lipodermol поддържа правилната хидратация на кожата. 

Начин на употреба: Използвайте в зависимост от необходимостта 
1-2 пъти на ден след почистване на кожата. Нежно нанесете върху 
лицето и след това нанесе дневен, нощен или околоочен крем. 
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Пяна/Гел за бръснене

Лека, нежна и подхранваща пяна за бръснене за всеки тип кожа и гел за 
бръснене Алое Вера. За нежно и безупречно бръснене. 30% Алое Вера 
хидратира, а алантоинът възстановява кожата.

Начин на употреба: Вземете малко количество от пяната/гела, разпе-
нете и разнесете върху лицето.

Нежен балсам за след бръснене

Намалява дразненето след бръснене. Съдържа 50% Алое Вера и проти-
вовъзпалителен ARO комплект, който се състои от алантоин, пантенол и 
хидратиращи съставки; съдържа малко количество алкохол.

Начин на употреба: Нанесете върху лицето и шията след бръснене.

Лек анти-стрес крем

Подхранващ крем с 24-часово действие. Подходящ 
за всеки тип кожа. Съдържа 50% Алое Вера, хидра-
тира и успокоява дразненето. Съставките на крема 
като лецитин, витамин А и Е имат укрепващ ефект 

Грижа ЗА МЪЖЕ

Грижата за добър външен вид в днешно време вече не е запазена зона само за жените. 
За модерния мъж тя е също толкова важна. Съществена роля тук също играят средата, 
храненето и стресът. Кожата на мъжете е допълнително изложена на раздразнения, при-
чинени от бръсненето. При бръснене освен брадата кожата губи и външния липиден слой, 
който изпълнява защитна функция. Ако след бръснене мъжете не помислят за подходяща 
грижа, кожата е склонна бързо да се дехидратира, а малките ранички могат да доведат 
до инфекции. Употребата на висококачествени продукти, които укрепват, дезинфекцират и 
ускоряват възстановяването на кожата, също улеснява бръсненето. 

Серията за мъже Алое Вера успокоява раздразнената от бръсненето кожа и 
едновременно се грижи за нея. Предлагаме продукти за пълна грижа стъпка 
по стъпка. 

Алое Вера грижа за 
мъжа

за кожата, защитават от свободните радикали и ре-
генерират.

Начин на употреба: Нанесете върху лицето сутрин 
и ако е необходимо през деня.
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Platinum Крем  
против стареене

Овлажнява и освежава. Platinum Matrix-
em® стимулира изграждането на колаге-
нови влакна в кожата, като по този начин 
подобрява еластичността й; хиалуронова 
киселина, витамин E и глетчерна вода от 
Швейцарските Алпи хидратират кожата, 
докато MF1-Complex® (екстракт от кактус) 
образува успокояващ слой. 

Crodarom Green Coffee е концентриран екстракт от зелени, 
неферментирали зърна кафе. Действа стимулиращо, ревитали-
зиращо и енергизиращо.

Cytobiol Lumin-Eye® е комплекс от активни съставки под фор-
мата на органичен силиций, витамин B3 и екстракт от кора от 
ясен. Това е съединение с тройно действие срещу сенките под 
очите. 

Хиалуроновата киселина силно овлажнява кожата и създава 
защитен слой върху нея. 

Light Diffusion са разсейващи светлината пигменти, които оп-
тически намаляват бръчките. 

Lipobelle Glacier oA – глетчерна вода, затворена в липозоми, 
която гарантира 24-часов ефект на освежаване и защита от из-
сушаване на кожата. 

MF1-Complex е екстракт от кактус, който успокоява кожните 
раздразнения, хидратира и стяга.

Platinum Matrix-EM® – синтетичен пептид, който подобрява 
еластичността и хидратацията на кожата; намалява бръчките. 

Platinum by Marcus Schenkenberg предлага ефективни и лесни за употреба 
продукти -  изключителна и резултатна грижа за мъжката кожа.

Серия Platinum by 
Markus Schenkenberg

Platinum Експресен околоочен крем с охлаждащо 
действие

Овлажнява и освежава. Намалява подпухналостта и тъмните кръгове под очите: формулата с 
Cytobiol Lumin-Eye® е ефективна комбинация срещу подпухналост и тъмни кръгове под очите. 
Crodarom Green Coffee, екстракт от зърна от зелено кафе, действа стимулиращо и витализиращо 

– дава енергия на уморената кожа около очите. Намалява видимостта на фините бръчки, тъй като 
формулата на крема съдържа разсейващи светлината пигменти, които оптически намаляват бръч-
ките. 

РЕЧНИК НА АКТИВНИТЕ СЪСТАВКИ:
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ПАРФЮМИТЕ -  
вашият ароматен 
подпис

За парфюмите може много да се говори. Често ги наричат „евтини“, „луксозни“ или „мар-
кови“; но критериите за добро качество на парфюмите са много по-комплексни. Основ-
ният е концентрацията на етерични масла, съдържащи се в композицията. Ниското им 
съдържание често се маскира с атрактивен етикет или цена. Някои аромати са с качест-
вото на обикновена тоалетна вода и въпреки това се представят фалшиво като парфюми, 
заблуждавайки потребителя. Ароматът на подобен продукт е нетраен, а интензивността 
му – ниска и непостоянна. В резултат се наслаждаваме на случайно закупения флакон за 
по-кратко време, тъй като трябва да го нанасяме по-често. Нашите аромати съдържат го-
лямо количество етерични масла и за разлика от редица конкуренти са с истинско качество 
на парфюмна вода.

Качественият парфюм е като добър ресторант – избираме този, който има надеждни пре-
поръки. Ето защо най-доброто доказателство за качеството на нашите аромати са имената 
на световноизвестните звезди, които стоят зад много от парфюмите на LR. С марката LR 
бяха създадени оригинални аромати, композирани според индивидуалните предпочита-
ния на звезди като Брус Уилис, Кристина Ферейра и Каролина Куркова. Благодарение на 
работата на опитни парфюмеристи високите изисквания на световните топ знаменитости 
бяха уловени в елегантни флакони и са подходящи дори за червения килим.
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Най-подходящите места за нанасяне на парфюм са тези с най-добро кръвоснаб-
дяване: шията, деколтето, вътрешната страна на китката, задколянната ямка и 
вратът. Кожата в тези зони е по-топла, така ароматът може да се освободи опти-
мално. Току-що измитата, все още влажна коса също е идеална за нанасяне на 
аромат. Но с нищо не трябва да се прекалява и това важи и за парфюма – нана-
сяйте го веднъж, максимум два пъти на ден. 

Съвет

Как се композира един аромат?

