AUTOSHIP
АБОНАМЕНТНА ПРОГРАМА

ПРОГРАМА AUTOSHIP

ПРЕДИМСТВА

Правите поръчка веднъж и получавате
доставка всеки месец при изключително
добри условия.

Изгодна цена: -25% отстъпка спрямо
единичните цени на продуктите
Страхотни подаръци през четвъртия,
седмия и десетия месец на програмата
Безплатна доставка всеки месец

+ ПОДАРЪК
през 4-тия месец
Aloe Vera Box за специална грижа

+ ПОДАРЪК
през 7-ия месец
Aloe Vera Комплект за грижа 1

+ ПОДАРЪК
през 10-ия месец
Aloe Vera Комплект за грижа 2

IMMUNE PLUS
ТРОЕН ПЛЮС ЗА
ИМУННАТА СИСТЕМА:
+ УКРЕПВАНЕ: Имунните
клетки са подсилени1

HOBO

+А
 КТИВИРАНЕ:
Производството на
нови имунни клетки се
активира1,2
+С
 ТИМУЛИРАНЕ:
Имунната система може
да реагира по-бързо1,3

ALOE VERA ГЕЛ ЗА ПИЕНЕ
IMMUNE PLUS

3 бутилки (х 1000 мл) на месец
Код: 2981000
110 PW | 85,79 GV

119,90 лв.

TRADITIONAL HONEY
ТРИ ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТА ЗА
ОБЩОТО ЗДРАВЕ:
+С
 НАБДЯВАНЕ: Доставя
важни хранителни вещества и
подобрява оползотворяването
на хранителни вещества3,7
+З
 АЩИТА: Подпомага
обновяването на клетките и
имунната система4,5
+М
 ЕТАБОЛИЗЪМ: Подобрява
енергийния метаболизъм3

ALOE VERA ГЕЛ ЗА ПИЕНЕ
„ТРАДИЦИОНЕН С МЕД“
3 бутилки (х 1000 мл) на месец
Код: 2980665
100 PW | 74,73 GV

104,90 лв.

INTENSE SIVERA
ТРОЙНА СИЛА ЗА ПОВЕЧЕ
ЖИЗНЕНОСТ:
+С
 ТАБИЛИЗИРА: Подпомага
кръвоносните съдове и
кръвното налягане6
+С
 НАБДЯВА: Подобрява
дейността на сърдечносъдовата система да снабдява
с хранителни вещества7

ALOE VERA ГЕЛ ЗА ПИЕНЕ
INTENSE SIVERA
3 бутилки (х 1000 мл) на месец
Код: 2980667
110 PW | 85,79 GV

119,90 лв.

+З
 АЩИТАВА: Защитава клетките
от оксидативен стрес8

PEACH FLAVOR
ТРОЕН ПЛЮС ЗА ДОБРО
УСЕЩАНЕ ЗА ТЯЛОТО:
+Л
 ЕК: Без захар,
идеален за фигурата и
здравословен4
+С
 ТИМУЛИРАЩ:
Подпомага енергийния
метаболизъм3
+Д
 ЕТОКСИКИРАЩ:
Прочиства организма3

ALOE VERA ГЕЛ ЗА ПИЕНЕ
С ВКУС НА ПРАСКОВА
3 бутилки (х 1000 мл) на месец
Код: 2980666
100 PW | 74,73 GV

104,90 лв.

ACTIVE FREEDOM
ТРОЙНА ПОДКРЕПА ЗА
ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ:
+П
 ОДВИЖНОСТ: Подкрепя
нормалното състояние на
хрущялите5
+С
 ИЛА: Подкрепя
нормалното състояние на
костите5
+Е
 НЕРГИЯ: Подкрепя
енергийния метаболизъм
и помага за намаляване на
умората3,9

1
Витамин C, цинк и селен допринасят за нормална функция на имунната система. І 2 Цинкът има функция при клетъчното делене. І 3 Витамин C
допринася за нормален енергиен метаболизъм. І 4 Витамин C допринася за нормална функция на имунната система. І 5 Витамин C допринася
за нормалното изграждане на колаген за нормална функция на хрущялите и за нормална функция на костите. І 6 Витамин C допринася за
нормалното изграждане на колаген за нормална функция на кръвоносните съдове. І 7 Витамин C повишава усвояването на желязо. І 8 Витамин
C допринася за защита на клетките от оксидативен стрес. І 9 Витамин C допринася за намаляване на умората и отпадналостта.

ALOE VERA ГЕЛ ЗА ПИЕНЕ
ACTIVE FREEDOM
3 бутилки (х 1000 мл) на месец
Код: 2980668
110 PW | 85,79 GV

119,90 лв.

