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Естествено 
красива 

кожа през 
зимата

Get i tnow! 



20670   

28,90 лв.
21,50 лв.

20671   

28,90 лв.
21,50 лв.

Натурална хидратация

Aloe Vera Избистрящ тоник за лице

ПОЧИСТВА ПОРИТЕ И 
ИЗБИСТРЯ ТЕНА НА ЛИЦЕТО

Aloe Vera Балансиращо почистващо мляко

НЕЖНО ПОЧИСТВАНЕ И ЗА 
ЧУВСТВИТЕЛНАТА КОЖА ПРЕЗ ЗИМАТА

ЗА СИЯЙНА КОЖА ПРЕЗ ЗИМАТА

*  Потвърдено с измерване с корнеометър на показателите на 20 души, извършено от института Dermatest през януари 2017 г.

Специална
цена

Специална
цена

200 мл (10,75 лв. за 100 мл)

•  Почиства кожата нежно и премахва грима и замърсяванията
• Запазва естествения хидробаланс на кожата

200 мл (10,75 лв. за 100 мл)

•  Почиства порите от остатъците от грима и 
ежедневните замърсявания

• Избистря, успокоява и освежава кожата

25 % отстъпка

25 % отстъпка

Редовна цена
Промоционална цена

Редовна цена
Промоционална цена



20689   

36,90 лв.
28,90 лв.

20631   

22,50 лв.
18,90 лв.

Aloe Vera Нежен крем за лице и тяло

КОМБИНИРАНА ГРИЖА
ЗА ЛИЦЕТО И ТЯЛОТО

ОСВЕЖАВАНЕ ЗА
СУХАТА КОЖА ПРЕЗ ЗИМАТА
Aloe Vera Експресно хидратираща маска за лице

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

Специална
цена

Специална
цена

75 мл (38,53 лв. за 100 мл)

•  Дарява на кожата до 95% повече хидратация само за 3 минути*
•  Подобрява еластичността и хидробаланса на кожата

• Хидратира интензивно
• Кожата е осезаемо мека и нежна

21 % отстъпка

16 % отстъпка

Редовна цена
Промоционална цена

Редовна цена
Промоционална цена

100 мл



28503   

79,90 лв.
57,90 лв.

Комплектът LR ZEITGARD Racine с 
Q10 предлага отлична грижа. 
Ефективният комплекс с Q10 и 
водорасли активира уморената 
и изтощена кожа, предотвратява 
първите признаци на стареене и 
снабдява кожата с нова енергия 
за свеж и жизнен тен.

кожа през зимата

Racine Комплект

АNTI-АGING ГРИЖА С Q10 ЗА 
ПЪРВИТЕ СЛЕДИ ОТ СТАРЕЕНЕ

ГРИЖА ЗА ИЗТОЩЕНАТА

Специална
цена

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

27 % отстъпка с 
комплекта

• Дневен крем / 50 мл
• Нощен крем / 50 мл
• Околоочен крем / 15 мл

Сума на единичните цени
Промоционална цена за комплекта



28100   

44,90 лв.
36,90 лв.

POWERLIFT

ИНТЕНЗИВЕН ПРИЛИВ НА 
ЕНЕРГИЯ ЗА КОЖАТА

През зимата кожата често изглежда уморена и безжизнена. 
Лекият крем за лице LR ZEITGARD PowerLift възвръща свежестта 
и енергията й. Комбинацията от Reductine®, хиалуронова 
киселина, екстракт от водорасли и седем билки снабдява 
кожата с жизненост и еластичност през целия ден.

Специална
цена

17 % отстъпка

30 мл (123,00 лв. за 100 мл)

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

енергия и еластичност
• Подходящ и за мъже

Редовна цена
Промоционална цена



+
2+1

80142   

80325   
84,90 лв.
75,90 лв.

80326   

254,70 лв.
169,80 лв.

43,90 лв.
34,90 лв.

Редовна цена
Промоционална цена

ПРАКТИЧЕН СПРЕЙ ЗА СТИМУЛИРАНЕ 
НА ИМУННАТА СИСТЕМА1

Cistus Incanus Капсули, троен комплект

ЕЖЕДНЕВНА ПОДКРЕПА ЗА
СИЛНА ИМУННА СИСТЕМА1

За екстрактите от Cistus Incanus 
на LR LIFETAKT се използва 
само висококачествената, 

богата на вещества листна част.

Cistus Incanus Спрей

Специална
цена

20 % отстъпка

подарък

Единична цена
Cistus Incanus Капсули
60 капсули / 33,5 г
(226,57 лв. за 100 г)

10 % отстъпка

3 x 60 капсули / 33,5 г (168,96 лв. за 100 г)

•  Със 72% екстракт от Cistus Incanus и 100% витамин C  
за дневна доза*

• Обогатени с витамин C и цинк

30 мл (116,33 лв. за 100 мл)

• Лесно дозиране благодарение на директното впръскване в гърлото

Сума на единичните цени
Промоционална цена за комплекта



4+1

80190   

80935   

67,90 лв.
52,90 лв.

164,50 лв.
131,60 лв.

Mind Master Комплект
(свободен избор от
Formula Red и Formula Green)

СВЕЖА ЕНЕРГИЯ
ЗА ТЯЛОТО И УМА

ДВИЖИ СЕ СВОБОДНО!