Висококачественият аромат е като симфония. Ароматните 
композиции се състоят от три нотки: върхова, сърцева и 
базова, които се разгръщат една след друга, създавайки 
перфектна хармония:

Фаза 1 – Върхова нотка

Върховата нотка е началото на аромата, първото впечат-
ление, което усещаме веднага след нанасяне. Обикновено 
одобряваме или отхвърляме даден аромат незабавно. Във 
върховата нотка се използват най-летливите ароматни 
вещества. Когато тя почти се изпари, се развива сърцевата 
нотка.

Фаза 2 – Сърцева/средна/ нотка

Сърцевата нотка е основната част от парфюма (характерът 
на аромата) и се усеща много по-дълго от върховата нотка.

Фаза 3 – Базова/основна/ нотка

Базовата нотка е третата и последна фаза от аромата след 
върховата и сърцевата. Тя му придава дълбочина и трай-
ност, хармонира с останалите нотки и се усеща в продълже-
ние на много часове.

Внимавайте за хармонията на арома-
тите: парфюмите на LR се предлагат и 
в комплект с съответстващ душ-гел и 
лосион за тяло. По този начин допъл-
нително подсилвате ефекта на люби-
мия си парфюм.
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Мнението на експерта

КАКВО Е ПАРФЮМНИЯТ ГАРДЕРОБ?

Неделна разходка в парка, среща с важен клиент, спокоен ден на работа в 
офиса, напрегнати преговори, интервю, голям гала спектакъл в операта 

– всяка от тези ситуации изисква подходящо облекло. Съвсем естествено 
избираме различен стил за всеки повод, сменяме дрехите, избираме аксе-
соари, правим грим. Парфюмният гардероб е концепция, която означава, 
че за всеки повод избираме различен парфюм, така че да хармонира на ви-
зията ни. Когато разполагаме с няколко аромата в гардероба си, имаме 
възможност по всяко време да създадем съгласуван стайлинг, да изразим 
нашата индивидуалност и да подчертаем характера си.

Ароматът притежава огромна сила – той е средство за съблазняване и 
дори манипулиране. Правилно използван, той може да ни подмлади, да ни 
направи по-стройни, да добави сериозност, да махне години от възрастта 
ни, да възпламени сетивата. Според проучвания 70% от спомените, които 
мозъкът запаметява, са свързани с миризма. Благодарение на добре под-
брания парфюм можем да направим уникално впечатление и да не позво-
лим да ни забравят.

Минималният набор аромати в парфюмния гардероб се състои от чети-
ри различни типа парфюми: неофициален, бизнес, за голям повод и за вечер 
за двама. Пълният парфюмен гардероб е завършен от авангарден парфюм, 
когато искате да се откроявате от тълпата, и аромати за „специални 
задачи“ – те са чудесни за напрегнати бизнес преговори, тъй като добавят 
увереност. Създаването на парфюмен гардероб е вълнуващо пътуване в 
света на ароматите, както и в собствения ни свят. Силно ви препоръчвам 
да разпространите тази идея и ви пожелавам много невероятни моменти 
с парфюмите!

Експерт
по ароматите 

Марта Сиембаб 

 » Независим експерт, който споделя обширните си 
знания, свързани с обонятелните сетива 

 » Обучава професионалисти от парфюмерийната 
индустрия, сътрудничи си с „носове“ – хората, които 
създават парфюми 



99

ПОВОД ЗА ВСЕКИ ДЕН ЗА ОФИСА ЗА ГОЛЯМ ПОВОД ЗА ВЕЧЕР ЗА ДВАМА АВАНГАРДЕН БИЗНЕС

ХАРАКТЕРИСТИКИ сочни плодове: пъпеш, 
ябълка, слива; свежи 
цветя: момина сълза, 

водна лилия

цитруси, деликатни 
цветя: роза, теменужка, 

ирис

мускус, амбър, 
ориенталски подправки: 

канела, кардамон

жасмин, мускус, 
сладки аромати: 

ванилия, карамел

КОМБИНИРАЙТЕ ДВА 
АРОМАТА! Разчупете 
свежите нотки с по-

тежки, по-изразителни.

Класически цветя: 
портокалови цветове, 

дървесни нотки на 
пачули, кедър 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
НА LR 

HEART AND SOUL BEAUTY QUEEN HAWAII HAREM PSEUDONYM + VALENCIA FEMME NOBLESSE

ПОВОД ЗА ВСЕКИ ДЕН ЗА ОФИСА ЗА ГОЛЯМ ПОВОД ЗА ВЕЧЕР ЗА ДВАМА АВАНГАРДЕН БИЗНЕС

ХАРАКТЕРИСТИКИ цитруси, водни нотки, 
морски нотки

цитруси, джинджифил, 
кардамон, елегантни 

дървесни нотки и 
мускус

топли дървесни нотки: 
сандалово дърво; 

ориенталски подправки: 
канела, кардамон

пикантни подправки: 
пипер;

сладки аромати: 
шоколад, ванилия

КОМБИНИРАЙТЕ ДВА 
АРОМАТА! Разчупете 
свежите нотки с по-

сладки.

кожа, уд, тютюн

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
НА LR

NIAGARA JUST SPORT BRUCE WILLIS METROPOLITAN MAN JUNGLE MAN + SINGAPORE
BRUCE WILLIS PERSONAL 

EDITION

За нея

За него
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Знаете ли, че…? 

Някои факти за парфюмите, които ще ви 
изненадат:

1. Лекото напръскване на вътрешната подплата на дрехата или 
вътрешността на чантата вместо върху кожата е хитра възмож-
ност да носите наситени аромати и на работа. Така те ще ухаят 
по-нежно и дискретно.

2. Кафето не прочиства обонянието, а го уморява. Когато тест-
вате аромати, не се съгласявайте да помиришете кафе. Изпроб-
вайте максимум четири аромата и след това си починете.

3. Най-големият враг на парфюма е светлината. Проверете дали 
шкафът или рафтът, където държите парфюма през по-голя-
мата част от деня, не е изложен на пряка слънчева светлина от 
прозореца.

4. Парфюмите трябва да се съхраняват на тъмно, сухо и хладно 
място. Променливата влажност и температура в банята могат 
да развалят парфюма за няколко седмици. 

5. Не разтърквайте парфюма след нанасяне. Освен че раздраз-
вате кожата, така ще ускорите и изпаряването му, като съкрати-
те впечатлението на първата нотка.

6. Не използвайте парфюм зад ухото. Там има много себум и 
отделяна от кожата млечна киселина. 

7. Парфюмите винаги трябва да се изпробват по два пъти – пър-
во върху хартиен тестер и след това на кожата. Парфюмеристите 
днес композират парфюми по такъв начин, че миришат добре 
върху хартия, но в крайна сметка ще ги носим на тялото си.

8. Разделението на мъжки и дамски парфюми е сравнително 
нова концепция. Векове наред жените и мъжете са ухаели ед-
накво. В арабските страни е така и до днес!

