
Функционални
решения за грижа
за специални
потребности

 

Тази серия за грижа включва: 
Измиващ крем · Крем за лице · Паста за зъби · Дъвка за дентална грижа · Шампоан против пърхот · Гел за 
ръце · Рол-он дезодорант · Крем за ръце · Вода за уста · Спрей за уста

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Продуктите LR MICROSILVER PLUS помагат при 
кожа с повишена чувствителност, при проблемна, 
изтощена, стресирана кожа, при пърхот, зачервявания, 

несъвършенства, лош дъх, кариес, пародонтоза. 
Продуктите могат да се ползват и от хора с чувствителна 
кожа. 

ЛИЦЕ

ЗЪБИ

ТЯЛО

Нечистата, лющеща се и раздразнена кожа често е в 
резултат от дисбаланс на микробиома. LR MICROSILVER 
PLUS помага за премахването на микроорганизмите като 
бактерии и вируси и за укрепването на естествения 
защитен слой на кожата.

Лошият дъх, болката в зъбите, кариесите и възпалените 
венци често се дължат на нездрава устна флора. 
Продуктите LR MICROSILVER PLUS премахват 
микроорганизми като бактерии и вируси и помагат за 
възстановяването на баланса на устната флора.

Пърхотът, изтощената кожа на ръцете и неприятната 
миризма от изпотяване са резултат от бактериалния 
дисбаланс на кожата. С продуктите LR MICROSILVER PLUS 
микробиомът бързо и дълготрайно възвръща 
балансираното си състояние.
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Функционални
решения за грижа
за специални
потребности

ДЕЙСТВИЕ
Проблеми като раздразнена кожа, пърхот или 
пародонтоза често имат съвсем лесно обяснима 
причина. Балансът на естествената защитна бариера на 
кожата – т. нар. микробиом – е нарушен и в резултат от 
това са се разпространили вредни микроорганизми.  
LR MICROSILVER PLUS предлага ефективни решения за 
специалните потребности на различните зони от тялото. 
Тайната на серията за функционална грижа е активната 
съставка с антибактериално и антивирусно действие  
MicroSilver BGTM. Освен това всеки продукт има 
допълнителен „плюс“ чрез ефективна комбинация 
от съставки, която целенасочено се грижи за 
потребностите на кожата и регенерира и стабилизира 
естествената й защитна бариера – за здрав микробиом 
на кожата.

МИКРОБИОМ НА КОЖАТА (ЛИГАВИЦИТЕ)
Естествената защитна бариера на кожата е истинско 
чудо на природата. Милиони микроорганизми 
поддържат уникален баланс. Така се изгражда 
естествена защита от вредни микроорганизми 
като бактерии и вируси. Съвкупността от тези 
микроорганизми се нарича „микробиом“ или кожна и 
устна флора. Ако този чувствителен баланс се наруши, 
вредни микроорганизми могат да се разпространят и да 
атакуват естествената защитна бариера. Това може да 
доведе до проблеми с кожата и зъбите. В такъв случай е 
важно да се отстранят натрапниците и същевременно да 
се укрепи естествената защитна бариера.

„ПЛЮСЪТ“ В LR MICROSILVER PLUS
Изискванията ни към продуктите за грижа са 
разнообразни. Те трябва да действат бързо и надеждно, 
но също така и да решават проблемите дългосрочно. 
Затова всяко решение от LR MICROSILVER PLUS предлага 
допълнителен плюс – ефективна комбинация от 

активни съставки, която целенасочено се грижи за 
потребностите на съответната зона от тялото и допълва 
стабилизиращото и регенериращото действие на 
продуктите. 
Така LR MICROSILVER PLUS ви помага надеждно да 
постигнете балансиран микробиом на кожата.

1.

2.

3.

4.

Раздразнената кожа трудно може да се защити срещу бактериите и вирусите. Върху силно 
изтощената кожа бактериите могат да се разпространяват много добре. Балансът на 
микробиома на кожата се нарушава.

Сребърните частици на MicroSilver BGTM с гъбестата си структура се разполагат като мрежа 
върху повърхността на кожата. Микроорганизмите като бактерии и вируси просто нямат 
никакъв шанс. Те се улавят в защитната мрежа, създадена от среброто.

Антивирусният и антибактериалният ефект на сребърните йони на MicroSilverBGTM 
премахва бактериите и възпрепятства разпространяването им.

Частиците MicroSilverBGTM се задържат задълго върху повърхността на кожата и в 
зависимост от обстоятелствата я защитават до 12 часа от появата на нови бактерии и 
вируси. Микробиомът се регенерира и може да изпълнява естествената си защитна 
функция.

