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С подхранващата и възстановяваща сила на Алое Вера
по пътя към естествено красивата кожа – това означава
LR ALOE VIA. Нашето продуктово разнообразие предлага
правилния продукт за грижа за потребностите на всеки,
независимо от възрастта.
 

Високо съдържание на Алое Вера, доказани комбинации
от активни съставки и натуралната сила на ценни 
биоекстракти правят серията LR ALOE VIA уникална и с 
многообразно действие:
• възстановяващо;
• хидратиращо;
• успокояващо.

LR ALoe ViA
ВАШИЯТ ПЪТ КЪМ ЕСТЕСТВЕНО КРАСИВАТА И ПОДХРАНЕНА КОЖА

BIO

%
Aloe Vera

Extracts

LR ALOE VIA означава качество „Made in
Germany“. Това е нашето обещание, на което 
можете 100% да разчитате.

Обогатени с подхранващи биоекстракти –  
специално съобразени със съответните 
потребности.

Високо съдържание на Алое Вера 
за изключително нежна и интензивна грижа и 
регенерация – идеално и за чувствителна кожа.

re

gistered

for patent
28 продукта LR ALOE VIA са с регистрация за патент 
благодарение на уникалната си комбинация от гел 
Алое Вера и различни биоекстракти.

Всички продукти Алое Вера са с доказана кожна 
поносимост от реномираните независими институти 
dermatest и Derma Consult.

Нашият гел Алое Вера се проверява постоянно от 
реномирания Международен научен съвет за алое 
(IASC) – от отглеждането до обработката.



МНОГООБРАЗНА ГРИЖА С АЛОЕ ВЕРА ОТ ГЛАВАТА ДО ПЕТИТЕ

LR ALoE VIA 
Грижа за косата

За мека и 
блестяща коса

    HairCare
LR ALoE VIA 
Грижа за мъжа

За свежа и 
поддържана 
мъжка кожа

    MenCare

LR ALoE VIA 
Грижа за бебета и деца

За нежно защитена 
бебешка и детска кожа  
и за здрави зъби

    Baby & Kids
Care

LR ALoE VIA 
Слънцезащита

За здрава, 
защитена от 
слънцето кожа

    SunCare

Индивидуална грижа и защита
Алое Вера е истински многостранен талант. Гелът от растението действа не само регенериращо и хидратиращо,  
но също и противовъзпалително. Просто използвайте този талант от глава до пети за грижа за цялото семейство..



ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходящ за всеки тип кожа.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Нежна и същевременно сигурна защита от изпотяване 
и неприятна миризма. Осигурява приятно усещане 
за свежест през целия ден. С дискретен аромат. 
Не съдържа алкохол и затова има добра кожна 
поносимост и при чувствителна кожа и е изключително 
нежен след бръснене. С 15% Алое Вера и биоекстракт 
от памук.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанасяйте ежедневно сутрин върху почистената кожа 
в зоната под мишниците или при нужда от освежаване.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Биоекстрактът от памук успокоява раздразнената кожа 
на подмишниците след бръснене.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
Опитайте и Душ гела и Лосиона за тяло от серията Aloe 
Vera.

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ
Несъдържащият алкохол Рол-он дезодорант Aloe Vera 
може да се нанася директно след бръснене, тъй като 
нежната формула отпуска кожата и осигурява приятно 
усещане за свежест.

С регистрация за патент: DE 10 2010 030 654.1

Съставки: Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aluminum Chlorohydrate,
PPG-15 Stearyl Ether, Steareth-2, Steareth-21, Phenoxyethanol, Glycerin,
Farnesol, Ethylhexylglycerin, Parfum (Fragrance), Gossypium
Herbaceum (Cotton) Seed Extract, Hexyl Cinnamal, Limonene, Lactic Acid,
Citric Acid, Alpha-Isomethyl Ionone, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate,
Citronellol, Geraniol, Linalool

Аргументи за продажба
• С 15% гел Алое Вера и биоекстракт от памук
• Сигурна защита от неприятната миризма и 

мокрите петна под мишниците
• Оставя приятно усещане за свежест
• Добра кожна поносимост дори и при 

чувствителна кожа
• Изключително нежен след бръснене

НАИМЕНОВАНИЕ 
Aloe Vera
Защитаващ
Рол-он дезодорант
СЪДЪРЖАНИЕ 
50 мл

MADE IN GERMANY



ИНФОРМАЦИЯ 
При бебешката кожа по-малкото е повече. Кожата на 
бебетата е естествено нежна и много чувствителна, а 
кожната бариера все още не е добре развита. Ето защо 
тя се нуждае от съставки с изключителна поносимост, 
които подхранват, защитават и регенерират. Серията 
LR ALoE VIA Грижа за бебето с гел Алое Вера и ценни 
биорастителни екстракти е толкова нежна и натурална 
както никога досега. Продуктите са произведени без 
добавяне на парабени, минерални масла и парфюмни 
масла.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ 
За разработването на серията за грижа за бебето LR 
използва традиционните познания за Алое Вера и невен 
и ги приложи в съвременни формули за бебета и малки 
деца. 

За производството на продуктите LR използва 
единствено растението Aloe Vera Barbadensis  
Miller, което е доказало способностите си от най-ранни 
времена. Още Нефертити и Клеопатра са използвали 
паста от алое за грижа за кожата и красотата.*
Невенът е разпространен в цяла Централна и Южна 
Европа, Източна Азия и САЩ. Още от Античността 
невенът е използван в грижата за кожата. Действието 
му е многостранно. Прилаган вътрешно, действа 
успокояващо, отпускащо и ободряващо. Невенът се 
използва в кремове, масла и тинктури за външно 
приложение при различни кожни раздразнения.

ГРИЖА ЗА БЕБЕТА И ДЕЦА

   Baby & Kids
Care

LR ALoE VIA
Грижа за бебета и деца

За нежно защитена 
бебешка и детска кожа  
и за здрави зъби

*Клайншмид, K. (2016): Растението чудо Алое Вера (Wunderpflanze Aloe Vera)



ЦЕЛЕВА ГРУПА
За деца на възраст от 3 до 12 години.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
С маймунката Анди къпането е истинско приключение 
и удоволствие.
1. Щадящо почистване на кожата благодарение на 

специално разработената нежна формула.
2. Щадящо почистване на косата също благодарение на 

нежната формула.
3. Предлага интензивна грижа и доказано улеснява 

разресването на косата* – без никакво дърпане!

Комбинацията от 30% гел Алое Вера, пантенол и 
биоекстракт от праскова хидратира и защитава 
кожата и косата, а ароматът на тропически плодове 
носи усещане за джунглата. Освен това продуктът не 
съдържа оцветители.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Сапунисайте тялото и косата с Aloe Vera 3в1 Душ гел, 
шампоан и балсам. Насладете се на приятната текстура 
и плодовия аромат. Изплакнете и готово!

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
За особено чувствителната детска кожа препоръчваме 
Крема за лице и тяло от серията LR ALOE VIA Aloe Vera 
Baby Sensitive.
За нормална детска кожа е подходящ и Хидратиращият 
лосион за тяло LR ALOE VIA Aloe Vera.
LR ALOE VIA Aloe Vera Бързодействащият спрей 
за спешна помощ успокоява раздразнената кожа, 
подпомага регенерацията и възвръща естествения й 
баланс.

СТРУВА СИ ДА ЗНАЕТЕ
В основата на новата серия LR ALOE VIA KIDS е високото 
съдържание на гел от Алое Вера, който е познат със 
свойствата си да регенерира, хидратира, успокоява 
и защитава кожата (по подобен начин действа и 
съдържащият се в продукта пантенол). Благодарение 
на нежната, натурална серия за грижа може да се 
възползвате от многостранното действие на Алое Вера 
за деликатната детска кожа.

*Тествано от proDERM, Институт за
приложни дерматологични изследвания
Номер на изследването: 19.0226-81

Аргументи за продажба
• С 30% гел Алое Вера, пантенол и биоекстракт 

от праскова
• Хидратира и защитава кожата и косата
• Улеснява разресването на косата 
• Изключително нежна формула!

НАИМЕНОВАНИЕ 
Aloe Vera Kids  
3в1 Душ гел,
шампоан и балсам
СЪДЪРЖАНИЕ 
250 мл

Съставки: Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Sodium Lauroyl Methyl 
Isethionate, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Panthenol, PEG-120 Methyl 
Glucose Trioleate, Glyceryl Oleate, Coco-Glucoside, Parfum (Fragrance), Sodium 
Chloride, Polyquaternium-10, Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, Prunus 
Persica Fruit Extract, Tocopherol, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Lecithin, 
Ascorbyl Palmitate, Propanediol, Isopropyl Alcohol, Potassium Sorbate, Citric Acid, 
Sodium Acetate, Lactic Acid, Sodium Benzoate

MADE IN GERMANY



ЦЕЛЕВА ГРУПА
От появата на първото зъбче до 6-годишна възраст.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
С тигърчето Том миенето на зъбите вече е удоволствие. 
Блестящият гел с лек ментов вкус ще се хареса на 
децата и ще ги накара да искат да си мият зъбите. 
Пастата почиства цялостно и щадящо млечните зъби, 
които се нуждаят от специална грижа, съобразена с 
възрастта на децата. 38% гел Алое Вера  се грижи за 
венците, ксилитолът предпазва от кариес, а калцият 
укрепва зъбния емайл.

Не съдържа изкуствени подсладители и консерванти. 
Потвърдено от toothfriendly.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
От появата на първото млечно зъбче 1 път дневно 
поставяйте количество с размера на грахово зърно 
от пастата за зъби Aloe Vera върху влажна четка, 
почиствайте зъбите и изплаквайте добре устата. От 
втората година използвайте 2 пъти дневно. Миенето на 
зъбите да се извършва под родителски контрол, за да 
се избегне прекомерно поглъщане.

СТРУВА СИ ДА ЗНАЕТЕ
Съдържанието на флуорид в пастата за зъби е 
подходящо за деца (1000 ppm).

Ксилитолът е заместител на захарта, който е щадящ 
към зъбите и предотвратява появата на кариеси. 
Намалява образуването на плака.

Научно доказано
щадящ зъбите продукт 

Аргументи за продажба
• С 38% гел Алое Вера, ксилитол и калций
• С подходящо за деца количество флуорид
• Грижи се за венците, предпазва от кариес  и 

укрепва зъбния емайл
• Без изкуствени подсладители и консерванти. 

Дерматологично тествана

НАИМЕНОВАНИЕ 
Aloe Vera Kids  
Магическа блестяща 
гел-паста за зъби
СЪДЪРЖАНИЕ 
50 мл

Съставки: Sorbitol, Aloe Barbadensis Extract, Hydrated Silica, Xylitol, Xanthan 
Gum, Aqua (Water), Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, Aroma (Flavor), Calcium 
Glycerophosphate, Sodium Fluoride, Mica, CI 19140 (Yellow 5), CI 42090 (Blue 1), 
CI 77891 (Titanium Dioxide)

MADE IN GERMANY



ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходящи за всяка възрастова 
група и за всяка потребност на 
кожата, тъй като се предлагат 
във вариант за нормална и за 
чувствителна кожа. За жени и за 
мъже.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Сияйно чиста кожа само за една 
минута с почистващата четка 
LR ZEITGARD! Иновативната 
почистваща четка LR ZEITGARD е 
истинска революция в класическото 
почистване на лицето. Тя премахва 
грима и други замърсявания до 10 
пъти по-ефективно в сравнение 
с ръчното почистване, без да 
натоварва кожата.
• Четката и почистващият продукт 

се предлагат във вариант за 
чувствителна кожа и за всеки тип 
кожа 

• Вибрация/осцилация
• Нежно почистване в дълбочина за 

всяка потребност на кожата
• Кожата е оптимално подготвена да 

усвои продуктите за грижа
• Уникална хигиеничност 

благодарение на технологията MI-
CROSILVER във влакната на четката

• Кожата изглежда по-гладка, много 
по-сияйна и здрава

• Глави на четката с термично 
обработени влакна със заоблени 
краища

• Уредът е водоустойчив и може да 
се ползва под душа

• Разстоянието между отделните 
влакна е целенасочено определено 
за по-бързо отцеждане, по-добра 
подвижност и по-малко натрупване 
на замърсявания

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Отстранете грима от очите както 
обикновено с памучен тампон или 
почистваща кърпичка. Навлажнете 
лицето, намокрете и изтръскайте 
четката на уреда LR ZEITGARD. 
Сложете 2 помпички от почистващия 
продукт LR ZEITGARD. Включете 
уреда, като задържите копчето 
за включване в продължение 
на 3 секунди. Използвайте в 
продължение на 1 минута: 20 
секунди за зоната на едната буза, 20 
секунди за зоната на другата буза, 20 
секунди за зоната на челото и носа.

След 60 секунди уредът се изключва 
автоматично. След това изплакнете 
лицето с вода и отстранете 
остатъците от почистващия продукт.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
MICROSILVER възпрепятства 
клетъчното делене на 
микроорганизмите и спира 
размножаването им. Действието 
на MICROSILVER е базирано преди 
всичко на смущаване и въздействие 
на контролираните от ензими 
метаболитни функции на клетъчните 
мембрани на микроорганизмите. 

Антибактериалното, регулиращо и 
стабилизиращо действие на Microsil-
ver BGTM е научно потвърдено.

ИЗСЛЕДВАНИЯ
Тествана в научно изследване от 
акредитирания немски институт 
Dermatest GmbH: до 10 пъти по-
ефективно почистване.
Период на приложение: 6 седмици (от 
края на януари до началото на март 2015 
г.), брой участници: 40

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ
Оптимален ефект се постига при 
комбинираното приложение на 
четката LR ZEITGARD с почистващ 
продукт LR ZEITGARD.

Съставки: Почистващ крем Sensitive:
Aqua (Water), Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl 
Betaine, Sodium Lauryl Glucose Carboxylate, Disodium 
Laureth Sulfosuccinate, Lauryl Glucoside, Sodium 
Lauryl Sulfoacetate, Sodium Chloride, Styrene/Acrylates 
Copolymer, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Xanthan Gum, Coco-
Glucoside, Parfum (Fragrance), Gossypium Herbaceum 
Seed Oil, Glycerin, Tocopherol, Gossypium Herbaceum 
Seed Extract, Propylene Glycol, Triethylene Glycol, PEG-60 
Hydrogenated Castor Oil, Caprylyl Glycol, Magnesium Ni-
trate, Phenethyl Alcohol, Citric Acid, Magnesium Chloride, 
Sodium Benzoate, Benzoic Acid, Phenoxyethanol, Potassi-
um Sorbate, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothia-
zolinone, Benzyl Alcohol, CI 14700 (Red 4)

Съставки: Почистващ гел All Skin types:
Aqua (Water), MIPA-Laureth Sulfate, Cocamidopropyl 
Betaine, Disodium, Laureth Sulfosuccinate, PEG-6 Cap-
rylic/Capric Glycerides, Glyceryl Oleate, Coco-Glucoside, 
Sodium Lauryl Glucose Carboxylate, Lauryl Glucoside, 
Sodium Chloride, Polyquaternium-10, Parfum (Fragrance), 
PEG-120 Methyl Glucose Dioleate, Propylene Glycol, 
Sodium Hydroxide, Sodium Acetate, Tocopherol, Ascorbyl 
Palmitate, Sodium Benzoate, Citric Acid, Sorbic Acid, 
Isopropyl Alcohol, Triethylene Glycol, Methylchloroiso-
thiazolinone, Magnesium Chloride, Magnesium Nitrate, 
Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Methylisothiazo-
linone, Benzyl Alcohol, Benzyl Salicylate, Hexyl Cinnamal, 
Lecithin, CI 17200 (Red 33), CI 42090 (Blue 1)

НАИМЕНОВАНИЕ 
LR ZEITGARD 1
(Cleansing System 
Почистващ гел All Skin 
Types)
(Cleansing System 
Почистващ крем Sensitive 
Skin)

СЪДЪРЖАНИЕ
всеки по 125 мл

Top-
seller

Аргументи за продажба
• Щадящо, дълбоко почистване 

на кожата на лицето чрез 
технология на вибрация/
осцилация 

• До 10 пъти по-ефективно 
почистване, което не 
натоварва кожата – само  
за 1 минута на ден 

• Уникална хигиеничност 
благодарение на 
технологията MICROSILVER 
във влакната на четката 



ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходящ за всеки тип кожа. 
Продуктът може да се ползва както 
от жени, така и от мъже.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Серумът се характеризира с по-лека 
и фина вискозност от крем. Това е 
предимство за грижата за тънката 
кожа около очите.
Поради ергономичната форма на 
пластината от благородна стомана 
на LR ZEITGARD 2 зоната и всеки 
ъгъл около очите могат да бъдат 
третирани оптимално и ефективно.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
След почистването на лицето с 
уреда LR ZEITGARD 1 нанесете една 
капка от околоочния серум с върха 
на пръстите около окото. Нанесете 
серума така, че да се образува лек 
филм. След включването на LR 
ZEITGARD 2 с кратко натискане на 
копчето (светва червена светлина) 
започва загряващата функция. 
Функцията за вибрация не трябва 
да се използва за зоната около 
очите. Движете LR ZEITGARD 2 
отвън навътре с лек натиск. За 
всяка околоочна зона повторете 
движението по 5 пъти за общо 
15 секунди. По същия начин 
използвайте и охлаждащата функция, 
за да стимулирате естествените 
реакции на кожата.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Специална комбинация от 
съставките PatcH2O™ и Ultra Fil-
ling Spheres се грижи оптимално 
за зоната около очите. Чрез 
Околоочния серум LR ZEITGARD 
Anti-Age System фината и тънка кожа 
в тази деликатната зона се снабдява 
с хидратация. Така се повишават 
жизнеността и еластичността на 
кожата.

