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НОВО

За 
лъчезарни
усмивки 

през 
лятото!

Get itnow! 



99,90 лв.
30560 | 50 мл   

PURE  
HAPPINE SS

PURE HAPPINESS
by Guido Maria Kretschmer for women

ПЛОДОВ - ФЛОРАЛЕН -
ОБОДРЯВАЩ

Бъдете истински. Бъдете лъчезарни.
Просто бъдете щастливи!

Тествайте 
тук* новия 
аромат за 

жени

Тествайте 
тук* новия 
аромат за 

мъже

*Потъркайте леко флаконите на
парфюмите, за да тествате аромата.

Новите ароматни произведения
от Гуидо Мария Кречмер ни 
вдъхновяват да се наслаждаваме 
пълноценно на живота. Винаги и 
навсякъде.

PURE HAPPINESS е истинска 
жизнерадост. Двата аромата
са изпълнени с лекота и карат
всеки да се усмихне.

Ароматна композиция
от грейпфрут, жасмин
и мускус.

Дамски парфюм



99,90 лв.
30570 | 50 мл   

30565   

179,90 лв.

PURE HAPPINESS 
by Guido Maria Kretschmer for men

PURE HAPPINESS

PURE HAPPINESS by Guido Maria Kretschmer 
Дамски парфюм · 50 мл
PURE HAPPINESS by Guido Maria Kretschmer 
Мъжки парфюм · 50 мл

Бъдете истински. Бъдете лъчезарни. 
Просто бъдете щастливи!

ДЪРВЕСЕН - СВЕЖ -
ЕНЕРГИЗИРАЩ

Свободно 
комбиниране**

** Може да комбинирате 2 дамски парфюма, 2 мъжки парфюма или 1 дамски и 1 мъжки парфюм.

Ароматна композиция от 
грейпфрут, кедрово дърво
и свеж мъх.

Мъжки парфюм

(свободен избор)
by Guido Maria Kretschmer Ароматен комплект



50 мл (71,80 лв. за 100 мл)

23075   

23073   

23074   

44,90 лв.
35,90 лв.

35,90 лв.
28,50 лв.

44,90 лв.
35,90 лв.

125 мл (28,72 лв. за 100 мл)

20

100 мл

20

30

Aloe Vera Слънцезащитен крем против бръчки SPF 20

С ANTI-AGING ДЕЙСТВИЕ

Aloe Vera Слънцезащитен гел-крем SPF 20

ЗА КОЖА С ТЕН

Aloe Vera Слънцезащитен спрей active SPF 30

СПРЕЙ ЗА
ЛЕКО ПОТЪМНЯЛА КОЖА

Специални
цени „Made in Germany“  

е нашето обещание 
за качество,  
на което можете  
100% да разчитате.

SPF

SPF

SPF

-20 % отстъпка

-20 % отстъпка

-20 % отстъпка

Редовна цена
Промоционална цена

Редовна цена
Промоционална цена

Редовна цена
Промоционална цена



75  мл (59,87 лв.. за 100 мл)
23072   

23070   
200 мл (14,25 лв. за 100 мл)

56,50 лв.
44,90 лв.

35,90 лв.
28,50 лв.

23071   

36,50 лв.
28,90 лв.

100 мл

50

30

Защита от 
лятното слънце

ГРИЖА ЗА ВСЯКА ПОТРЕБНОСТ

Aloe Vera Слънцезащитен лосион SPF 30

КРЕМ ЗА
КОЖА С ЛЕК ТЕН

Aloe Vera Гел-крем за след слънце

ЗА СЛЕД СЛЪНЦЕ

Aloe Vera Слънцезащитен крем SPF 50

ЗА ЧУВСТВИТЕЛНА КОЖА

SPF

SPF

-20 % отстъпка

-20 % отстъпка

-20 % отстъпка

Редовна цена
Промоционална цена

Редовна цена
Промоционална цена

Редовна цена
Промоционална цена



20809   

83,90 лв.

ИДЕАЛНО
ЗА ПЪТУВАНЕ

спътници за лятото

Нашите летни лимитирани издания: първите двуфазни парфюми от LR –
за Нея и Него. Разклатете като летен коктейл, за да се насладите на неустоимата 
експлозия от аромати и цветове. Незаменими спътници за вашата лятна 
ваканция: трите Aloe Vera продукта за специална грижа в практична чантичка.