ЧИСТО СРЕБРО СРЕЩУ БАКТЕРИИ И ВИРУСИ
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Всички продукти
LR MICROSILVER PLUS
съдържат антибактериален
и антивирусен MicroSilverBGTM
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ЦЕЛЕВА ГРУПА
За всички, които искат да имат 
балансиран микробиом на кожата на 
лицето и/или имат мазна, лющеща 
се, раздразнена и/или нечиста кожа.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
В мазните зони на кожата на 
лицето (чело, нос, брадичка), 
където има много активни мастни 
жлези, микрофлората се променя 
постоянно. Така микробиомът лесно 
се дисбалансира. Вследствие на това 
могат да се появят кожни проблеми.

LR MICROSILVER PLUS Измиващият 
крем за здрав микробиом на кожата 
почиства нежно и в дълбочина 
порите и успокоява кожата на 
лицето. 
Специалният ПЛЮС: салициловата 
киселина премахва мъртвите клетки, 
докато декспантенолът успокоява 
и подхранва кожата. Цинкът 
подпомага регенерацията й.

Микробиомът на кожата на 
лицето е много чувствителен. 
Ако балансът му се наруши, могат 

да се разпространят вредни 
микроорганизми, които при 
определени обстоятелства да 
предизвикат кожни проблеми.

LR MICROSILVER PLUS Системата 
за грижа за лицето премахва 
замърсяванията и бактериите от 
кожата и помага дългосрочно срещу 
раздразненията.

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

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
•	 MicroSilver BGTM: Чисто сребро в 

специална форма. Сребърните 
частици с гъбеста структура 
действат върху кожата, без да 
проникват в дълбочина и без 
да нарушават микрофлората 
на кожата. Отделените от 
металните частици сребро 
сребърни йони възпрепятстват 
разпространението на 
микроорганизми като бактерии 
и вируси. Като сертифициран 
естествен продукт MicroSilver 
BGTM, както и продуктите от 
серията LR MICROSILVER PLUS 
са подходящи за всички типове 
кожа, дори и за чувствителна 
кожа.

•	 Декспантенол: Подхранва, 
успокоява и хидратира кожата.

•	 Цинк: Подпомага регенерацията 
на кожата.

•	 Незабавен и дълготраен ефект: 
Траен защитен филм, подобен на 

мрежа, образуван от сребърните 
частици, който дава усещане за 
добра хигиена и свежест, което се 
запазва за часове наред.

•	 Салицилова киселина: Премахва 
мъртвите клетки.

 
НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
LR MICROSILVER PLUS Системата 
за грижа за лицето представлява 
специално съчетана концепция за 
почистване и грижа за дългосрочно 
намаляване на несъвършенствата.

За оптимални резултати след 
измиване на лицето използвайте 
Крема за лице LR MICROSILVER PLUS.

Съставки:  Aqua (Water), MIPA-Laureth Sulfate, 
Acrylates Copolymer, Sodium Sweetalmondampho-
acetate, Disodium Cocoyl Glutamate, Panthenol, 
Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Silver, Zinc PCA, 
Parfum (Fragrance), Glycol Distearate, Cocamidop-
ropyl 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, Methylpropanediol, Caprylhydro-
xamic Acid, Sodium Benzoate, Limonene, Linalool

Аргументи за продажба
•	 За	здрав	микробиом	на	

кожата на лицето
•	 Нежно	и	дълбоко	почистване	

на нечистата, мазна, лющеща 
се и/или раздразнена кожа

•	 Незабавен	и	дълготраен	
ефект благодарение на 
трайния защитен филм

НАИМЕНОВАНИЕ
LR MICROSILVER PLUS 
Измиващ крем
СЪДЪРЖАНИЕ 
150 мл

LR MICROSILVER 
PLUS FACE

MADE IN GERMANY
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ЦЕЛЕВА ГРУПА
Специална грижа за нечиста, мазна, 
лющеща се и/или раздразнена кожа.                                                                                  

ХАРАКТЕРИСТИКИ
В мазните зони на кожата на 
лицето (чело, нос, брадичка), 
където има много активни мастни 
жлези, кожната флора се променя 
постоянно. Микробиомът на кожата 
на лицето е много чувствителен 
и лесно се дисбалансира. Ако 
балансът му се наруши, могат 
да се разпространят вредни 
микроорганизми, които при 
определени обстоятелства да 
предизвикат кожни проблеми.

LR MICROSILVER PLUS Кремът 
за лице за здрав микробиом на 
кожата регенерира, стабилизира и 
усъвършенства вида на кожата. 
Специалният ПЛЮС: Комбинацията 
от DefensilTM, противовъзпалителен 
и укрепващ кожната бариера билков 
комплекс, успокояващ и подхранващ 
декспантенол, както и цинк, който 
подпомага регенерацията на кожата.

