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ПРАЗНУВАЙТЕ С 
НАС 20 ГОДИНИ 
ALOE VERA ОТ LR!

#20YEARSALOE

ALOE VERA И LR – 
ИСТОРИЯ НА УСПЕХА, 
КОЯТО ПРОДЪЛЖАВА
Истински бестселър: От две десетилетия 
LR LIFETAKT Aloe Vera Геловете за пиене се грижат 
за благосъстоянието на семейства по цял свят.

Тази история започна с нашата класика – Гела 
за пиене с мед – по традиционната рецепта на 
бразилски монах. Формулата с Алое Вера и мед 
завладя целия свят благодарение на благотворната 
си сила.

Aloe Vera Гелът за пиене Traditional Honey съчетава 
свойствата на Алое Вера със специални съставки 
като витамин С и мед. Това го прави уникален 
многостранен талант за здравето.1

Честит рожден ден на нашия абсолютен топселър!

20 години Aloe Vera от LR! 
Време е за атрактивни 
юбилейни предложения!

"Made in Germany"
е нашето обещание 
за качество, на което 
можете 100% да разчитате.



80890   

65,90 лв.

| 80890 | 65,90 лв. | 
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Лимитирано

1 Витамин С допринася за нормална функция на имунната система и за нормален енергиен метаболизъм.
* Хранителните добавки не са заместител на разнообразното и балансирано хранене и здравословния начин на живот.

Любилейна кутия 
Traditional Honey*

Специалистът за 
вашето здраве1

Юбилейна кутия Traditional Honey
Юбилейна кутия с 1 бутилка x 1000 мл + подарък чаша

Emil Lesov
47.10 лв.



80361   

88,90 лв.

69,90 лв.

80366   

251,80 лв.

186,90 лв.





ТОВА ЛЯТО

НА КОГО НЕ МУ СЕ Е 
СЛУЧВАЛО? УВЛЕЧЕНИ 

ОТ ПОДГОТОВКАТА 
И ВЪЛНЕНИЯТА ЗА 

ВАКАНЦИЯТА, ПОНЯКОГА 
ОСТАВЯМЕ НА ЗАДЕН 

ПЛАН ГРИЖАТА ЗА 
БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО СИ.

-25%

-21%

БЕЗ ИЗКУСТВЕНИ 
ОЦВЕТИТЕЛИ

БЕЗ ИЗКУСТВЕНИ 
КОНСЕРВАНТИ

НИЩО НЕ 
МОЖЕ ДА 
НИ СПРЕ

ПОДКРЕПЕТЕ 
ИМУННАТА СИ 

СИСТЕМА СЕГА2 И СЕ 
НАСЛАЖДАВАЙТЕ 

БЕЗГРИЖНО НА 
ЖИВОТА!

Colostrum Liquid

За бърз, директен прием.1 Съдържа течна 
коластра от крави. Високо качество: обезмаслена, 
с отстранен казеин, непастьоризирана.

Colostrum Капсули,
двоен комплект

Съдържащи коластра капсули 
за общото благосъстояние при 
продължителен прием.1

Emil Lesov
133.50 лв.

Emil Lesov
40.90 лв.



80528   

169,80 лв.

143,90 лв.

| 80361 | 69,90 лв. | 125 мл | (55,92 лв. за 100 мл) | 

| 80366 | 186,90 лв. | 2 x 60 капсули / 30,9 г | (302,43 лв. за 100 г) | 

| 80528 | 143,90 лв. | 2 x 60 капсули / 33,5 г | (214,78 лв. за 100 г) | 
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1 |

2 |

3 |

Подарък

1 Коластрата е натурален продукт с най-високо качество и без добавки. Както при много други натурални продукти естествени фактори могат за повлияят леко на вида и вкуса. 
2 Витамин C в продуктите Cistus Incanus допринася за нормална функция на имунната система.
 