9. Кожата по вътрешната страна на тялото има непостоянно pH и 
може да фалшифицира аромата на парфюма. Винаги нанасяйте 
парфюм върху външната част на ръката, не върху китката или 
сгъвката на лактите. 

10. Сухата, хладна кожа не задържа аромати. Ако искате да 
удължите трайността им, редовно овлажнявайте кожата или 
използвайте масла без аромат.

11. Ароматът на грейпфрут ни прави по-слаби. Проучвания 
показват, че хората, ухаещи на цитруси, (например аромат 
Valencia от LR за дамите или Boston за мъжете), и по-специал-
но на грейпфрут, изглеждат с няколко килограма по-леки. Брус 
Уилис също взе предвид този аспект при композицията на своя 
аромат; грейпфрутът е една от съставките в парфюма на актьо-
ра.

12. Ароматът на леки пролетни цветя премахва години от 
възрастта. Момина сълза, божур, магнолия, фрезия създават 
впечатление за младост и свежест. Така че изберете женстве-
ните аромати на Santorini или Martinique, които се предлагат и 
заедно с душ-гел.

13. Ароматите в масла са богати, но могат да бъдат малко из-
дръжливи. Често към тях няма добавени стабилизатори, които 
се използват в традиционните води под форма на спрей. 

14. Хормоналните промени влияят на разгръщането на аромата. 
След няколко дни може да се окаже, че ароматът, който клиент-
ката не е харесала в сряда, ще я очарова в петък.

15. Фактори като въздуха, топлината и светлината имат негатив-
но влияние върху качеството на парфюмите. Ето защо е необхо-
димо да ги съхраняваме на тъмно и хладно място и не трябва 
да стоят отворени повече от една година. Само по този начин 
ще запазите интензивността на аромата.

16. След известно време вече не усещаме парфюма си – това е 
естествен резултат от навика. Ако постоянно използваме един и 
същ аромат, след известно време обонянието ни свиква с него 
и спираме да усещаме миризмата. Но за останалите хора око-
ло нас той все още може да е интензивен. Нашият съвет: не се 
ограничавайте до един любим аромат, но използвайте различ-
ни в зависимост от повода и настроението си.

Boston

Sa
nt

or
ini

Martynika
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Амбърът има топъл и тежък аромат, леко сладък и аромати-
чен. Придава на композицията ориенталски характер.

Бергамотът е зелен цитрусов плод, който ухае свежо, сочно и 
сладко.

Цитрусовите нотки придават на парфюмите лек, сочен, осве-
жаващ характер. Те включват: портокал, лимон, бергамот, лайм 
и грейпфрут.

Дървесните аромати с нотки като например кедрово или 
сандалово дърво, но също и пачули и ветивер, най-често се из-
ползват в базовата нотка на парфюма. Традиционно дървесните 
нотки се откриват при мъжките аромати, но стават все по-попу-
лярни и при дамските. 

Сандаловото дърво има кадифен, топъл, сладък дървесен 
аромат.

Кедровото дърво често се използва в производството на 
мъжки аромати заради дървесния си, топъл и сух мирис.

Тонка са семена от плодовете на дървото кумару. Те имат топъл, 
цветен, леко ориенталски аромат, напомнящ на ванилия и мар-
ципан и лек ефект на афродизиак.

Фужер е категория мъжки аромати и означава композиция, 
състояща се цитруси, лавандула, мушкато и дървесни нотки 
(дъбов мъх и пачули).

Гурме е сладък аромат на шоколад, ликьор, кафе, мед, кара-
мел, пралин, сладък бадем и др.

Хелиотроп е есенция от цветето хелиотроп, което има слад-
ко-пудров аромат, напомнящ на ванилия, марципан и бадеми.

Ирис е растение от семейство Iridaceae (Перуникови); от коре-
ните му се извлича земен сладко-дървесен аромат. Придава на 
парфюма мъжествен характер.

Жасминът е много ценна съставка, която се използва в много 
дамски аромати. Той е интензивен, сладък и опияняващ; има 
приятна медена нотка. 

Кардамонът е популярна подправка в арабските страни; зара-
ди пикантния си, ароматичен мирис се използва и като състав-
ка в парфюмите.

Морските нотки са свежи, прозрачни и същевременно силни 
ароматни нотки, които напомнят за морски бриз, водопад или 
солен океан.

Нероли е аромат на цветове от горчив портокал. Той е арома-
тичен, горчиво-сладък, плодов, леко цветен аромат и напомня 
за слънце и топлина.

Ориенталският аромат е топъл, силен, чувствен и изкусите-
лен – често с екзотични цветя, ванилия, амбър и тонка.

Уд е смола от азиатското дърво агар и е една от най-скъпите 
парфюмни съставки в света. На Изток уд е познат от повече от 
2000 години, но по цял свят е известен отскоро. Екзотичната 
съставка става все по-призната и в Западните страни.

Пачули е аромат, който се извлича от сушените листа от този 

храст; той е земен, дървесно-сладък и тежък. Пачули придава 
на аромата загадъчен и изкусителен характер.

Мускусът отделя естествена топлина и сладост. Най-често из-
ползван в парфюмите е белият мускус, който създава усещане 
за нежност и чистота и за добре поддържана кожа. 

Кипровият аромат е категория дамски аромати. Името идва 
от парфюма на Francois Coty от 1917 г. Той представлява контра-
стът между цитрусови нотки във върховата нотка и пачули и 
дъбов мъх в базовата нотка. 

Туберозата е блестящобяло, подобно на лилия, цвете с изклю-
чително омайващ, тежък, сладък, стимулиращ мирис. Тубе-
розата е изискана ароматна есенция, използвана в луксозната 
парфюмерия.

Ванилията се смята за кралицата на подправките и се отлича-
ва с топъл, нежен, сладък аромат, интензивен и дълготраен.

Ветиверът се извлича от корените на тропическа трева. Има 
земен, дървесен, опушен, топъл аромат.

Водният аромат напомня за свежестта, лекотата и прозрач-
ността на водата.

Иланг-иланг е жълтеникаво цвете, което расте в Югоизточна 
Азия и ухае подобно на жасмин: цветно, сладко и опияняващо.

Зеленият аромат напомня за трева, листа и често се използва 
във върховата нотка.

РЕЧНИК НА АРОМАТИТЕ 
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Правилните козметични продукти за грим са съюзник на всяка жена. Макияжът има не 
само разкрасяваща цел, но служи и за щит, предпазващ от вредни фактори като замър-
сяване, влажност, UV лъчение. Гримът трябва да позволява на кожата да диша, трябва 
да я хидратира и защитава от външни фактори и изсушаване. Качествените козметични 
продукти не само ни карат да изглеждаме добре, но и се грижат за кожата. Декоративната 
козметика на LR подчертава естествената красота, перфектно коригира несъвършенствата 
и ни прави да изглеждаме по-сияйни. Разработените от експерти формули са нежни към 
кожата и осигуряват грижа. Също като останалите продукти на LR, сериите за макияж се 
отличават с немски стандарти за качество.