ИЗСЛЕДВАНИЯ
В комбинация с LR ZEITGARD 2:
• над 75% от тествалите 

потвърждават значително 
подмладена зона около очите.

• 80% от тествалите потвърждават 
незабавно видими и осезаеми 
резултати. 

• 90% от тествалите потвърждават 
подобрена жизненост и 
еластичност на кожата.

• над 90% от тествалите 
потвърждават подобрена 
хидратация на кожата*

* Изследване на Dermatest с 40 
участници, проведено през юли и 
август 2015 г.

Съставки: Aqua (Water), Acacia Senegal Gum, 
Glycerin, Carbomer, Dimethicone/Vinyl Dimethicone 
Crosspolymer, Hydrolyzed Rhizobian Gum, Ethylhexyl 
Palmitate, Trehalose, Urea, Parfum (Fragrance), Se-
rine, Algin, Pentylene Glycol, Silica, Butylene Glycol, 
Sodium Hyaluronate, Tocopherol, Glucomannan, Gly-
ceryl Polyacrylate, Caprylyl Glycol, Pullulan, Disodium 
Phosphate, Isoceth-10, Trihydroxystearin, Sodium 
Hydroxide, Phenoxyethanol, Potassium Phosphate, 
Ethylhexylglycerin, Linalool

НАИМЕНОВАНИЕ 
LR ZEITGARD 
Anti-Age System 
Околоочен серум
СЪДЪРЖАНИЕ
30 мл

Аргументи за продажба
• Кожата в зоната около очите 

е много тънка и затова 
образуването на първите 
бръчки тук е лесно видимо

• Благодарение на леката си 
и фина текстура серумът 
попива бързо в тънката кожа 

• Поради относително малкото 
количество, необходимо за 
едно нанасяне, околоочният 
серум е доста икономичен

MADE IN GERMANY



ЦЕЛЕВА ГРУПА
При първи признаци на стареене на 
кожата. Продуктът може да се ползва 
както от жени, така и от мъже.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Намаляването на еластичността 
на кожата е показател за ниска 
хидратация. Хидратиращият гел-
крем LR ZEITGARD Anti-Age System 
укрепва и дефинира кожата на 
лицето. Той представлява богат крем, 
предназначен най-вече за придаване 
на структура при първите признаци 
на стареене, още при по-млада кожа. 
Хидратиращият гел-крем съдържа 
укрепващи съставки, които имат 
особено значение за по-плътните 
слоеве на кожата в зоната на челото. 
Целта е съставките да проникнат 
дълбоко в кожата, за да я подпълнят 
отвътре навън.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Хидратиращият гел-крем LR 
ZEITGARD Anti-Age System може 
да се използва в зависимост от 
потребностите на кожата и желаните 
резултати за зоната на бузите и/
или челото. Тези зони се третират 
непосредствено след едноминутното 
третиране на околоочната зона. 
Зоната на челото се третира с 
вълнообразни движения, започвайки 
от горе вляво и завършвайки долу 
вдясно, които се повтарят 10 пъти. 
Това се прави в продължение на 30 
секунди със загряващата функция и 
още 30 секунди с охлаждащата. Така 
за зоната на челото е необходима 
една минута.
Процедурата за бузите се извършва 
в две стъпки. Всяка буза се третира 
от скулата в посока върха на носа, 
по назолабиалната бръчка и накрая 
към брадичката. За всяка буза са 
предвидени по 30 секунди за фазата 
на загряване и 30 секунди за фазата 
на охлаждане. Така общо за двете 
бузи са необходими две минути.
За дозиране на крем-гела се 
използва шпатулата.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Хидратиращият гел-крем LR ZEIT-
GARD Anti-Age System съдържа двата 
иновативни активни комплекса 
PatcH2O™ и Ultra Filling Spheres.
PatcH2O™ включва в състава си 
естественото за кожата вещество 
хиалурон. Той се среща в 
съединителната тъкан и е важен 
за хидратацията на кожата. 
Хиалуроновата киселина може 
да се свърже с вода до 6000 пъти 
по собственото си тегло. Това 
е важно в грижата за кожата, 
тъй като когато кожата е силно 
овлажнена, еластичността й 
осезаемо се увеличава, а така могат 
да се избегнат бръчките, които се 
образуват от сухота.
Ultra Filling Spheres представляват 
малки сферички хиалуронова 
киселина. Те могат да абсорбират 
водата като гъба и се разширяват. 
Така те попълват бръчките и 
неравностите и карат кожата да 
изглежда по-стегната, гладка, мека, 
еластична и свежа.

Съставки: Aqua (Water), Dicaprylyl Carbonate, 
Distarch Phosphate, Pentylene Glycol, Caprylic/
Capric Triglyceride, Hexyldecyl Laurate, 
Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Hexyldecanol, 
Steareth-21, Octyldodecanol, Panthenol, 
Ceteareth-12, Cyclopentasiloxane, Steareth-2, Urea, 
Glycerin, Stearyl Alcohol, Ceteareth-20, Sodium 
Hyaluronate, Ethylhexyl Palmitate, Trehalose, 
Caprylyl Glycol, Algin, Pullulan, Acrylates/C10-30 
Alkyl Acrylate Crosspolymer, Parfum (Fragrance), 
Glucomannan, Xanthan Gum, Distearyl Ether, 
Serine, Trihydroxystearin, Disodium Phosphate, 
Sodium Hydroxide, Polysilicone-11, Potassium 
Phosphate, Glyceryl Polyacrylate, Phenoxyethanol, 
Ethylhexylglycerin, Linalool

НАИМЕНОВАНИЕ 
LR ZEITGARD
Anti-Age System
Хидратиращ гел-крем
СЪДЪРЖАНИЕ
50 мл

Аргументи за продажба
• Силна хидратация за кожата, 

без омазняване
• Подпомага структурата на 

кожата още при първите 
следи от стареене 

• Целенасочена комбинация от 
активни съставки PatcH2O™ и 
Ultra Filling Spheres
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ЦЕЛЕВА ГРУПА
За зряла кожа. Продуктът може да се 
ползва както от жени, така и от мъже.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
С напредването на възрастта кожата 
губи стегнатостта си, контурите на 
лицето се отпускат, съединителната 
тъкан губи еластичността, 
жизнеността и плътността си. Затова 
е необходима по-специална грижа за 
придаване на структура на кожата в 
дълбочина.
Реструктуриращият гел-крем LR 
ZEITGARD Anti-Age System подпомага 
клетъчните структури с помощта 
на действащи в дълбочина активни 
комплекси. Той съдържа укрепващи 
съставки, които имат особено 
значение за по-плътните слоеве на 
кожата като зоната на бузите. Целта 
е съставките да проникнат дълбоко 
в кожата, за да я подпълнят отвътре 
навън.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Реструктуриращият гел-крем LR 
ZEITGARD Anti-Age System може 
да се използва в зависимост от 
потребностите на кожата и желаните 
резултати за зоната на бузите и/
или челото. Тези зони се третират 
непосредствено след едноминутното 
третиране на околоочната зона. 
Зоната на челото се третира с 
вълнообразни движения, започвайки 
от горе вляво и завършвайки долу 
в дясно, които се повтарят 10 пъти. 
Това се прави в продължение на 30 
секунди със загряващата функция и 
още 30 секунди с охлаждащата. Така 
за зоната на челото е необходима 
една минута.
Процедурата за бузите се извършва 
в две стъпки. Всяка буза се третира 
от скулата в посока върха на носа, 
по назолабиалната бръчка и накрая 
към брадичката. За всяка буза са 
предвидени по 30 секунди за фазата 
на загряване и 30 секунди за фазата 
на охлаждане. Така общо за двете 
бузи са необходими две минути.
За дозиране на крем-гела се 
използва шпатулата.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ 
Комбинацията от PatcH2O™ и Ul-
tra Filling Spheres за зряла кожа 
може да допринесе за намаляване 
на дълбочината на бръчките. 
PatcH2O™ и изключително висока 
концентрация на Ultra Filling Spheres 
поддържат кожата отвътре навън.
Комбинацията от снабдяване 
с хидратация чрез PatcH2O™ и 
абсорбиращата способност на Ultra 
Filling Spheres, които увеличават 
обема си с помощта на влагата, 
действа срещу видимите резултати 
от процесите на стареене на кожата. 
Тенът и структурата на кожата 
изглеждат значително по-свежи и 
гладки. Кожата изглежда видимо по-
стегната, по-мека и еластична.

Съставки: Aqua (Water), Dicaprylyl Carbonate, 
Distarch Phosphate, Pentylene Glycol, Caprylic/ 
Capric Triglyceride, Butyrospermum Parkii 
(Shea) Butter, Hexyldecanol, Hexyldecyl Laurate, 
Octyldodecanol, Steareth-21, Cyclopentasiloxane, 
Panthenol, Ceteareth-12, Steareth-2, Urea, Glycerin, 
Stearyl Alcohol, Ceteareth-20, Ethylhexyl Palmitate, 
Trehalose, Caprylyl Glycol, Sodium Hyaluronate, 
Sodium Polyacrylate, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate 
Crosspolymer, Parfum (Fragrance), Xanthan Gum, 
Serine, Glucomannan, Algin, Polysilicone-11, 
Distearyl Ether, Pullulan, Glyceryl Polyacrylate, 
Trihydroxystearin, Disodium Phosphate, Sodium 
Hydroxide, Potassium Phosphate, Phenoxyethanol, 
Ethylhexylglycerin, Linalool

НАИМЕНОВАНИЕ 
LR ZEITGARD
Anti-Age System
Реструктуриращ гел-
крем
СЪДЪРЖАНИЕ
50 мл

Аргументи за продажба
• Комбинация от активни 

съставки, специално 
предназначена за поддър-
жане на по-зрялата кожа

• Грижа за кожата отвътре 
навън 

• Може да намали дълбочината 
на бръчките

MADE IN GERMANY



ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходящ за всеки тип кожа.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Перфектна грижа през нощта, тъй като естествената 
за кожата съставка коензим Q10 дарява нова енергия. 
Естествената фаза на регенерация на кожата се 
активира през нощта и се предотвратява образуването 
на бръчки. Кожата получава хидратация с дълготрайно 
действие и изглежда гладка и свежа на сутринта.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанасяйте ежедневно вечер след почистване върху 
лицето, шията и деколтето.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Коензим Q10
Веществото убихинон, по-известно като коензим Q10, 
от години си е спечелило слава на ефективна съставка 
за клетките, както и витамините А, С и Е. То участва 
пряко в производството на енергия в клетките.

Извлечен от водорасли подхранващ комплекс 
повишава снабдяването с хидратация на кожата.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
Оптимален ефект се постига при комбинираното 
приложение на Дневния и Нощния крем от серията  
LR ZEITGARD.

ЦЕЛЕВА ГРУПА
За кожа, която изглежда уморена и се нуждае от 
енергия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Дневен крем с естественото за кожата вещество 
коензим Q10. Дарява на кожата повече енергия за 
изграждане на перфектна защита и предотвратява 
преждевременното образуване на бръчки. 
Благодарение на биологичен подхранващ комплекс, 
извлечен от водорасли, се повишава снабдяването на 
кожата с влага. UV филтър защитава от въздействието 
на слънчевите лъчи.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанасяйте ежедневно сутрин след почистване върху 
лицето, шията и деколтето.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Коензим Q10
Веществото убихинон, по-известно като коензим Q10, 
от години си е спечелило слава на ефективна съставка 
за клетките, както и витамините А, С и Е. То участва 
пряко в производството на енергия в клетките. 

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
Оптимален ефект се постига при комбинираното 
приложение на Нощния и Дневния крем от серията  
LR ZEITGARD.

Съставки: Aqua (Water), Butylene Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Methyl Glucose Sesquistearate, Cetearyl Isononanoate, Distarch Phosphate, 
Hydrogenated Coco-Glycerides, Isostearyl Isostearate, Decyl Oleate, Ethylhexyl 
Methoxycinnamate, Octyldodecanol, Cetearyl Alcohol, Squalane, Glyceryl 
Stearate, Tocopheryl Acetate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Helianthus 
Annuus (Sunflower) Seed Oil, Parfum (Fragrance), Ubiquinone, Disodium EDTA, 
Hydrolyzed Algin, Maris Aqua (Sea Water), Lecithin, Chlorella Vulgaris Extract, 
Ascorbyl Palmitate, Benzyl Salicylate, Tocopherol, CI 40800 (Beta-Carotene), 
Limonene, Geraniol, Hexyl Cinnamal, Citronellol, Linalool

Съставки: Aqua (Water), Butylene Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Hydrogenated Coco-Glycerides, Methyl Glucose Sesquistearate, Decyl Oleate, 
Isostearyl Isostearate, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Simmondsia 
Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Squalane, Distarch Phosphate, Octyldodecanol, 
Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Cyclopentasiloxane, Tocopheryl Acetate, 
Phenoxyethanol, Dimethicone Crosspolymer, Ethylhexylglycerin, Helianthus 
Annuus (Sunflower) Seed Oil, Parfum (Fragrance), Lecithin, Citric Acid, 
Ubiquinone, Chlorella Vulgaris Extract, Hydrolyzed Algin, Tocopherol, CI 40800 
(Beta-Carotene), Cyclotetrasiloxane, Maris Aqua (Sea Water), Ascorbyl Palmitate, 
Linalool, Benzyl Salicylate, Geraniol, Citronellol, Limonene, Hexyl Cinnamal

НАИМЕНОВАНИЕ 
LR ZEITGARD Racine
Дневен крем
СЪДЪРЖАНИЕ 
50 мл

НАИМЕНОВАНИЕ 
LR ZEITGARD Racine
Нощен крем 
СЪДЪРЖАНИЕ 
50 мл

Аргументи за продажба
• С коензим Q10 за повече енергия в клетките 

на кожата
• Подхранващ комплекс с водорасли за 

интензивно снабдяване с хидратация
• UV филтър предотвратява въздействието на 

слънчевите лъчи
• Витамин E защитава клетките

Аргументи за продажба
• Коензим Q10 подпомага регенерацията на 

клетките през нощта
• Подхранващ комплекс с водорасли снабдява 

кожата с минерали
• Витамин E регенерира кожата през нощта
• Богата текстура с масло от жожоба и шеа
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ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходящ за всеки тип кожа. Идеален при уморена и 
суха кожа.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Този интензивен серум представлява концентрирана 
грижа с колаген, която интензивно хидратира и 
свързва влагата в кожата. Осигурява повече жизненост 
и еластичност и предотвратява образуването на 
бръчки.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанасяйте сутрин след почистване и нанасяне на 
тоник за лице върху лицето, шията и деколтето. След 
това нанесете Дневния крем LR ZEITGARD Racine.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Колагенът е естествен за кожата протеин, който 
поддържа кожата стегната и еластична. Като съставка в 
козметиката дарява на кожата незабавно хидратация и 
така тя изглежда изпъната и гладка.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
Оптимален ефект се постига при комбинираното 
приложение с крем от серията LR ZEITGARD.