С КОМПЛЕКТА 
СПЕСТЯВАТЕ

Cistus Incanus
Капсули, 
двоен комплект
+ подарък Cistus
Incanus Спрей

Капсули с екстракт от Cistus 
Incanus, витамин С и цинк за 
подкрепа на защитните сили на 
организма.2 Спреят с екстракт от 
Cistus Incanus и витамин С е за 
директно впръскване в устата и 
гърлото.

+ подарък Cistus Incanus Спрей | 30 мл

Colostrum Liquid

Colostrum Капсули, двоен комплект

Cistus Incanus Капсули, двоен комплект + подарък Cistus Incanus Спрей

Emil Lesov
102.80 лв.



81156   

81157   

| 81155 | 64,90 лв. | 6 бр. х 40 г | (27,04 лв. за 100 г) | 
| 81154 | 64,90 лв. | 6 бр. х 40 г | (27,04 лв. за 100 г) | 

| 81160 | 96,90 лв. | 2 x 6 бр. х 40 г | (20,19 лв. за 100 г) | 

| 81156 | 299,90 лв. | 

| 81157 | 299,90 лв. | 





3 |

1 |

2 |

4 |
5 |

ИЛИ

ПО МЕСТАТА, ГОТОВИ, СТАРТ! ПОСТИГНЕТЕ ЦЕЛИТЕ СИ 
СЪС СИСТЕМА И ПОДКРЕПА1-9. LR:GO ВИ ПОДКРЕПЯ ПРЕДИ, 
ПО ВРЕМЕ НА И СЛЕД ТРЕНИРОВКА.

Шейк с вкус на 
шоколад

КОМПЛЕКТ I

ПО-ВИСОКО.
ПО-ДАЛЕЧЕ.
ПО-СИЛНО.
LR:GO.

С КОМПЛЕКТА 
СПЕСТЯВАТЕ

LR:GO Система за спорт КОМПЛЕКТ I
| Pre Performance Gel | 700 г / 14 порции х 50 г + Intra Performance Powder | 280 г / 14 порции х 20 г + Post Performance 
Shake Шоколад | 392 г / 14 порции х 28 г
LR:GO Система за спорт КОМПЛЕКТ II
| Pre Performance Gel | 700 г / 14 порции х 50 г + Intra Performance Powder | 280 г / 14 порции х 20 г + Post Performance 
Shake Банан и праскова | 392 г / 14 порции х 28 г
LR:GO Post Performance Bar Комплект (свободен избор)

LR:GO Post Performance Bar Лимон
LR:GO Post Performance Bar Шоколадово брауни

КОМПЛЕКТ II

Шейк с вкус на 
банан и праскова

КОМПЛЕКТ I

КОМПЛЕКТ II

LR:GO Система за спорт

Правилната подкрепа за всяка фаза 
от тренировката. Стимулирайте 
енергийния си метаболизъм 
преди тренировка.1, 2 Повишете 
издръжливостта си по време на 
тренировка4. След спорт подкрепете 
регенерацията на тялото и 
изграждането на мускули.7, 9

299,90 лв.

ВДЪХНОВЕТЕ СЕ И ОТ НАШИТЕ ВИДЕО ТРЕНИРОВКИ И 
ТРЕНИРОВЪЧНИ ПЛАНОВЕ.

Emil Lesov
214.20 лв.



129,80 лв.

96,90 лв.

64,90 лв.81160   

81154   

81155   
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-25%

БАОБАБ

ВЕГАН

С НИСКО СЪДЪРЖАНИЕ 
НА ЗАХАР

ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ 
НА ПРОТЕИНИ7

Pre Performance Gel 1-3 :
1 Пантотеновата киселина допринася за нормална умствена дейност. Пантотеновата киселина допринася за намаляване на умората и отпадналостта. Фолатът, витамин B12 и магнезият допринасят за 
нормална психическа функция. Цинкът допринася за нормална когнитивна функция. 2 Магнезият допринася за намаляване на умората и отпадналостта. Биотинът и пантотеновата киселина допринасят за 
нормален енергиен метаболизъм. 3 Калцият и магнезият допринасят за нормална мускулна функция. Витамин С допринася за нормалното изграждане на колаген за нормална функция на ставния хрущял.
* С изключение на LR:GO Pre Performance Gel – той е разработен в Германия и се произвежда в Европа.