Лимитирани

продукти

Перфектни 

LR ALOE VIA 
Summer Bag

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



75,80 лв.
62,90 лв.

| 30288   

всеки 37,90 лв.

| 50мл

| 50 мл

| 3295-132 | 50 мл (75,80 лв. за 100 мл)

| 3295-167 | 50 мл (75,80 лв. за 100 мл)

LR Classics Tropical Shake за жени

* Може да комбинирате 2 дамски парфюма, 2 мъжки парфюма или 1 дамски и 1 мъжки парфюм.

Единични цени

АРОМАТНИ ЛЕТНИ
КОКТЕЙЛИ

Разклати!
Напръскай!
Усети!

Усети!
Напръскай!

Разклати!

LR Classics Tropical Shake Комплект
(свободен избор)

Свободно 
комбиниране**

Сума на единичните цени
Промоционална цена за комплекта

ЦИТРУСОВ, СОЧЕН, ТРОПИЧЕСКИ
LR Classics Tropical Shake за жени
Гренадин, диви ягоди, хибискус и кокосов орех

ЦИТРУСОВ, ПИКАНТЕН, ПЛОДОВ
LR Classics Tropical Shake за мъже
Лимон, акорд на джин и жасмин

LR Classics Tropical Shake за мъже



20811   

106,50 лв.
84,90 лв.

*www.camillen60.de
**www.naturalbeauty.de

Aloe Vera Спрей-олио за тяло за след слънце | 145 мл
Aloe Vera Маска за лице за след слънце | 50 мл
Aloe Vera Хидратиращ спрей за лице и тяло | 100 мл

ТРИО ЗА ГРИЖА ЗА СИЯЙНО
КРАСИВА КОЖА ПРЕЗ ЛЯТОТО

Киви за
красива кожа
през лятото!

Кивито може би е плодът с най-високо 
съдържание на витамин С.* Смята се, че има 

силно антиоксидантно действие. Може да 
помогне за защита на клетките от 

свободните радикали и за предотвратяване 
на появата на пигментни петна.* При 

раздразнена кожа кивито действа 
успокояващо и подпомага естествената 

регенерация.**

LR ALOE VIA Summer & Sun Комплект

Сума на единичните цени
Промоционална цена за комплекта

Лимитирани

продукти



145 мл (29,31 лв.  за 100 мл)
23105   

42,50 лв.

23106   

42,50 лв.

50 мл (85,00 лв. за 100 мл)

20810   

21,50 лв.

100 мл 

Плодово свежа
       лятна грижа

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

ГРИЖА ЗА ТЯЛОТО ЗА СЛЕД СЛЪНЦЕ

Aloe Vera Спрей-олио за тяло за след слънце

•  Бързо попиващо спрей-олио за след слънце с двуфазна формула и 
активатор за потъмняване на кожата

•   Регенерира и подхранва интензивно кожата след слънчеви бани с 
40% Алое Вера, масло от макадамия и бадемово масло

•  Витамин E действа антиоксидантно и защитава кожата от свободните 
радикали

ГРИЖА ЗА ЛИЦЕТО ЗА СЛЕД СЛЪНЦЕ
Aloe Vera Маска за лице за след слънце

•   Освежаваща и охлаждаща маска за лице за след слънце с 
активатор за потъмняване на кожата

•  Регенерира, подхранва и охлажда интензивно кожата след 
слънчеви бани с 50% гел Алое Вера

•  Охлаждащи перли от натурална целулоза осигуряват 
допълнителна свежест

ОСВЕЖАВАНЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ

Aloe Vera Хидратиращ спрей за лице и тяло

• Хидратиращ спрей, подходящ за лицето и тялото
• Интензивно освежава и хидратира с 50% Алое Вера



27105   

21,50 лв.

27106   

27,50 лв.

200 мл (10,75 лв. за 100 мл)

200 мл (13,75 лв. за 100 мл)

Кремообразна мекота и освежаващо охлаждане. Не, това не е 
любимият ви крем сладолед. Колкото и ароматно да ухаят тези 
продукти, те не са за хапване, а да поглезите тялото си в 
горещите летни дни. Особено сега кожата ни има нужда от 
подхранване и освежаване, а какво по-хубаво, ако е с аромат 
на вкусни горски плодове.

