
ESSENCE
ЗАЩИТИ ГИ
КЛЕТКА ПО КЛЕТКА.1,2,3

CELL
ТВОЕТО ТЯЛО.
ТВОЕТО ЗДРАВЕ.



ОСНОВАТА ЗА НАШЕТО ЗДРАВЕ
Клетките са градивните елементи на всички 
живи същества. Често клетката е наричана 
"най-малката единица живот". Човешкото 
тяло е изградено от милиарди клетки. Всяка 
секунда се създават милиони нови клетки – 
и всяка от тях е едно малко чудо.

ЗДРАВЕТО ЗАПОЧВА В КЛЕТКАТА 
Клетките ни са основата за нашето здраве, 
работоспособност и благосъстояние. 
Всяка от тях изпълнява многобройни 
жизненоважни функции в тялото и 
допринася за това голямото цяло – 
човешкият организъм – да функционира 
правилно. В колкото по-добро състояние са 
клетките, толкова по-добре работи цялата 
имунна система и толкова по-здраво и 
работоспособно е тялото.

Днес върху клетките ни се отразяват редица 
неблагоприятни фактори:

Хранителните добавки не са заместител на 
разнообразното и балансирано хранене и 
здравословния начин на живот.
1  Витамин C допринася за нормален енергиен 
метаболизъм. Витамин Е допринася за 
защита на клетките от оксидативен стрес. 
Витамин С допринася за нормална функция 
на имунната система.

2  Витамин B12, B6, рибофлавинът, ниацинът 
и пантотеновата киселина допринасят 
за нормален енергиен метаболизъм и за 
намаляване на умората и отпадналостта.

3  Цинкът, фолатът, витамин D, желязото и 
магнезият имат функция при клетъчното 
делене. Калцият има функция при 
клетъчното делене и специализирането на 
клетките. Цинкът допринася за нормален 
синтез на ДНК.

КЛЕТКАТА –

Стрес

Нездравословно хранене

Липса на движение

Въздействие на околната среда

С цел оптимизиране на 
процесите в клетките LR 
комбинира ценни хранителни 
вещества с научно доказано 
действие и внимателно подбрани 
суперхрани. Резултатът е:
LR LIFETAKT Cell Essence 
със специалната формула 
Cell Boost Formula.



LR LIFETAKT

81203 | 232,90 лв.

ЦЯЛОСТНИ РЕШЕНИЯ
ЗА КЛЕТКИТЕ

Основата за здравето на 
клетките1

Подкрепа за енергията 
на клетките2

Подкрепа за 
регенерацията на 

клетките3

LR LIFETAKT CELL ESSENCE

CELL ESSENCE КОМПЛЕКТ

Спестявате
10 %

с комплекта

СУТРИН

ОБЕД

ВЕЧЕР

ОБЕД

ВЕЧЕРСУТРИН



81200 | 119,90 лв.

LR LIFETAKT

2 мерителни лъжички
прах се разтварят в 100 мл вода.

*  Отнася се за приготвения 
продукт.

СУТРИН

ВЕГАН С НИСКО
СЪДЪРЖАНИЕ

НА ЗАХАР*

БЕЗ
ЛАКТОЗА

БЕЗ
ГЛУТЕН

Препоръчителен прием:

CELL ESSENCE 
FOOD



1  Витамин C допринася за нормален енергиен метаболизъм. Витамин Е допринася за защита на клетките от оксидативен стрес. 
Витамин С допринася за нормална функция на имунната система.

2 Витамин Е допринася за защита на клетките от оксидативен стрес.

Ако клетките не са здрави, тялото не може да функционира нормално. Те изграждат 
основата за това всички процеси в организма да могат да протичат правилно, а ние да се 
чувстваме жизнени и в добра форма. За да помогнем на клетките да останат здрави и 
да ги защитим от оксидативния стрес, е много важно да ги снабдяваме с правилните 
хранителни вещества.

LR LIFETAKT CELL ESSENCE FOOD формира основата за здравето на клетките, 
като ги снабдява с важни основни хранителни вещества и ги защитава от 
оксидативния стрес.1,2

С най-доброто от науката и природата.

ОСНОВАТА ЗА ЗДРАВЕТО НА КЛЕТКИТЕ1,2

Витамини:
C, E и A 

Минерали:
селен, желязо, калций, 

цинк и магнезий 

Ензими:
амилаза, лактаза, 

протеаза, липаза и 
целулаза 

Моринга

Ацерола

Ценни плодови 
и зеленчукови 

екстракти



81201 | 69,90 лв.

LR LIFETAKT

ВЕГАН  БЕЗ
ЗАХАР*

БЕЗ
ЛАКТОЗА

БЕЗ
ГЛУТЕН

CELL ESSENCE 
ENERGY

*   Отнася се за приготвения 
продукт.

1 мерителна лъжичка 
прах се разтваря в 
100 мл вода.

ОБЕД
Препоръчителен прием:



Производството на енергия е една от най-важните задачи на клетките – енергията е 
основната предпоставка за правилното функциониране на организма. За да може да 
произвежда необходимата енергия, тялото ни се нуждае от балансирана комбинация от 
хранителни вещества, които в клетките се превръщат в енергия.

LR LIFETAKT CELL ESSENCE ENERGY подпомага производството и преобразуването на 
енергия в клетките1.

Със силата на натурални суперхрани и съставки с научно доказано действие.

ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЯТА НА КЛЕТКИТЕ1

1 Витамин B12, B6, рибофлавинът, ниацинът и пантотеновата киселина допринасят за нормален енергиен метаболизъм и за намаляване на умората и отпадналостта.