COLOURS или DELUXE?

Colours е серия за макияж, която предлага цветове за всеки тон кожа. Съдържа високока-
чествени натурални минерални пигменти. Без съдържание на талк, силикони и парфюми. 
Серията Colours предлага пълна гама цветове, от които всеки може да избере подходящите 
за себе си. Продуктите LR Colours са в студени и топли тонове, в светли, умерени и тъмни 
нюанси. Те се отличават с немски стандарт за качество.  

Deluxe създава ослепителен макияж и впечатлява с изключително кадифени текстури на 
продуктите. Използвайки тази декоративна козметика, вие може да подчертаете предим-
ствата на вашата красота или напълно да промените визията си. Нюансите са в идеална 
хармония, така че тези изключителни продукти се комбинират перфектно и гарантират  
професионален резултат за всеки повод.

ГРИМЪТ -   
вашето второ лице
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ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Минералната козметика вече е любима на звездите на сцената и киното. Тя е ценена и от гримьо-
ри, козметици и дерматолози. Защо е този интерес? Какво кара толкова много клиенти да търсят 
този тип продукти? Марзена Марчинковска, дипломиран гримьор, дава някои съвети.

В моята работа наблюдавам, че много хора са с чувствителна и свръхчувствителна кожа. Ето защо 
препоръчвам минералните продукти на LR Health & Beauty, тъй като са безопасни за кожата. Също 
така ги препоръчвам на клиенти с комбинирана, мазна или акнеична кожа, както и след дерма-
тологични процедури или посещение в салон за красота. Минералите в минералната козметика 
не запушват мастните жлези и не пренасят бактерии. Те перфектно прикриват депигментацията и 
дори белези. Благодарение на леката си консистенция минералният грим е естествен и изключи-
телно дълготраен. Според мен минералните продукти на LR:

 » Перфектно прикриват несъвършенствата
 » Имат матиращи свойства
 » Имат дълъг срок на годност
 » Защитават от UVA и UVB лъчите

 » Са лесни за нанасяне
 » Позволяват на кожата да диша
 »  Не предизвикват алергии
 »  Не дразнят кожата

За ежедневен грим препоръчвам минералната серия Colours. Основните козметични продукти са: 
фон дьо тен, пудра и руж. Фон дьо тенът изравнява тона на кожата, пудрата фиксира грима, ружът 
придава свежест на кожата. За грима на очите е добра спирала, която може да се ползва и от дами 
с чувствителни очи и носещи контактни лещи. Минералните сенки за очи със светлоотразяваща 
формула оптически намаляват ефекта на уморените очи. За оформяне на веждите препоръчвам 
двойния молив за вежди, който нежно подчертава формата и запълва несъвършенствата. Финал-
ният щрих на грима са устните. Очертайте ги с молив за устни в естествения им цвят и запълнете с 
червило. Специално внимание трябва да се обърне на коректорите, които прикриват дефекти като 
тъмни кръгове под очите, несъвършенства, зачервявания, разширени кръвоносни съдове. Също 
така препоръчвам бронзиращи перли. Това е чудесен козметичен продукт, който може да се ползва 
през цялата година! Те веднага подобряват вида и създават ефект на отпочинала кожа с тен „като 
след ваканция“. 

Марзена Марчинковска

Експерт 
 

Марзена Марчинковска, магистър
Visage Lab, Бидгошч

 » Дипломиран гримьор, 

 » Колорист, стилист, стилист на мигли, сватбен стилист, 
лектор

Какъв е срокът на годност например на червилата?

Продуктите за грим имат символ „отворена кутийка” върху опаковката си. До този символ е по-
сочена трайността, т.е. колко дълго след отваряне може да се ползва продуктът. „6M“ например 
означава трайност от шест месеца. Следователно датата на отваряне е решаваща за съответния 
продукт.  

Как е най-добре да се съхранява декоративната козметика?

Съхранявайте козметичните продукти на хладно място (в банята често е твърде топло). Проду-
кти, които ползваме по-рядко (например слънцезащитни) трябва да се съхраняват в хладилник, 
хладна стая или мазе. След отваряне козметичните продукти влизат в контакт с бактериите и кис-
лорода. Ето защо периодично освежавайте козметичната си чанта и заменяйте продуктите с нови. 
Преди да започнете да използвате даден продукт, опитайте се да използвате докрай предишния. 
Затваряйте продуктите внимателно, за да не попаднат вътре микроби. Не вземайте крем от ку-
тийката с ръка, а използвайте шпатула; благодарение на това кремът няма да стане развъдник 
за нежелани микроорганизми. Особено ако споделяте козметични продукти с други хора, използ-
вайте чиста гъбичка, шпатула или четка за нанасянето им.

Как да се грижа за козметичните инструменти?

Четката ще ви служи за дълго време, ако се грижите правилно за нея. За да я почистите, използ-
вайте специална течност или мекия крем-сапун Алое Вера. Сложете малко от почистващия про-
дукт в ръката си, потопете четката и я завъртете. След това добре измийте всички остатъци от 
замърсявания. Никога не оставяйте четките да съхнат обърнати нагоре, защото лепилото, с което 
са захванати, може да се разтвори. Подсушете четката с кърпа от излишната вода и я пригладете. 
Оставете я да съхне на ръба на маса (върху кърпа може да се образува плесен).

Какво да направя, ако фон дьо тенът ми е твърде покривен?

В този случай върху горната част на ръката смесете малко от дневния си крем с фон дьо тена. Така 
нанесен върху кожата той изглежда по-прозрачен.

След обед вече усещам, че нямам фон дьо тен и кожата ми изглежда 
неравномерна. Какво да направя?

Причината може да е твърде богатият дневен крем. Под фон дьо тена сложете лек, хидратиращ 
крем като този на Алое Вера и след като нанесете фон дьо тена, фиксирайте с прахообразна ми-
нерална пудра.

Какво да направя, ако след нанасяне на грима, кожата ми изглежда 
суха?