Грижа за тялото
с изкусителен аромат

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

Охлаждащ
ефект

ПУХКАВА ПЯНА И
НЕЖНО ПОЧИСТВАНЕ

Ice, Ice Berry Душ пяна

• Пяна с пухкава, кремообразна текстура
• Почиства нежно кожата
• Със свеж аромат на горски плодове

ИНТЕНЗИВНА ГРИЖА И 
ОСВЕЖАВАЩО ОХЛАЖДАНЕ

Ice, Ice Berry Сорбе за тяло

•  Лека, охлаждаща сорбе текстура
• С витамин E, хиалуронова киселина и ментол
•  Попива бързо и снабдява кожата с допълнителна 

доза хидратация
• Със свеж аромат на горски плодове



27107   

49,00 лв.
38,90 лв.

ГРИЖА ЗА ТЯЛОТО С
АРОМАТ НА ГОРСКИ ПЛОДОВЕ

Ice, Ice Berry Душ пяна | 200 мл
Ice, Ice Berry Сорбе за тяло | 200 мл

Лимитирани

продукти

С ЛЕТЕН АРОМАТ НА 
ГОРСКИ ПЛОДОВЕ

Сума на единичните цени
Промоционална цена за комплекта

Ice, Ice Berry Комплект

спестявате
20 % с 

комплекта



20673   

20689   

30 мл (333,00 лв. за 100 мл)

75 мл (26,53 лв. за 100 мл)

75 мл (38,53 лв. за 100 мл)

71060   

99,90 лв.

25,90 лв.
19,90 лв.

36,90 лв.
28,90 лв.

Добра грижа 
СПРЕТЕ ДИГИТАЛНОТО СТАРЕЕНЕ
BLUE LIGHT DEFENDER Серум

Aloe Vera Усъвършенстващ кожата пилинг за лице

ДЪЛБОКО ПОЧИСТВАНЕ

СИЛНО ОСВЕЖАВАНЕ ЗА КОЖАТА

Aloe Vera Експресно хидратираща маска за лице

* Потвърдено на база на измерване с корнеометър при изследване на 20 души, 
извършено от институт Dermatest през януари 2017 г.

Специална
 

цена

Специална
 

цена

•  Съдържащият в екстракта от спирулина цветен пигмент 
абсорбира синята светлина – за идеална защита от 
преждевременно стареене и кожни раздразнения.

•  Екстрактът от син лотос действа за неутрализиране на 
свободните радикали – за кожа с млад и сияен вид.

•  Съдържащият се в екстракта от спирулина ензим 
възстановява вече възникналите увреждания на клетките 
на кожата – за значително намаляване на съществуващите 
бръчки.

-23 % отстъпка

-21 % отстъпка

• Отстранява нежно мъртвата кожа и стимулира кръвообращението

Редовна цена
Промоционална цена

• Дарява кожата с до 95% повече хидратация само след 3 минути*

Редовна цена
Промоционална цена



400 мл (87,25 лв. за 1000 мл)

20600   

27535   
200 мл (21, 45 лв. за 100 мл)

27536   
200 мл (21, 45 лв. за 100 мл)

43,90 лв.
34,90 лв.

57,90 лв.
42,90 лв.

57,90 лв.
42,90 лв.

СПЕШНА ПОМОЩ И ЗАЩИТА ЗА КОЖАТА

Aloe Vera Бързо действащ спрей за спешна помощ

Aloe Vera Коригиращ крем за тяло

ЗА ДОБРЕ ОФОРМЕН СИЛУЕТ

ЗА ДОБРЕ ОФОРМЕН СИЛУЕТ
Aloe Vera Оформящ гел за тяло

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

за кожата

Специална
 

цена

Специална
 

цена

Специална
 

цена

Специална
 

цена

-20 % отстъпка

-25 % отстъпка

-25 % отстъпка

•  Подпомага регенерацията на кожата и възстановява  
естествения й баланс

Редовна цена
Промоционална цена

•  Изглажда и изравнява външно кожата

Редовна цена
Промоционална цена

•  Укрепва и стяга кожата, помага за намаляване на  
обиколката на корема при ежедневна употреба

Редовна цена
Промоционална цена



204,90 лв.