Съставки: Aqua (Water), Glycerin, Panthenol, Soluble Collagen, Phenoxyethanol, 
Sodium Citrate, Alcohol denat.,Tris(Tetramethylhydroxypiperidinol) Citrate,  
CI 60730 (Ext. Violet 2), CI 42090 (Blue 1)

НАИМЕНОВАНИЕ 
LR ZEITGARD Racine
Колагенен серум
СЪДЪРЖАНИЕ 
30 мл

Аргументи за продажба
• Чист колаген за стимулиране на 

хидратацията на кожата
• Интензивно снабдяване с хидратация и 

свързване с влагата
• Кара кожата да изглежда по-млада, свежа и 

гладка
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НАИМЕНОВАНИЕ 
LR ZEITGARD Racine
Околоочен крем
СЪДЪРЖАНИЕ 
15 мл

Verkaufsargumente
• С коензим Q10 за повече 

енергия в клетките на кожата
• Ефективна комбинация от 

витамини за естествена 
регенерация

• Подхранващ комплекс 
с водорасли повишава 
снабдяването с хидратация

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходящ за всеки тип кожа.

ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Нежен околоочен крем с коензим 
Q10 за чувствителната зона около 
очите. Дарява на взискателната кожа 
в околоочната зона енергия и сила.

Витаминният комплекс ACE 
подсилва естествената регенерация 
на кожата и действа целенасочено 
срещу свободните радикали. 
Нежната зона около очите изглежда 
видимо изгладена и отпочинала. 
Кремът предотвратява активно 
образуването на бръчки и с 
UV филтър защитава кожата от 
влиянието на слънчевата светлина.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанасяйте ежедневно сутрин и 
вечер в зоната около очите, като 
леко потупвате с върховете на 
пръстите.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Коензим Q10
Веществото убихинон, по-известно 
като коензим Q10, участва пряко 
в производството на енергия 
в клетките и така витализира и 
балансира вида на кожата.

Извлечен от водорасли подхранващ 
комплекс повишава снабдяването с 
хидратация на кожата.

Витамин A предотвратява 
образуването на бръчки.
Витамин E защитава от свободните 
радикали.
Витамин C има антиоксидантно 
действие.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
Оптимален ефект се постига при 
комбинираното приложение с 
Дневния и Нощния крем от серията 
LR ZEITGARD Racine.

Съставки: Aqua (Water), Butylene Glycol, 
Caprylic/Capric Triglyceride, Methyl Glucose 
Sesquistearate, Hydrogenated Coco-Glycerides, 
Cetearyl, Isononanoate, Decyl Oleate, Isostearyl 
Isostearate, Distarch Phosphate, Octyldodecanol, 
Ethylhexyl Methoxycinnamate, Cetearyl Alcohol, 
Glyceryl Stearate, Diethylamino Hydroxybenzoyl 
Hexyl Benzoate, Tocopheryl Acetate, Squalane, 
Dimethicone, Butyrospermum Parkii (Shea)Butter, 
Phenoxyethanol, Sodium Ascorbyl Phosphate, 
Retinyl Palmitate, Helianthus Annuus (Sunflower) 
Seed Oil, Tocopherol, Ethylhexylglycerin, Citric Acid, 
Parfum (Fragrance), Hydrolyzed Algin, Ubiquinone, 
Maris Aqua (Sea Water), Linalool, Chlorella Vulgaris 
Extract, Limonene, Hexyl Cinnamal, Citronellol, 
Geraniol, Benzyl Salicylate
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Натурални съставки с морски и растителен произход 
за дълготрайно хидратиране на кожата. Кожата 
изглежда нежно изгладена и тонизирана.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Напръскайте тоника върху козметичен тампон и 
нанесете върху предварително почистена кожа на 
лицето, шията и деколтето. Може да се напръсква 
и върху грима или дневния крем за освежаване на 
лицето.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Skin Tightener (активен комплекс от водорасли 
и високомолекулярен пшеничен протеин) има 
незабавно, осезаемо изглаждащо и стягащо действие. 
Кожата изглежда нежно стегната и повдигната. 

Moist 24TM (екстракт от корените на сладка трева от 
Азия или Австралия) е задържащ влагата фактор с 
24-часово действие, който подобрява хидратацията на 
кожата.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
Оптимален ефект се постига при комбинирано 
приложение на Тоника за лице с Дневния крем от 
серията Beauty Diamonds.

Съставки: Aqua (Water), Propylene Glycol, PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides, 
Sorbitol, Glycerin, Panthenol, Hexylene Glycol, Hamamelis Virginiana (Witch 
Hazel) Water, Chondrus Crispus (Carrageenan), Allantoin, Fructose, Phenoxyetha-
nol, Glucose, Alcohol denat., PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Citric Acid, Urea, 
Ethylhexylglycerin, Dextrin, Sucrose, Glutamic Acid, Alanine, Aspartic Acid, Hexyl 
Nicotinate

Аргументи за продажба
• Отстранява остатъците по лицето след 

почистването
• Видимо тонизира кожата
• Хидратира интензивно – до 24 часа

НАИМЕНОВАНИЕ 
LR ZEITGARD 
Beauty Diamonds 
Тоник за лице
СЪДЪРЖАНИЕ 
125 мл

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Бръчките видимо се изглаждат. Дълбоко овлажняващи 
съставки с растителен произход и дълготрайно 
действие и перфектна система за защита от свободните 
радикали даряват на кожата повече жизненост в 
продължение на часове и я карат да изглежда свежа и 
млада по-дълго.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанасяйте ежедневно сутрин след почистването на 
лицето и нанасянето на тоник.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
MatrixylTM подобрява структурата на кожата чрез 
активиране на естествения синтез на колаген. Намалява 
линиите и бръчките, хидратира и изглажда кожата. 
RadicareTM действа антиоксидантно, подобрява 
защитните механизми, възпрепятства възникването на 
свободни радикали и укрепва клетъчните стени. Moist 
24TM е задържащ влагата фактор с 24-часово действие 
за интензивна хидратация на кожата. Дневният крем 
съдържа и ценни натурални масла.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
Оптимален ефект се постига при комбинирано 
приложение на Нощния крем от серията Beauty  
Diamonds.

Съставки: Aqua (Water), Dicaprylyl Carbonate, C12-15 Alkyl Benzoate, Propylene 
Glycol, Squalane, Cyclopentasiloxane, Glycerin, Hydroxyethyl Acrylate / Sodium 
Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Phenoxyethanol, Butylene Glycol, Panthe-
nol, Dimethicone Crosspolymer, Hexylene Glycol, Tocopheryl Acetate, Acrylates/
C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Tocopherol, Parfum (Fragrance), Ethylhexyl-
glycerin, Polysorbate 60, Fructose, Glucose, Sodium Hydroxide, Cyclotetrasiloxa-
ne, Sodium Lactate, Butylphenyl Methylpropional, Carbomer, Coco-Glucoside, 
Tremella Fuciformis (Mushroom) Extract, Dextrin, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene 
Carboxaldehyde, Palmitoyl Tripeptide-1, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Sucrose, 
Diamond Powder, Urea, Hexyl Nicotinate, Glutamic Acid, Aspartic Acid, Alanine, 
Silica, Acetyl sh-Pentapeptide-35, Ferric Hexapeptide-35, Linalool, Hexyl Cinna-
mal, Citronellol, Benzyl Salicylate, Alpha-Isomethyl Ionone, Limonene, CI 19140 
(Yellow 5), CI 14700 (Red 4), CI 17200 (Red 33), CI 15985 (Yellow 6)

Аргументи за продажба
• Бръчките са видимо изгладени
• Хидратира интензивно – до 24 часа
• Предпазва кожата от оксидативен стрес
                                                 

НАИМЕНОВАНИЕ 
LR ZEITGARD 
Beauty Diamonds 
Дневен крем
СЪДЪРЖАНИЕ 
50 мл
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Този продукт за грижа за лицето 
представлява крем за изглаждане 
на бръчките с освежаващо 
действие. Лекият, бързо попиващ 
и неомазняващ крем смекчава 
кръговете и торбичките под очите. 
Действа хидратиращо и освежаващо 
с Lumin-Eye®, екстракт от зелено 
кафе и хиалуронова киселина.
                                                                                                                
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанасяйте сутрин и/или вечер 
върху околоочния контур с леки 
потупващи движения. Може с леки 
движения да се масажира в посока 
от носа към слепоочието.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Смекчава кръговете и 
торбичките под очите  
Формулата съдържа 
Cytobiol Lumin-Eye – 
ефективна комбинация 
срещу подпухването и 
тъмните кръгове.
Действа освежаващо  
Crodarom Green Coffee – 
екстракт от 
неферментирали 
зърна кафе – действа 
стимулиращо и 
витализиращо. Ободрява 
уморените очи.
Изглажда бръчиците  
Разсейващи светлината 
пигменти оптически 
намаляват бръчките. 
Хиалуронова киселина 
и Platinum matrix-em® се 
грижат за снабдяването 
на кожата с хидратация 
и изглаждат бръчиците в 
околоочната зона.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
Оптимален ефект се постига при 
комбинирано приложение на Крема 
против стареене от серията Plati-
num.

 
 
 

НАИМЕНОВАНИЕ 
LR ZEITGARD 
Platinum Експресно 
охлаждащ околоочен крем
СЪДЪРЖАНИЕ 
30 мл

Съставки: Aqua (Water), Alcohol denat., PEG-6 
Caprylic/Capric Glycerides, Silica, Sodium Polyac-
rylate, Butylene Glycol, Caffeine, Titanium Dioxide, 
Niacinamide, Triethoxycaprylylsilane, Fraxinus Excel-
sior Bark Extract, Tocopherol, Glycolic Acid, Sodium 
Hyaluronate, Parfum (Fragrance), Silanetriol, Acetyl 
Tetrapeptide-17, Colloidal Platinum, Phenoxyetha-
nol, Hexylene Glycol, Ethylhexylglycerin, Fructose, 
Glucose, Sucrose, Urea, Dextrin, Alanine, Glutamic 
Acid, Aspartic Acid, Hexyl Nicotinate, Limonene

Аргументи за продажба
• Лек, бързо попиващ крем за 

лице
• Смекчава кръговете и 

торбичките под очите
• Може да изглади бръчките



ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ексклузивната комбинация от 
активни съставки на серума и 
подхранващият крем се допълват 
перфектно.

Серумът за незабавен резултат 
снабдява кожата с изключителни 
активни съставки. Кожата става по-
еластична и запазва свежия си вид. 
Серумът успокоява с иновативните 
си съставки, а кремът отпуска и 
изглажда кожата.
Кремът за интензивен резултат 
намалява дълбочината на 
мимическите бръчки. Кожата 
изглежда по-стегната.

Кремът за интензивен резултат 
съдържа иновативни съставки 
като изсушени чрез замразяване 
сферички хиалуронова киселина, 
т.нар. Hyaluronic Spheres®. Богатата 
текстура с масло от шеа е подходяща 
и за суха кожа.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
1. Стъпка: Серум за незабавен 
резултат
Нанасяйте серума 2 пъти дневно 
след почистване специално върху 
зоните на мимическите бръчки и 
леко масажирайте.

2. Стъпка: Крем за интензивен 
резултат
По възможност използвайте серума 
винаги в комбинация с крема. 
Нанасяйте Крема за интензивен 
резултат след серума и нежно 
масажирайте.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
Оптимален ефект се постига при 
комбинирано използване на Крема 
за интензивен резултат и Грижата 
срещу бръчки от серията Serox.

НАИМЕНОВАНИЕ 
LR ZEITGARD Serox
Крем за интензивен резултат &
Серум за незабавен резултат
СЪДЪРЖАНИЕ 
Крем за интензивен резултат, 
50 мл
Серум за незабавен резултат, 
30 мл

Съставки 
Серум за незабавен резултат:
Aqua (Water), Cyclopentasiloxane, Butylene Glycol, 
Sucrose Stearate, Dimethicone Crosspolymer, 
Glycerin, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) 
Seed Extract, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate 
Crosspolymer, Alcohol, Lauroyl Lysine, Silica, Parfum 
(Fragrance), Mica, Lecithin, Sodium Hydroxide, Car-
nosine, Cyclotetrasiloxane, Caprylyl Glycol, Acetyl 
Hexapeptide-8, Tin Oxide, Tocopherol, Silybum 
Marianum/Silybum Marianum Fruit Extract, Phen-
oxyethanol, Hexylene Glycol, Ethylhexylglycerin, 
Fructose, Glucose, Sucrose, Urea, Dextrin, Alanine, 
Glutamic Acid, Aspartic Acid, Hexyl Nicotinate, CI 
77891 (Titanium Dioxide)

Крем за интензивен резултат:
Aqua (Water), Octyldodecanol, Butylene Glycol, 
Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Ethylhexyl 
Stearate, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Ethylhexyl 
Palmitate, Glyceryl Stearate, Cyclopentasiloxane, 
Persea Gratissima Oil, Cyclohexasiloxane, Ozokerite, 
Ceteareth-20, Hexylene Glycol, Cetyl Palmitate, 
Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Seed Ext-
ract, Parfum (Fragrance), Xanthan Gum, Tocopherol, 
Alcohol, Phenoxyethanol, Sodium Acrylate/Sodium 
Acryloyldimethyl Taurate, Copolymer, Ceteareth-12, 
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, 
Polyisobutene, Lecithin, Acetyl Hexapeptide-8, 
Carnosine, Trihydroxystearin, Sorbitan Oleate, Glu-
cose, Fructose, Coco-Glucoside, Carbomer, Sodium 
Hyaluronate, Palmitoyl Tripeptide-1, Palmitoyl 
Tetrapeptide-7, Caprylyl/Capryl Glucoside, Caprylyl 
Glycol, Dextrin, Urea, Sucrose, Glutamic Acid, Alani-
ne, Hexyl Nicotinate, Aspartic Acid, Ethylhexylglyce-
rin, Sodium Hydroxide, Sodium Lactate

Аргументи за продажба
• С високоефективни съставки
• Мимическите бръчки 

изглеждат изгладени
• Потвърдено действие  

(Dermatest GmbH)
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1. 2.

Епидермис

Дерма

Субкутис

Шампоан Тоник

НАИМЕНОВАНИЕ 
L-RECAPIN ШАМПОАН & 
L-RECAPIN ТОНИК
СЪДЪРЖАНИЕ 
всеки по 200 мл

Аргументи за продажба
• Спира наследствено 

обусловения косопад
• Подобрява обема на косата
• Научно потвърдена 

ефективност на продуктите

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Специална грижа за мъже при 
преждевременен наследствен 
косопад.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Шампоанът L-Recapin почиства 
нежно и щадящо. Той подготвя 
косата и скалпа оптимално за 
приложението на тоника L-Recapin 
след това. Тоникът L-Recapin спира 
наследствено обусловения косопад, 
като стимулира кръвоснабдяването 
на корените на косата, космите 
остават по-дълго във фаза на растеж 
и са по-добре закрепени.  

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Преди нанасяне на тоника  
L-Recapin измийте косата с 
шампоана L-Recapin. След това с 
пипетата равномерно нанесете 
тоника върху влажната коса и кожа 
на главата. Масажирайте тоника с 
кръгови движения и оставете да 
подейства.

Оптимален резултат се постига 
само при продължителна и редовна 
употреба на тоника.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
L-Recapin действа с иновативния, 
специален активен комплекс Pro-
capil®, който включва олеанолова 
киселина, апигенин и Biotinyl-
GHK. Тази комбинация може да 
противодейства на наследствения 
косопад:
• Олеанолова киселина, извлечена 

от листата на маслина, намалява 
увреждането на корените на косата.

• Апигенин е флавоноид, извлечен 
от цитрусови плодове, който 
стимулира кръвооросяванетона 
корените на косата.