Сложете малко количество от колагенния серум на върха на пръстите и нежно разтъркайте сухите 
места по лицето.
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Основа за грим  

За да бъде кожата красива и гладка, преди да нанесете основа 
за фон дьо тен, сложете хидратиращ крем и след това осно-
вата, като нежно масажирате с върха на пръстите или четката 
за грим. Деликатната формула дарява на кожата свежест и 
сияйност. Основата прикрива всички несъвършенства и пори 
и удължава издръжливостта на фон дьо тена. Тя може да се 
ползва както под фон дьо тен, така и самостоятелно. Интересен 
факт е, че с възрастта кожата губи способността си да отразява 
синята и зелената светлина, което я прави да изглежда сивкава 
и безжизнена. Благодарение на специална съставка в основата 
за грим на Deluxe, фините линии, бръчки и обезцветяване отра-
зяват и разпръскват синята и зелената светлина, както е харак-
терно за младата кожа. В резултат от това се получава ефектът 

„мек фокус” вместо ефект „маска“, който често се появява при 
обичайно ползваните пигменти. Благодарение на това гримът 
не изглежда тежък, а кожата запазва здравия си и сияен вид.  

Фон дьо тен  – постигане на порцеланова 
кожа

Целта на фон дьо тена е да изравни цвета на кожата. Той съ-
държа мазнини, хидратиращи вещества, пудра и пигменти. 
Общоприетото правило е, че трябва да ползваме продукт, 
който съответства на нашата кожа. Това означава да изби-
раме кремообразен фон дьо тен за суха кожа и такъв, който 
не съдържа мазнини, за мазна кожа. Не е необходимо да се 
отказвате от употребата на фон дьо тен дори и при акне. Прос-
то изберете продукт, който съдържа минимално количества 
мазнини и е обогатен с антисептични вещества – тогава мо-

жете да постигнете добра покривност, без да се раздразва 
кожата. Ако нанасяте фон дьо тена с четка, ще постигнете 
по-гладък и фин резултат, отколкото ако го нанасяте с ръка.

BB крем – многостранен талант за красива 
кожа

Търсите ли златното решение за постигане на естествена визия 
и перфектен грим? BB кремът съчетава 5 резултата в един про-
дукт: хидратира, прикрива несъвършенствата, изглажда тона 
на кожата, матира, съдържа UV филтър с фактор 15.

Коректор – вашето средство за ретуширане

Той кара тъмните кръгове под очите да изчезнат, скрива за-
червяванията и несъвършенствата. Ще постигнете оптимален 
резултат, ако използвате коректор с един тон по-светъл от тона 
на кожата. Използвайте го под очите, около носа и върху бра-
дичката. За да се „разтопи“ коректорът по кожата, го затоплете 
в пръстите си и го нанесете с нежно потупване. Коректорът съ-
държа масло от авокадо и Алое Вера. 

Sun Shine скрива сенките под очите

Light Beige
скрива синини, петна, коригира контура 
на устните 

Dark Beige
прикрива закръглените форми на лицето 

– например двойна брадичка или твърде 
широк нос 

Soft Moss
оптически намалява зачервяванията, 
скрива разширените капиляри 

Съвет
Цветът на фон дьо тена трябва да съвпада с този на ко-
жата. Най-добре е да сравните фон дьо тена с цвета на 
вътрешната страна на китката или бузата. Нанесете ня-
колко нюанса един до друг, за да можете да ги сравните. 
Винаги изпробвайте цвета на фон дьо тена на дневна 
светлина. Той наистина трябва да съответства на тена 
на кожата, да се слива с нея. Мазната кожа може леко 
да потъмни тона на фон дьо тена – имайте предвид 
това, за да напаснете нюанса правилно. Винаги имайте 
два тона фон дьо тен – един за лятото и друг за зимата 
и комбинирайте двата нюанса през пролетта и есента. 
Нанасяйте фон дьо тена с помощта на четка или гъбич-
ка. Върху челото нанасяйте до линията на косата. Вни-
мателно го разнесете в преходните зони като например 
шията. Също така можете да прикриете несъвършен-
ствата с помощта на коректор.

Красива кожа

Хайлайтър 

След като нанесете фон дьо тена, сложете малко хайлайтър под очите – от вътрешния до външния ъгъл на окото и го разнесете с 
пръст или четка. Резултатът: кожата около очите изглежда озарена, следите от умора изчезват и вие изглеждате свежи и млади! 
Продуктът съдържа светлоотразяващи пигменти и по този начин прикрива тъмните кръгове и бръчките, а активни охлаждащи 
съставки намаляват подпухването. Може да се използва около очите, устните и носа. Богат е на подхранващи вещества: масло от 
амарант, бисаболол, масло от австралийска мирта и OptisolTM.

КУЛТОВ 
ПРОДУКТ
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Тестван слънцезащитен фактор 
SPF 37

Perfect Wear Фон дьо тен 
с течна формула
Идеален за нормална и суха кожа 

 Лека текстура със средна покривност, 
която се разнася лесно и се слива 

оптимално с кожата

Сияен, естествен, сатенен 
завършек без ефект „маска“

Възстановява и стабилизира естествените 
нива на хидратация на кожата 

Ефективен пептиден комплекс 
за озаряване на лицето 

6 тона – от светли (1 и 2) през умерени 
(3 и 4) до тъмни (5 и 6) тонове
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Пудра – перфектен резултат през 
целия ден 

Пудрата има съществена роля при грима – придава на кожата 
равномерен оттенък. Без нея гримът не е перфектен и не из-
глежда точен. Пудрата прикрива блясъка на кожата и й придава 
матиран, кадифен вид. Освен това тя може да абсорбира потта 
и себума и освежава кожата.

Заслепете с визията си като холивудска звезда. Комбинирайте 
различни нюанси пудра, за да постигнете безупречен резултат. 
Например Двуцветната пудра е идеална за това. Жълтият цвят 
прикрива сенките и несъвършенствата и прави кожата сияй-
на. Лилавият съживява сухата кожа, освежава и озарява още 
повече лицето.  Ако използвате Многоцветната пудра, имате 
три цвята на разположение: жълтото придава на кожата сияен 
и свеж вид; бежовото подчертава естествения тон; а зеленото 
гарантира равномерен тен без промяна на цвета.

Руж – свежест върху скулите

Оценете ролята на ружа. Той придава на лицето свеж и здрав 
вид и с негова помощ може да поставите необикновени ак-
центи. Вземете руж с четка и леко изтупайте излишното коли-
чество. Поставете четката първо върху мястото, където искате 
най-много цвят. Ако имате тясно лице, нанесете ружа равно-
мерно върху извивката на скулите към слепоочията. Ако има-
те широко лице, нанесете ружа под скулите и не го изтегляйте 
твърде високо. Ако имате кръгло лице, също нанесете ружа под 
скулите, но го разнесете равномерно към слепоочията. 

Подобно на фон дьо тена, пудрата може 
да се използва за всеки тип кожа. Ако 
имате акне, изберете пудра с немазна 
формула със съставки, предотвратява-
щи раздразненията. При мазна кожа 
пудрата може да промени цвета си в 
жълт или оранжев. В такъв случай пре-
поръчваме да изберете по-светъл нюанс. 
При бледа кожа изберете по-топъл тон 
пудра. Пудрата ви пада ли след нанася-
не? Това може да означава, че кожата ви 
е суха. Ако се образуват бучки, вероятно 
сте нанесли твърде много дневен крем.