Intra Performance Powder 4-6 :
4 Витамин C, тиаминът и ниацинът допринасят за нормален енергиен метаболизъм. Витамин С и витамин B6 допринасят за намаляване на умората и отпадналостта. 5 Магнезият допринася за електролитния 
баланс. 6 Желязото допринася за нормално транспортиране на кислорода в тялото. Тиаминът допринася за нормална сърдечна функция.

POST Performance Shakes & Bar 7-9 :
7 Протеините допринасят за увеличаването на мускулната маса. 8 Витамин C допринася за нормалното изграждане на колаген за нормална функция на ставния хрущял. Протеините допринасят за поддържане 
на нормалното състояние на костите. 9 Магнезият и витамин D допринасят за поддържане на нормалната мускулна функция.

LR:GO 
Post Performance Bar, двоен 
комплект (свободен избор)

LR:GO POST Performance барчетата 
помагат за възстановяване на 
тялото след тренировка8,9 и за 
изграждането на мускули.7 Може 
да изберете от двата варианта: 
с плодов вкус на лимон или с вкус 
на шоколадово брауни.

Лимон

Шоколадово брауни

LR:GO Post Performance Bar 

Emil Lesov
69.20 лв.

Emil Lesov
46.40 лв.



| 81110 |122,90 лв.| 30 x 3,7 г | (110,72 лв. за 100 г) | 

| 26106 | 86,90 лв. | 

| 26103 | 25,50 лв. | 100 мл |

| 26100 | 41,90 лв. | 10 мл | (419,00 лв. за 100 мл) | 

164,90 лв.

122,90 лв.

81110   

1 |

2 |

3 |

4 |

-25%

"Made in Germany"
е нашето обещание 

за качество, на което 
можете 100% да разчитате.

ПЪЛЕН 
РЕЛАКС
В ГОРЕЩИТЕ 
НОЩИ

1  Витамините тиамин, ниацин, B6 и B12 и магнезият допринасят за нормална функция на 
нервната система. Цинкът допринася за нормална когнитивна функция.

2  Aquatic Chronic 2. 3 Aps. Tox. 1. 4 Skin Irrt. 2. 5 Skin Sens. 1. 6 Eye Dam. 1

Night Master 

Комплексът от хранителни 
вещества на Night Master 
подпомага естествената почивка на 
тялото през нощта.1 С L-триптофан, 
висока концентрация на витамини 
от група В, магнезий и цинк.

Night Master

RELAXED SOUL Комплект

| Душ гел | 200 мл + Бутер крем за тяло | 200 мл + 
Рол-он | 10 мл
RELAXED SOUL Спрей за възглавници и стаи

RELAXED SOUL Ароматен бленд

Emil Lesov
87.80 лв.



52,90 лв.

41,90 лв.
31,90 лв.

25,50 лв.

26103   26100   

26106   

116,70 лв.

86,90 лв.
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СПОКОЙНАТА НОЩ 
ЗАПОЧВА С ОТПУСКАЩ 
ВЕЧЕРЕН РИТУАЛ –

-25%

-20% -20%

С RELAXED SOUL С 
АРОМАТ НА БЕРГАМОТ, 
ЛАВАНДУЛА, НЕРОЛИ И 
САНДАЛОВО ДЪРВО.

Relaxed SOUL
Комплект

Насладете се на релаксиращ душ с душ 
гела Relaxed Soul. След това обгърнете 
тялото си с нежния аромат на бутер крема, 
който подхранва кожата с масло от шеа и 
бадемово масло. Нанесете от рол-она върху 
китките или врата си и просто забравете за 
напрегнатия ден. 