LR MICROSILVER PLUS Системата 
за грижа за лицето премахва 
замърсяванията и бактериите от 
кожата и помага дългосрочно срещу 

раздразненията и разширените 
пори. Не омазнява, не лепне и 
попива бързо.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанасяйте равномерно върху кожата 
на лицето всеки ден сутрин и вечер 
след почистване с Измиващия крем 
LR MICROSILVER PLUS. 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
•	 MicroSilver	BG™:	Чисто сребро в 

специална форма. Сребърните 
частици с гъбеста структура 
действат върху кожата, без да 
проникват в дълбочина и без 
да нарушават микрофлората 
на кожата. Отделените от 
металните частици сребро 
сребърни йони възпрепятстват 
разпространението на 
микроорганизми като бактерии 
и вируси. Като сертифициран 
естествен продукт MicroSilver BGTM, 
както и продуктите от серията LR 
MICROSILVER PLUS са подходящи 
за всички типове кожа, дори и за 
чувствителна кожа.

•	 Декспантенол:	Подхранва, 
успокоява и хидратира кожата.

•	 Цинк: Подпомага регенерацията 
на кожата.

• DefensilTM и ActivoxTM: Действат 
противовъзпалително.

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

тестван от 30 души с акне на възраст 
от 13 до 25 г., като е прилаган веднъж 
дневно за период от 6 седмици през 
ноември 2010 г. в проучване на Derma 
Consult GmbH.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
LR MICROSILVER PLUS Системата 
за грижа за лицето представлява 
специално съчетана концепция за 
почистване и грижа за дългосрочно 
намаляване на несъвършенствата.

За оптимални резултати преди 
нанасяне на Крема за лице LR  
MICROSILVER PLUS почиствайте 
ежедневно кожата с Измиващия 
крем LR MICROSILVER PLUS.

НАИМЕНОВАНИЕ 
LR MICROSILVER PLUS 
Крем за лице
СЪДЪРЖАНИЕ 
50 мл

Аргументи за продажба
•		 За	здрав	микробиом	на	 

кожата на лицето
•	 Усъвършенства	вида	на	 

кожата
•	 Действа	противовъзпалително	

и успокояващо и стимулира 
регенерацията 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

LR MICROSILVER 
PLUS FACE

MADE IN GERMANY



ANTIVIRAL

A
N

TIB A C T E RIA
L

MICRO
SILVER

BGTM

НАИМЕНОВАНИЕ 
LR MICROSILVER PLUS 
Паста за зъби
СЪДЪРЖАНИЕ 
75 мл

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Особено подходяща при увредени 
зъби, чувствителни венци и лош дъх.                        

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Здравето на цялото тяло започва и 
от устата. Микробиомът на устната 
кухина е съставен от безброй 
различни микроорганизми, бактерии 
и вируси. Дисбалансът в устната 
кухина може да доведе до неприятни 
последици: лош дъх, чувствителни 
зъби, възпалени венци и др.

LR MICROSILVER PLUS Пастата за 
зъби за здрав микробиом на устната 
кухина е укрепваща и почистваща 
паста за зъби, която благодарение 
на антибактериалния и антивирусен 
MicroSilver BGTM премахва 
микроорганизмите като бактерии и 
вируси от устната кухина. Тя почиства 
зъбите, венците и устната лигавица 
и противодейства срещу вредните и 
предизвикващи лошия дъх бактерии. 
Така пастата премахва недобрия дъх 
и дава усещане за свежест. 
Специалният ПЛЮС: Минералът 
ХИДРОКСИАПАТИТ изгражда зъбния 

емайл, възстановява повърхността 
на зъбите и помага да са по-здрави. 
Декспантенолът и цинкът действат 
противовъзпалително и за 
предотвратяване на кариеси, плака и 
пародонтоза.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Сутрин и вечер или при нужда 
почиствайте зъбите цялостно в 
продължение на минимум две 
минути. 
 
Съвети за допълнително 
приложение:

Срещу лош дъх:
Сложете лента от Пастата 
за зъби LR MICROSILVER 
PLUS върху езика и 
оставете да подейства. 

Така тя действа като вода за уста 
и премахва бактериите, които са 
причина и за лошия дъх. След това 
изплакнете добре устната кухина.

Укрепване на венците:
Масажирайте малко 
количество от Пастата 
за зъби LR MICROSILVER 
PLUS с интердентална 

четка върху венците и оставете да 
подейства.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
•	 MicroSilver	BG™: Намалява 

бактериите и вирусите в устната 
кухина.

•	 Декспантенол	и	цинк:	Помагат за 
профилактика на кариеси и плака.

•	 Минерал калциев 
хидроксиапатит: Изгражда 
естествения емайл на зъбите, 
възстановява повърхността на 
зъбите и помага за по-здрави зъби.

ИЗСЛЕДВАНИЯ
Доказана ефективност: 
90% потвърждават стабилизиране 
на венците*
* Антибактериалната паста за зъби е 

тествана от 10 жени и мъже на възраст 
от 18 до 72 г. в проучване на Dermatest 
GmbH за период от 4 седмици през 
април 2006 г.