Съвет

Професионалистите имат два нюанса 
руж под ръка. Първо нанасят по-нату-
рален тон и след това – по-наситен. На-
туралният нюанс изглежда много добре 
първоначално, но бързо избледнява. 
По-силният цвят е идеален за вечерта. 
Нанасянето на два нюанса на слоеве га-
рантира естествен и свеж резултат.

Съвет

Красива кожа

Перфектен прахообразен руж 

 » Копринен руж за наситен цвят 
 » Хармонично съчетаните цветове създават свежи акценти вър-

ху скулите 
 » Лек, матов и дълготраен завършек 
 » Два цвята, които могат да се ползват заедно или поотделно 
 » Ruddy Rose: комбинация от розово с естествен нюанс rosewood 

и леко бледоморав оттенък – идеален за хора с по-тъмна кожа 
 » Petal Peach: комбинация от пепеляво-кафяво (идеално за кон-

туриране на лицето) с топъл коралово-прасковен нюанс – иде-
ален за хора със светла кожа

Когато отваряте за първи път даден продукт, отбележете да-
тата на малък стикер, който залепете върху опаковката. Така 
ще знаете от колко време стои отворен. 

Съвет

Минерална, 
прахообразна пудра, 

препоръчана от 
професионалните 

гримьори

Руж с чисти 
минерали и 
Phycocorail®
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РУЖ с копринена, 
матова консистенция 
красиво подчертава 

скулите

БРОНЗАНТ:  
два нюанса за естествен ефект 

„летен тен“

МНОГОЦВЕТНА ПУДРА
Бежовото подчертава 

естествения тон 
Зеленото прикрива 

капилярчетата и 
зачервяванията 

Жълтото прави тена 
сияен и свеж

ДВУЦВЕТНА ПУДРА
Жълтото заличава тъмните кръгове и прави тена сияен
Лалавото е идеално за вечерта – отразява светлината и 

съживява сивкавата кожа

МНОГОФУНКЦИОНАЛНА 
ПУДРА

Лека, микрофина 
текстура за равномерен, 

прозрачен завършек

TOP
SELLER
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Само няколко продукта са достатъчни за постигане на заше-
метяващ поглед. 

Сенките за очи създават магически резултат. Започнете с 
малко и цвят и постепенно добавете повече. Тъмният нюанс 
поставете по ръба на клепача, а по-светлия – под веждите. 
Уверете се, че сенките за очи са равномерно разпределени. 
Горният клепач трябва да е с малко по-тъмен тон. Прелейте 
нюансите, за да няма видими разлики. Само от вас зависи 
колко наситен ще е крайният резултат. Също и при сенките 
за очи качеството е важно. Продуктите с високо качество 
осигуряват по-ярки и дълготрайни цветове; дерматологич-
но тествани са и са нежни към очите. Имате зачервени очи? 
Тогава избягвайте розовите и пурпурни сенки, защото очите 
могат да изглеждат уморени и воднисти. Изберете неутрални 
тонове – например кафяво или сиво, без червени пигменти.

Очната линия прави очите по-изразителни. Можете да избе-
рете течна очна линия или молив. Течният продукт позволява 
очертаване на прецизна линия – идеално за вечерта. Линията, 
очертана с молив (особено в естествен кафяв тон), е по-подхо-
дяща за дневен грим. 

Може би никой грим не би бил перфектен без добра спирала. 
Очите няма да са толкова подчертани без нея. Дългите, добре 
оформени мигли правят погледа красив и изразителен. Пред-
лагаме ви голям избор от спирали: удължаващи, уплътняващи 
или водоустойчиви. 

Фантастична спирала

За жените, които не правят компромиси, когато става дума за пер-
фектна визия. Невероятен ефект „изкуствени мигли“: по-плътни, 
по-дълги и изразителни мигли – брилянтни, ултрачерни с 3D ефект. 
Вълнообразните влакна на четката покриват миглите от основата до 
върха.

Спирала Extreme Volume

Максимален обем и плътност. Кремообразната формула се 
разпределя равномерно върху миглите. Съдържа специални 
восъци за меки и нежни мигли и още по-голям обем. Четка-
та е с конична форма: с върха й достигате и по-късите мигли 
в ъгъла на окото, а по-широката част придава повече обем.

Основа за мигли

Подсилва ефекта на спиралата – бялата текстура с микрофи-
ни влакна прави миглите да изглеждат по-дълги, плътни и 
дефинирани.  

Моливи и гелове за вежди

Веждите са рамката на очите. Подчертават красотата им, 
точно както елегантната рамка допълва впечатляващата 
картина. С помощта на молива за вежди запълнете всички 
празнини (може да използвате и четка за целта). Накрая 
може да загладите веждите със стилизиращ гел. Искате ли да 
коригирате и да придадете перфектна форма на веждите си? 
В 2/3 от дължината си веждите трябва да се издигат, а в 1/3 – 
трябва да падат надолу. Правилната дължина може лесно да 
определите с помощта на молив.

Сенките за очи, очната линия и спирали-
те се предлагат в различни цветове. Из-
берете подходящите за вас в зависимост 
от цвета на очите, облеклото и повода.

Съвет 

Тоалетното мляко не разтваря восъците и маслата, съ-
държащите се в спиралата. Затова изберете лосиона за 
премахване на грим за очи Deluxe. 
Ако имате отпуснати клепачи, използвайте подходяща 
спирала, която да направи погледа „по-отворен“. 

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

Очите – магически поглед
TOP

SELLER
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WIDELASH™ – разработен от SEDERMA активен комплекс за по-
добряване на вида на миглите. Съдържа две подбрани активни 
съставки: Biotinyl-GHK пептид, комбиниран с пантенол (про-
витамин B5), които подобряват растежа и обема на миглите и 
помагат за поддържане на доброто им състояние. WIDELASH™ 
стимулира синтеза на ATP (аденозин трифосфат = преносител на 
енергия в тялото, който позволява производството на енергия в 
клетките, подобно на горивото в двигателя). 

Биотин (витамин H)  е витамин, който трябва да осигуряваме 
на организма си с храната. Недостигът на биотин води до кожни 
проблеми и тънка, слаба коса. Биотин-пептидите в комплекса 
WIDELASH™ подпомагат деленето на клетките на косъма и така 
допринася за растежа му. 

Пантенол (провитамин B5) е предшественик на пантоте-
новата киселина, т.е. витамин B5. Използван в козметиката, 
пантенолът хидратира и прави кожата мека и еластична. Лесно 
прониква в структурата на косъма и го заглажда. Провитамин 
B5, съдържащ се в WIDELASH™, подпомага закрепването на 
миглите и се грижи за тях, за да изглеждат по-изразителни и 
оптически по-дълги.