NIGHT MASTER

HOBO
NIGHT MASTER

1 кутия (х 30 сашета
х 3,7 г) на месец
Код: 2981110
65 PW I 65,76 GV

87,80 лв.

• При редовен прием Night Master помага дългосрочно за
пълноценна почивка по време на сън.
• Уникалният ТРОЕН ЕФЕКТ1,2,3 подпомага естествения ритъм на
съня на организма:
1. ЗАСПИВАТЕ ПО-БЪРЗО заради по-доброто отпускане
2. СПИТЕ ПО-ДЪЛБОКО заради подобреното качество на съня
3. С
 ЪБУЖДАТЕ СЕ ОТПОЧИНАЛИ заради оптималната
регенерация по време на сън

www.saffractiv.com, към дата: 13.11.2019 г. І 2 Comercial Química Massó, непубликувано изследване, 2014 г. І 3 Витамините тиамин, ниацин, B6 и B12 и магнезият допринасят за нормална
функция на нервната система. Цинкът допринася за нормална когнитивна функция.
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5IN1 BEAUTY ELIXIR
5in1 Beauty Elixir изпълнява всички 5 желания за красота:
1. МЛАДЕЖКИ ВИД С ПО-МАЛКО БРЪЧКИ1
2. ЧИСТ, ЗДРАВ ВИД НА КОЖАТА БЕЗ РАЗДРАЗНЕНИЯ1
3. СТЕГНАТО ТЯЛО С ПО-МАЛКО ЦЕЛУЛИТ2
4. СИЛНА, БЛЕСТЯЩА КОСА3
5. ЗДРАВИ, ТВЪРДИ НОКТИ4
Само с една ампула на ден уникалният двоен комплекс
ефективно активира процесите в организма, свързани с
красотата, и превантивно предпазва от основните причини за
стареенето – за младежка красота от главата до петите на всяка
възраст.

5IN1 BEAUTY ELIXIR
1 кутия (х 30 ампули
х 25 мл) на месец
Код: 2981030
125 PW I 115,25 GV

154,90 лв.

Биотин, цинк, витамин A, рибофлавин и ниацин допринасят за поддържане на нормалното състояние на кожата. Медта допринася за поддържане на нормалната пигментация на кожата.
Витамин C допринася за нормалното изграждане на колаген за нормална функция на кожата. І 2 Медта допринася за поддържане на нормалното състояние на съединителната тъкан. І
Биотинът и цинкът допринасят за поддържане на нормалното състояние на косата. Медта допринася за поддържането на нормалната пигментация на косата. І 4 Цинкът допринася за
поддържане на нормалното състояние на ноктите.
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УСЛОВИЯ НА ПРОГРАМА AUTOSHIP
Стартиране:
• Програма Autoship може да се стартира единствено по имейл или в шоурума на компанията.
• Всеки сътрудник може да поръча няколко програми от един и същ вид паралелно или последователно.
Изпращане на пратки:
• Месечните пратки се обработват и изпращат автоматично между 10-12-о число. Само в случай че сътрудникът е заявил изрично писмено, че
иска забавяне на пратката, тя се обработва на 25-26-о число. Сътрудник може да заяви пратка на 10-о и/или на 25-о число.
• Ако сътрудник желае да изтегли и вземе преждевременно една или повече пратки Autoship в един месец, следва да информира писмено за
това компанията. Ако сътрудник взема повече от една поредни пратки в един месец, трябва да направи предварително плащане по банков
път.
• Сътрудник, който е изтеглил пратки предварително (преждевременно), не получава следващите поредни пратки автоматично. В този случай
той трябва да уведоми компанията по имейл, че желае да получи пратки в следващите месеци.
• Сътрудникът може да допълни своята Autoship поръчка с други продукти, за което предварително получава напомнящ имейл. Доставката
остава безплатна. Сроковете за допълване на поръчката са както следва:
• до 9-о число (включително), ако пратката се изпраща в началото на месеца
• до 24-о число (включително), ако пратката се изпраща в края на месеца
Прекратяване:
• Програмата Autoship се прекратява автоматично след десетата доставка.
• Програмата Autoship не може да се прекрати през първите четири месеца. След получаване на четвъртата пратка сътрудникът може да
прекрати програмата, като писмено информира за това компанията.
• Ако сътрудникът прекрати програмата преди усвояването на четвъртата поредна пратка, той не може да започне друга Autoship програма в
следващите 6 месеца.
„ЛР Хелт Енд Бюти Систъмс“ ЕООД
бул. Цариградско шосе 60, София 1784 - www.lrworld.com
За информация: централа: 02/ 870 8159; info.bg@lrworld.com
За поръчки и обслужване: тел.0700 15 121; order.bg@lrworld.com,
service.bg@lrworld.com

МНЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИСТ
Д-р Райна Стоянова
диетолог, ендокринолог
Aloe Vera Гел за пиене „Традиционен с мед“
Алое гелът в комбинация с мед е изключителен стимулатор на
имунитета, с благотворно действие върху храносмилателната система
и цялостните функции на тялото. Препоръчва се целогодишно, но с приоритет
през преходните сезони. Медът е традиционна суперхрана, богата на ензими
и витамини, която забързва метаболитните процеси и подхранва тялото
отвътре навън. Алое гелът с мед е подходящ за активни хора в млада и зряла
възраст, за хора, изложени на по-висок стрес, както и за възрастни пациенти
в преходните сезони, когато имунната система е подложена на „изпитание“. За
оптимален ефект се препоръчва систематичен, продължителен прием поне 3-4
месеца в годината.
Aloe Vera Гел за пиене с вкус на праскова
Освен че е много вкусен, гелът с праскова е без захар, което го прави
изключително подходящ за хора, спазващи нисковъглехидратни диети или
такива, при които приемът на захар трябва да бъде прецизен (диабетици,
отслабващи). Гелът подпомага метаболизма, съдейства за по-лесно и
ефективно отслабване, забързва „детокс“ процесите в тялото. Обогатяването
му с витамин С има допълнителни ползи за имунната ни система. Може да
се приема от всички, особено от хората, които се грижат за фигурата си и се
съобразяват с приема на въглехидрати. За изключителен ефект приемайте алое
гел с праскова при спазване на редуциращи теглото хранителни режими или за
поддържане на перфектна форма целогодишно.
Aloe Vera Гел за пиене Immunе Plus
Имунен стимулатор, с натурални съставки, чудесен за всеки сезон и най-вече
за периода, в който сме мишена на разнообразни вируси и бактерии, а именно
зимния сезон, както и началото на пролетта. Джинджифилът е известен със
своите бактерицидни свойства и загряващо действие. Лимоните са богати на
витамин С и ензими, неизменна съставка на всеки препарат за имунна защита.
Медът е известен с многобройните си целебни действия, имунен стимулатор,
подхранващ отвътре цялото ни тяло. Цинкът е вторият по значимост минерал
в тялото ни (след желязото) и е необходим за поддържането на много телесни
функции като клетъчния растеж, съсирването на кръвта, сетивата зрение,
обоняние, вкус, функционирането на щитовидната жлеза, производството
на инсулин. Цинкът е важен и за работата на имунната и нервната системи,
отделянето на хормони, за растежа, развитието и репродукцията. Селенът
е силен антиоксидант, с важен ефект върху имунната система, съдействащ
за синтеза на имунни тела и с признати благотворни ефекти върху здравето
на щитовидната жлеза. Съвкупността от всички тези имуностимулиращи
вещества в коктейл с Алое Вера има доказан имуностимулиращ ефект и може
да се ползва от малки и големи във всеки сезон.
Aloe Vera Гел за пиене Intense Sivera
Гелът за пиене с коприва е ценен продукт, който освен познатото полезно
действие на алоето, съчетава в себе си всички благотворни действия на