Намаляване на възпаленията и 
кървенето на венците**
** Антибактериалната паста за зъби е 

тествана от 30 души на възраст от 21 
до 65 г., като е използвана два пъти 
дневно за период от 4 седмици през 
ноември 2010 г. в проучване на Derma 
Consult GmbH.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
LR MICROSILVER PLUS Системата 
за грижа за зъбите представлява 
специално съчетана цялостна 
програма за защита на зъбите и 
венците и за балансиран микробиом 
на устната кухина.

Съдържащият се в продуктите  
Microsilver BGTM ефективно намалява 
бактериите и вирусите, които 
предизвикват проблеми със зъбите.

Патентован
продукт1

1  Патент №: DE 10 2010 063 720

Съставки: Aqua (Water), Sorbitol, Hydrated Silica, 
Calcium Hydroxyapatite, Glycerin, Panthenol, 
Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, Sodium Monoflu-
orophosphate, Cellulose Gum, Aroma (Flavor), Zinc 
Chloride, Silver, Lauryl Glucoside,  Sodium Saccharin, 
Sodium Hydroxide, Citric Acid, Limonene, Lactofer-
rin, Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, 
CI 77891 (Titanium Dioxide)

MADE IN GERMANY

LR MICROSILVER  
PLUS tOOth

Аргументи за продажба
•		 За	здрав	микробиом	на	

устната кухина
•	 Предотвратява	образуването	

на кариеси и плака
•	 Действа	противовъзпалително
•	 Профилактика	на	

пародонтоза
•	 Минералът	калциев	

хидроксиапатит изгражда 
зъбния емайл



ЦЕЛЕВА ГРУПА
За хора над 14-годишна възраст, 
които търсят ефективна хигиена и 
превантивна защита за устната  
кухина.                                                                                                                  
                                                                            
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Здравето на цялото тяло започва 
и от устата. Микробиомът на 
устната кухина – естествената 
микробактериална флора – е 
съставен от безброй различни 
микроорганизми и ни защитава от 
други бактерии и фактори, които 
могат да имат вредно въздействие 
върху зъбите или здравето като 
цяло. Ако чувствителният баланс 
на микробиома се наруши, като 
резултат може да се появят лош дъх, 
чувствителни зъби, възпалени венци 
и др.

Иновативната гелообразна текстура 
на Водата за уста LR MICROSILVER 
PLUS HYGIENE & PROTECTION 
покрива зъбите, венците, езика 
и междузъбните пространства и 
в зависимост от обстоятелствата 
защитава до 12 часа от повторната 

поява на бактерии. След 
използването й в устата остава 
усещане за свеж дъх и чистота. 
Благодарение на MicroSilver BGTM 
премахва до 99,99% от всички 
микроорганизми като бактерии и 
вируси. Не съдържа захар.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Използвайте 2 пъти на ден – сутрин 
и вечер – след миене на зъбите с 
Пастата за зъби LR MICROSILVER PLUS. 
1. Разклатете бутилката преди 

употреба.
2. Сипете около 5 мл в мерителната 

капачка.
3. Изплакнете устната кухина за 

около 25 секунди и направете 
гаргара за около 5 секунди.

4. Изплюйте течността. Не 
изплаквайте с вода.

Указание: Разклатете преди 
употребна. Съдържа 200 ppm 
флуорид. Съдържа алкохол. Не е 
подходяща за деца под 14-годишна 
възраст, бременни и кърмещи жени. 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ 
•	 Съставката	MicroSilver BGTM 

представлява сребърни частици 
с гъбеста структура, които 
изграждат защитна мрежа върху 
всички повърхности в устната 
кухина. Микроорганизмите 
като бактерии и вируси нямат 
шанс срещу антибактериалното 
и антивирусното действие на 
среброто. Така водата за уста 
служи за профилактика на плака, 
кариеси и пародонтоза, помага 
за възстановяване на баланса на 
микробиома на устната кухина и 
за дълготрайното му поддържане. 
Противовъзпалителното действие 

на MicroSilver BGTM повлиява 
благоприятно при проблеми 
с венците и раздразнения на 
устната лигавица.

•	 Гелът от Aloe Vera Barbadensis 
подсилва антибактериалния 
ефект на MicroSilver BGTM и 
действа синергично за защита 
на устната микрофлора. Освен 
това стабилизира и регенерира 
венците.

•	 Натриевият флуорид (200 ppm F-) 
укрепва емайла и реминерализира 
зъбите. 

•	 Ментолът и ментата създават 
усещане за свежест и дълготрайна 
чистота в устата.

•		 Заместителят	на	захарта	ксилитол 
възпрепятства разпространението 
на бактерии и не образува вредни 
за зъбите киселини.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
LR MICROSILVER PLUS Системата 
за грижа за зъбите представлява 
специално съчетана цялостна 
програма за защита на зъбите и 
венците.

Съдържащият се в продуктите  
Microsilver BGTM ефективно намалява 
бактериите и вирусите, които 
предизвикват проблеми със зъбите.