3 x 1000 мл (68,30 лв. за 1000 мл)
| 81103   

74,90 лв.
1000 мл

| 81100   

PROTECTION

+

SUMMER
< 0,1 ppm Aloin

1  Витамин C допринася за нормален метаболизъм. Магнезият допринася за електролитния баланс.
2  Медта и цинкът допринасят за защита на клетките от оксидативен стрес. Цинкът допринася за поддържане на нормалното състояние на кожата. Медта допринася за нормалната пигментация на кожата.
3  Цинкът, витамин C и медта допринасят за нормална функция на имунната система.

ALOE VERA ГЕЛ ЗА ПИЕНЕ AÇAÍ PRO SUMMER

Лимитиран

продукт

+ подарък

ТРОЙНА ЗАЩИТА ЗА ЛЯТОТО
+  ЗАЩИТА ОТ ДЕХИДРАТАЦИЯ:  Грижи се за баланса на електролитите и метаболизма.1

+  ЗАЩИТА ОТ СЛЪНЦЕТО:   Подпомага естествената защита на тялото от слънцето 
и допринася за летния тен.2

+  ИМУННА ЗАЩИТА: Подкрепя защитните сили на организма, особено при пътуване.3

+  ВИСОКОКАЧЕСТВЕН: Отлично качество: без алоин*, made in Germany

Цена за комплекта

+ ПОДАРЪК Aloe Vera Хидратиращ гел-концентрат | 20601 | 100 мл

Aloe Vera Гел за пиене Açai Pro Summer, троен комплект

Единична цена

Aloe Vera Гел за пиене Açai Pro Summer



3 x 1000 мл (68,30 лв. за 1000 мл)

204,90 лв.

 | 80883   

74,90 лв.
1000 мл

| 80850   

SUPPORT

+

MOVE 

< 0,1 ppm Aloin

Aloe Vera Гел за пиене Active Freedom, троен комплект

*  Без алоин: съдържание под границата на установяване от 0,1 ppm (=0,1 mg/L). Алоинът е дериват на хидроксиантрацен (HAD).
1  Витамин C допринася за нормалното изграждане на колаген за нормална функция на хрущялите.
2  Витамин C допринася за нормалното изграждане на колаген за нормална функция на костите.
3  Витамин C допринася за нормален енергиен метаболизъм и за намаляване на умората и отпадналостта.

Aloe Vera Гел за пиене Active Freedom

+ подарък

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

Единична цена

ALOE VERA ГЕЛ ЗА ПИЕНЕ ACTIVE FREEDOM

ТРОЙНА ПОДКРЕПА ЗА ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ
+ ПОДВИЖНОСТ:  Подкрепя нормалната функция на хрущялите.1

+ СИЛА:  Подкрепя нормалната функция на костите.2

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

+  ВИСОКОКАЧЕСТВЕН: Отлично качество: без алоин*, made in Germany

+ ПОДАРЪК Aloe Vera Хидратиращ гел-концентрат | 20601 | 100 мл

Цена за комплекта 



80147   
3 x 30  капсули / 15,2 г (372,37 лв. за 100 г)

254,70 лв.
169,80 лв.

+

Здрави и
във форма

ПРЕЗ ЦЯЛОТО ЛЯТО

Лято носи слънце и добро настроение, но и много предизвикателства за тялото ни. 
Нуждаем се от добра защита, защото често сме в движение и сред много хора. Високите 
температури пък оказват влияние върху сърдечно-съдовата система – чувстваме се 
уморени и по-отпаднали. С подходящата подкрепа от LR LIFETAKT в зависимост от 
потребностите може да се радвате спокойно и пълноценно на най-хубавото време от 
годината!1

Reishi Plus Капсули, комплект 2+1

ПОВЕЧЕ ЖИЗНЕНОСТ1

1 Витамин C допринася за нормален енергиен метаболизъм.
2  Витамин C допринася за нормалното изграждане на колаген за нормална функция на кръвоносните съдове.
3  Colostrum е натурален продукт с най-високо ниво на качеството и без добавки.

2+1
подарък

Сума на единичните цени
Промоционална цена за комплекта

•  С гъбата на дълголетието
•  Рейши от хилядолетия е част традициите на Далечния изток
•  Грижи се за нормална функция на кръвоносните съдове2



80361   

80370   

85,90 лв.