• Biotinyl-GHK (специален протеин, 
съдържащ витамини) възпрепятства 
увреждането на корените на 
косата, удължава фазата на растеж 
и подпомага закрепването на 
корените на косата в скалпа.

ИЗСЛЕДВАНИЯ
Die DermaTronnier GmbH проведе 
изследване на тоника, възложено 
от LR, с период на приложение от 
4 седмици с 20 участници (мъже на 
възраст от 21 до 60 г.). 

Резултати от Тоника:
76% от участниците потвърждават 
ефикасността на продукта и 
подобряване в обема на косата. 
При тествалите се постига 
увеличаване на броя на космите 
(плътност на косата), както и 
увеличаване на космите в анагенна 
фаза. Същевременно се намалява 
процентният дял на космите, които 
се намират в телогенна фаза (фазата 
на покой в цикъла на растеж).

Изследването показва:
• L-Recapin забавя косопада
• Чрез приложението на L-Recapin 

космите остават по-дълго във фаза 
на растеж

• L-Recapin допринася значително за 
по-доброто закрепване на косата 
в скалпа

• Благодарение на активния 
комплекс Procapil® на L-Recapin 
корените на косата са защитени, 
подсилени и регенерирани. 

 

Top-
seller
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Съставки L-Recapin Шампоан:
Aqua (Water), Disodium Laureth Sulfosuccinate, 
Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, 
PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, PEG-120 Methyl 
Glucose Dioleate, Sodium Lauroyl Sarcosinate, So-
dium Lauroyl Glutamate, Sodium Chloride, Mentha 
Piperita Oil, Cetrimonium Chloride, Panthenol, 
Apigenin, Biotinoyl Tripeptide-1, Butylene Glycol, 
Oleanolic Acid, Glycoproteine, Polyquaternium-10, 
Citric Acid, Phenoxyethanol, Benzyl Alcohol, Toco-
pherol, Glycerin, Propylene Glycol, Pentylene Glycol, 
PPG-26-Buteth-26, Sodium Benzoate, Potassium 
Sorbate, Dipotassium Phosphate, Sodium Acetate, 
Isopropyl Alcohol, Biotin, Limonene

Съставки L-Recapin Тоник:
Aqua (Water), Alcohol denat., Butylene Glycol, 
Isopropyl Alcohol, Arginine, Citric Acid, PPG-26-Bu-
teth-26, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Apigenin, 
Oleanolic Acid, Biotinoyl Tripeptide-1



ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходящ срещу несъвършенства или мазна кожа. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Почиства нежно и в дълбочината на порите. Не 
изсушава кожата. Несъвършенствата са намалени и 
функциите на кожата са стабилизирани.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Почиствайте лицето сутрин и вечер с 
антибактериалния измиващ крем.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Microsilver BGTM: намалява бактериите 
Декспантенол: действа хидратиращо
Цинк: действа регенериращо
Захарни тензиди: осигуряват особено нежно 
почистване 

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
За оптимални резултати след това нанесете 
антибактериалния крем за лице.

Съставки: Aqua (Water), MIPA-Laureth Sulfate, Acrylates Copolymer, Sodium 
Sweetalmondamphoacetate, Disodium Cocoyl Glutamate, Panthenol, Coco-
Glucoside, Glyceryl Oleate, Silver, Zinc PCA, Parfum (Fragrance), Glycol Distearate, 
Cocamidopropyl Betaine, Xanthan Gum, Salicylic Acid, Sodium Laureth Sulfate, 
PEG-35 Castor Oil, Citric Acid, Propylene Glycol, Hydrogenated Palm Glycerides 
Citrate, Tocopherol, Bisabolol, Ascorbyl Palmitate, Niacinamide, Lecithin, Sodium 
Shale Oil Sulfonate, Cocamide Mea, Ethylhexylglycerin, Sodium Hydroxide, Me-
thylpropanediol, Caprylhydroxamic Acid, Sodium Benzoate, Limonene, Linalool

Аргументи за продажба
• Нежно и дълбоко почистване на порите
• Намалява несъвършенствата
• Не изсушава кожата

НАИМЕНОВАНИЕ 
LR MICROSILVER PLUS 
Измиващ крем
СЪДЪРЖАНИЕ 
150 мл

Кожа с 
несъвършенства

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходящ за всеки тип кожа.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Гелът за ръце LR MICROSILVER PLUS почиства ръцете и 
действа антибактериално. Дарява усещане за свежест 
и чистота дори когато нямате вода на разположение. 
Попива бързо и не лепне.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанесете малко количество върху ръцете и 
разтъркайте.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
MicroSilver BGTM sсъздава невидим антибактериален 
защитен филм.
Декспантенол подхранва и хидратира кожата на 
ръцете.
Цинкът стимулира заздравяването.
Минерален комплекс изгражда подпомагащ защитен 
филм.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
За грижа за сухи, изтощени и напукани ръце 
препоръчваме употреба на крем за ръце – например 
от серията LR ALOE VIA.

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ
Използвайте за бързо и лесно почистване на ръцете, 
когато сте в движение и нямате вода на разположение.

Съставки: Aqua (Water), Alcohol denat., Panthenol, Smithsonite Extract, 
Glycerin, Allantoin, Silver, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Caprylyl 
Glycol, Sodium Hydroxide, Ethylhexylglycerin

Аргументи за продажба
• Хигиенично почистване на ръцете, когато сте 

в движение
• Дарява усещане за свежест и чистота дори 

когато нямате вода на разположение
• Ефективно премахва бактериите

НАИМЕНОВАНИЕ 
LR MICROSILVER PLUS 
Гел за ръце
СЪДЪРЖАНИЕ 
75 мл

Хигиена за из път
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ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходящ срещу несъвършенства 
или мазна кожа. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Кремът за лице действа 
противовъзпалително, намалява 
несъвършенствата и предотвратява 
появата на нови. Той успокоява и 
регенерира кожата и усъвършенства 
вида й. Не омазнява, не лепне и 
попива бързо.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Използвайте Крема за лице LR  
MICROSILVER PLUS ежедневно сутрин 
и вечер. Нанасяйте равномерно 
върху почистена кожа на лицето. 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
• Microsilver BGTM: намалява 

бактериите и предотвратява 
появата на нови несъвършенства.

• Декспантенол: успокоява и 
подхранва.

• Цинк: действа заздравяващо и 
регенериращо.

• Дефензил: успокоява, облекчава 
раздразненията, действа 
противовъзпалително

ИЗСЛЕДВАНИЯ
Изследвания потвърждават 
значителното намаляване на 
омазняването на кожата*
* Антибактериалният крем за лице е 

тестван от 20 души с мазна кожа на 
възраст от 16 до 24 г. в изследване 
на Dermatest GmbH, като е прилаган 
веднъж на ден за период от 6 седмици 
през ноември  2010 г. 

• Значително подобряване на 
състоянието на акнеичната кожа**

• Намаляване на комедоните с около 
24%, папулите – с около 30%, 
пустулите – с 29%**

• Много добра поносимост при 
чувствителна, раздразнена кожа**

** Антибактериалният крем за лице 
е тестван от 30 пациенти с акне на 
възраст от 13 до 25 г. в изследване 
на Dermatest GmbH, като е прилаган 
веднъж на ден за период от 6 седмици 
през ноември 2010 г.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
Грижата за лице LR MICROSILVER 
PLUS представлява перфектно 
съчетана концепция за почистване 
и подхранване, която трайно 
редуцира несъвършенствата.

За оптимален ефект 
препоръчваме преди нанасяне 
на крема да почиствате лицето с 
антибактериалния измиващ крем.

НАИМЕНОВАНИЕ 
LR MICROSILVER PLUS 
Крем за лице
СЪДЪРЖАНИЕ 
50 мл

Аргументи за продажба
• Много добра поносимост 

дори и при проблемна и 
склонна към акне кожа

• Значителното намаляване на 
омазняването на кожата

• Значително подобряване на 
вида на кожата

Съставки: Aqua (Water), Coco-Caprylate/Caprate, 
Propylene Glycol, C12-15 Alkyl Benzoate, Squalane, 
Cyclopentasiloxane, Dimethicone, Panthenol, Hyd-
roxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate 
Copolymer, Tocopheryl Acetate, Octyldodecanol, 
Silver, Zinc Oxide, Echium Plantagineum Seed Oil, 
Cardiospermum Halicacabum Flower/Leaf/Vine 
Extract, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil 
Unsaponifiables, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate 
Crosspolymer, Dimethicone Crosspolymer, Polysor-
bate 60, Cyclotetrasiloxane, Tocopherol

Кожа с несъвършенства 
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СУТРИН

ОБЕД

ВЕЧЕР

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходяща за всички възрастови 
групи (препоръчително над 
6-годишна възраст)

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Дъвката без захар възпрепятства 
образуването на кариеси и зъбен 
камък. Намалява образуването на 
плака.
 
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
След хранене или когато имате 
нужда, дъвчете за минимум 5 
минути.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Съчетава уникалните резултати на 
MICROSILVER с доказани съставки за 
грижа за зъбите. 
Microsilver BG™ намалява бактериите 
в устната кухина.
Еритритол, ксилитол, сорбитол и 
малтитол помагат за това бактериите 
да не се разпространяват. 

ИЗСЛЕДВАНИЯ
Дъвката за дентална грижа LR  
MICROSILVER PLUS намалява 
ефективно двата типа бактерии – 
стрептококи и лактобацили, които са 
причина за кариеси, плака, лош дъх 
и други проблеми. 
Потвърдено*: Двойно по-ефективна 
от обичайни на пазара дъвки. 
По-бързо: Намалява за по-кратко 
време повече бактерии в сравнение 
с конкурентни продукти.
По-ефективно: Премахва 
бактериите двойно по-ефективно. 
Дъвката за дентална грижа LR 
MICROSILVER PLUS намалява 
бактериите** с 83%. За сравнение 
обичайна на пазара дъвка за 
дентална грижа успява само с 40-
60%.
По-дълготрайно: По-голям ефект 
в сравнение с обичайни на пазара 
дъвки за дентална грижа.
* Потребителско тестване с 20 участници 

на възраст от 26 до 54 г., проведено от 
Dermatest GmbH

** Отнася се за бактериите стрептококи. 
Дъвката за дентална грижа е тествана в 
потребителско тестване с 20 участници 
на възраст от 26 до 54 г., проведено 
от Dermatest GmbH за период от 2 дни 
през февруари 2010 г.

СЕРТИФИЦИРАНЕ
С регистрация за патент:
Патент №: DE 10 2010 030 546 A1

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
С Пастата за зъби и Дъвката за 

дентална грижа LR MICROSILVER PLUS 
предлагаме перфектно съчетана 
цялостна защитна програма за 
здрави зъби и венци. Съдържащата 
се в продуктите съставка  
MICROSILVER ефективно намалява 
бактериите, които са причина за 
проблеми със зъбите. 
Препоръка за ефективна 
профилактика през целия ден:
 

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ
Идеална за офиса, на работното 
място или когато сте в движение.

НАИМЕНОВАНИЕ 
LR MICROSILVER PLUS 
Дъвка за дентална грижа
СЪДЪРЖАНИЕ 
10 x 1,4 г

Аргументи за продажба

• Идеална, когато сте в 
движение, като допълнение към 
ежедневната грижа за зъбите
• Предотвратява образуването на 
кариес и се грижи за свеж дъх
• По-ефективна от обичайните на 
пазара дъвки за дентална грижа

Съставки: Gum Base, Xylitol, Erythritol, Maltitol, 
Sorbitol, Aroma (Flavor), Acacia Senegal Gum, 
Menthol, Titanium Dioxide, Lecithin, Glycerin, Silver, 
Limonene, CI 42090 (Blue 1)

Чувствителни зъби и 
венци
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ЦЕЛЕВА ГРУПА
За коса с пърхот. За сух, сърбящ 
скалп. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Почиства нежно и щадящо, бори се 
с пърхота и предотвратява появата 
на нов.
Подхранва косата и успокоява 
скалпа. Подходящ и за чувствителен 
скалп. 

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Масажирайте малко количество 
от шампоана във влажна коса, 
оставете за кратко да подейства 
и отмийте добре с хладка вода. 
Благодарение на изключително 
нежната формула шампоанът е 
подходящ за ежедневна употреба за 
предотвратяване на образуването 
на нов пърхот. 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
• Microsilver BG™: действа като 

антибактериален защитен филм 
върху скалпа

• Декспантенол: успокоява сухия, 
раздразнен скалп

• Цинк: стимулира заздравяването
• Октопирокс: доказана активна 

съставка срещу пърхот

ИЗСЛЕДВАНИЯ
• 100% потвърждават, че 

образуването на пърхот намалява*
• 80% потвърждават, че скалпът не е 

толкова сух и зачервен*

* Шампоанът против пърхот е тестван 
от 10 мъже на възраст от 22 до 56 г. в 
изследване на Derma Consult GmbH за 
период от април до юни 2008 г.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
За допълнителна грижа за изтощена 
коса препоръчваме редовно 
ползване на маска за коса, например 
от серията LR ALOE VIA.

НАИМЕНОВАНИЕ 
LR MICROSILVER PLUS 
Шампоан против пърхот
СЪДЪРЖАНИЕ 
150 мл

Аргументи за продажба
• Тройно действие: 

антибактериално, 
регулиращо и стабилизиращо

• Бори се срещу пърхота и 
предотвратява появата на 
нов

• Подхранва косата и 
успокоява скалпа

Съставки: Aqua (Water), MIPA-Laureth Sulfate, 
Cocamidopropyl Betaine, Zinc PCA, Acrylates Copo-
lymer, Citric Acid, Disodium Lauryl Sulfosuccinate, 
Potassium Undecylenoyl Hydrolyzed Wheat Protein, 
Sodium Lauroyl, Glutamate, Glycol Distearate, Piroc-
tone Olamine, Panthenol, Glycerin, Disodium Cocoyl 
Glutamate, Silver, Parfum (Fragrance), Sodium 
Hydroxide, Polyquaternium-10, Sodium Chloride, 
Menthol, Potassium Chloride, Laureth-4, Propylene 
Glycol, Linalool, Limonene, Sodium Benzoate, Sodi-
um Acetate, Isopropyl Alcohol

Пърхот и  
раздразнен скалп
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ЦЕЛЕВА ГРУПА
Като цяло е подходящ за всеки тип 
кожа (също и за чувствителна). 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рол-он дезодорантът LR MICRO-
SILVER PLUS има тройно действие: 
антибактериално, регулиращо 
и стабилизиращо. Осигурява 
до 24 часа надеждна защита от 
неприятната миризма. Благодарение 
на комбинацията от микросребро 
и талк не са използвани алкохол и 
алуминиеви соли.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанасяйте сутрин и след душ под 
мишниците.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
• Microsilver BGTM: действа срещу 

бактериите, предизвикващи 
неприятна миризма

• Декспантенол: подхранва и 
успокоява чувствителната кожа 
под мишниците

• Цинкова сол: неутрализира 
миризмата

• Талк: абсорбира потта и намалява 
появата на потни петна

ИЗСЛЕДВАНИЯ
• 80% потвърждават, че не се 

появява неприятна миризма*
• 80% потвърждават, че не се 

появяват раздразнения на кожата*
* Антибактериалният рол-он дезодорант 

е тестван от 20 души на възраст от 
25 до 76 г. в изследване на Dermatest 
GmbH за период от 4 седмици през 
април 2010 г.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
За ежедневно почистване 
препоръчваме Aloe Vera 
Витализиращия душ гел от серията 
LR ALOE VIA.

