
АБОНАМЕНТНА ПРОГРАМА AUTOSHIP



Алое Вера от хилядолетия се използва като лечебно растение. В състава 
му са идентифицирани над 200 активни съставки, които действат в 
хармония и взаимно допълват ефекта си. Една от най-важните съставки 
на гела от Алое Вера е ацеманан, който спада към мукополизахаридите и 
разгръща благотворните си свойства най-вече в комбинация с останалите 
компоненти на Алое Вера. Изключително щадящата обработка на гела от 
Алое Вера гарантира запазването на свойствата на ценните съставки. Към 
гела е добавен 9% цветен мед не само за подобряване на вкуса, но и 
заради полезните му свойства. Добавеният витамин С е силна подкрепа 
за имунната система. Гелът може да се приема и разреден с плодови 
сокове.
Препоръчителен прием: 3 х 10 мл дневно1

АБОНАМЕНТНА ПРОГРАМА AUTOSHIP
 90 % гел от листата на Алое Вера
 9 % мед
 С витамин C
 Подпомага нормалния енергиен 
    метаболизъм
 Допринася за нормална функция на 
    нервната система и имунната система
 С печат за качество от 
    SGS INSTITUT FRESENIUS 
 Сертифициран от Международния 
    научен съвет за алое (IASC)

 Правите поръчка веднъж и  автоматично получавате  
       доставка всеки месец
 Изгодна цена: -25% отстъпка спрямо единичните 
       цени на продуктите
 Страхотни подаръци през третия и шестия месец 
       на програмата
 Безплатна доставка всеки месец

 Висококачествен натурален продукт
 100% течна коластра от крави
 Обезмаслена
 С отстранен казеин
 Не е пастьоризирана
 Без антибиотични остатъци
 Без анаболно-андрогенни стероиди
 Без добавени оцветители 
       и консерванти
 С печат за качество от 
       SGS INSTITUT FRESENIUS

 Снабдява организма 
    с 10 важни витамина
 С 21 натурални плодови 
    и зеленчукови концентрата
 Без добавени консерванти 
    и оцветители
 Осигурява 200% от препоръчителния     
    дневен прием на витамин D

Aloe Vera Гел за пиене с мед

Vita Active

Коластрата е уникален по своя състав природен продукт. Тя е богата на 
протеини, ензими, витамини, минерали, имуноглобулини, аминокиселини, 
фактори на растежа, антитела. Коластрата от крави осигурява подкрепа за 
имунната система и правилното развитие на новороденото теленце през 
първите часове на живота му. Тя е напълно съвместима с човешкия 
организъм и може да допринесе за общото благосъстояние. При първи 
симптоми на вирусно заболяване, както и при често боледуващи приемането 
на коластра води до съкращаване на продължителността и намаляване на 
тежестта на заболяването. За Colostrum Liquid се използва само излишната 
коластра от първите часове, която е с най-концентрирано съдържание на 
ценни вещества. Продуктът се произвежда чрез щадящ метод на студено 
производство, който гарантира запазване на чувствителните съставки. Може 
да се приема чиста или със студен плодов сок. Не смесвайте с горещи напитки.
Препоръчителен прием: 8 мл дневно в продължение на 2 седмици,
последвани от 2 седмици почивка2

LR Healthy Kids Winter  
1 Aloe Vera Гел за пиене с мед
1 Vita Active
1 Colostrum Liquid

Код: 95582
85 PW | 75,90 GV

106,50 лв.

+ ПОДАРЪК
през 3-тия месец
Aloe Vera Kids Комплект
на стойност 22,50 лв.

+  ПОДАРЪК
през 6-ия месец
Aloe Vera Box за 
специална грижа
на стойност 59,90 лв.

Colostrum Liquid

Витамините са жизненоважни за нормалното функциониране на 
организма. Те оказват влияние върху редица процеси като растежа, 
развитието, обмяната на веществата и превръщането им в енергия, 
клетъчното делене и др. Необходими са за правилното функциониране на 
органите и системите в организма като например имунната и нервната 
система. Изключително важно е организмът да е постоянно снабден с 
достатъчни количества от всички важни витамини. Vita Active е богат 
концентрат от 21 вида плодове и зеленчуци, който съдържа 10 важни 
витамина. Има приятен, натурален плодов вкус. Може да го смесите с 
вода, да го добавите към кисело мляко, мюсли или десерти.
Препоръчителен прием: 5 мл дневно2

100% снабдяване с 10 витамина:
Витамин D, Витамин Е, Витамин В1 (тиамин), 
Витамин В2 (рибофлавин), Витамин В3 (ниацин), Витамин В5 
(пантотенова киселина), Витамин В6, Витамин В7 (биотин), 
Витамин В9 (фолиева киселина), Витамин В12

 12 полезни бактериални щама
 1 млрд. пробиотични бактерии 
    във всяка капсула
 Съдържа влакнини (фибри)
 Подкрепа за благосъстоянието
 Патентован-
    Патент №: EP 2 228 067