НАИМЕНОВАНИЕ
LR MICROSILVER PLUS
HYGIENE & PROTECTION 
ВОДА	ЗА	УСТА	
СЪДЪРЖАНИЕ 
300  мл

Съставки: Aqua (Water), Xylit, Alcohol, Glycerin, 
PVM/MA Copolymer, Aloe Barbadensis Leaf Juice 
Powder, Aroma, Menthol, Sodium Hydroxide, Silver, 
Xanthan Gum, Sodium Fluoride, Limonene, CI 42090 
(Blue 1)

VON ÄRZTEN
EMPFOHLEN

ПРЕПОРЪЧАНО 
ОТ ЗЪБОЛЕКАРИ

MADE IN GERMANY

LR MICROSILVER  
PLUS tOOth

Аргументи за продажба
•	 Специална	комбинация	от	

MicroSilver BGTM и Алое Вера
•		 Иновативна	гелообразна	

текстура създава защитен 
филм върху зъбите и цялата 
устна кухина

•		 Предотвратява	образуването	
на плака, кариеси и 
пародонтоза

•		 За	здрав	микробиом	и	
защита на устната кухина



ЦЕЛЕВА ГРУПА
За тези, които искат да имат здрава 
микрофлора на устната кухина и 
свеж дъх по всяко време.                                                                                                        
                                                                            
ХАРАКТЕРИСТИКИ
През деня правим какво ли не: 
работим, пътуваме, храним се и 
приемаме напитки, разбира се. 
Микроорганизми като бактерии 
и вируси имат условия часове 
наред да се разпространяват. Ако 
се наруши естественият баланс на 
микрофлората на устната кухина, 
т.нар. микробиом, като резултат 
може да се появят лош дъх, 
проблеми със зъбите и венците и др.

 
 

Спреят за уста LR MICROSILVER PLUS 
HYGIENE & PROTECTION освежава 
незабавно и дълготрайно. Леката 
текстура достига безпроблемно 
дори в междузъбните пространства 
и премахва надеждно 99% от всички 
микроорганизми в устната кухина 
благодарение на антибактериалния 
и антивирусен MicroSilver BGTM. 
Чрез MicroSilver BGTM освен това 
се създава защитен филм, който 
в зависимост от обстоятелствата 
защитава от микроби до 12 часа. За 
лична хигиена. Не съдържа захар.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Мийте зъбите си сутрин и вечер с 
четка и паста за зъби, а за хигиена и 
освежаване през деня използвайте 
Спрея за уста LR MICROSILVER PLUS 
Hygiene & Protection. Напръскайте 
1-2 пъти спрея в устната кухина.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ 
•	 MicroSilver BGTM: Чисто сребро 

в специална форма. Сребърните 
частици с гъбеста структура 
действат върху кожата, без да 
проникват в дълбочина и без 
да нарушават микрофлората 
на кожата. Отделените от 
металните частици сребро 
сребърни йони възпрепятстват 
разпространението на 
микроорганизми като бактерии и 

вируси. Противовъзпалителното 
действие на MicroSilver BGТМ 
повлиява благоприятно 
при проблеми с венците и 
раздразнения на устната лигавица.

•	 Гелът от Aloe Vera Barbadensis 
стабилизира и регулира 
естествената защитна бариера 
на венците. Освен това подсилва 
антибактериалния и антивирусен 
ефект на MicroSilver BGTM.

•	 Растителните	съставки	
салвия и ехинацея регулират 
засегнатата устна лигавица. 
Също така подпомагат 
противовъзпалителното действие 
на MicroSilver BGTM.

•	 Ментата създава усещане за 
свежест в устната кухина и 
подсилва чувството за чистота, 
създадено от MicroSilver BGTM.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ 
LR MICROSILVER PLUS Системата 
за грижа за зъбите представлява 
специално съчетана цялостна 
програма за защита на зъбите и 
венците.

Съдържащият се в продуктите 
Microsilver BGTM ефективно намалява 
бактериите и вирусите, които 
предизвикват проблеми със зъбите.

Аргументи за продажба
•	 За	балансиран	микробиом	 

на устната кухина
•	 Премахва	99%	от	всички	

микроорганизми в устната 
кухина благодарение  
MicroSilver BGTM

•	 Предотвратява	образуването	
на плака, кариеси и 
пародонтоза и действа 
противовъзпалително

•	 Ментата	освежава	незабавно	
и дълготрайно дъха

НАИМЕНОВАНИЕ 
LR MICROSILVER PLUS  
Hygiene & Protection  
Спрей за уста
СЪДЪРЖАНИЕ 
30 мл

Съставки: Aqua (Water), Xylitol, Alcohol, Glycerin, 
Propylene Glycol, Aroma, Menthol, Salvia Officinalis 
(Sage) Leaf Extract, Echinacea Purpurea Extract, 
Xanthan Gum, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, 
Ceratonia Siliqua Gum, Silver, Limonene, Sodium 
Benzoate, Potassium Sorbate, Lactic Acid

VON ÄRZTEN
EMPFOHLEN

ПРЕПОРЪЧАНО 
ОТ ЗЪБОЛЕКАРИ

MADE IN GERMANY

LR MICROSILVER  
PLUS tOOth

Хигиена 
на устата 
по всяко 

време!