Relaxed SOUL
Спрей за възглавници и стаи

Отпускащият аромат 
на Relaxed Soul ви 
придружава през нощта. 
Спреят за възглавници и 
стаи със 100% натурални 
етерични масла ви 
подарява вътрешно 
спокойствие и създава 
релаксираща атмосфера в 
спалнята ви.

Relaxed SOUL
Ароматен бленд2,3,4,5,6

Три до пет капки от 
бленда от натурални 
етерични масла в 
дифузера превръщат 
дома ви в оазис на 
спокойствието.  

Emil Lesov
62.10 лв.

Emil Lesov
29.90 лв.

Emil Lesov
18.20 лв.



25033   

29,90 лв.

23,90 лв.

25072   

56,90 лв.

45,50 лв.

| 25033 | 23,90 лв. | 50 мл | (47,80 лв. за 100 мл) | 

| 25072 | 45,50 лв. | 150 мл | (30,33 лв. за 100 мл) | 

| 25140 | 17,50 лв. | 30 мл | (58,33 лв. за 100 мл) | 

| 25051 | 27,50 лв. | 75 мл | (36,67 лв. за 100 мл) | 





1 |

2 |

3 |

4 |

Всичко продукти 
MICROSILVER PLUS съдържат 
антибактериален и антивирусен 
MICROSILVER BGTM

СВЕЖЕСТ

-20%

"Made in Germany"
е нашето обещание 
за качество, на което 
можете 100% да разчитате. 

И ЧИСТОТА

Нежен и надежден 
рол-он дезодорант

Нежната защита от неприятната 
миризма от изпотяването 
трае до 24 часа. Деликатната 
формула се грижи за 
чувствителната кожа на 
подмишниците и оставя приятно 
усещане за свежест. С талк 
срещу влагата и декспантенол 
за подхранване и успокояване.

Подхранващ шампоан против пърхот

Нежният LR MICROSILVER PLUS шампоан 
против пърхот намалява пърхота още 
от първото измиване и предотвратява 
повторното му образуване. За 
чувствителен, сух и сърбящ скалп.

Нежен и надежден рол-он дезодорант

Подхранващ шампоан против пърхот

Спрей за уста за хигиенична грижа

Почистващ гел за ръце

Emil Lesov
32.50 лв.

Emil Lesov
17.10 лв.



21,90 лв.

17,50 лв.
34,50 лв.

27,50 лв.

25140   25051   
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РАДВАЙТЕ СЕ НА ЛЯТОТО 
С УСЕЩАНЕ ЗА СВЕЖЕСТ 
И ЧИСТОТА ОТ ГЛАВАТА 
ДО ПЕТИТЕ.
LR MICROSILVER PLUS 
ЗАЩИТАВА НАДЕЖДНО ОТ 
БАКТЕРИИ И ВИРУСИ И 
ВЪЗСТАНОВЯВА БАЛАНСА 
НА ЕСТЕСТВЕНАТА ЗАЩИТНА 
БАРИЕРА НА КОЖАТА И 
УСТНАТА КУХИНА. 

Спрей за уста за хигиенична грижа

Премахва от устната кухина микроорганизмите 
като бактерии и вируси. Ефективно предпазва 
зъбите и венците от плака, кариес и пародонтоза. 
С Алое Вера за грижа за венците, салвия и 
ехинацея за баланс на устната лигавица и мента 
за приятна свежест. 

Почистващ гел за ръце

Гелът за ръце LR MICROSILVER PLUS премахва 
микроорганизмите като бактерии и вируси. 
ZIN’CÎTETM и декспантенол изграждат защитен 
филм върху кожата, който освен това защитава 
от UVA и UVB лъчите. Попива бързо и не 
лепне.

Emil Lesov
19.60 лв.

Emil Lesov
12.50 лв.



20670   

28,90 лв.

24,90 лв.

20671   

28,90 лв.

24,90 лв.

23,00 лв.

17,90 лв.