Pro 12

Тъй като червата са ключов орган в имунната система на човешкия 
организъм, поддържането на баланса на чревната флора – 
равновесието между полезните и вредните бактерии, населяващи 
стомашно-чревния тракт, е от огромно значение за здравето и 
благосъстоянието. Приемът на пробиотични бактерии осигурява 
подкрепа за това. Pro 12 съдържа изключителна комбинация от 12 
различни бактериални щама, които са защитени чрез патентовано 
двойно микрокапсулиране, което ефективно защитава бактериите при 
преминаването им през стомаха и значително увеличава ефикасността 
на продукта. Освен това Pro 12 съдържа влакнини (фруктоолигозахариди), 
които осигуряват храна на пробиотичните бактерии и така подпомагат 
действието им. Пробиотици са необходими по време на и след 
приключване на антибиотична терапия, както и профилактично за 
подобряване на естествения баланс на чревната флора, а с това и на 
имунитета.
Препоръчителен прием: 1 капсула дневно2

LR Healthy Kids Summer  
1 Aloe Vera Гел за пиене с мед
1 Vita Active
1 Pro 12

Код: 95583
85 PW | 74,34 GV

104,90 лв.

1 Препоръчителен прием за деца над 12-годишна възраст. 
2 Препоръчителен прием за деца над 6-годишна възраст
За по-малки деца се консултирайте с педиатър.



Аз като майка отдавна съм спокойна за здравето на моето дете. 
Течната коластра действа бързо при всякакви вирусни инфекции, 
висока температура, кашлица или течащо носле. В такива 
моменти Мики с удоволствие приема "течните бонбонки", които го 
правят по-здрав. Ефективното действие на Pro12 срещу чревни 
инфекции позволява на цялото ми семейство лятно време да 
ходим често на море и да сме дълго време във водата. Любимите 
му ежедневни продукти са Aloe Vera Гел за пиене с мед и Vita 

Activе, които му осигуряват витамини , минерали и много други 
ценни  вещества, нужни за неговото правилно израстване. Майките знаем, че 

понякога нашите деца са злояди, но аз съм спокойна и за това, защото тези продукти 
му набавят всичко необходимо за младия му организъм. Благодарение на 
"миминките" и "альоето" Мики расте енергичен, жизнен и здрав! Горещо препоръчвам 
тези ефективни и полезни биоактивни хранителни добавки на всяка мама!
Диана Брайкова, Пловдив 

Залагаме на профилактиката: храна, вода, спорт и сън. Благодарна 
съм на LR, че вече 10 години прави менюто ни равно на здраве с 
безопасните, вкусни и ефикасни добавки. Те помагат на Мария да е 
енергична, спокойна, концентрирана и весела, да се наслаждава на 
учене, игри и пътешествия през всеки сезон. Денят й започва с Aloe 
Vera Гел за пиене с мед и усмивка. Витамините Vita Active са в 
закуската й със специалната сила на ракитник – няма как да си го 
наберем в България. В куфара й за пътуване винаги ще намерите 
Pro12 – за спокойствие. Colostrum използваме само при нужда.
Марина Мъжлева, София  