Екстрактът от червена детелина действа ефективно срещу 
загубата на мигли. 

Кофеинът и аминокиселините стимулират растежа на косъ-
ма. 

Начин на употреба: Нанасяйте серума сутрин и вечер след 
почистване подобно на очна линия точно по ръба на горния и 
долния клепач. Гелоподобната консистенция на серума попива 
за минути. След това продължете с останалите козметични про-
цедури. 

Deluxe Активиращ серум за мигли

Доказан ефект:* 
 » До 35% по-дълги мигли** 
 »  По-силни и здрави мигли
 »  Намалена загуба на мигли и максимална плътност 
 »  Първи видими резултати само след 6 седмици 

* Научно изследване, проведено от реномирания институт Dermatest GmbH. 
Резултати: април 2014. Участници: 20 жени. Приложение: нанасяне на серума 
върху миглите на горния клепач по два пъти на ден. Период на приложение: 
12 седмици. 

** Максимална дължина на миглите след 6 седмици: с до 35% по-дълги мигли 

РЕЧНИК НА ИЗБРАНИ СЪСТАВКИ НА 
СЕРУМА ЗА МИГЛИ DELUXE 

Защо този продукт е уникален? 

В сравнение с други продукти, той не съдържа хормони, аро-
мати и парабени. Пептиди от биотин помагат за закрепването 
на миглите, а пантенолът ги подхранва. Това създава добри 
условия за абсорбиране на активните вещества. Благодарение 
на червената детелина, която има ефект, подобен на хормон, 
растежът на миглите е стимулиран. Формулата е офталмо-
гично тествана и продуктът е класифициран като безопасен 
по отношение на раздразнения на очите и клепачите, както и 
подходящ за носещите контактни лещи. Продуктът не съдържа 
аромати или парабени и е нежен към кожата. 

Колко дълго трябва да ползвам продукта, за 
да видя резултати? 

Нашето качествено проучване показва, че повечето от 20-те 
участнички в тестовете забелязват положителен видим резул-
тат след 3 седмици употреба. Но поради наследствени фактори, 
външни фактори (например диета) и възраст, резултатите мо-
гат да варират; ето защо препоръчваме да изчакате минимум 
12 седмици за първите видими резултати.
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Червилото – тайната на чувствеността

Изкусителните устни завършват грима. Нежният блясък и червеното 
червило са много женствени и привлекателни. Трябва да запомни-
те правилото, че колкото по-подчертани с грим са очите, толкова 
по-малко цвят трябва да се използва за устните. Ако гримът на очите 
е по-нежен, може спокойно да сложите червено червило.

Грижата за ноктите е също толкова важна, колкото грижата за кожата и косата. Жестовете 
са част от разговора и ръцете „казват“ много за нас. Лакът за нокти ги прави фантастични!

Billion Nails Грижа за ноктите

 » Интензивно подхранващ лак за нокти 
 » Комплекс от витамини E, C и F, протеини и калций 

стимулира растежа, подхранва, укрепва, заздравя-
ва и намалява чупливостта на ноктите

Терапия за нокти

 » Идеална при меки, чупливи нокти 
 » Витамин Е и екстракт от бамбук подобряват елас-

тичността и устойчивостта на ноктите 
 » Кератинови компоненти възстановяват ноктите и 

подпомагат здравия им растеж

Тъмните червила оптически стес-
няват устните, докато светлите и 
блестящи – ги уголемяват. Когато 
слагате червило, не забравяйте за 
молива за устни, който идеално 
подчертава и коригира формата на 
устните. Цветът на молива трябва 
да бъде еднакъв или леко по-тъ-
мен от нюанса на червилото. Ако 
нанесете гланц за устни, те стават 
по-нежни и бляскави. След като 
нанесете червилото, притиснете 
козметична кърпичка към устните 
и го нанесете още веднъж. По този 
начин червилото ще е по-дълго-
трайно.

Съвет 

Добре лакираните нокти са за-
щитени от вредни фактори, те са 
по-здрави, твърди и устойчиви. В 
допълнение на богатата гама цве-
тове LR предлага и пълна грижа за 
ноктите – серум за ръце и нокти, 
базов лак за нокти, терапия или 
втвърдител.

Съвет

Чувствени устни Красива до върха на пръстите
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ОСНОВА ЗА ГРИМ:
Прикрива 

несъвършенствата и порите, 
удължава трайността на фон 

дьо тена
Диамантени пигменти 

озаряват тена, а 
прасковената текстура 

осигурява свежест 

ХАЙЛАЙТЪР МОЛИВ ЗА ОЧИ:
Оптически уголемява очите – 

нанесете под веждите
Нежно розово през деня и 
блестящо бяло за вечерта

ХАЙЛАЙТЪР МОЛИВ:
Следите от умора изчезват: нанесете под очите, над устните и върху бръчиците
Съдържа масло от амарант, бисаболол, масло от австралийска мирта и OptisolTM

Зашеметете със сияйна визия



Качеството е ключът

Полагаме всички усилия, за да гарантираме, че до нашите клиенти ще достигнат иновативни проду-
кти с постоянно високо качество в съответствие с немските стандарти. За да можем да предложим 
най-доброто, доброволно и по наша собствена инициатива възлагаме контрола на много от нашите 
продукти на международни институти. Това са признати, независими институти, които извършват 
проверки на база на строго определени правила. Получаването на сертификати на стриктния немски 
пазар не е лесна задача.  Малко продукти за ежедневна употреба ги получават. Само най-добрите 
могат да се похвалят с тях – горди сме, че принадлежим към тази група. 

SGS INSTITUT FRESENIUS Quality Seal 

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH е реномирана международна компания за изследвания и сертифи-
циране, която от 2003 г. е част от Société Générale de Surveillance (SGS) – асоциация, основана във 
Франция през XІX век, за да извършва инспекция на зърното. В момента дейността на компанията 
е фокусирана в сферата на лабораторните анализи и сертифицирането на хранителни продукти. 

SGS INSTITUT FRESENIUS безкомпромисно се грижи за безопасността, качеството и чистотата на 
продуктите. Приоритет номер едно е защитата на потребителите. По тази причина скъпи микро-
биологични, химични и сензорни тестове се извършват в продължение на много месеци. Поре-
дица от тестове се провеждат с цел постоянен контрол. Институтът оценява качеството на проду-
ктите по целия свят. 

Следните продукти на LR притежават SGS INSTITUT FRESENIUS Quality Seal: геловете за пиене Алое 
Вера, продуктите Colostrum и Mind Master. Логото на SGS INSTITUT FRESENIUS върху опаковката га-
рантира, че продуктът е бил тестван, че е ценен и с добро качество. В момента единствено гело-
вете за пиене Алое Вера на LR имат строгия печат за качество, присъден от SGS INSTITUT FRESENIUS. 