20762   



 

ЧИСТА КОЖА

ЧИСТА КОЖА И 
КОГАТО СТЕ В 
ДВИЖЕНИЕ:
Aloe Vera 
Почистващите 
кърпички освежават 
и почистват лицето 
винаги когато имате 
нужда. Освен това са 
биоразградими. 

устойчива 
опаковка

нов 
дизайн-22%

-13% -13%

С АЛОЕ ВЕРА
Aloe Vera Нежни 
почистващи кърпички, 
двоен комплект

Нежни почистващи кърпички за 
лицето и ръцете. С 30% Алое Вера 
и биоекстракт от дива роза.

Aloe Vera
Балансиращо 
почистващо мляко

Почиства нежно кожата. 
С 50% гел Алое Вера и 
биоекстракт от дива роза.

Aloe Vera
Избистрящ тоник за лице

Избистря, успокоява и освежава 
кожата. С 50% гел Алое Вера и 
биоекстракт от дива роза. Не 
съдържа алкохол.

Emil Lesov
17.80 лв.

Emil Lesov
17.80 лв.

Emil Lesov
12.80 лв.



| 20762 | 17,90 лв. | 2 x 25 бр. | 
| 20670 | 24,90 лв. | 200 мл | (12,45 лв. за 100 мл) | 
| 20671 | 24,90 лв. | 200 мл | (12,45 лв. за 100 мл) | 
| 20781 | 42,90 лв. | 

57,80 лв.

42,90 лв.

20781   
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1 |
2 |
3 |
4 |

Почистете кожата си 
в две стъпки.

-25%

"Made in Germany"
е нашето обещание 
за качество, на което 
можете 100% да разчитате.

Премахнете грима и
замърсяванията с нежното 
Aloe Vera Почистващо мляко. 
Почистете порите с освежаващия 
Aloe Vera Тоник за лице.

Aloe Vera Комплект за 
почистване на лицето

Чудесното дуо за чиста, освежена 
и овлажнена кожа. Почистващото 
мляко много нежно премахва 
замърсяванията. Тоникът за лице 
почиства порите и хидратира. 

Aloe Vera Нежни почистващи кърпички, двоен комплект
Aloe Vera Балансиращо почистващо мляко
Aloe Vera Избистрящ тоник за лице
Aloe Vera Комплект за почистване на лицето
| Aloe Vera Балансиращо почистващо мляко | 200 мл + Aloe Vera Избистрящ тоник на лице | 200 мл

Emil Lesov
30.60 лв.



23110   

52,90 лв.

23116   

37,90 лв.

71060   

99,90 лв.

74,90 лв.

 



Слънцезащитното спрей мляко 
за деца с висок SРF 50 надеждно 
защитава чувствителната детска 
кожа от слънцето.

-25% "Made in Germany"
е нашето обещание 

за качество, на което 
можете 100% да разчитате.

Aloe Vera Слънцезащитно 
спрей мляко за деца
SPF 50

Леката и много нежна 
формула се нанася 
бързо и лесно – както 
върху суха, така и върху 
мокра кожа. Супер 
водоустойчиво. Без 
оцветители. С 40% Алое 
Вера и биоекстракт от 
ананас.

Aloe Vera Гел-крем 
за след слънце

Лекият, охлаждащ гел-
крем за след слънце със 
70% Алое Вера хидратира 
оптимално кожата. Water 
Droplets технология 
за максимална 
хидратация и охлаждаща 
свежест. Подхранва 
интензивно и подпомага 
регенерацията на кожата.

LR ZEITGARD 
Blue Light Defender

Интелигентният LR ZEITGARD 
Blue Light Defender защитава 
кожата от стареенето, 
предизвикано от синята 
светлина. С водорасли 
спирулина и син лотос.

Emil Lesov
27.10 лв.

Emil Lesov
37.80 лв.

Emil Lesov
53.50 лв.



23134   

75,80 лв.