Emil
За повече информация и тест моля свържете се с hot line- +359 877 69 7777

Online Shop -  www.myaloe.bg
Organization - www.healthparty.bg�
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ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходяща за всички възрастови 
групи (препоръчително над 
6-годишна възраст)                                                                                                                          

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Здравето на цялото тяло започва и 
от устата. Микробиомът на устната 
кухина е съставен от безброй 
различни микроорганизми, бактерии 
и вируси. Дисбалансът в устната 
кухина може да доведе до неприятни 
последици: лош дъх, чувствителни 
зъби, възпалени венци и др.

LR MICROSILVER PLUS Дъвката за 
дентална грижа предотвратява 
ефективно образуването на кариеси, 
отлагания по зъбите и плака и се 
грижи за свеж дъх. Тя допринася и за 
здрав микробиом на устната кухина. 
Благодарение на MicroSilver BGTM и 
специалния ПЛЮС ксилитол дъвката 
възпрепятства разпространението на 
вредни бактерии в устната кухина.
 
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
След хранене или когато имате 
нужда, дъвчете за минимум 5 
минути.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Съчетава уникалното действие на 
MicroSilver BGTM с други съставки за 
дентална грижа.
•	 MicroSilver	BGTM Намалява 

бактериите и вирусите в устната 
кухина.

•	 Xylitol:	Създава усещане за 
чистота в устната кухина.

•	 Не	съдържа	захар.

MicroSilver BGTM има 
противовъзпалително действие и 
доказано премахва бактериите и 
вирусите в устната кухина.  
Microsilver BGTM предотвратява 

образуването на плака, кариеси и 
пародонтоза, възстановява баланса 
на микробиома (микрофлората 
на устната кухина) и го поддържа 
дългосрочно. 

ИЗСЛЕДВАНИЯ
•	Намалява	с	83%	бактериите,	които	
причиняват кариес, плака, лош дъх и 
други проблеми.*
* Отнася се за бактериите стрептококи. 
Дъвката за дентална грижа е тествана 
от 20 души на възраст от 26 до 54 г. за 
период от 2 дни през февруари 2010 г. в 
проучване на Dermatest GmbH.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
LR MICROSILVER PLUS Системата 
за грижа за зъбите представлява 
специално съчетана цялостна 
програма за защита на зъбите и 
венците.

Съдържащият се в продуктите  
Microsilver BGTM ефективно намалява 
бактериите и вирусите, които 
предизвикват проблеми със зъбите.

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

Аргументи за продажба
•	 За	здрав	микробиом	на	

устната кухина
•	 Професионална	грижа	

за зъбите, когато сте в 
движение

•	 Предотвратява	ефективно	
образуването на кариеси, 
отлагания по зъбите и плака

•	 Ксилитолът	възпрепятства	
разпространението на 
вредни бактерии в устната 
кухина

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

Патентован
продукт1

1  Патент №.: EP 2 585 029 B1

LR MICROSILVER  
PLUS tOOth

MADE IN GERMANY

Emil
За повече информация и тест моля свържете се с hot line- +359 877 69 7777

Online Shop -  www.myaloe.bg
Organization - www.healthparty.bg�



ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходящ за всеки тип кожа. За 
всеки, който иска бързо и надеждно 
хигиенично почистване на ръцете 
без вода.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ръцете постоянно влизат в 
контакт с микроби – например 
при ръкостискане или ползване 
на общи предмети като дръжки 
на врати, клавиатури и др. Върху 
някои предмети микробите могат 
да оцелеят известно време и да се 
пренесат от човек на човек.

LR MICROSILVER PLUS Гелът за ръце 
за здрав микробиом на кожата е 
продукт за почистване и грижа 
за ръцете, който благодарение на 
антибактериалния и антивирусен 
MicroSilver BGTM премахва до 99,87% 
от всички микроорганизми като 
бактерии и вируси. 
Специалният ПЛЮС: Минералният 
комплекс ZIN‘CÎTETM, който защитава 
кожата от въздействието на 
околната среда като например от 
UVA/UVB лъчите, и декспантенолът, 
който почиства ръцете и се грижи за 
кожата, без да я изсушава.
  

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанесете малко количество от гела 
върху ръцете и разтъркайте.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
•	 MicroSilver BGTM премахва до 

99,87% от всички микроорганизми 
като бактерии и вируси. 

•	 Минералният комплекс 
ZIN‘CÎTETM защитава кожата 
от въздействието на околната 
среда като например от UVA/UVB 
лъчите.

•	 Декспантенолът подхранва и 
хидратира кожата на ръцете. 