Как се извършва контролът на културите Алое Вера в Мексико? 

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH извършва редовен контрол на плантациите с Алое Вера в Мексико, 
откъдето произлиза растението, което LR използва за производството на гелове за пиене. Тези 
проверки обикновено продължават 2 дни и включват всички етапи от култивирането до достав-

КАЧЕСТВО  
Cертификати от реномирани институти 

ката на ценния гел Алое Вера. Всички плантации се инспектират. Например на място се проверява 
дали се използват пестициди. Доставката на събраните листа до мястото на по-нататъшната им 
обработка и всички последващи фази се проследяват цялостно на база на постоянни планове за 
проверка. Освен това цялата документация и всички необходими документи се проверяват, пре-
ди суровината да бъде одобрена за транспортиране с кораб до Германия. Въпреки детайлната 
инспекция, до този момент издаденото становище винаги е било положително. 

В рамките на извършваните от SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH проверки на място се инспектират 
и условията на труд, като резултатите потвърждават, че отглеждането, събирането на листата и 
обработката стават при добри и етични работни условия. Тези проверки също потвърждават, че 
при никой от етапите не участват деца. Детският труд е абсолютно нетолериран от LR. Ако подобна 
информация достигне до LR, това би било причина за незабавно прекратяване на партньорството. 

IASC (Международният научен съвет за алое) 

Международният научен съвет за алое е сертифицираща организация, която потвърждава 
действителното съдържание на Алое Вера в продуктите и суровините. IASC проверява планта-
циите, производствените съоръжения и производителите на продукти на базата на Алое Вера. 
Проверките включват контрол на завода, където се произвежда, както и вземане на проби от 
всеки продукт, който е предложен за сертифициране.

В хранително-вкусовата промишленост има много различни 
сертифициращи компании и лаборатории, но SGS INSTITUT 
FRESENIUS, наред с институти като Ökotest или Warentest, са 
едни от най-известните институти на пазара, присъждащи печа-
ти за качество. Важно предимство са редовните проверки, които 
на практика включват всичко: суровините, всяка отделна про-
изводствена фаза, бутилиране и др. Тайните тестови покупки, 
извършвани от SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH, са предназна-
чени да гарантират качеството на крайния продукт.

Интересeн факт



Как работи това на практика? IASC проверява производството на гелове за пиене Алое Вера 
в Германия на редовни интервали от време. Контролът се извършва от инспектор от Америка. 
Проверките винаги са много подробни и се ръководят от стандартите на фармацевтичната индус-
трия. Изискванията са изключително високи. LR приема предизвикателството и избира да поеме 
произтичащите от това големите финансови разходи, за да гарантира и документира постоянно 
високото качество на геловете си за пиене Алое Вера. 

Печатът на IASC гарантира високо ниво на качеството и чистотата на гела Алое Вера. Самата ин-
ституция е преминала през стриктен специализиран одит. Чистотата и качеството на Алое Вера са 
научно доказани и сертифицирани от независим екип от експерти. Всички LR продукти, произве-
дени на базата на Алое Вера, имат IASC сертификат – както геловете за пиене, така и козметичните 
продукти за грижа за кожата.

Интересен факт: IASC си сътрудничи с много университети в света и инициира и публикува редица 
научни изследвания за Алое Вера. Само допреди 10 години проучванията за Алое Вера бяха доста 
скромни. Приписвани му бяха много положителни свойства, но те не можеха да бъдат обяснени. 
Детайлни анализи идентифицират отделните му компоненти. Благодарение на това в момента 
Алое Вера е едно от най-добре проучените растения.

Получаването на тези сертификати не би било възможно без последователни инвестиции на 
компанията в изследователска дейност и развитие. Доказателство за това освен всичко друго е 
и следното:

LR Научен съвет
Добрият продукт се създава благодарение на широка научна база, ето защо работим в тясно съ-
трудничество със световно признати учени и експерти. Членовете на Научния съвет на LR са: д-р 
Вернер Фос, проф. д-р Робърт Кланси, проф. Мартина Кершер. Научният съвет консултира във 
връзка с научната дейност и разработването на иновативни продукти.

Собствен изследователски център
В модерния изследователски център на LR квалифицирани специалисти годишно извършват 
повече от 32.000 лабораторни теста, провеждат научни изследвания и разработват иновативни 
продукти.

Членство в търговски асоциации
LR е член на признати търговски асоциации, например е единствената компания за директни 
продажби в редиците на Козметичната асоциация VKE, която обединява най-известните и го-
леми производители в козметичната индустрия. Освен това компанията принадлежи към след-
ните асоциации: BDIH – Асоциация на немските производители и търговци на продукти за грижа 
за здравето, хранителни добавки и продукти за лична хигиена, BDD – Немската асоциация за 
директни продажби и SELDIA – Европейската асоциация за директни продажби. 

Следвайте ни във Facebook:
facebook.com/lrworld.bg

Интернет адрес:
www.LRworld.com/bg
Телефон: 02/870 81 59
e-mail: info.bg@lrworld.com  

Постоянен контрол на качеството
„За LR нищо не е по-важно от качеството. За да 
можем винаги и по всяко време да го гарантира-
ме, LR разполага с една от най-модерните специа-
лизирани лаборатории за хранителни добавки, 
в която годишно се извършват повече от 32000 
отделни изследвания. Освен това качеството на 
продуктите на LR се проверява и сертифицира от 
някои от най-строгите институти за тестване на 
пазара: SGS INSTITUT FRESENIUS, IASC (Меж-
дународният научен съвет за алое) и институт 
Dermatest®.”

Сабине Ларсен-Фефринг
Директор Разработване и 
Контрол на качеството в 
отдел Хранителни добавки



Програма Body Mission
За постигане на оптимално тегло

Стриктно спазване на най-високите стандарти

Най-високо качество на съставките

Детайлен контрол на качеството

1. Увеличаване на изгарянето на мазнини *
Изчислението е просто: доставяме на организма по-малко 
калории (енергия) и изгаряме излишните телесни мазнини.

2. Защита на мускулна маса *
За да загубите телесни мазнини, а не ценна мускулна маса, 
при диета се нуждаете от особено много протеини.

3. Предотвратяване на атаките на апетит *
Въглехидратите като например захарите влияят на чувството 
на глад. Намаляването на тези въглехидрати е ключът към 
успеха.

* Тези три стълба на диетата се отнасят до цялата програма Figuactiv Body Mission. Продуктите, заместващи хранене, препоръчителните насоки за третото хранене (Online Diet Manager), както и протеиновата напитка са така 

разработени, че общият хранителен баланс да съдържа по-малко калории и въглехидрати и повече протеини в сравнение с обичайна диета от три хранения на ден с прием на средно 2000 kcal на ден.