56,50 лв.

| 71060 | 74,90 лв. | 30 мл | (249,67 лв. за 100 мл) | 
| 23116 | 37,90 лв. | 200 мл | (18,95 лв. за 100 мл) | 
| 23110 | 52,90 лв. | 150 мл | (35,27 лв. за 100 мл) | 
| 23134 | 56,50 лв. | 
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Какво не трябва да ви липсва през 
летните дни? Правилната защита за 
кожата, разбира се.

РАДВАЙТЕ СЕ НА ЛЯТОТО

-25%

С ДОБРА ЗАЩИТА

От грижа за най-малките до 
регенерация след излагане на слънце: 
тук ще откриете идеалните продукти за 
вашите потребности.

Aloe Vera Active Sun 
Комплект

Бързо и лесно: Новото Aloe 
Vera Слънцезащитно спрей 
мляко SPF 30 се нанася много 
бързо и защитава кожата с 
40% Алое Вера и биоекстракт 
от ананас. Попива веднага, 
не лепне и е водоустойчиво. 
Освежете се след слънчеви 
бани с практичния Aloe 
Vera 2в1 Шампоан за коса и 
тяло. С 35% гел Алое Вера и 
биоекстракт от бамбук.

LR ZEITGARD Blue Light Defender
Aloe Vera Гел-крем за след слънце
Aloe Vera Слънцезащитно спрей мляко за деца SPF 50
Aloe Vera Active Sun Комплект
Aloe Vera Слънцезащитно спрей мляко | 150 мл + Aloe Vera 2 в1 Шампоан за коса и тяло | 250 мл

Emil Lesov
40.40 лв.



20849   

20845   

29,90 лв.

20846   

45,90 лв.





ЕКЗОТИЧНИ ПЛОДОВЕ

СЪВЕТ:
Направете си ексфолиант 
за тяло. Поставете твърдия 
шампоан в торбичка за 
сапун и премахнете нежно 
мъртвите клетки от кожата. 
За мека и гладка кожа през 
лятото.

Разклатете 
преди 
употреба

Предлагат се 
и в комплект

ЗА СИЯЕЩА КОЖА

Aloe Vera EXOTIC FRANGIPANI 
Твърд шампоан за коса и тяло

Практичният твърд шампоан с неутрално ph 
почиства нежно и хидратира кожата. С 15% 
Алое Вера, биоекстракт от киви и аромат на 
франджипани. Веган, много икономичен и 
устойчив продукт. 

Aloe Vera EXOTIC FRANGIPANI 
Двуфазен маслен спрей за тяло

Лекият маслен спрей за тяло подхранва 
интензивно кожата, прави я кадифеномека 
и озарява летния тен за по-дълго. С 
40% Алое Вера, биоекстракт от киви и 
изкусителен аромат на франджипани. 

Emil Lesov
21.40 лв.

Emil Lesov
32.80 лв.

Emil Lesov
45.60 лв.



| 20845 | 29,90 лв. | 80 г | (37,38 лв. за 100 г) | 

| 20846 | 45,90 лв. | 145 мл | (31,66 лв. за 100 мл) | 

| 20847 | 45,90 лв. | 50 мл | (91,80 лв. за 100 мл) | 

20847   

45,90 лв.

17LR WORLD  07.2022

1 |

2 |

3 |



Лимитираната Aloe Vera серия с екзотични аромати глези кожата 
и косата с ценни масла и екстракти. 

Лимитирано

"Made in Germany"
е нашето обещание 
за качество, на което 
можете 100% да разчитате.

Продукти за грижа, с които ще засияете през лятото.

Aloe Vera EXOTIC FRANGIPANI Твърд шампоан за коса и тяло

Aloe Vera EXOTIC FRANGIPANI Двуфазен маслен спрей за тяло

Aloe Vera TROPICAL GLOW 2в1 Охлаждащ гел-крем и маска за лице

* Материалът rPET може да има леко сив цвят за разлика от показаното на изображението. Капачка и помпичка от пластмаса (PP).

Aloe Vera 
TROPICAL GLOW
2в1 Охлаждащ гел-крем 
и маска за лице

Хидратира интензивно, охлажда, 
подхранва и регенерира кожата 
на лицето. С 50% Алое Вера, 
биоекстракт от драконов плод 
и биоекстракт от банан.