1  Витамин C допринася за нормалната функция на имунната система.
2  Витамин D допринася за поддържане на нормалното състояние на 

костите, мускулите и зъбите.
3  Витамин B12 допринася за нормален енергиен метаболизъм и за 

нормална функция на нервната система.
4  Тиамин и витамин B12 допринасят за нормална психическа функция.
5  Витамин E допринася за защита на клетките от оксидативен стрес.
* от препоръчителните стойности за дневен прием

Силна имунна система, 
силна енергия

Freedom Plus Капсули

Специална
цена

22 % отстъпка

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

60 капсули / 37,2 г (142,20 лв. за 100 г)

• Допринася за нормалното състояние на костите и мускулите2

• Съдържа важни хранителни вещества като витамини E, D и манган

подарък

•  Подпомага умствената и физическата 
работоспособност3,4

• Защитава от оксидативен стрес5

5 x 500 мл (52,64 лв. за 1000 мл)

Редовна цена
Промоционална цена

Сума на единичните цени
Промоционална цена за 
комплекта



27004   

138,80 лв.
95,90 лв.

Грижа за косата

L-Recapin Комплект

L-Recapin спира наследствения косопад и доказано подобрява обема на косата. Това 
става благодарение на иновативния активен комплекс Procapil®. Той намалява регресията 
на корените на косата, грижи се за подобрено кръвоснабдяване на корените и помага за 
по-доброто им закрепване в скалпа.®

ЗА НЕЯ И НЕГО

СИЛНОТО ДУО
ЗА ПО-ГЪСТА
И ОБЕМНА КОСА

* Тоникът е тестван от 20 мъже на възраст от 21 до 60 г. в изследване на DermaTronnier за период от 4 месеца през 2005 г.

•  76% от тествалите продукта 
потвърждават подобряване в 
обема. По този начин може да се 
докаже, че косата остава по-дълго в 
естествена фаза на растеж.

•  76% потвърждават ефикасността 
на продукта.

Потвърдена 
ефективност*

Специална
цена

• L-Recapin Шампоан / 200 мл
• L-Recapin Тоник / 200 мл

30% отстъпка с комплекта

Сума на единичните цени
Промоционална цена за комплекта



20763   

81,30 лв.
58,90 лв.

През зимата косата се нуждае от малко повече грижа. Студът навън и сухият въздух от 
отоплението вътре изсушават косата и отнемат блясъка й. Системата за грижа LR ALOE VIA 
Nutri-Repair почиства, укрепва и възстановява изтощената коса с подхранващото действие на 
Алое Вера и 7 натурални масла. За копринена мекота, здравина и блясък и за да се чувствате 
уверени до връхчетата на косата си.

НАТУРАЛНИ МАСЛА
ЗА КРАСИВА КОСА
ПРЕЗ ЗИМАТА

до 3 пъти 
по-лесно 
разресване*

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

Aloe Vera Nutri-Repair Система за грижа за косата в комплект

Специална
цена

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

над 90 % 
по-малко 
накъсване*

• Aloe Vera Nutri-Repair Шампоан / 200 мл
• Aloe Vera Nutri-Repair Балсам / 200 мл
• Aloe Vera Nutri-Repair Маска за коса / 200 мл

27 % отстъпка с комплекта
Сума на единичните цени
Промоционална цена за комплекта



10377   

14,90 лв.
12,50 лв.

Почистваща пяна

Правилната ежедневна грижа за кожата е ключът към 
сияйния й блясък. Почистващата пяна LR COLOURS нежно 
премахва грима и замърсяванията от лицето. Оставя 
усещане за чиста кожа, която след това може оптимално 
да се регенерира.

НЕЖНА И ЕФЕКТИВНА

Специална
цена

16 % отстъпка

150 мл (8,33 лв. за 100 мл)

•  Богатата пяна нежно почиства кожата и 
премахва грима

Редовна цена
Промоционална цена



11188   

10094   

49,90 лв.
38,90 лв.

18,90 лв.
15,90 лв.

Малки тайни за красота
ЗА ВСЕКИ ДЕН

Фантастична спирала

ФАНТАСТИЧЕН ЕФЕКТ
"ИЗКУСТВЕНИ МИГЛИ"

Лакочистител в кутия

БЪРЗО И ЛЕСНО ПРЕМАХВАНЕ
НА ЛАКА ЗА НОКТИ

Специална
цена

Специална
цена

10 мл (389,00 лв. за 100 мл)

•  Още по-плътни, дълги и дефинирани: 
перфектни ултрачерни 3D мигли

•  Интелигентна трислойна текстура: по-наситен 
цвят, повече обем и по-добро оформяне с 
всяко следващо нанасяне

100 мл

• Натурално масло от кайсия предпазва от изсушаване
• Без ацетон

22 % отстъпка

15 % отстъпка

Редовна цена
Промоционална цена

Редовна цена
Промоционална цена



20603   

33,90 лв.
24,90 лв.

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
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Aloe Vera Отпускащ термолосион

Благотворна 
топлина за 

кожата

26%
Специална 

цена

отстъпка

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

100  мл

•  С 45% гел Алое Вера и натурални етерични масла
•   С дълготраен загряващ ефект за отпускане на 

схванатите мускули

Редовна цена
Промоционална цена