НАИМЕНОВАНИЕ 
LR MICROSILVER PLUS 
Рол-он дезодорант
СЪДЪРЖАНИЕ 
50 мл

Аргументи за продажба
• 24-часова защита от 

неприятната миризма
• Възпрепятства появата на 

бактерии, предизвикващи 
неприятна миризма

Съставки: Aqua (Water), Dimethicone, Triethyl 
Citrate, Talc, Propylene Glycol, Candida Bombicola/
Glucose/Methyl Rapeseedate Ferment, Dicaprylyl 
Carbonate, Steareth-2, Ceteareth-12, Steareth-21, 
Stearyl Alcohol, Panthenol, Ceteareth-20, Silver, Zinc 
Ricinoleate, Lysine, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate 
Crosspolymer, Xanthan Gum, Distearyl Ether, Citric 
Acid, Methylpropanediol, Parfum (Fragrance), Ethyl-
hexylglycerin, Caprylhydroxamic Acid, Potassium 
Sorbate, Limonene, Linalool

Атакувана от бактерии 
кожа под мишниците с 
неприятна миризма

Свежа кожа под 
мишниците без 
бактерии 

Неприятна миризма  
от изпотяване
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ОПИСАНИЕ НА АРОМАТА 
Героите на океана
Вълната се издига. Адреналинът в кръвта се покачва. 
Вижда се плажът. Безбрежността на океана, чувството 
за свобода, шумът на вълните – този аромат спечелва с 
освежаващата морска комбинация от пъпеш, евкалипт 
и пачули.

АРОМАТИ ОТ СЪЩОТО АРОМАТНО СЕМЕЙСТВО
LR Just Sport, LR Classics NiagaRa

НАИМЕНОВАНИЕ 
Ocean‘Sky
СЪДЪРЖАНИЕ 
50 мл
АРОМАТНО 
СЕМЕЙСТВО 
свеж – воден – 
спортен

Съставки:  alcohol denat., Parfum (Fragrance), aqua (Water), Limonene, 
Linalool, Butylphenyl Methylpropional, alpha-isomethyl ionone, Citronellol, 
Eugenol, geraniol, Citral, Methyl 2-Octynoate, Ethylhexyl Methoxycinnamate, 
Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Salicylate, Ci 42090 (Blue 1),  
Ci 60730 (Ext. Violet 2) 

Върхова нотка 
Бергамот, листа от бреза, джинджифил
Сърцева нотка 
Пъпеш, краставица, евкалиптови листа
Базова нотка 
Кедрово дърво, пачули 

ОПИСАНИЕ НА АРОМАТА 
За мъжа, който принадлежи на света
Ню Йорк, Лондон, Париж, Милано, Токио – модерният 
мъж се чувства навсякъде по света като у дома си. 
Такъв е и неговият парфюм: елегантен, непринуден, 
чувствен, уверен. Перфектната комбинация от 
цитрусов бергамот, шоколад, сечуански пипер и 
мъжествено-елегантен ветивер.

АРОМАТИ ОТ СЪЩОТО АРОМАТНО СЕМЕЙСТВО
LR Classics MONaCO, LR Classics StOCkhOLM,  
Bruce Willis

Съставки:  alcohol denat., Parfum (Fragrance), aqua (Water), Limonene, Cou-
marin, Linalool, Citral, geraniol, Butylphenyl Methylpropional, Benzyl Benzoate, 
Citronellol

Върхова нотка 
Грейпфрут, пипер, бергамот
Сърцева нотка 
Кардамон, мушкато, салвия скларея
Базова нотка 
Кедрово дърво, ветивер, амбър, шоколад

НАИМЕНОВАНИЕ 
Metropolitan Man
СЪДЪРЖАНИЕ 
50 мл
АРОМАТНО 
СЕМЕЙСТВО 
дървесен – зелен – 
елегантен
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1.  LR LIFE TAK T Решения

 Обща информация

 Dai ly  Essent ia ls

 Menta l  Power

 Vi ta l  Care

 Seasonal  Suppor t

 Pro  Ac t iv i t y

 Body M iss ion

 True Beaut y

2.  L R  L I F E TA K T  Продук тов свят
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Строго контролирани суровини – например Алое Вера

Около 23 млн. листа от Алое Вера се отглеждат годишно за LR 
в планинските части на Мексико. Там условията за растенията 
са най-добри и не е нужно да се ползват пестициди. 
Отличното качество на отглеждане и производство е 
контролирано и потвърдено от Международния научен 
съвет за алое (IASC).

Строг контрол на всичко от отглеждането до решението

За LR качеството е на първо място. За да можем постоянно 
да го гарантираме, се извършва както вътрешен, така и 
външен контрол от независими институции. Aloe Vera 
Геловете за пиене се проверяват от SGS INSTITUT 
FRESЕNIUS. Д-р Ларс Лобедей потвърждава това: „Ние от 
SGS INSTITUT FRESENIUS можем с чиста съвест да 
удостоверим постоянно високото качество на LR Aloe 
Vera Геловете за пиене. Гарантираме това чрез независими 
редовни проверки на всеки етап – от отглеждането в 
Мексико до готовия продукт.“

Д-р Ларс Лобедей  
Division Manager Health Food  
SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH 

Отглеждане на Алое Вера 
в планинските части на 
Мексико

LR Център за научни 
изследвания и развитие 

С регистрация
за патент

Природа и наука: ефективна комбинация

LR винаги поставя природата за образец, учи се от нея и я 
обединява с най-новите научни познания. Резултатът са 
уникални LR продукти с максимално действие.  
Тези отлични иновации, ефективни решения и уникални 
производствени методи са регистрирани от LR за патент.

КАЧЕСТВО, СЕРТИФИЦИРАНЕ И ПАТЕНТИ



        Вашият живот.
     Вашият такт.
Вашето благосъстояние.

MADE IN GERMANY

LR LIFETAKT като ваш компетентен партньор ви предлага винаги правилното решение – за по-високо качество на живота 
всеки ден. 

LR LIFETAKT комбинира първокласни продукти за допълване на храненето, за да предложи 
индивидуални решения, съобразени с вашите лични потребности във всеки етап от живота. Вземете 
здравето си в свои ръце с LR LIFETAKT и задайте верния такт.

Продуктите LR LIFETAKT са вдъхновени от природата и са съчетани с най-новите познания от науката и 
изследванията. Резултатът е единствени по рода си продукти с максимална ефективност и постоянно 
високо качество. 

LR LIFETAKT предлага цялостни решения, които представляват много повече от допълване на 
храненето. Освен с продукти LR LIFETAKT ви подкрепя с научнообосновани експертни съвети.

LR LIFETAKT означава здраве „Made in Germany“. Това е нашето обещание, на което можете 100% да 
разчитате.

1 32 БАЗОВО РЕШЕНИЕ: В различните етапи от живота си имате различни потребности. За тях  
LR LIFETAKT предлага месечни комплекти, които включват научнообосновани комбинации от 
продукти.

1 32 ИНДИВИДУАЛНИ ДОПЪЛВАЩИ ПРОДУКТИ: Освен това LR LIFETAKT предлага допълнителни 
продукти, които отговарят на индивидуалните ви предпочитания и потребности.

1 32 ЕКСПЕРТНИ СЪВЕТИ: Съвети от нашия експерт по храненето д-р Верхан по темите за 
храненето, физическата активност и начина на живот за цялостен мениджмънт на здравето. 
Всички съвети на д-р Верхан ще откриете онлайн на LRWorld.com

СЪГЛАСНО МОДЕРНИЯ МЕНИДЖМЪНТ НА ЗДРАВЕТО ВСЯКО LR LIFETAKT РЕШЕНИЕ Е БАЗИРАНО НА 
3 КОМПОНЕНТА:



Daily Essentials Mental Power

Body Mission

True Beauty

Seasonal Support

Pro Activity

Vital Care

        Вашият живот.
     Вашият такт.
Вашето благосъстояние.

LR LIFETAKT РЕШЕНИЯТА ЗА ВСЕКИ ЕТАП ОТ ЖИВОТА

ПОДКРЕПА ЗА ВСЕКИ СЕЗОН – преди 
всичко, ако през деня сте често навън и 
искате да сте подготвени да устоите при 
всякакво време и през всеки сезон. Идва 
свеж полъх за вашето благосъстояние.

СВОБОДА НА ДВИЖЕНИЕТО ВЪВ ВСЕКИ 
ЕТАП ОТ ЖИВОТА – това означава да 
запазите подвижността си трайно и да 
се справяте без усилия с ежедневието. 
Каквото и да правите, се 
наслаждавайте на свободата да се 
движите.

СТЪПКА ПО СТЪПКА ДО ЖЕЛАНОТО 
ТЕГЛО – така организмът ви приема 
всичко, от което се нуждае по пътя 
към желаната фигура. За да 
постигнете бързо и лесно целите си, 
да изглеждате добре и просто да се 
чувствате добре.

МЛАДЕЖКА КРАСОТА ОТ ГЛАВАТА ДО 
ПЕТИТЕ – независимо от възрастта. За 
да се чувствате млади и красиви сега 
и в бъдеще, изпълняваме цели 5 
желания за красота наведнъж: 
младежки вид, чиста кожа, стегнато 
тяло, силна коса и здрави нокти.

ЖИЗНЕНОСТ ВЪВ ВСЯКА ВЪЗРАСТ – 
подкрепата, от която тялото ви се 
нуждае, за да остане жизнено и здраво, 
докато вие осъществявате плановете 
си. Предстоят ви още много неща? 
Тогава не позволявайте на нищо да ви 
спре.

ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ ВЪВ ВСЯКА 
СИТУАЦИЯ – за да имате правилната 
подкрепа дори и в стресови 
ситуации: за високите изисквания на 
работното място, за 
предизвикателствата на семейния 
живот и за активното свободно 
време.

ЕЖЕДНЕВНО СНАБДЯВАНЕ С 
ХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА – за да 
бъдете снабдени вие и вашето 
семейство с най-важните хранителни 
вещества дори и когато нямате 
достатъчно време, за да се погрижите 
за балансирано хранене. 



LR LIFETAKT РЕШЕНИЯТА ЗА ВСЕКИ ЕТАП ОТ ЖИВОТА

 

Индивидуални допълващи продукти 
към Базовото решение:

•	 Super	Omega	Капсули

•	 Protein	Power	Напитка	на	прах	Ванилия

•	 Fiber	Boost	Напитка	на	прах

•	 Vita	Active	Червени	плодове

Базово решение / 
Месечен комплект

•	 Aloe	Vera	Гел	за	пиене 

„Традиционен с мед“ 

(троен комплект)

•	 Pro	Balance	ТаблеткиЕжедневно снабдяване 
 с хранителни вещества

Daily Essentials

Висока ефективност 
във всяка ситуация

Индивидуални допълващи продукти 
към Базовото решение:

•	 Mind	Master	Extreme	Performance	Powder

•	 Pro	12	Капсули

•	 Colostrum	Liquid

Базово решение / 
Месечен комплект

•	 Mind	Master	(петорен	

комплект,	Formula	red	или	

Formula	green	по	избор)

•	 Pro	Balance	Таблетки

Mental Power 1, 2, 3, 4

Индивидуални допълващи продукти 
към Базовото решение:

•	 Super	Omega	Капсули

•	 Pro12	Капсули

•	 Woman	Phyto	Капсули

Жизненост във всяка 
възраст

Базово решение / 
Месечен комплект

•	 Aloe	Vera	Гел	за	пиене	Intense	

Sivera (троен комплект)

•	 Reishi	Plus	Капсули

Vital Care 5, 6, 7

1 Витамин E в Mind Master допринася за защита на клетките от оксидативен стрес.
2	Тиамин	и	витамин	B12	в	Mind	Master	допринасят	за	нормален	енергиен	метаболизъм.
3	Витамин	B12	в	Mind	Master	допринася	за	нормална	психическа	функция.
4	Магнезият	в	Pro	Balance	допринася	за	поддържането	на	електролитния	баланс.
5	Витамин	C	допринася	за	нормалното	изграждане	на	колаген	за	нормална	функция	на	кръвоносните	съдове,	костите,	хрущялите,	кожата	и	зъбите.
6 Витамин	C	допринася	за	нормален	енергиен	метаболизъм.
7 Витамин	C	защитава	от	оксидативен	стрес	и	допринася	за	намаляване	на	умората	и	отпадналостта.



Индивидуални допълващи продукти 
към Базовото решение:

•	 Cistus	Incanus	Спрей

•	 Colostrum	Liquid

•	 Cistus	Incanus	Чай

•	 Cistus	Incanus	Капсули

•	 Pro12	Капсули

Базово решение / 
Месечен комплект

•	 Aloe	Vera	Гел	за	пиене 

Immune	Plus	(троен 

комплект)

•	 Colostrum	Капсули
Подкрепа 
за всеки сезон

Seasonal Support

Индивидуални допълващи продукти 
към Базовото решение:

•	 Protein	Power	Напитка	на	прах	Ванилия

•	 Pro	Balance	Таблетки

 

Свобода на движението 
във всеки етап от живота

Базово решение / 
Месечен комплект

•	 Aloe	Vera	Гел	за	пиене	Active	

Freedom (троен комплект)

•	 Active	Freedom	Капсули

Pro Activity1

Индивидуални допълващи продукти 
към Базовото решение:

•	 Aloe	Vera	Гел	за	пиене	с	вкус	на	праскова

•	 Fiber	Boost	Напитка	на	прах

Индивидуални допълващи продукти 
към Базовото решение:

•	 Комплект	за	реструктуриране

•	 Cleansing	System	Комплект	Classic

•	 Aloe	Vera	Комплект	за	извайване	на	силуета

•	 Aloe	Vera	Система	за	грижа	за	косата

в комплект

•	 Комплект	за	грижа	за	ноктите

Стъпка по стъпка 
до желаното тегло*

Базово решение / 
Месечен комплект

•	 Body	Mission 

28-дневен комплект

Body Mission

Младежка красота2 
 от главата до петите 

Базово решение / 
Месечен комплект

•	 5in1	Beauty	Elixir

True Beauty

* Заместването на едно от ежедневните основни хранения в рамките на нискокалорична диета със заместител на хранения допринася за 
поддържането на теглото след намаляването му. Заместването на две от ежедневните основни хранения в рамките на нискокалорична диета със 
заместител на хранения допринася за намаляване на телесното тегло. За да се постигне посоченото действие, трябва да се заместват едно или 
съответно две основни хранения на ден.

1	 Витамин	C	в	Aloe	Vera	Гела	за	пиене	Active	Freedom	допринася	за	нормалното	изграждане	на	колаген	за	нормална	функция	на	кръвоносните	
съдове и костите.

 Витамин D в капсулите Active Freedom допринася за поддържане на нормалното състояние на костите и за нормална мускулна функция.
² Биотинът и цинкът допринасят за поддържане на нормалното състояние на кожата и косата. Цинкът допринася за поддържане на нормалното 

състояние на ноктите.

LR LIFETAKT РЕШЕНИЯТА ЗА ВСЕКИ ЕТАП ОТ ЖИВОТА



Daily
Essentials
ЕЖЕДНЕВНО СНАБДЯВАНЕ
С ХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА

¹	 Витамин	C	допринася	за	нормален	енергиен	метаболизъм	и	нормална	функция	на	нервната	система.
²	Магнезият	в	Pro	Balance	допринася	за	намаляване	на	умората	и	отпадналостта	и	за	поддържане	на	електролитния	баланс.
3 EPA	и	DHA	допринасят	за	нормална	сърдечна	функция.	Затова	е	необходимо	да	се	приемат	минимум	250	мг	EPA	и	DHA	на	ден.
4 Протеините допринасят за поддържане и увеличаване на мускулната маса и за поддържане на нормалното състояние на костите.
5 Витамин	D	допринася	да	поддържане	на	нормалното	състояние	на	костите	и	мускулната	функция.	Витамин	B1	(тиамин)	допринася	за	нормален	енергиен	

метаболизъм, за функцията на нервната система и психическата функция.

Денят ви е пълен, а запасите ви с хранителни вещества са празни?

LR LIFETAKT Daily Essentials.
Вашият ежедневен плюс за снабдяване с хранителни вещества.

Daily	Essentials	от	LR	LIFETAKT	ви	снабдява	с	важни	хранителни	вещества,	от	които	тялото	ви	
се нуждае всеки ден дори и когато, или по-скоро точно когато, нямате достатъчно време да 
сготвите прясна храна или да се храните здравословно.

Daily Essentials Базово решение

Комбинацията	 от	 Aloe	 Vera	 Гела	 за	 пиене	 „Традиционен	 с	 мед“	 и	 Pro	 Balance	 снабдява	
организма ви с важни минерали и микроелементи, както и ценни растителни вещества. 
Това е идеалната основа за добре функциониращ метаболизъм1.
Aloe Vera Гел за пиене „Традиционен с мед“: природолечението Алое Вера от векове е 
ценена поради уникалното си съчетание от съставки. LR обогатява гела от растението с 
ценен	витамин	C.Това	подпомага	енергийния	ви	метаболизъм1.