копривата. Копривата е смятана за едно от най-ценните растения от аптеката
на Господ. След тежка зима тя доставя много необходими минерали, витамини
и пълноценен белтък на организма. Копривата е известна с високото си
съдържание на желязо, коeто я прави изключително полезна при анемични
състояния и умора, освен това действа добре на ендокринната система,
включително щитовидната жлеза, далака и панкреаса. Алое гелът с коприва
се препоръчва особено през преходните сезони, най-вече пролетта, когато се
обострят хроничните анемични състояния, както и при жени с по-тежки месечни
кръвозагуби или с по-ниска нива на хемоглобина. Изключително подходящ е
също така за спортисти и хора, изложени на висок стрес.
Aloe Vera Гел за пиене Active Freedom
Гелът за пиене Active Freedom съдържа колаген и витамин С, което го прави
подходящ за хора с костно-ставни оплаквания, спортисти и всички, които
се нуждаят от грижа за опорно-двигателния апарат. Колагенът е допълващ
елемент в терапията на възпалителните чревни заболявания, синдрома на
раздразненото черво, както и синдрома на пропускливите черва. Съставна част
е и на всички продукти за стимулиране на красотата отвътре навън. Алое гелът
с колаген и витамин С може да има многостранно приложение, но най-вече
продължителната употреба, на фона на здравословни хранителни и двигателни
навици, би довела до позитивен ефект по отношение на цялостното здраве и
самочувствие. Лично аз го препоръчвам на всички активни хора, особено на
спортисти с цел превенция на опорно-двигателния апарат.
5in1 Beauty Elixir
Beauty еликсирът не е просто добавка, а храна за красота, съдържаща в себе си
2 основни комплекса от съставки: активен комплекс и превантивен комплекс.
Активният комплекс комбинира редица съставки, като колагенови пептиди,
хиалуронова киселина, мед, цинк и др. – известни със своите противостареещи
свойства. Превантивният комплекс защитава тялото ни отвътре от основните
причини за стареене с помощта на Алое Вера и антиоксиданти. Препоръчва се
за всички, стремящи се към младо, красиво, стегнато тяло, без целулит, силна
и блестяща коса и здрави нокти. Чудесно възстановително средство за дамите,
които наскоро са родили и са кърмили и се сблъскват с проблемите, характерни
за този постнатален период, като умора, обилен косопад, чупливи нокти.
Прекрасна допълваща грижа за всяка бюти дерматологична процедура.
Night Master
Пълноценната регенерация на тялото зависи най-вече от добрия сън. В
забързаното ни ежедневие често сънят е крайно недостатъчен и некачествен.
Продуктът Night Master е изключителен по рода си, съчетаващ в себе си
3 основни компонента за пълноценна почивка по време на сън, без да
предизвиква пристрастяване. Триптофанът, магнезият и витамините от групата
на В подпомагат естествения ритъм на съня и участват в естествения синтез на
мелатонин в тялото. Шафранът и хмелът, от друга страна, имат успокояващо и
отпускащо действие. Алое Вера допълва и потенцира действието на останалите
съставки. Продуктът Night Master е подходящ за всички нас, които живеем
бързо, не си доспиваме и сме изложени на високи нива на стрес. Силно го
препоръчвам през цялата година, защото сънят е здраве и е наистина важно да
сме достатъчно отпочинали.

МНЕНИЯ И ЛИЧЕН ОПИТ НА ПОТРЕБИТЕЛИ
„За нашето
семейство
превенцията
на здравето е
основен фактор за
щастливия живот.
От няколко години
консумираме
геловете Aloe
Vera, изпитали
сме качеството
и ефективността им, с тях се чувстваме свежи
и енергични. Бяхме приятно изненадани, когато
наскоро компанията представи Aloe Vera Immune
Plus. Много ни допадна като вкус. Консумирайки
го вече няколко месеца, установихме, че имунната
система на всеки от семейството е значително поустойчива на болести, а усетихме и благоприятно
действие на джинджифила върху стомашночревния тракт. Вкусната комбинация от алое,
лимон и джинджифил ни предпазва като щит през
зимата. Щастливи сме, че децата ни и ние имаме
сигурна защита на имунната система.“
Катя и Антон Димови, Лидери на група,
сътрудници и лоялни потребители на LR от 10 г.

„Когато преди година се
появи Beauty Elixir 5in1
като жена, която държи
на външния си вид и
усещането за младост
и красота (от позицията
на моите 50 г.), веднага
си поръчах 1 опаковка.
През май си направих
Autoship програма.
Знам от опит, че за
осезаем ефект хранителните добавки изискват
по-дългосрочен прием. След седмица забелязах
кожата си някак хидратирана отвътре, свежа,
еластична и гладка. От години имам разслояване
на ноктите на ръцете. Направих си снимки, преди
да почна приема и след 6-ия месец – разликата
е впечатляваща. Забелязах и редуциране на
целулита. Сега вече нямам никакво желание да
спирам приема на Beauty Elixir 5in1 – за мен той
е част от деня ми, която ме кара да се чувствам
млада!“
Светла Унгузова, Лидер на група,
сътрудник и лоялен потребител на LR от 11 г.

„Животът е движение!
Да се наслаждаваш
на свободата на
движението без
ограниченията на
възрастта – за това
мечтае всеки човек.
Aloe Vera Гелът за
пиене Active Freedom
със своите хранителни
вещества за костите,
ставите и сухожилията ми дава най-доброто, за да
поддържам тялото си във форма!“
Стоянка Досева, Бронзов лидер на организация,
сътрудник и лоялен потребител на LR от 11 г.
„От известно време
пия новия Night Master
и мога да кажа, че
почувствах значителна
разлика след 7-ия
ден от употребата му.
Заспивам по-бързо, спя
по-добре през нощта и
се събуждам бодър и
отпочинал.”
Росен Димитров, Сребърен лидер на организация,
сътрудник и лоялен потребител на LR от 12 г.