•	 Незабавен и дълготраен ефект: 
Траен защитен филм, подобен на 
мрежа, образуван от сребърните 
частици, който дава усещане за 
добра хигиена и свежест, което се 
запазва за часове наред.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
За грижа са сухите, груби и 
изтощени ръце препоръчваме 
използването на Крема за ръце 
LR MICROSILVER PLUS или Крем за 
ръце от серията LR ALOE VIA, както и 
ежеседмично накисване на ръцете в 
Спрея за спешна помощ LR ALOE VIA.

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ
Много подходящ за бързо и лесно 
почистване на ръцете, когато сте в 
движение и нямате на разположение 
вода, за да ги измиете.

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

Аргументи за продажба
•	 Антибактериално	и	

антивирусно действие
•	 Незабавен	и	дълготраен	

ефект
•	 Използва	се	без	вода,	

идеален, когато сте в 
движение

•	 За	здрав	микробиом	на	
кожата

•	 Подхранва	кожата	с	
витамин В5 и цинк

ANTIVIRAL
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N
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MICRO
SILVER

BGTM

НАИМЕНОВАНИЕ
LR MICROSILVER PLUS 
Гел за ръце
СЪДЪРЖАНИЕ
75 мл

LR MICROSILVER  
PLUS BOdy

Може да 

възпрепятства 

разпространението 

на до 99,87% от 

микроорганизмите 

като бактерии и 

вируси.

MADE IN GERMANY



ЦЕЛЕВА ГРУПА
За всички, които искат да имат 
добре поддържани ръце. Подхранва 
кожата на ръцете, която поради 
честото миене става суха и напукана, 
и оставя усещане за гладки и нежни 
ръце.                                                                                                                    
                                                                            
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ръцете ни ежедневно са изложени 
на въздействието на външни 
фактори и освен това са в постоянен 
контакт с микроорганизми като 
бактерии и вируси. Често ги мием и 
дезинфекцираме. Замърсяванията, 
студът и слънцето също могат да 
се отразят на кожата и нейния 
микробактериален защитен слой – 
микробиома. LR MICROSILVER PLUS 
Кремът за ръце за здрав микробиом 

на кожата подпомага дългосрочно 
естествената регенерация на 
сухата и напукана кожа и оставя 
усещане за гладки и нежни ръце. 
Микроорганизмите като бактерии и 
вируси са премахнати благодарение 
на актибактериалната и антивирусна 
съставка MicroSilver BGTM. В 
зависимост от обстоятелствата 
ръцете са защитени до 12 часа. 
Кожата се регенерира. Микробиомът 
може да възстанови естествения си 
баланс. За добра лична хигиена на 
ръцете.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанасяйте крема за ръце след миене, 
дезинфекциране или ползване на 
почистващия Гел за ръце  
LR MICROSILVER PLUS. 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ 
•	 MicroSilver BGTM: Чисто сребро 

в специална форма. Сребърните 
частици с гъбеста структура 
действат върху кожата, без да 
проникват в дълбочина и без 
да нарушават микрофлората 
на кожата. Отделените от 
металните частици сребро 

сребърни йони възпрепятстват 
разпространението на 
микроорганизми като бактерии 
и вируси. Като сертифициран 
естествен продукт MicroSilver BGTM, 
както и продуктите от серията LR 
MICROSILVER PLUS са подходящи 
за всички типове кожа, дори и за 
чувствителна кожа. 

•	 Декспантенолът подхранва, 
стабилизира и регенерира сухата 
и напукана кожа.

•	 Минералният комплекс 
ZIN‘CÎTETM  допълва подобния 
на мрежа защитен филм на 
актибактериалния и антивирусен 
MicroSilver BGTM. Освен това 
защитава кожата от въздействието 
на околната среда като например 
от UVA/UVB лъчите.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ 
Идеално допълнение към грижата 
за ръцете е Гелът за ръце LR MICRO-
SILVER PLUS за бързо почистване 
и хигиена на ръцете, когато сте в 
движение и нямате на разположение 
вода, за да ги измиете.

Аргументи за продажба
•	 За	балансиран	микробиом	 

на кожата
•	 Премахва	микроорганизми	

като бактерии и вируси
•	 Подхранва	интензивно	

сухите, напукани ръце

НАИМЕНОВАНИЕ 
LR MICROSILVER PLUS КРЕМ 
ЗА РЪЦЕ
СЪДЪРЖАНИЕ 
75 мл

Съставки: Aqua (Water), Isopropyl Palmitate, 
Glyceryl Stearate, PEG-20 Glyceryl Stearate, Ethyl-
hexyl Stearate, Propylene Glycol, Cetearyl Alcohol, 
Hydrogenated Polydecene, Hydroxyethyl
Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copo-
lymer, Panthenol, Smithsonite Extract, Squalane, 
Silver, Phenoxyethanol, Zinc Oxide, Carbomer, 
Polysorbate 60, Citric Acid, Ethylhexylglycerin

LR MICROSILVER  
PLUS BOdy
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ЦЕЛЕВА ГРУПА
За коса с пърхот. При сърбящ скалп. 
                                                                            
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Всеки втори е имал пърхот поне 
веднъж в живота си. Пърхотът 
представлява мъртви или вроговени 
кожни клетки. Той не само е 
дразнещ и неприятен – например 
когато пада върху дрехите. Но 
раздразненият скалп може да 
предизвика и неприятен сърбеж.