В допълнение Pro Balance възстановява равновесието на хранителните вещества в организма2. Алкално-киселинният 
баланс на тялото е регулиран чрез ценни микроелементи и оптимално снабдяване с основни минерали2.

Fiber Boost Напитка на прах 
Fiber	Boost	с	високото	си	
съдържание на фибри от 3 
различни източника допълва 
ежедневното ви хранене.

Не сте голям  
фен на 
пълнозърнестите
продукти

Vita Active Червени плодове 

Vita	Active	ви	снабдява	с	 
10 важни витамина само с една 
чаена лъжичка на ден5 – за 
малки и големи.

Искате допълнителна 
доза витамини?

Спортувате много  
и са ви нужни 
допълнителни 
протеини?

Protein Power  
Напитка на прах с вкус на 
ванилия
Protein	Power	доставя	
допълнителни протеини за 
подкрепа на мускулната маса4.

Super Omega Капсули   
Super	Omega	Капсули	са	с	
високо съдържание на 
Омега-3 мастните киселини 
EPA	и	DHA	и	допринасят	за	
поддържането на здрава 
сърдечна функция3.

Риба, яйца и други 
източници на 
Омега-3 присъстват 
по-скоро рядко в 
менюто ви?

LR LIFETAKT DAILy ESSENTIALS

Индивидуални допълващи продукти за вашите лични потребности



Mental
Power
ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ
ВЪВ ВСЯКА СИТУАЦИЯ

LR LIFETAKT MENTAL POWER

Индивидуални допълващи продукти за вашите лични потребности

Colostrum Liquid  
Colostrum	Liquid	е	перфектен	за	
бърза, директна консумация.

Искате бързо и  
просто решение?

Pro 12 Капсули  
Pro	129 подкрепя общото 
благосъстояние.

Просто искате 
да се чувствате 
добре?

1 Витамин E в Mind Master допринася за защита на клетките от оксидативен стрес.
2 Тиамин	и	витамин	B12	в	Mind	Master	допринасят	за	нормален	енергиен	метаболизъм.
3	Витамин	B12	в	Mind	Master	допринася	за	нормална	психическа	функция.
4	Магнезият	в	Pro	Balance	допринася	за	поддържането	на	електролитния	баланс.
5 Магнезият	в	Pro	Balance	допринася	за	намаляване	на	умората	и	отпадналостта.
6	Витамин	B12	допринася	за	намаляване	на	умората	и	отпадналостта.
7 Съдържащият се в гуараната кофеин помага за повишаване на бдителността и концентрацията.
 Съдържащият се в гуараната кофеин допринася за повишаване на издръжливостта.
8	Тиамин,	витамин	B6	и	B12	допринасят	за	нормална	психическа	функция.
9	Патент	№:	EP	2	228	067	A1

Срещате предизвикателства в ежедневието и имате натоварен начин на живот?

LR LIFETAKT Mental Power.
Вашият плюс за енергия и спокойствие.

Уникалната,	 перфектно	 съгласувана	 комбинация	 от	 продукти	 на	 LR	 LIFETAKT	 Mental	 Power	
помага за неутрализиране на негативните последици от стреса в организма1 и ви снабдява с 
енергия. Така оставате напълно концентрирани, за да можете да дадете най-доброто от себе си.2

Mental Power Базово решение

Mind Master защитава клетките от оксидативен стрес1 и с витамини3 и минерални вещества2 
допринася за нормална функция на енергийния метаболизъм и нервната система.

Pro Balance възстановява важния алкално-киселинен баланс4. Така умората и отпадналостта 
намаляват5. За всички, които искат да поддържат интензивен начин на живот и да бъдат 
успешни.

Mind Master Extreme 
Performance Powder 
Mind	Master	Extreme	осигурява	бърз	
прилив на енергия за умствената и 
физическата ефективност 6, 7, 8.

Нуждаете се от 
бърза енергия?



Vital 
Care
ЖИЗНЕНОСТ ВЪВ
ВСЯКА ВЪЗРАСТ

Предстои ви още много?

LR LIFETAKT Vital Care
Вашият ежедневен плюс за повече жизненост.

Животът има да ви предложи още много. Да го оставите да си тече спокойно не влиза във 
вашите	планове.	Vital	Care	от	LR	LIFETAKT	ви	подкрепя	точно	в	този	момент	от	живота	ви	–	така	
метаболизмът и сърдечно-съдовата система са оптимално подпомогнати.1 Жизнеността ви е 
стимулирана.1 

Vital Care Базово решение

Във времето, когато малко по малко започвате да се нуждаете от допълнителна подкрепа, Aloe 
Vera Гелът за пиене Intense Sivera може да допринесе значително за това. В природолечението 
Алое Вера от векове е ценена заради уникалното си съчетание от съставки. LR обогатява гела 
от растението с екстракт от коприва.

В допълнение Reishi Plus1 се грижи за нормална функция на кръвоносните съдове. Reishi, позната в традициите на 
Далечния изток като „гъбата на дълголетието“, се използва от хилядолетия в природолечението.

LR LIFETAKT VITAL CARE

Индивидуални допълващи продукти за вашите лични потребности

1	Витамин	C	допринася	за	нормален	енергиен	метаболизъм.	Витамин	C	допринася	за	нормалното	изграждане	на	колаген	за	нормална	функция	 
 на кръвоносните съдове.
2	Super	Omega	съдържа	EPA	и	DHA,	които	допринасят	за	нормална	сърдечна	функция. 
	 Затова	е	необходимо	да	се	приемат	минимум	250	мг	EPA	и	DHA	на	ден.
3	Патент	№:	EP	2	228	067	A1
4 Витамин D и калций допринасят за поддържане на нормалното състояние на костите и зъбите.

Woman Phyto Капсули 
Woman	Phyto	с	калций	и	витамин	D	
осигурява подкрепа за периода на 
менопаузата, като особено подпомага 
запазването на нормалното състояние 
на костите и зъбите4. Освен това 
съдържа и екстракт от червена 
детелина.

Периодът на 
менопаузата не 
трябва да влияе на 
начина ви на 
живот?

Super Omega Капсули   
Super	Omega	ви	снабдява	с	
есенциалните	мастни	киселини	EPA	и	
DHA и така допринася за нормална 
сърдечна функция2.

Искате всеки ден да 
правите нещо 
хубаво за здравето 
на сърцето си?

Искате постоянно 
да се чувствате 
добре?

Pro 12 Капсули  
Pro	123 подпомага общото 
благосъстояние.



Seasonal 
Support 
ПОДКРЕПА
ЗА ВСЕКИ СЕЗОН

Готови ли сте за всякакво време?

LR LIFETAKT Seasonal Support.
Вашият ежедневен плюс за подкрепа за всеки сезон.

Искате да се наслаждавате на всеки сезон – от пролетта до зимата? LR LIFETAKT Seasonal 
Support	ви	помага	точно	тогава,	когато	е	най-важно	за	личното	ви	благосъстояние.

Seasonal Support Базово решение

Aloe Vera Гелът за пиене Immune Plus подпомага имунната ви система, като ви осигурява 
100%	от	препоръчителния	дневен	прием	на	витамин	C1 за дневна доза (90 мл). Освен това 
гелът от растението Алое Вера подкрепя общото ви благосъстояние. 

Оптималното допълнение са капсулите Colostrum2, които съдържат първото мляко на 
кравата, с което новороденото теленце получава всичко, от което се нуждае. 

Два помощника – особено за тези, които обичат да са сред други хора и да прекарват много време навън.

LR LIFETAKT SEASONAL SUPPORT

Индивидуални допълващи продукти за вашите лични потребности

1	От	препоръчителните	стойности	за	дневен	прием.	Съдържащият	се	в	Aloe	Vera	Гела	за	пиене	Immune	Plus	витамин	C	допринася	за	нормална	 
 функция на имунната система.
² Съдържащи коластра капсули.
³	Витамин	C	допринася	за	нормална	функция	на	имунната	система.
4 Патент	№:	EP	2	228	067	A1

Pro 12 Капсули
Pro	124 подпомага общото
благосъстояние.

Искате дълготрайна 
профилактика?

Cistus Incanus Капсули и
Cistus Incanus Чай
Чаят	Cistus	Incanus	е	със	100%	
натурални съставки и действа 
благотворно отвътре. Капсулите 
Cistus	Incanus	доставят	витамин	C	за	
имунната система3. 

Разчитате 
изцяло на силата 
на природата?

Cistus Incanus Спрей и
Colostrum Liquid
Спреят	Cistus	Incanus	с	витамин	C	е	
вашата подкрепа за имунната система 
за изпът3.	Colostrum	Liquid	предлага	
коластра за директна консумация.

Искате да сте 
перфектно 
подготвени за 
спешни случаи?



Pro 
 Activity
СВОБОДА НА ДВИЖЕНИЕТО
ЗА ВСЕКИ ЕТАП ОТ ЖИВОТА

Искате да останете подвижни в ежедневието?

LR LIFETAKT Pro Activity
Вашият ежедневен плюс за свобода на движението.

Движението	за	вас	не	е	въпрос	на	възраст,	а	на	лично	състояние.	С	Pro	Activity	от	LR	LIFE-
TAKT може да се наслаждавате постоянно на свободата на движението и да се справяте с 
ежедневните изисквания без проблем.

Pro Activity Базово решение

За това помага комбинацията от Aloe Vera Гела за пиене Active Freedom и капсулите 
Аctive Freedom. В природолечението Алое Вера от векове е ценена заради уникалното 
си	съчетание	от	съставки.	LR	обогатява	гела	от	растението	с	витамини	C	и	E.	Витамин	C	
подпомага функцията на костите и хрущялите и така двигателният ви апарат се укрепва.1

 
За повече гъвкавост и подвижност допринасят и капсулите Аctive Freedom: съдържащият 
се в тях витамин D подпомага мускулатурата, а манганът – съединителната тъкан2,3. Така 
може да се движите безпрепятствено.

LR LIFETAKT PRO ACTIVITy

1 Витамин	C	в	Aloe	Vera	Гела	за	пиене	Active	Freedom	допринася	за	нормалното	изграждане	на	колаген	за	нормална	функция	на	кръвоносните	съдове	и	 
 костите.
2 Витамин D в капсулите Active Freedom допринася за поддържане на нормалното състояние на костите и за нормална мускулна функция.
3 Манганът в капсулите Active Freedom допринася за нормално изграждане на съединителната тъкан.
4 Протеините допринасят за поддържане на мускулната маса. Протеините допринасят за увеличаване на мускулната маса.
5 Магнезият допринася за нормален енергиен метаболизъм. Калцият допринася за нормална мускулна функция.

Искате да сте 
по-активни и 
подвижни в 
ежедневието?

Pro Balance Таблетки 
Pro	Balance	помага	за	намаляване	на	
умората – благодарение на 
микроелементи и основни минерали 
Protein	Power	като	например	магнезий5

Protein Power
Напитка на прах с вкус на 
ванилия 
Protein	Power	снабдява	с	ценни	
протеини за мускулите и костите4.

Спортувате и 
искате да 
укрепите 
мускулатурата си?

Индивидуални допълващи продукти за вашите лични потребности



Body
Mission
СТЪПКА ПО СТЪПКА
ДО ЖЕЛАНОТО ТЕГЛО

Искате много лесно да постигнете желаното тегло?

LR LIFETAKT Body Mission.
Вашият ежедневен плюс за едно ново, привлекателно усещане за тялото.

LR	LIFETAKT	Body	Mission	ви	придружава	в	продължение	на	28	дни	по	пътя	към	
теглото, в което ще се чувствате добре1. Получавате подкрепа в три направления: 

LR LIFETAKT BODy MISSION

1 Контрол на теглото: Заместването на две от ежедневните основни хранения в рамките на нискокалорична диета със заместител на хранения допринася за 
 намаляване на телесното тегло. За да се постигне посоченото действие, трябва да се заместват едно или съответно две основни хранения на ден.
2	Магнезият	в	Protein	Power	допринася	за	нормален	енергиен	метаболизъм.
3	Протеините	в	Protein	Power	допринасят	за	поддържане	и	увеличаване	на	мускулната	маса	и	за	поддържане	на	нормалното	състояние	на	костите.
4	Витамин	C	допринася	за	нормален	енергиен	метаболизъм	и	за	намаляване	на	умората	и	отпадналостта.
5	Aloe	Vera	Гелът	за	пиене	с	вкус	на	праскова	съдържа	естествена	захар.

Индивидуални допълващи продукти за вашите лични потребности

Aloe Vera Гел за пиене
с вкус на праскова
Aloe	Vera	Гелът	за	пиене	с	вкус	на	
праскова подпомага енергийния ви 
метаболизъм4. Освен това е с приятен 
сладък вкус и е без добавена захар.5

Fiber Boost Напитка на прах 
Напитката	Fiber	Boost	с	високо	
съдържание на фибри ви засища 
добре.

Непрекъснато
изпитвате
силен глад?

Искате да
стимулирате
метаболизма си?

Body Mission Базово решение

Заместване на храненето: С Figu Active за вас е лесно да заместите две от трите основни ежедневни 
хранения. Супите, шейковете и блокчетата се приготвят бързо.

Помощници за диетата: Pro Balance и Protein Power – вашите помощници за диетата2 ви подкрепят, 
снабдяватви с хранителни вещества и подпомагат изграждането на мускулатурата3. В допълнение 
Билковият чай да си набавите течности без калории.

Инструктор за отслабване: Получавате ексклузивен онлайн достъп до вашия личен инструктор за 
отслабване със седмично меню, вкусни рецепти, проследяване на теглото, споделяне на резултатите, 
фитнес	видеа	и	още	много.	Започнете	сега.	Отслабването	с	Body	Mission	никога	не	е	било	по-лесно.



www.SGS-QualitaetSSieGel.de

ЦЕЛЕВА ГРУПА
За мъже и жени на всяка възраст.
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Aloe	Vera	Гелът	за	пиене	
„Традиционен с мед“ е натурален 
продукт от 90% гел от листата на 
Алое Вера и 9% мед. Ценните му 
съставки могат да стимулират 
вътрешното благосъстояние и 
да подпомогнат метаболизма. 
Дневната доза осигурява 75% от 
препоръчителния дневен прием на 
витамин	C. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ПРИЕМ
Приемайте	по	3	x	30	мл	дневно	
преди	хранене.	Aloe	Vera	Гелът	
за пиене „Традиционен с мед“ 
може да се приема по желание 
чист, разреден, леко охладен или 
със стайна температура. Да не се 
превишава препоръчаната доза 
за дневен прием. Хранителните 
добавки не са заместител на 
разнообразното и балансирано 
хранене и здравословния начин 

на живот. Да се съхранява на 
недостъпно за малки деца място.