Emil Lesov
32.80 лв.



20835   

76,90 лв.

20606   

67,90 лв.

53,90 лв.





подарък 

чантичка

Лимитирано

-20%

20 години Aloe Vera от LR! 
Време е за атрактивни 
юбилейни предложения!

Aloe Vera Summer Bag

Практичен комплект за активно лято:
Aloe Vera Слънцезащитният лосион
предпазва кожата с SPF 30. Aloe Vera 
Спреят за спешна помощ подпомага 
регенерацията. Aloe Vera Гел-концентратът 
осигурява максимална хидратация. Трите 
продукта са в лимитирана чантичка за лятото.

Aloe Vera Регулиращ крем 
DermaIntense

Специална грижа за особено изтощените 
зони от кожата. С 20% Алое Вера и активен 
комплекс от витамин B12, масло от вечерна 
иглика и екстракт от махония регенерира 
кожата и намалява загрубяването, 
зачервяванията и лющенето. 

Emil Lesov
54.90 лв.

Emil Lesov
38.50 лв.



20836   

41,90 лв.

| 20835 | 76,90 лв. | 

| 20606 | 53,90 лв. | 50 мл | (107,80 лв. за 100 мл) | 
| 20836 | 41,90 лв. | 250 мл | (16,76 лв. за 100 мл) | 
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XXL#20yearsAloeVera

НИЕ СМЕ ГЕРОИ!
ЕДИН ОТ НАШИТЕ ТОПСЕЛЪРИ ЗА СПЕЦИАЛНА ГРИЖА 
ЗА КОЖАТА Е В ЛИМИТИРАНА ОПАКОВКА ПО СЛУЧАЙ 
20-ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ НА ALOE VERA ОТ LR.

Празнувайте с нас! РАЗМЕР
Х 2,5

Лимитирано

Открийте лимитираните 
ни юбилейни издания 
на любими продукти за 
грижа. 

Aloe Vera Крем с 
прополис XXL

Кожата ви заслужава най-
доброто. Затова сега Aloe Vera 
Защитаващият крем с прополис е 
в XXL опаковка. Богатият крем се 
грижи за много сухата кожа със 79% 
Алое Вера и прополис. Подхранва 
кожата интензивно и укрепва 
естествената й бариерна функция. 

Aloe Vera Summer Bag

Aloe Vera Регулиращ крем DermaIntense
Aloe Vera Крем с прополис XXL

Aloe Vera Хидратиращ гел-концентрат I 100 мл + Aloe Vera Бързо действащ спрей за спешна помощ I 150 мл + 
Aloe Vera Слънцезащитен лосион SPF 30 I 100 мл + подарък: чантичка

Emil Lesov
29.90 лв.



22,50 лв.

20837   

| 20837 | 22,50 лв. | 200 мл | 
(11,25 лв. за 100 мл) | 

1 |



XXL

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. Промоционалните и лимитираните предложения в настоящото издание са 
валидни до изчерпване на наличните количества.

ЛР Хелт Енд Бюти Систъмс ЕООД · 1784 София, България
Вашият LR сътрудник:

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

Ко
д:

 9
63

50
-6

27

BG

ЛЮБИМ ПРОДУКТ В 
СЕМЕЙНА ОПАКОВКА

ДВОЕН 
РАЗМЕР

Лимитирано
Aloe Vera Нежен крем 
за лице и тяло XXL

Сега в лимитирана опаковка: 
богат, неомазняващ крем за 
лице и тяло за осезаемо нежна 
и мека кожа. С 35% гел Алое Вера 
и биоекстракт от магнолия.

Aloe Vera 
Нежен крем за лице и тяло XXL

Emil Lesov
16.10 лв.

Emil Lesov
Добавени доставни цени
За партньори с
Health Party Организация
При нужда, съвет, подкрепа:
0885253977 
healthparty.bg@gmail.com