УСЛОВИЯ НА ПРОГРАМА AUTOSHIP HEALTHY KIDS
Стартиране:
• Програма Autoship Healthy Kids може да се стартира единствено по имейл, изпратен до 
компанията.
• Стандартният абонаментен период на програмата Autoship Healthy Kids e 6 месеца, 
освен ако сътрудникът не посочи друга продължителност – 3-месечен период.  
• Всеки сътрудник може да поръча по няколко програми Autoship Healthy Kids паралелно 
или последователно. 
• На един код на сътрудник могат да бъдат регистрирани до 5 Autoship Healthy Kids 
програми от един и същ вид едновременно.
Изпращане на пратки:
• След стартиране на абонаментна програма Autoship Healthy Kids сътрудникът получава 
по една пратка всеки месец до края на абонаментния период.
• Месечните пратки от една програма Autoship Healthy Kids се фактурират и изпращат на 
една и съща дата от месеца до края на абонамента. По подразбиране това е датата, на 
която е регистрирана програмата.
• Датата за фактуриране и изпращане на месечната пратка не може да се променя. 
• В месеца може да се фактурира и изпраща само по една пратка от една програма 
Autoship.
• Не е възможно изтегляне и взимане предварително на една или повече поредни 
месечни пратки в един месец. Не е възможно отлагане на месечна пратка за следващ 
месец.
• Пратки Autoship не се фактурират в последните 3 работни дни от месеца.
• Поредните пратки на всички програми Autoship, регистрирани в последните 3 дни на 
месеца, се фактурират в периода от 21-о до 26-о число през следващите месеци.
• Всички пратки Autoship се изпращат с куриер. Не е възможно получаване в шоурума на LR.
• Месечните пратки Autoship са с безплатна доставка (не се начисляват транспортни 
разходи).
• Сътрудникът може да добави допълнителни продукти към своята месечна Autoship 
пратка, като доставката остава безплатна. Ако желае да се възползва от тази 
възможност, сътрудникът трябва да изпрати имейл до компанията в срок до деня преди 
фактуриране на месечната му пратка Autoship. Крайният срок за изпращане на добавки 
към месечни пратки, които се фактурират след 21-о число до края на месеца, е до 20-о 
число. 
• Сътрудникът има право да сменя вида на Autoship Healthy Kids комплекта си всеки 
месец. 
• При смяна на вида на Autoship комплекта се запазва поредността на пратката и 
правото за получаване на подаръци.
• Промяната на вида на Autoship комплекта за следващия месец може да се заяви 
най-късно до края на предходния месец, но не по-рано от датата на фактуриране на 
пратката за настоящия месец. Не е възможно да се прави промяна във вида на Autoship 
комплекта в текущия месец. 
Подаръци:
• През третия и шестия месец от Autoship Healthy Kids програмата си сътрудникът 
автоматично получава подаръци, както следва:
� 3-и месец: Aloe Vera Kids Комплект (включва: Aloe Vera Kids 3в1 Душ гел, шампоан и 
балсам и Aloe Vera Kids Гел паста за зъби)
� 6-и месец: Aloe Vera Box за специална грижа (включва: Aloe Vera Спрей за спешна 
помощ, Aloe Vera Гел-концентрат и Aloe Vera Крем с прополис)
• Новите сътрудници, които в рамките на месеца на регистрацията си стартират програма 
Autoship Healthy Kids (с молбата за сътрудничество или с отделна поръчка до края на 
месеца), получават допълнителни подаръци Colostrum Liquid и Vita Active в третия месец 
на програмата си Autoship Healthy Kids плюс стандартния подарък Aloe Vera Kids 
Комплект. 
Прекратяване:
• Програмата Autoship се прекратява автоматично след шестата доставка.
• Програмата Autoship не може да се прекрати през първите три месеца. След 
получаване на третата пратка сътрудникът може да прекрати програмата, като писмено 
информира за това компанията.
• Ако сътрудникът прекрати програмата преди получаването на третата поредна пратка, 
той не може да започне друга Autoship програма в следващите 3 месеца.
• При връщане на пратка Autoship преди третата доставка сътрудникът има право да 
направи предплащане по банков път в срок до 3 работни дни от датата на кредитиране 
на поръчката, ако иска да възстанови програмата си.
Заключителни правила:
• LR си запазва правото за промени на продуктите поради технически и качествени 
подобрения.
• LR не носи отговорност за евентуални печатни грешки.
• LR си запазва правото да променя и отменя условия по програма Autoship, както и за 
технически и качествени подобрения на процесите по обработване и изпращане на 
пратки от програмата.
• За всяка промяна или отмяна LR ще информира сътрудниците навременно и адекватно.

ЛР Хелт Енд Бюти Систъмс ЕООД · София, България
За поръчки и запитвания, свързани с програма Autoship: autoship.bg@lrworld.com

Продуктите от програмата LR Healthy Kids са с доказано 
високо качество по немски стандарт. 
Mногостранната полза от приемането им, лесната употреба и 
възможността да се комбинират в зависимост от 
индивидуалните потребности правят тези продукти 
незаменими. Силата им е в синергията на компонентите, 
затова едновременното приемане поне на два продукта 
засилва благоприятния ефект върху организма. Много 

подходящ е комбинираният прием на Aloe Vera Гел за пиене с мед и Vita Active през 
пролетния сезон за справяне с повишени психически, умствени, физически натоварвания и 
стрес; Aloe Vera Гел за пиене и Colostrum Liquid – през есенно-зимния период като 
профилактика на респираторни заболявания. През летния сезон Aloe Vera Гел за пиене 
подготвя оптимално червата за съдържащите се в Pro 12 полезни бактерии. Приемът на този 
широкоспектърен пробиотик предоставя защита от стомашно-чревни вируси и бактерии чрез 
осигуряване на баланс на чревната флора през лятото, а също така и по време на 
антибиотична терапия, която може да се наложи през всеки сезон.

Д-р Жанета Ковачева
педиатър

Добавките на LR Health & Beauty се отличават с високо 
качество, гарантирано чрез постоянен строг контрол на 
производството и крайния продукт, и със синергично действие 
– взаимно се допълват и така осигуряват по-ефективна 
подкрепа за детския организъм. Aloe Vera Гелът за пиене с 
мед и Vita Active доставят ценни хранителни вещества. 
Colostrum Liquid подпомага общото състояние и осигурява 
директна защита от вируси. Пробиотиците Pro 12 подпомагат 

здравословния баланс на чревната флора. Комбинираният прием на продуктите действа 
особено благотворно и е подходящ за подсилване на имунитета, за профилактика на сезонни 
заболявания, както и за по-бързо и лесно възстановяване на организма при заболяване. 
Затова като майка и като лекар препоръчвам продуктите от програмата LR Healthy Kids, за 
да бъдат децата здрави, силни и енергични!

Д-р Райна Стоянова
диетолог, ендокринолог

              ЛР Хелт Енд Бюти Систъмс ЕООД · 1784 София, България

МНЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ

МНЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ

Хранителните добавки не са заместител на разнообразното и балансирано 
хранене и здравословния начин на живот. Консултирайте се с педиатър преди 
прием от деца на продукти за допълване на храненето.