ПРИЛОЖЕНИЕ
–За нормална функция на 

кръвоносните съдове1

– За нормална функция на костите3

– За нормален енергиен 
метаболизъм2

– За нормална функция на нервната 
система3

– За имунната система4

1 Витамин	C	допринася	за	нормалното	
изграждане на колаген за нормална 
функция на кръвоносните съдове, 
костите, хрущялите, венците, кожата и 
зъбите.
2	Витамин	C	се	грижи	за	нормален	
енергиен метаболизъм, нормална 
функция на нервната система и нормална 
психическа функция.
3 Витамин С допринася за изграждането 
на колаген за нормална функция на 
ставния хрущял.
4	Витамин	C	допринася	за	нормална	
функция на имунната система.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
LR	ALOE	VIA	продукти	за	грижа
Super	Omega	Капсули
Reishi	Plus	Капсули

Аргументи за продажба 
•	90	%	гел	от	листата	на	Алое	

Вера и 9% мед
•	Традиционна	рецепта,	

базирана на хилядолетни 
предания

•	Подпомага	метаболизма	

НАИМЕНОВАНИЕ 
Aloe	Vera	Гел	за	пиене	
„Традиционен с мед“
СЪДЪРЖАНИЕ 
1000 мл 
(=̂ 11 дни)

Съставки:	Гел	от	Aloe	Vera	Barbadensis	
Miller1 (90 %), мед (9 %), киселина (лимонена 
киселина),стабилизатор (ксантан), антиоксидант 
(L-аскорбинова киселина), консервант (калиев 
сорбат).
1 САЩ/Мексико

* от препоръчителните стойности за дневен прием

Хранителни вещества за 100 ml за 90 ml
(=	3	x	30	ml)

Витамин	C 67 mg (84 %*) 60 mg (75 %*)

ИНФОРМАЦИЯ

Aloe Vera Гел за пиене „Традиционен 
с мед“ – здраве с традиции
Едва ли има друг натурален продукт, 
който да се радва на толкова успешна 
хилядолетна традиция, като Алое 
Вера. Независимо дали става дума 
за мексиканското племе ацтеки, 
за фараоните в Древен Египет 
или за Карл Велики при неговите 
многобройни пътувания и походи 
– всички те са познавали и ценели 
полезните за здравето свойства на 
Алое Вера.
При разработването на първия Aloe 
Vera	Гел	за	пиене	LR	използва	като	
образец традиционната оригинална 
рецепта, преоткрита и записана от 
францисканския монах отец Романо 
Заго от Бразилия. В нея той описва 
комбинацията от гел от Алое Вера и 
чист цветен мед като изключително 
полезна.
LR оптимизира тази рецепта в 
съответствие с най-новите научни 
познания и получихме удивителен 
резултат	–	Aloe	VeraГела	за	пиене	
„Традиционен с мед“!

i

MADE IN GERMANY

Aloe	Vera	Геловете	за
пиене от LR LIFETAKT са
включени в Kolner Liste®
(Кьолнски списък), в който
се публикуват продукти с
минимален допинг риск.
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ЦЕЛЕВА ГРУПА
Хора, които искат да подсилят 
по естествен начин имунната си 
система дългосрочно или сезонно. 
Особено хора, които ежедневно 
са изложение на неблагоприятни 
климатични условия, а също и деца 
и хора, които са в постоянен контакт 
с много хора.
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
LR	LIFETAKT	Aloe	Vera	Гел	за	пиене	
Immune	Plus	подпомага	имунната	
система на организма. Синергичното 
действие на съставките има 
цялостен ефект върху имунната 
система, това го прави уникално на 
пазара.

Троен плюс:
+ УКРЕПВА имунните клетки за 
защита от бактерии благодарение на 
гел от Алое Вера, джинджифил, мед 
и селен.

+ АКТИВИРА производството на 
нови имунни клетки и реактивира 
съществуващите.3 По-специално 
цинкът помага за деленето и 
размножаването на имунните 
клетки.4

+ СТИМУЛИРА имунната система с 
витамин С (който се съдържа също 
и в лимона и джинджифила), за да 
може да реагира по-бързо на атаки.

Тази ежедневна доза „имунна 
сила“ е не само ефективна, но и 
вкусна. Съчетава леката острота 
на джинджифила със свежестта на 
лимона и сладостта на меда. 
Високото качество на продукта 
непрекъснато се проверява и е 
сертифицирано от независими 
институти като SGS INSTITUT FRESE-
NIUS	и	IASC.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ПРИЕМ
Приемайте	по	3	x	30	мл	дневно	
преди хранене. За деца под 12 г.: 2 х 
20 мл.
Aloe	Vera	Гелът	за	пиене	Immune	Plus	
може да се приема по желание чист, 
разреден с вода, леко охладен или 
със стайна температура. За да не се 
засегне действието на съставките, 
не трябва да се разрежда с вряща 
вода.

Да не се превишава препоръчаната 
доза за дневен прием. Хранителните 
добавки не са заместител на 
разнообразното и балансирано 
хранене и здравословния начин на 
живот. Да се съхранява на
недостъпно за малки деца място.

*Съдържание на алоин под границата на 
установяване от <0,1mg/L
1	Витамин	C,	цинк	и	селен	допринасят	за	
нормална функция на имунната система.
2	Витамин	C	допринася	за	нормален	
енергиен метаболизъм.
3 Цинкът допринася за нормален 
алкално-киселинен баланс.
4 Цинкът има функция при клетъчното 
делене.

Аргументи за продажба 
•	Специалист	за	силна	имунна	

система
•	85%	гел	от	листата	на	

Алое Вера с 8% мед, 6% 
джинджифил и лимонов сок 

•	Обогатен	с	
имуностимулиращите 
вещества: витамин С, цинк и 
селен1,2

•	Уникално	цялостно	действие:	
укрепва, активира и стимулира 
имунната система

•	Лека	натурална	нотка	
джинджифил

НАИМЕНОВАНИЕ 
Aloe	Vera	Гел	за	пиене
Immune	Plus
СЪДЪРЖАНИЕ 
1000 мл 
(=̂ 11 дни)

ИНФОРМАЦИЯ

Имунната система, наред 
с нервната, е най-сложно 
устроеният механизъм в 
човешкото тяло. Тя го защитава 
от вредните външни влияния и 
без нея не можем да оцелеем.

Най-различни клетки са 
свързани помежду си като 
зъбчати колела. Когато обаче те 
не си взаимодействат толкова 
гладко, имунната система 
отслабва, забавя реакциите си и 
организмът е податлив на атаки.

Полезна профилактика: За 
да се подсили дългосрочно 
имунната система и да се 
тренират процесите на имунна 
защита, е важно организмът да е 
снабден с правилните витамини 
и микроелементи.

i

НОВО



НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
Различни фактори – студеното 
време, смяната на сезоните, 
полените и др. – са причина за стрес 
в организма. Затова е необходима 
допълнителна естествена защита 
за лигавиците. Памуклийката има 
високо съдържание на полифеноли 
и е известна като природно 
средство за защита на организма. 
При спешни случаи препоръчваме 
спрея	Cistus	Incanus.	Витамин	С	
в	капсулите	Cistus	Incanus	също	
активира имунната система.5

Colostrum Liquid предлага коластра 
от крави за директна консумация. 
Коластрата е първата имунна 
защита, която теленцето получава от 
майката в първите часове на живота 
си.
Тъй като бактериите могат да 
останат върху кожата до 3 часа, 
се препоръчва добра хигиена 
на ръцете – например с гела за 
почистване	на	ръце	MICROSILVER	
Plus.

5	Витамин	C	допринася	за	нормална	
функция на имунната система.

НАИМЕНОВАНИЕ 
Aloe	Vera	Гел	за	пиене
Immune	Plus
СЪДЪРЖАНИЕ 
1000 мл 
(=̂ 11 дни)

НОВО

Съставки:	Гел	от	Aloe	Vera	(Barbadensis	Miller)	
(85 %), мед (8 %), сок от джинджифил (6 %), 
концентриран	лимонов	сок	(0,4	%),	витамин	C	
(L-аскорбинова киселина), киселина (лимонена 
киселина), стабилизатор (ксантан), консервант 
(калиев сорбат), цинков цитрат-3-хидрат, натриев 
селенит.

Хранителни стойности За 100 мл за 90 ml 
(=	3	x	30	ml)

Витамин С 89 mg (111 %**) 80 mg (100 %**)

Цинк 11 mg (110 %**) 10 mg (100 %**)

Селен 50 μg (91 %**) 45 μg (82 %**)

MADE IN GERMANY

Aloe	Vera	Геловете	за
пиене от LR LIFETAKT са
включени в Kolner Liste®
(Кьолнски списък), в който
се публикуват продукти с
минимален допинг риск.



Благодарение на комбинацията си от съставки като ацеманан, витамини, минерали и микроелементи Алое Вера е 
истински многостранен талант. 

LR	Aloe	Vera	Гелът	за	пиене	укрепва,	активира	и	стимулира	имунната	система	и	поддържа
процесите в организма в баланс.1

Джинджифил
Джинджифилът съдържа етерични масла, джинджерол, 
смоли и смолни киселини. Освен това е богат на 
витамин С и съдържа магнезий, желязо, калций, калий, 
натрий и фосфор.
Смята се, че джинджифилът притежава антибактериално 
и противовъзпалително действие. Лютивите вещества 
стимулират метаболизма, активират и ускоряват 
реакциите на имунната система чрез интензивното 
кръвоснабдяване на лигавиците.

Мед
Медът от хилядолетия се използва като традиционно 
благотворно домашно средство при настинки. Според 
древните гърци медът е извор на безсмъртие, тъй като 
съдържа много биоактивни вещества и антиоксиданти.

Лимон
Лимонът	съдържа	много	витамин	C	и	затова	често	
се използва като домашно средство за лечение при 
настинки.

Витамин С
Витамин С укрепва имунната система, като защитава 
клетките от свободните радикали и участва в защитата 
на организма от вируси и бактерии1. Освен това има 
положително действие и върху много други процеси в 
човешкото тяло.

Цинк
Цинкът активира имунната система. Спада към 
есенциалните микроелементи и е важен и за 
метаболитните реакции.2,3,4

Селен
Селенът активира имунната система. Тъй като селенът не 
може да се произвежда от организма, трябва ежедневно 
да се приема.

СТРУВА СИ ДА ЗНАЕТЕ

НОВО

1	Съдържащият	се	в	Aloe	Vera	Геловете	за	пиене	витамин	С	допринася	за	нормална	функция	на	имунната	система.
2	Витамин	C,	цинк	и	селен	допринасят	за	нормална	функция	на	имунната	система.
3 Цинкът има функция при клетъчното делене.
4 Цинкът допринася за нормален алкално-киселинен баланс.
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НАИМЕНОВАНИЕ 
Aloe	Vera	Гел	за	пиене
с вкус на праскова
СЪДЪРЖАНИЕ 
1000 мл 
(=̂ 11 дни)

ЦЕЛЕВА ГРУПА
За жени и мъже на всяка възраст. 
Особено подходящ за диабетици. 
Благодарение на плодовия си вкус е 
особено подходящ и за деца. 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Aloe	Vera	Гелът	за	пиене	с	вкус	на	
праскова е натурален продукт 
от 98% гел от листата на Алое 
Вера и има приятен, лек плодов 
вкус. Той е без добавена захар и 
има само 0,054 хлебни единици 
за дневна доза и затова е 
особено подходящ за диабетици. 
Ценните му съставки могат да 
стимулират благосъстоянието 
и да подпомогнат метаболизма. 
Дневната доза осигурява 100% от 
препоръчителния дневен прием 
на	витамин	C.	Без	оцветители	и	без	
добавена захар.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ПРИЕМ
Приемайте	по	3	x	30	мл	дневно	
преди	хранене.	Aloe	Vera	Гелът	за	
пиене с вкус на праскова може да се 
приема по желание чист, разреден, 
леко охладен или със стайна 
температура. Да не се превишава 
препоръчаната доза за дневен 
прием. Хранителните добавки не 
са заместител на разнообразното 
и балансирано хранене и 
здравословния начин на живот. 
Да се съхранява на недостъпно за 
малки деца място.
 
ПРИЛОЖЕНИЕ
– За нормална функция на 

кръвоносните съдове1

– За нормална функция на костите1

– За нормален енергиен 
метаболизъм1

– За нормална функция на нервната 
система2

– За имунната система3

1	Витамин	C	допринася	за	нормалното	
изграждане на колаген за нормална 
функция на кръвоносните съдове, 
костите, хрущялите, венците, кожата и 
зъбите.
2	Витамин	C	се	грижи	за	нормален	
енергиен метаболизъм, нормална 
функция на нервната система и нормална 
психическа функция.
3	Витамин	C	допринася	за	нормална	
функция на имунната система.
* Алое Вера съдържа естествена захар.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
LR	ALOE	VIA	продукти	за	грижа
Super	Omega	Капсули
Reishi	Plus	Капсули

Аргументи за продажба 
•	98	%	гел	от	листата	на	Алое	

Вера
•	Без	добавена	захар**
•	С	плодов	вкус	на	праскова	

ИНФОРМАЦИЯ

Aloe Vera Гел за пиене с вкус на 
праскова – защо без добавена 
захар?
Aloe	Vera	Гелът	за	пиене	с	вкус	
на праскова е без никакъв вид 
добавена захар. По този начин 
той предлага важно предимство.

Например за диабетиците е 
важно съдържанието на захар 
в ежедневното им хранене да 
бъде ниско и под контрол, за да 
поддържат нивото на инсулина 
в кръвта по възможност 
непроменливо.

Но освен това много хора днес 
съзнателно предпочитат да 
ограничат консумацията на 
захар. Точно за тези целеви групи 
LR	разработи	Aloe	Vera	Гела	за	
пиене с вкус на праскова.

i



Хранителни стойности за 100 ml за 90 ml 
(=	3	x	30	ml)

Енергийна стойност (kJ/kcal) 15 / 4 14 / 4

Мазнини < 0,5 g < 0,5 g

от които наситени мастни киселини < 0,1 g < 0,1 g

Въглехидрати 0,7 g 0,6 g

от които захари < 0,5 g < 0,5 g

Белтъчини < 0,5 g < 0,5 g

Сол 0,02 g 0,02 g

Витамин С 89 mg (111 %*) 80 mg (100 %*)

НАИМЕНОВАНИЕ 
Aloe	Vera	Гел	за	пиене
с вкус на праскова
СЪДЪРЖАНИЕ 
1000 мл 
(=̂ 11 дни)

Съставки:	Гел	от	Aloe	Vera	Barbadensis	Miller1 
(98%), подсладител (натриев цикламат,  
ацесулфам К, натриев захарин), инулин, 
стабилизатор (ксантан), киселина (лимонена 
киселина), витамин С (L-аскорбинова киселина), 
аромат, консервант (калиев сорбат).
1 САЩ/Мексико

* % от препоръчителните стойности за дневен прием

MADE IN GERMANY

Aloe	Vera	Геловете	за
пиене от LR LIFETAKT са
включени в Kolner Liste®
(Кьолнски списък), в който
се публикуват продукти с
минимален допинг риск.
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НАИМЕНОВАНИЕ 
Aloe	Vera	Гел	за	пиене
Intense Sivera
СЪДЪРЖАНИЕ 
1000 мл 
(=̂ 11 дни)

Хранителни стойности за 100 ml за 90 ml 
(=	3	x	30	ml)

Енергийна стойност (kJ/kcal) 108 / 25 97 / 23

Мазнини < 0,5 g < 0,5 g

от които наситени мастни киселини < 0,1 g < 0,1 g

Въглехидрати 6,0 g 5,4 g

от които захари 5,2 g 4,7 g

Белтъчини < 0,5 g < 0,5 g

Сол 0,01 g < 0,01 g

Съставки:	Гел	от	Aloe	Vera	Barbadensis	Miller1 (90 %), 
цветен мед (7 %), екстракт от коприва (2 %), 
киселина (лимонена киселина), стабилизатор 
(ксантан), антиоксидант (L-аскорбинова киселина), 
консервант (калиев сорбат).
1 САЩ/Мексико

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходящ за жени и мъже на всяка 
възраст. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Aloe	Vera	Гелът	за	пиене	Intense	
Sivera е натурален продукт от 90 % 
гел от листата на Алое Вера и 7 % 
мед с екстракт от коприва с високо 
съдържание на натурален силиций. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ПРИЕМ
Приемайте	по	3	x	30	мл	дневно	
преди	хранене.	Aloe	Vera	Гелът	за	
пиене Intense Sivera може да се 
приема по желание чист, разреден, 
леко охладен или със стайна 
температура. Да не се превишава 
препоръчаната доза за дневен 
прием. Хранителните добавки не 
са заместител на разнообразното 
и балансирано хранене и 
здравословния начин на живот. 
Да се съхранява на недостъпно за 
малки деца място. 

ПРИЛОЖЕНИЕ:
– За общото благосъстояние

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
LR	ALOE	VIA	продукти	за	грижа
Super	Omega	Капсули
Reishi	Plus	Капсули

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ
Идеално	се	комбинира	със	Super	
Omega	Капсули	за	подкрепа	на	
здравето на сърцето.

Аргументи за продажба 
•	90	%	гел	от	листата	на	Алое	

Вера
•	7	%	мед
•	С	екстракт	от	коприва

MADE IN GERMANY

Aloe	Vera	Геловете	за
пиене от LR LIFETAKT са
включени в Kolner Liste®
(Кьолнски списък), в който
се публикуват продукти с
минимален допинг риск.