Витамини:
витамин B-комплекс и 

витамин C 

Минерали:
хром, цинк, калций, 

желязо, мед, магнезий, 
манган, йод 

Рибоза

Спирулина

Хлорела

Гуарана



81202 | 69,90 лв.

LR LIFETAKT

ВЕГАН БЕЗ
ЗАХАР*

БЕЗ
ЛАКТОЗА

БЕЗ
ГЛУТЕН

*   Отнася се за приготвения 
продукт.

1,5 мерителна лъжичка
прах се разтваря в
100 мл вода.

ВЕЧЕР
Препоръчителен прием:

CELL ESSENCE 
REGENERATION



Чрез деленето на клетките тялото се обновява непрекъснато и така остава жизнено и 
работоспособно. Този процес осигурява оптимална регенерация.

LR LIFETAKT CELL ESSENCE REGENERATION подпомага естествените процеси на 
регенерация и делене на клетките1,2, както и копирането на наследствената 
информация (ДНК).1

С комбинация от съставки с научно доказано действие и внимателно 
подбрани суперхрани.

ПОДКРЕПА ЗА РЕГЕНЕРАЦИЯТА 
НА КЛЕТКИТЕ1

Витамини:
фолиева киселина и 

витамин D 

Минерали:
калций, желязо, мед, хром, 

магнезий, цинк и селен

Куркума

1 Цинкът, фолатът, витамин D, желязото и магнезият изпълняват функция при клетъчното делене. Цинкът допринася за нормален синтез на ДНК.
2 Цинкът, витамин D, желязото и магнезият изпълняват функция при клетъчното делене.



Преди 3,5 млрд. години водораслите са били първите 
живи същества, които са произвеждали кислород. 
Всяка втора молекула кислород, който дишаме, е 
получена при фотосинтезата на водораслите. При 
този процес от получената от слънчевата светлина 
енергия и въглеродния диоксид се синтезират 
хранителни вещества и се отделя кислород. 
Водораслите са основният източник на кислород на 
планетата.

Водораслите като хлорела и спирулина освен 
това съдържат и ценни хранителни вещества като 
протеини и фибри.

Моринга е растение, което особено в тропическите 
и субтропическите зони отдавна е известно с 
положителните си свойства. То е изключително 
богато на хранителни вещества. Смята се, че съдържа:

7 пъти повече витамин С от портокалите,
10 пъти повече витамин А от морковите,
17 пъти повече калций от млякото,
9 пъти повече протеин от киселото мляко,
15 пъти повече калий от бананите
и 25 пъти повече желязо от спанака.1

Ацеролата е известна с изключително високото си 
съдържание на витамин C – между 50 и 100 пъти по-
високо например от това на портокалите.2

Не е известно друго растение, което да съдържа 
повече витамин С от ацеролата.3

МОРИНГА

АЦЕРОЛА

СПИРУЛИНА И ХЛОРЕЛАБОГАТИЯТ ИЗТОЧНИК НА 
ПОЛЕЗНИ ВЕЩЕСТВА

БОМБАТА С ВИТАМИН C

ИЗТОЧНИЦИТЕ НА 
КИСЛОРОД



Гуараната е пълзящо растение, което произхожда 
от Амазония. Тя има високо съдържание на кофеин. 
Екстрактът от семена на гуарана може да съдържа до 
4 пъти повече кофеин от зърната на кафето.4

Куркумата отдавна е важна част от азиатската кухня 
и аюрведичната традиция – и то не без основание. 
Съдържащото се в куркумата вещество куркумин, на 
което се дължи и характерният жълт цвят на грудката, 
притежава редица положителни свойства.

Освен куркумин куркумата съдържа също и ценни 
етерични масла, както и витамини и минерали.

1  Gopalakrishnan, L.; Doriya, K.; Kumar, D.S. (2016): Moringa 
oleifera: A review on nutritive importance and its medicinal 
application

2  Prakash, A.; Baskaran, R. (2018): Acerola, an Untapped 
Functional Superfruit: A Review on Latest Frontiers

3  Clein, N. W. (o.J.): Acerola juice—The richest known source of 
Vitamin C: A clinical study in infants

4  Moustakas, D. et al (2015): Guarana Provides Additional 
Stimulation over Caffeine Alone in the Planarian Model

КУРКУМА

ГУАРАНА
СИЛНИЯТ КОФЕИНОВ 
ЗАРЯД

ШАМПИОНЪТ ОТ АЗИЯ
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Вашият LR сътрудник:

ЛР Хелт Енд Бюти Систъмс ЕООД · 1784 София, България

ЛР Хелт Енд Бюти Систъмс ЕООД си запазва правото за промени на продуктите поради технически или качествени 
подобрения и не носи отговорност за евентуални печатни грешки.

ЗАЩИТИ ГИ
КЛЕТКА ПО КЛЕТКА.1,2,3

1  Съдържащият се в Cell Essence Food 
витамин E допринася за защита на 
клетките от оксидативен стрес.

2  Съдържащият се в Cell Essence Energy 
рибофлавин (витамин B2) допринася 
за защита на клетките от оксидативен 
стрес.

3  Съдържащият се в Cell Essence 
Regeneration цинк допринася за защита 
на клетките от оксидативен стрес.

ТВОЕТО ТЯЛО.
ТВОЕТО ЗДРАВЕ.

Продажбата на продукти на LR се извършва от сътрудниците на LR.