30  капсули / 17,9 г (479,89 лв. за 100 г)

125 мл (71,12 лв. за 100 мл)

88,90 лв.

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА ПРИРОДАТА!3

Colostrum Liquid

ГРИЖА ЗА БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО
Pro 12 Капсули

Редовна цена

•  Коластрата подпомага общото благосъстояние
•  Съдържа първото мляко на кравите, което 

снабдява новородените теленца с всичко, от 
което се нуждаят в началото на своя живот

•  В течна форма за директен прием

•  С 12 бактериални култури
•  1 млрд. бактерии във всяка капсули
•  С патентовано двойно микрокапсулиране



25072   

25022   
50  мл (43,80 лв. за 100 мл)

34,50 лв.

25051   

150  мл (28,60 лв. за 100 мл)

75  мл (46,00 лв. за 100 мл)

56,90 лв.
42,50 лв.

29,90 лв.
21,90 лв.

ХИГИЕНА ЗА РЪЦЕТЕ
БЕЗ ВОДА
Гел за ръце

1 Изследване с 10 участници, проведено от Derma Consult GmbH през 2008 г.

НАДЕЖДНА ЗАЩИТА
Рол-он дезодорант

ПРЕМАХВА ПЪРХОТА1

Шампоан против пърхот

Специална
 

цена

Специална
 

цена

-25 % отстъпка

-26 % отстъпка

•  Мек и щадящ шампоан против пърхот
• Подходящ за ежедневна употреба 

Редовна цена
Промоционална цена

Редовна цена
Промоционална цена

• Силен срещу неприятната миризма от изпотяване – действа до 24 часа
•  Осигурява приятна свежест и намалява бактериите по кожата

•   Особено подходящ за бързо почистване на ръцете, 
когато сте в движение

• Не изсушава кожата и не лепне



3 x 10 x 1,4 г (32,86 лв. за 100 г)

25095   

25090   

18,50 лв.

20,70 лв.
13,80 лв.

75  мл (24,67 лв. за 100 мл)

+ Дъвка за дентална грижа, комплект 2+1

Силна
антибактериална 

грижа
С LR MICROSILVER PLUS

ГРИЖА ЗА ЗЪБИТЕ В ДВИЖЕНИЕ

Патентован
продукт*

ЗА КРАСИВА УСМИВКА
Паста за зъби

* LR MICROSILVER Plus Дъвка за дентална грижа: Патент №: EP 2 585 029 B1

** LR MICROSILVER Plus Паста за зъби: Патент №: DE 10 2010 063 720.3-43

Патентован
продукт**

2+1
подарък

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

Сума на единичните цени
Промоционална цена за комплекта

•  Предотвратява образуването на кариес и 
отстранява плаката

•  Намалява образуването на плака

•  Предотвратява образуването на кариес и плака
•  Премахва лошия дъх



2 x 100 мл (9,95 лв. за 100 мл)

27,00 лв.
19,90 лв.

20715-1   

27,00 лв.
19,90 лв.

20715-2   

2 x 100 мл (9,95 лв. за 100 мл)

ЛР Хелт Енд Бюти Систъмс ЕООД · 1784 София, България

ЛР Хелт Енд Бюти Систъмс ЕООД си запазва правото за промени на продуктите 
поради технически или качествени подобрения и не носи отговорност за 

евентуални печатни грешки. Промоционалните и лимитираните предложения в 
настоящото издание са валидни до изчерпване на наличните количества.

Вашият LR сътрудник:

Продажбата на продукти на LR се извършва от 
сътрудниците на LR.

Ко
д:

 9
57

15
-6

27

BG

Aloe Vera Изключително свеж 
гел за зъби, двоен комплект

Сияйна усмивка
и свеж дъх

„Made in Germany“  
е нашето обещание 
за качество,  
на което можете  
100% да разчитате. 26 %

Специална
 

цена

спестявате
 с 

комплекта

•  Почиства цялостно и щадящо зъбите и 
венците

Aloe Vera Защитаваща
паста за зъби, двоен комплект

Сума на единичните цени
Промоционална цена за комплекта

•  Намалява чувствителността на зъбите и 
отстранява плаката

Сума на единичните цени
Промоционална цена за комплекта