НАИМЕНОВАНИЕ 
Aloe	Vera	Гел	за	пиене	
Active Freedom
СЪДЪРЖАНИЕ 
1000 мл 
(=̂ 11 дни)

Съставки:	Гел	от	Aloe	Vera	Barbadensis	Miller	(88	%), 
фруктоза, колаген хидролизат, концентриран 
портокалов сок, хондроитин сулфат (0,5%), 
глюкозамин сулфат, киселина (лимонена 
киселина), стабилизатор (ксантан), консервант 
(калиев сорбат), натурален аромат на портокал, 
витамин С (L-аскорбинова киселина), витамин Е 
(DL-алфа-токоферилацетат).
1 САЩ/Мексико

Хранителни вещества за 100 ml за 90 ml 
(=	3	x	30	ml)

Витамин E (α-TE) 8,0 mg (67 %*) 7,2 mg (60 %*)

Витамин	C 50 mg (63 %*) 45 mg (56 %*)

ЦЕЛЕВА ГРУПА
За жени и мъже на всяка възраст. 
Идеален за тези, които искат да 
подпомогнат двигателния си апарат. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Aloe	Vera	Гелът	да	пиене	Active	Free-
dom е натурален продукт от 88 % 
гел от листата на Алое Вера, съчетан 
с	витамин	C	и	витамин	E.	С	ценните	
витамини той може да допринесе 
за подкрепа на двигателния 
апарат, да помогне за поддържане 
на функцията на ставите и за 
изграждането на колаген за 
нормална функция на хрущялите – 
за пълна свобода на движението! 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ПРИЕМ
Приемайте	по	3	x	30	мл	дневно	
преди	хранене.	Aloe	Vera	Гелът	да	
пиене Active Freedom може да се 
приема по желание чист, разреден, 
леко охладен или със стайна 
температура. Да не се превишава 

препоръчаната доза за дневен 
прием. Хранителните добавки не 
са заместител на разнообразното 
и балансирано хранене и 
здравословния начин на живот. 
Да се съхранява на недостъпно за 
малки деца място.
     
ПРИЛОЖЕНИЕ:
– За нормално изграждане на 

колаген1

– За нормална функция на костите1

– За нормална функция на 
хрущялите1

– За нормален енергиен 
метаболизъм2

– За нормална функция на нервната 
система2

1	Витамин	C	допринася	за	нормалното	
изграждане на колаген за нормална 
функция на кръвоносните съдове, 
костите, хрущялите, венците, кожата и 
зъбите.
2	Витамин	C	се	грижи	за	нормален	
енергиен метаболизъм, нормална 
функция на нервната система и нормална 
психическа функция.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
Active Freedom Капсули
LR	ALOE	VIA	Aloe	Vera
Мултифункционален MSM гел за 
тяло
Protein	Power

Аргументи за продажба 
•	Натурален	продукт	с	88	%	

гел от листата на Алое Вера 
и хранително вещество за 
ставите

•	Подпомага	двигателния	апарат
•	Подпомага	нормалната	

функция на ставния хрущял

* от препоръчителните стойности за дневен прием

www.SGS-QualitaetSSieGel.de

MADE IN GERMANY

Aloe	Vera	Геловете	за
пиене от LR LIFETAKT са
включени в Kolner Liste®
(Кьолнски списък), в който
се публикуват продукти с
минимален допинг риск.
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НАИМЕНОВАНИЕ 
Mind	Master	Brain	&	Body
Performance	Drink
Formula	Green	и
Formula	Red	
СЪДЪРЖАНИЕ 
по 500 мл
(=̂ 6 дни)

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходящ за всички възрастови 
групи за защита на клетките от 
оксидативен	стрес.	Formula	Red	със	
плодовия си вкус се препоръчва 
и за деца в училищна възраст и за 
младежи.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Хранителната добавка със 
специално съчетана комбинация 
от микрохранителни вещества 
подпомага активния начин на 
живот. Ефективни микрохранителни 
вещества	като	витамин	B1	и	
B12	подпомагат	енергийния	
метаболизъм на организма. 
Желязото допринася за нормална 
когнитивна функция. Освен това 
Mind Master защитава клетките от 
оксидативен стрес. 

Mind Master Green е с натурален 
вкус, който се дължи на високата 
концентрация на растителни 
екстракти, и затова има леко 
горчива нотка. Подсладен е със 
стевия – чиста растителна съставка 
със силни подслаждащи свойства. 
Зеленият цвят на Mind Master се 
дължи основно на съдържащия се в 
него хлорофил. 

Растенията използват това 
натурално багрилно вещество, за 
да фотосинтезират. Хлорофилът 
служи за усвояването на енергията 
от слънчевата светлина. По този 
начин това вещество е сред най-
важните продуценти на енергия на 
планетата. Тъй като това е натурална 
съставка, може да има леки разлики 
в цвета на Mind Master.

Mind Master Red има вкус на червено 
грозде. Той е особено натурален и 
както и при Mind Master Green се 
дължи на високата концентрация 
на растителни екстракти и затова 
има леко горчива нотка. Основният 
вкус се придава от сока от червено 
грозде. Подсладен е със стевия – 
чиста растителна съставка със силни 
подслаждащи свойства.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ПРИЕМ
Приемайте дневно по 80 ml 
(отговаря на 2 капачки), най-добре 
след хранене (по желание чист 
или разреден с вода или плодов 
сок). Разклатете преди употреба. 
След първоначалното отваряне 
съхранявайте в хладилник и 
консумирайте в рамките на 1 
седмица. Да не се превишава 
препоръчаната доза за дневен 
прием. Хранителните добавки не 
са заместител на разнообразното 
и балансирано хранене и 
здравословния начин на живот. 
Да се съхранява на недостъпно за 
малки деца място.

ПРИЛОЖЕНИЕ
– Защитава клетките1 от 

оксидативен стрес
– Допринася за нормален енергиен 

метаболизъм3

– Допринася за нормална 
психическа функция2

– Намалява умората и 
отпадналостта3

– Допринася за нормална 
когнитивна функция4

– Допринася за нормална функция 
на нервната система2

1 Витамин E защитава клетките от 
оксидативен стрес.

2 Тиамин допринася за нормална 
функция на нервната система, за 
нормална психическа функция и за 
нормална сърдечна функция.

3	 Витамин	B12	подпомага	енергийния	
метаболизъм, както и нервната 
система и намалява умората и 
отпадналостта.

4 Желязото допринася за нормална 
когнитивна функция.

 

Аргументи за продажба 
•	Допринася	за	защита	на	

клетките от оксидативен стрес
•	Богат	на	ценни	

микрохранителни вещества
•	С	Алое	Вера	и	ценни	 

екстракти

Mind Master е включен в 
Kolner Liste® (Кьолнски 
списък), в който се 
публикуват продукти с
минимален допинг риск.



НАИМЕНОВАНИЕ 
Mind	Master	Brain	&	Body
Performance	Drink
Formula	Green	и
Formula	Red
СЪДЪРЖАНИЕ 
по 500 мл
(=̂ 6 дни)

Хранителни стойности за 100 ml за дневна доза (80 ml)

Енергийна стойност (kJ/kcal) 226/ 53 181/ 42

Мазнини < 0,5 g < 0,5 g

от които наситени мастни киселини 0 g 0 g

Въглехидрати 13 g 10 g

от които захари 13 g 10 g

Белтъчини < 0,5 g < 0,5 g

Сол 0,06 g 0,05 g

Витамин E (α-TE) 15 mg (125 %*) 12 mg (100 %*)

Тиамин 1,4 mg (127 %*) 1,1 mg (100 %*)

Фолиева киселина 250 µg (125 %*) 200 µg (100 %*)

Витамин	B12 3,1 µg (124 %*) 2,5 µg (100 %*)

Желязо 5,3 mg (38 %*) 4,2 mg (30 %*)

Селен 35 µg (64 %*) 28 µg (51 %*)

Хранителни стойности за 100 ml за дневна доза (80 ml)

Енергийна стойност (kJ/kcal) 177/ 42 142/ 34

Мазнини < 0,5 g < 0,5 g

от които наситени мастни киселини 0 g 0 g

Въглехидрати 10 g 8,0 g

от които захари 9,6g 7,7 g

Белтъчини < 0,5 g < 0,5 g

Сол 0,04 g 0,03 g

Витамин E (α-TE) 15 mg (125 %*) 12 mg (100 %*)

Тиамин 1,4 mg (127 %*) 1,1 mg (100 %*)

Фолиева киселина 250 µg (125 %*) 200 µg (100 %*)

Витамин	B12 3,1 µg (124 %*) 2,5 µg (100 %*)

Желязо 5,3 mg (38 %*) 4,2 mg (30 %*)

Селен 35 µg (64 %*) 28 µg (51 %*)

* от препоръчителните стойности за дневен прием

* от препоръчителните стойности за дневен прием

Mind	Master	Formula	Green

Mind	Master	Formula	Red
Съставки:  
Mind	Master	Formula	Green:
Гел	от	Aloe	Vera	Barbadensis	Miller1 (36 %), 
гроздов сок от гроздов концентрат, вода, 
декстроза, смес от екстракти (екстракт от 
зелен чай, екстракт от японска пача трева, 
съдържащ ресвератрол), стабилизатор (ксантан), 
L-карнитин-L-тартрат, смес от витамини (тиамин 
мононитрат, фолиева киселина, витамин В12, 
DL-алфа-токоферил ацетат), киселина (лимонена 
киселина), железен (ІІІ)-пирофосфат, консервант 
(калиев сорбат), оцветител (медни комплекси на 
хлорофилина), натурален аромат, подсладител 
(стевиол гликозид), коензим Q10, антиоксидант 
(L-аскорбинова киселина), холин битартрат, 
натриев селенит. 
1 САЩ/Мексико

Съставки:
Mind	Master	Formula	Red:
Сок от червено грозде от гроздов концентрат, 
гел	от	Aloe	Vera	Barbadensis	Miller1 (36 %), 
вода, декстроза, стабилизатор (ксантан), смес 
от екстракти (екстракт от гроздови семки, 
екстракт от зелен чай, екстракт от гроздови 
люспи, съдържащ ресвератрол), L-карнитин-L-
тартрат, антиоксидант (L-аскорбинова киселина), 
коензим Q10, смес от витамини (тиамин 
мононитрат, фолиева киселина, витамин В12, 
DL-алфа-токоферил ацетат), киселина (лимонена 
киселина), железен (ІІІ)-пирофосфат, консервант 
(калиев сорбат), подсладител (стевиол гликозид), 
холин битартрат, натриев селенит, оцветител 
(медни комплекси на хлорофилина). 
1 САЩ/Мексико

ПАТЕНТ
Mind	Master	Brain	&	Body	Perfor-
mance	Drink	Formula	Green	е	с	
регистрация за патент  
(Патент №: DE 10 2013 205 049 A1)

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
Aloe	Vera	Гелове	за	пиене,	Vita	Active,	
Pro	12	Капсули,	Colostrum	Liquid,	 
Pro	Balance,	Mind	Master	Extreme

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ
При тестване на продукта 
използвайте варианта с по-приятен 
вкус	Formula	Red.	Иначе	можете	
да смесвате Mind Master Green и с 
плодов сок.

MADE IN GERMANY



ЦЕЛЕВА ГРУПА
За жени и мъже на всяка възраст за 
подкрепа на имунната система.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Бързо и лесно решение за изпът 
с приятен свеж вкус на ментол и 
мента. Благодарение на съдържащия 
се витамин С спреят може да 
помогне за подкрепа на имунната 
система. За производството 
на	продуктите	Cistus	Incanus	
използваме само фино нарязаните 
листа на растението, които са богати 
на полезни съставки. Стъбла, клонки 
и дървесина внимателно се отделят. 
Освен това се използват само 
диворастящи растения. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ПРИЕМ
3 х 3 впръсквания дневно (всяко 
по 0,1 ml – еквивалент на 0,9 ml на 
ден) директно в устата. Да не се 
превишава препоръчаната доза 
за дневен прием. Хранителните 
добавки не са заместител на 
разнообразното и балансирано 
хранене и здравословния начин 
на живот. Да се съхранява на 
недостъпно за малки деца място. 
Разклатете преди употреба, пазете 
далеч от директна слънчева 
светлина, съхранявайте на стайна 
температура, а след отваряне – на 
хладно.

ПРИЛОЖЕНИЕ
– Подкрепа за имунната система1.

1	Витамин	C	допринася	за	нормална	
функция на имунната система.

*		от	препоръчителните	стойности	за	дневен	прием	(NRV)
**	досега	няма	препоръчителни	стойности	за	дневен	прием	(NRV)

Аргументи за продажба 
•	Допринася	за	нормалната	

функция на имунната 
система

•	Бърза	помощ	за	изпът
•	Натурален	продукт	на	

растителна основа

НАИМЕНОВАНИЕ 
Cistus	Incanus	Спрей
СЪДЪРЖАНИЕ 
30 мл
(=̂ 30 дни)

Хранителни вещества за 100 ml за дневна доза (9 впръсквания) %	NRV*

Витамин E (α-TE) 556 mg 5,0 mg 42

Витамин С 3333 mg 30 mg 38

Екстракт	от	Cistus	Incanus 92 g 0,8 g **

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
Cistus	Incanus	Чай	
Cistus	Incanus	Капсули

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Имайте	предвид,	че	спреят	Cistus	
Incanus	не	може	да	се	отстрани	от	
текстил.

Съставки: Екстракт	от	Cistus	Incanus	(86	%),	
витамин С, вода, натурален аромат на мента, 
витамин Е, консервант (калиев сорбат), 
подсладители (ацесулфам К, натриев цикламат, 
натриев захарин, сукралоза)..

MADE IN GERMANY



ЦЕЛЕВА ГРУПА
За всяка възрастова група за 
подкрепа на имунната система.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
С капсулите (изцяло растителна 
обвивка на капсулата) със 72 % 
екстракт	от	Cistus	Incanus,	витамин	
С и цинк можете да подпомогнете 
функцията на имунната система. 
Само две капсули на ден покриват 
дневните нужди от витамин С. За 
производството на продуктите 
Cistus	Incanus	използваме	само	
фино нарязаните листа на 
растението, които са богати на 
полезни съставки. Стъбла, клонки и 
дървесина внимателно се отделят. 
Освен това се използват само 
диворастящи растения. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ПРИЕМ
Приемайте 2 х 1 капсула дневно с 
малко течност. Да не се превишава 
препоръчаната доза за дневен 
прием. Хранителните добавки не 
са заместител на разнообразното 
и балансирано хранене и 
здравословния начин на живот. 
Да се съхранява на недостъпно за 
малки деца място.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Една капсула съдържа 80 mg 
полифеноли	от	екстракт	от	Cistus	
Incanus	плюс	40	mg	витамин	C	и	 
1,0 mg цинк.

ПРИЛОЖЕНИЕ
– Подкрепа за имунната система1

1	Витамин	C	допринася	за	нормална	
функция на имунната система. 

Аргументи за продажба 
•	Допринася	за	нормалната	

функция на имунната 
система

•	С	витамин	С	и	цинк
•	Натурален	продукт	на	

растителна основа

НАИМЕНОВАНИЕ 
Cistus	Incanus	Капсули
СЪДЪРЖАНИЕ 
60 капсули / 33,5 г
(=̂ 30 дни)

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
Cistus	Incanus	Чай
Cistus	Incanus	Спрей

Съставки: Екстракт	от	Cistus	Incanus	(екстракт	
от памуклийка, 72 %), обвивка на капсулата 
(хидроксипропилметилцелулоза), L-аскорбинова 
киселина (9 %), цинков глюконат (1,3 %), 
антислепващ агент (магнезиеви соли на годни за 
консумация мастни киселини, силициев диоксид), 
оцветител (титанов диоксид).

MADE IN GERMANY

*		от	препоръчителните	стойности	за	дневен	прием	(NRV)
**	досега	няма	препоръчителни	стойности	за	дневен	прием	(NRV)

Хранителни вещества за 100 g за дневна доза (2 капсули) %	NRV*

Витамин С 7156 mg 80 mg 100

Цинк 179 mg 2,0 mg 20

Екстракт	от	Cistus	Incanus 72 g 0,8 g **
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