LR MICROSILVER PLUS Шампоанът 
против пърхот за здрав микробиом 
на кожата на главата почиства и 
подхранва косата и скалпа, намалява 
пърхота от първото измиване 
и ефективно предотвратява 
повторното му образуване. 
Специалният ПЛЮС: OCTOPIROX® 
възпрепятства развитието на 
бактериите и регулира състоянието 
на скалпа, докато декспантенолът 
успокоява сухата и раздразнена 
кожа на главата. MicroSilver BGTM 

намалява бактериите. Шампоанът 
против пърхот е много подходящ 
при сух, чувствителен и склонен към 
сърбеж скалп.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанесете малко количество от 
шампоана върху влажна коса 
с масажни движения, оставете 
за кратко да подейства и 
изплакнете обилно с хладка вода. 
Благодарение на изключително 
нежната формула шампоанът е 
подходящ за ежедневна употреба за 
профилактика на повторната поява 
на пърхот. 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
•	 MicroSilver	BG™:	Действа 

антибактериално и създава 
защитен филм върху скалпа.

•	 Декспантенол:	Успокоява	сухата	и	
раздразнена кожа на главата.

•	 OctOpirOX®: Доказана съставка 
против пърхот; възпрепятства 
развитието на бактериите и 
регулира състоянието на скалпа.

•	 Незабавен и дълготраен ефект: 
Траен защитен филм, подобен на 
мрежа, образуван от сребърните 
частици, който дава усещане за 
добра хигиена и свежест, което се 
запазва за часове наред.

ИЗСЛЕДВАНИЯ
•	100%	потвърждават	видимо	 

по-малко образуване на пърхот*
•	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 
проучване на Derma Consult GmbH за 
периода април-юни 2008 г.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
За допълнителна грижа при 
изтощена коса препоръчваме 
редовно да се прави маска за коса – 
например от серията LR ALOE VIA.

НАИМЕНОВАНИЕ 
LR MICROSILVER PLUS 
Шампоан против пърхот
СЪДЪРЖАНИЕ 
150 мл

Аргументи за продажба
•	 За	здрав	микробиом	на	

скалпа
•	 Бори	се	с	пърхота	от	 

първото измиване и 
предотвратява повторното 
му образуване

•	 Успокоява	сърбящия	скалп

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

LR MICROSILVER  
PLUS BOdy
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ЦЕЛЕВА ГРУПА
Като цяло е подходящ за всеки тип 
кожа (също и за чувствителна).                                                                                                                                
                                                                            
ХАРАКТЕРИСТИКИ
В ежедневието или при спорт – 
всички се потим. Топлата и влажна 
среда е идеална за бактериите.
Това важи с особена сила за 
подмишниците. В тази зона има 
голям брой потни жлези и затова 
лесно може да се появи неприятна 
миризма.
Антибактериалният LR MICROSILVER 
PLUS Рол-он дезодорант за 
здрав микробиом на кожата се 
грижи за чувствителната зона на 
подмишниците и оставя приятно 
усещане за свежест. MicroSilver BGTM 

действа надеждно срещу 

предизвикващите неприятна 
миризма бактерии. 
Специалният ПЛЮС: Талкът се 
свързва с влагата. Декспантенолът 
подхранва и успокоява 
чувствителната кожа на 
подмишниците. Цинкова сол, добита 
от рициново масло, неутрализира 
миризмата.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанасяйте сутрин и след душ в 
зоната на подмишниците.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
• MicroSilver BGTM: Действа 

антибактериално срещу 
бактериите, предизвикващи 
неприятна миризма.

•		 Декспантенол: Подхранва и 
успокоява чувствителната зона на 
подмишниците.

•	 Цинкова	сол:	Неутрализира 
миризмата. 

•		 Талк:	Свързва се с влагата.

ИЗСЛЕДВАНИЯ
•	80%	потвърждават,	че	не	се	

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

появяват кожни раздразнения*

* Антибактериалният рол-он дезодорант 
е тестван от 20 души на възраст от 25 
до 76 г. в проучване на Derma Consult 
GmbH за период от 4 седмици през 
април 2010 г.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
За ежедневното почистване на 
тялото 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 от 
изпотяване

•	 Възпрепятства	появата	на	
бактерии, предизвикващи 
неприятна миризма

•		 За	здрав	микробиом	
•		 Не	са	използвани	алкохол	и	

алуминиеви соли

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

MADE IN GERMANY
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За повече информация и тест моля свържете се с hot line- +359 877 69 7777

Online Shop -  www.myaloe.bg
Organization - www.healthparty.bg�


