
Ново
ИСТИНСКА
ЛЯТНА НАСЛАДА
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Emil Lesov
добавени доставни цени
улеснение при избор
партньори с Health Party
организация



20849   
75,80 лв.

63,90 лв.



СИЛАТА НА 
ПЛОДОВЕТЕ
ОСОБЕНО СЛЕД СЛЪНЧЕВИ БАНИ КОЖАТА СЕ НУЖДАЕ ОТ

франджипани

киви

За прилив на хидратация за кожата: 
Твърдият шампоан за коса и тяло почиства нежно и 
хидратира. Лекият двуфазен маслен спрей за тяло 
се грижи интензивно за кожата и кара летния ви тен 
да засияе. С Алое Вера, ценни масла, биоекстракт от 
киви и екзотичен аромат на франджипани. 

С КОМПЛЕКТА 
СПЕСТЯВАТЕ

Лимитирано

ИНТЕНЗИВНА ГРИЖА С ЦЕННИ СЪСТАВКИ, КОИТО ХИДРАТИРАТ, 
ПОДХРАНВАТ, УСПОКОЯВАТ И ПОДПОМАГАТ РЕГЕНЕРАЦИЯТА.

Aloe Vera EXOTIC 
FRANGIPANI 
Комплект

Emil Lesov
45,60 лв



20848   

29,90 лв.

20847   

45,90 лв.

| 20849 | 63,90 лв. | 

| 20848 | 29,90 лв. | 150 мл | (19,93 лв. за 100 мл) | 

| 20847 | 45,90 лв. | 50 мл | (91,80 лв. за 100 мл) | 
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БУТИЛКА ОТ РЕЦИКЛИРАНА 
ПЛАСТМАСА (RPET)*

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

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

TROPICAL REPAIR 
Маска за коса и скалп 
без отмиване

Интензивно 
подхранваща маска без 
отмиване за изтощените 
от слънцето коса и 
скалп. С 60% Алое Вера, 
биоекстракт от банан и 
биоекстракт от драконов 
плод. Защитава 
от горещината и 
противодейства на 
вредите от UV лъчите 
върху косата.

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.

Aloe Vera EXOTIC FRANGIPANI Комплект

| Двуфазен маслен спрей за тяло | 145 мл + Твърд шампоан за коса и тяло | 80 г
Aloe Vera TROPICAL REPAIR Маска за коса и скалп без отмиване

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

Продуктът 
не е наличен**

** Поради липса на суровини

Emil Lesov
21,40 лв

Emil Lesov
32,80 лв



20844   

79,80 лв.

59,50 лв.



-25%

ЧУДЕСНИ ОФЕРТИ
ЗА ПРОДУКТИ ALOE VERA

Aloe Vera Магическа бълбукаща 
маска за лице, двоен комплект

Леко гъделичкаща маска за лице 
с бълбукаща текстура за дълбоко 
почистване, детокс и хидратация. 
С екстракти от моринга и джинджифил, 
30% гел Алое Вера и Bubble Booster.

Emil Lesov
42,50 лв



20673   

25,90 лв.

18,90 лв.

20689   

36,90 лв.

28,90 лв.

| 20844 | 59,50 лв. | 2 x 50 мл | (59,50 лв. за 100 мл) | 
| 20673 | 18,90 лв. | 75 мл | (25,20 лв. за 100 мл) | 
| 20689 | 28,90 лв. | 75 мл | (38,53 лв. за 100 мл) | 
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20 години Aloe Vera от LR! 
Време е за атрактивни 
юбилейни предложения!

-27%

-21%

LR & Aloe Vera – 
силната комбинация, която от 20 години 
пише истории на успеха. Празнувайте с 
нас и се възползвайте от атрактивните 
оферти за юбилея. Заслужава си!

Aloe Vera Усъвършенстващ 
пилинг за лице

Нежна гел текстура с 50% гел 
Алое Вера, биоекстракт от 
дива роза и пилинг частици на 
растителна основа. Премахва 
нежно мъртвите клетки и стимулира 
кръвообращението.

Aloe Vera
Експресно хидратираща 
маска за лице

Освежаваща маска, която ободрява 
кожата и дарява до 95% повече 
хидратация само след 3 минути.* 
С 50% гел Алое Вера, биоекстракт 
от дива роза, Aquaxyl и Aquapront™.

Aloe Vera Магическа бълбукаща маска, двоен комплект
Aloe Vera Усъвършенстващ пилинг за лице
Aloe Vera Експресно хидратираща маска за лице

* Потвърдено с измерване с корнеометър на показателите на 20 участници, извършено в проучване на института Dermatest през януари 2017 г.

Emil Lesov
20,60 лв

Emil Lesov
13,50 лв



23116   
23115   

46,90 лв.
37,90 лв.

 

Ново

Полезна информация: 
Излагането на слънце без 
защита състарява кожата 
по-бързо. Затова винаги 
нанасяйте подходяща 
слънцезащита – особено 
за най-малките. А след това 
се наслаждавайте безгрижно 
на слънчевите лъчи.

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

Колкото и да са приятни слънчевите лъчи – 
без подходяща защита и регенерираща грижа 
слънцето може много да навреди на кожата ни.

Aloe Vera
Слънцезащитно спрей 
мляко SPF 30

Защитава леко потъмнялата 
кожа от UVA и UVB лъчите, 
хидратира интензивно, 
успокоява и охлажда.  
С 40% Алое Вера и 
биоекстракт от ананас. 
Бързо и лесно нанасяне по 
всяко време.

Aloe Vera 
Гел-крем за след слънце

Лек охлаждащ гел-крем 
за след слънце със 70% 
Алое Вера, биоекстракт 
от ананас и Water 
Droplets технология за 
максимална хидратация, 
охлаждаща свежест и 
приятно нанасяне. 

Emil Lesov
27,10 лв

Emil Lesov
33,50 лв



23107   

74,40 лв.

57,90 лв.

23108   

92,80 лв.

72,90 лв.

| 23115 | 46,90 лв. | 150 мл | (31,27 лв. за 100 мл) |  
| 23116 | 37,90 лв. | 200 мл | (18,95 лв. за 100 мл) | 
| 23107 | 57,90 лв. | 

| 23108 | 72,90 лв. | 
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СЛЪНЦЕЗАЩИТА И ГРИЖА

-21%

-22%

ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ

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

Aloe Vera Детски 
комплект за 
забавно лято

За нежно почистване 
на тялото и косата и за 
оптимална защита от 
слънцето.

Aloe Vera Комплект 
за аnti-аging грижа и 
хидратация

Слънцезащита и грижа 
срещу стареенето с висока 
степен на хидратация. 

| Aloe Vera Слънцезащитно спрей мляко за деца SPF 50 | 150 мл + Aloe Vera Kids 3в1 Душ гел, шампоан и балсам | 250 мл

Aloe Vera Слънцезащитно спрей мляко SPF 30
Aloe Vera Охлаждащ гел-крем за след слънце
Aloe Vera Детски комплект за забавно лято

Aloe Vera Комплект за аnti-аging грижа и хидратация
| Aloe Vera Освежаващ гел-крем | 50 мл + Aloe Vera Anti-аging Слънцезащитен флуид SPF 50 | 50 мл

Продуктът 
не е наличен*

* Поради липса на суровини

Emil Lesov
52,10 лв

Emil Lesov
41,40 лв



20707   

138,70лв.

99,90 лв.



Смело навън! Летните 
приключения ни зоват!

-27%

АКТИВНО ЛЯТО
БЕЗ ГРИЖИ

През лятото има толкова много 
активности на открито, на които 
можем да се наслаждаваме. 
Затова имаме перфектната 
комбинация от продукти: за 
слънцезащита, регенерация и 
хидратация. Сега в лимитирана 
практична чантичка, за да 
са винаги с вас, когато имате 
нужда. 

Aloe Vera 
Комплект за грижа 
за лицето

Комплект за цялостна дневна 
и нощна грижа за лицето за 
красива и сияйна кожа.

Emil Lesov
71,40 лв



20835   
 93,70 лв.

76,90 лв.

| 20707 | 99,90 лв. | 

| 20835 | 76,90 лв. | 
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UV защита: Aloe Vera 
Слънцезащитен лосион SPF 30

Подарък

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

Лимитирано

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

Лосион за леко потъмняла кожа. 
С 40% Алое Вера и биоекстракт от 
ананас.

Регенерация: Спрей 
за спешна помощ

Лек спрей за цялото тяло. С 83% гел Алое Вера, 
11 традиционни билкови есенции и пчелен 
прополис.

Хидратация: Aloe Vera Гел-
концентрат

Освежаващ гел за суха, раздразнена кожа. С 
изключително високо съдържание на гел Алое 
Вера от 90%.

Практична чантичка

Трите продукта са винаги под ръка с 
практичната чантичка. 

Aloe Vera 
Summer Bag

Aloe Vera Комплект за грижа за лицето

Дневен крем | 50 мл + Нощен крем | 50 мл + Околоочен крем | 15 мл
Aloe Vera Summer Bag

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

Emil Lesov
54,90 лв



289,90 лв. 289,90 лв.

| 81030 | 289,90 лв. | 30 x 25 мл | (38,65 лв. за 100 мл) | 
| 81020 | 289,90 лв. | 30 x 25 мл | (38,65 лв. за 100 мл) | 

| 81032 | 484,90 лв. | 2 x (30 x 25 мл) 

81030   81020   

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

 

1 |
2 |
3 |

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

МЛАДЕЖКИ ВЪНШЕН ВИД1

ЧИСТА КОЖА БЕЗ 
РАЗДРАЗНЕНИЯ1

СТЕГНАТО ТЯЛО С ПО-МАЛКО 
ЦЕЛУЛИТ2

СИЛНА КОСА3

ЗДРАВИ НОКТИ4

ЧИСТА ЕНЕРГИЯ5

ЗДРАВА КОЖА6

ГЪСТА КОСА7

ПРИВЛЕКАТЕЛНИ 
МУСКУЛИ8

СИЛНА ПОТЕНТНОСТ9

5in1 Beauty Elixir*

Грижа за красотата от главата до петите без 
много усилия? За щастие, имаме еликсир 
за красота с уникален комплекс от активни 
съставки, който само с една ампула за пиене 
на ден изпълнява 5-те най-големи желания 
за красота на жените.  

5in1 Men’s Shot*

Всичко, от което се нуждаят мъжете, 
само в една ампула за пиене на ден. 
Иновативната напитка съдържа цялата 
сила на избрани съставки от науката 
и природата, специално съчетани в 
съответствие с потребностите на мъжете.

5in1 Beauty Elixir
5in1 Men’s Shot
Двоен комплект еликсири (свободен избор) + подарък: Aloe Vera Слънцезащитно 
спрей мляко SPF 30

+ подарък: Aloe Vera Слънцезащитно спрей мляко SPF 30 | 50 мл

Emil Lesov
207,10 лв

Emil Lesov
207,10 лв



81032   
579,80 лв.

484,90 лв.
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1 Биотинът, цинкът, витамин A, рибофлавинът и ниацинът допринасят за поддържане на нормалното състояние на кожата. Медта допринася за поддържане на нормалната пигментация на кожата. Витамин C 
допринася за нормалното изграждане на колаген за нормална функция на кожата. 2 Медта допринася за поддържане на нормалното състояние на съединителната тъкан. 3 Биотинът и цинкът допринасят за 
поддържане на нормалното състояние на косата. Медта допринася за поддържането на нормалната пигментация на косата. 4 Цинкът допринася за поддържане на нормалното състояние на ноктите. 5 Тиаминът, 
витамин B6, витамин B12 и магнезият допринасят за нормален енергиен метаболизъм. Витамин B6, витамин B12 и магнезият допринасят за намаляване на умората и отпадналостта. 6 Рибофлавинът, витамин 
A, ниацинът, биотинът и цинкът допринасят за поддържане на нормалното състояние на кожата. Витамин C допринася за нормалното изграждане на колаген за нормална функция на кожата. 7 Биотинът и 
цинкът допринасят за поддържане на нормалното състояние на косата. 8 Магнезият допринася за нормалната функция на мускулите. Тиаминът, витамин B6, витамин B12 и магнезият допринасят за нормален 
енергиен метаболизъм. 9 Цинкът допринася за поддържане на нормалните нива на тестостерона в кръвта. Селенът допринася за нормалната сперматогенеза. Цинкът допринася за нормалната плодовитост и 
репродуктивна функция. * Хранителните добавки не са заместител на разнообразното и балансирано хранене и здравословния начин на живот.

ИСТИНСКАТА КРАСОТА

МЛАДЕЖКАТА КРАСОТА НЕ Е САМО ВЪПРОС НА

Подарък

ИДВА ОТВЪТРЕ
ВЪНШНА ГРИЖА. СЪЩО ТОЛКОВА ВАЖНО Е ОПТИМАЛНОТО 
СНАБДЯВАНЕ С ХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА
ОТВЪТРЕ. СЪЗДАЙТЕ ВАШИЯ ДВОЕН КОМПЛЕКТ: 
ЗА НЕЯ, ЗА НЕГО ИЛИ ЗА ДВАМАТА. 

С КОМПЛЕКТА 
СПЕСТЯВАТЕ

Нов подарък**
Aloe Vera 
Слънцезащитно спрей 
мляко
SPF 30

** Поради липса на суровини

Двоен комплект еликсири*
(свободен избор)
+ подарък: Aloe Vera 
Слънцезащитно спрей мляко SPF 30

Emil Lesov
346,40 лв



80301   

44,90 лв.

35,90 лв.

80338   

84,90 лв.

67,90 лв.

| 80301 | 35,90 лв. | 150 мл | (23,93 лв. за 100 мл) | 
| 80338 | 67,90 лв. | 60 капсули / 99,3 г | (68,38 лв. за 100 г) | 
| 80124 | 108,90 лв. | 2 x 360 таблетки / 252 г | (21,61 лв. за 100 г) | 





1 |
2 |
3 |

Вкусни идеи:
Добавете Vita Active към 
мюслито, овесената 
каша или киселото мляко 
за закуска – вкусно и 
полезно.

От устойчив 
риболов

БЕЗ ИЗКУСТВЕНИ 
ОЦВЕТИТЕЛИ

-20%

-20%

Vita Active Червени плодове*

Компактният концентрат от 
21 вида плодове и зеленчуци 
осигурява снабдяване с 
10 витамина само с една 
чаена лъжичка на ден.

Super Omega Капсули*

Важен за подкрепа на функциите 
на сърцето и мозъка и за поддържане 
на нормалното зрение.1

Vita Active Червени плодове
Super Omega Капсули
Pro Balance Таблетки, двоен комплект

Emil Lesov
48,50 лв

Emil Lesov
25,60 лв



80124   

145,80 лв.

108,90 лв.
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1  EPA и DHA допринасят за нормална сърдечна функция. Затова е необходимо да се приемат минимум 250 мг EPA и DHA на ден. DHA допринася за поддържането на нормална мозъчна функция. 
DHA допринася за поддържането на нормално зрение.

 2  Магнезият в Pro Balance допринася за нормален енергиен метаболизъм и за поддържане на електролитния баланс.
* Хранителните добавки не са заместител на разнообразното и балансирано хранене и здравословния начин на живот.

-25%

ВСИЧКО НЕОБХОДИМО
ЗА СПОКОЙНО ЛЯТО
Осигурете си това, от което се нуждае тялото ви сега!
Набавете си хранителни вещества, съобразени с вашите потребности 
и се наслаждавайте пълноценно на слънчевите дни. 

БЕЗ ЛАКТОЗА

ВЕГАН

Pro Balance* Таблетки, 
двоен комплект

Снабдява организма с 
ценни алкални минерали и 
микроелементи за алкално-
киселинния баланс.2

Emil Lesov
77,80 лв



71011   

45,90 лв.

35,90 лв.

71060   

99,90 лв.

73,90 лв.





-21%

-26%

РЕГЕНЕРАЦИЯ ПРЕЗ 
НОЩТА

Нощна маска

Богатата маска с 
висококонцентриран комплекс 
от Ultra Filling Spheres™, масло 
от жожоба и плодове шизандра 
осигурява грижа и регенерация 
за кожата по време на сън.

Blue Light Defender

Интелигентният серум за лице защитава 
от стареенето и кожните раздразнения, 
предизвикани от синята светлина. С троен 
ефект: отразява синята светлина, улавя 
свободните радикали и възстановява 
вече съществуващите увреждания на 
клетките. Намалява бръчките и действа 
антиоксидантно. С екстракти от спирулина 
и син лотос.

Emil Lesov
52,80 лв

Emil Lesov
25,60 лв



28503   

79,90 лв.

59,90 лв.

| 71011 | 35,90 лв. | 50 мл | (71,80 лв. за 100 мл) | 

| 71060 | 73,90 лв. | 30 мл | (246,33 лв. за 100 мл) | 

| 28503 | 59,90 лв. | 
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Продуктите за грижа от 
серията LR ZEITGARD 
осигуряват грижа и 
защита за кожата през 
деня и помагат за 
регенерацията й през 
нощта. 

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

-25%

Racine Комплект

Ефективната базова грижа снабдява 
уморената и изтощена кожа с 
хидратация и енергия. За повече 
свежест, жизненост и еластичност – 
през деня и през нощта.

ANTI-AGING ПРОГРАМА
ЗА ДНЕВНА И НОЩНА 
ГРИЖА

Нощна маска

Blue Light Defender

Racine Комплект 

| Дневен крем | 50 мл + Нощен крем | 50 мл + 
Околоочен крем | 15 мл

Emil Lesov
42,80 лв



30560   

99,90 лв.
30570   

99,90 лв.



ЗА НЕЯ ЗА НЕГО

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

ТАКА УХАЕ
ЛЯТОТО!

флорален, плодов
Върхова нотка: 

грейпфрут, бергамот
Сърцева нотка: 

жасмин, ирис
Базова нотка: 
мускус, тютюн

дървесен, свеж
Върхова нотка: 
грейпфрут, пипер
Сърцева нотка: 
кедрово дърво, 
мушкато
Базова нотка: 
мъх, балсамови 
нотки

PURE HAPPINESS
by Guido Maria 

Kretschmer 
Дамски парфюм

PURE HAPPINESS 
by Guido Maria 
Kretschmer 
Мъжки парфюм

Emil Lesov
71,40 лв

Emil Lesov
71,40 лв



30565   
199,80 лв.

179,90 лв.

| 30560 | 99,90 лв. | 50 мл | 
| 30570 | 99,90 лв. | 50 мл | 
| 30565 | 179,90 лв. | 2 x 50 мл | 
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БЪДЕТЕ ИСТИНСКИ. 
БЪДЕТЕ ЛЪЧЕЗАРНИ. 
ПРОСТО БЪДЕТЕ ЩАСТЛИВИ.

С КОМПЛЕКТА 
СПЕСТЯВАТЕ

Pure Happiness 
by Guido Maria 
Kretschmer Комплект 
(свободен избор)

УСЕТЕТЕ ЧИСТАТА ЖИЗНЕРАДОСТ 
ТУК И СЕГА. НАСЛАЖДАВАЙТЕ СЕ НА 
ЧУДЕСНОТО УСЕЩАНЕ ДА ИСКАТЕ ДА 
ПРЕГЪРНЕТЕ ЦЕЛИЯ СВЯТ. 
PURE HAPPINESS –
ПАРФЮМИ ЗА НЕЯ И НЕГО.

Pure Happiness by Guido Maria Kretschmer Дамски парфюм
Pure Happiness by Guido Maria Kretschmer Мъжки парфюм
Pure Happiness by Guido Maria Kretschmer Комплект (свободен избор)

Emil Lesov
128,50 лв



26138   

23,90 лв.

26137   

62,90 лв.

 

Лимитирано

ПРИЛИВ НА
ДОБРО НАСТРОЕНИЕ

Есенциите от лимон, портокал, роза и кедър 
събуждат усещания за лято.

Имали сте напрегнат ден? Ароматният свят на LR Soul 
of Nature Cheerful Soul разпръсква добро настроение и 
ви зарежда с положителна енергия. 

Cheerful Soul 
Спрей за лице и тяло

Спрей за лице и тяло с 98% натурални 
съставки и 100% натурални етерични 
масла. Освежава, ободрява и 
подхранва кожата в горещите летни 
дни. Удобен за ползване винаги и 
навсякъде.

Cheerful Soul Ароматна 
свещ за палене навън

Създайте уютна атмосфера на терасата и се 
наслаждавайте на чудесни летни вечери под звездното 
небе. Освен това цитрусовият аромат на свещта прогонва 
комарите. Продължителност на горене: около 30 часа.  
В чаша от рециклирано стъкло. От 100% соев восък, с два 
памучни фитила. Тегло на восъка: 240 г.

Emil Lesov
44,90 лв

Emil Lesov
17,10 лв



26130   

52,90 лв.

26136   

116,70 лв.

86,90 лв.

| 26138 | 23,90 лв. | 100 мл | (23,90 лв. за 100 мл) | 
| 26137 | 62,90 лв. | 240 г | (26,21 лв. за 100 г) | 
| 26130 | 52,90 лв. | 10 мл | (529,00 лв. за 100 мл) | 
| 26136 | 86,90 лв. | 
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1 |
2 |
3 |
4 |

1 Aquatic Chronic 2, 2 Aquatic Acute 1, 3 Asp. Tox., 4 Skin Irrit., 5 Skin Sens.1, 6 Eye Irrit. 2, 7 Repr. 2, 8 Flam. Liq. 3
* NOI=natural origin index (индекс за натурален произход) според ISO 16128 

С КОМПЛЕКТА 
СПЕСТЯВАТЕ

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

Лимитирано
100% НАТУРАЛНИ ЕТЕРИЧНИ 

МАСЛА

НАД 95% НАТУРАЛНИ 
СЪСТАВКИ В ПРОДУКТИТЕ 

ЗА ГРИЖА*

Cheerful Soul
Ароматен бленд 1,2,3,4,5,6,7,8

Превърнете дома си в истински 
благотворен оазис. Сложете пет 
капки от бленда в дифузер (или 
аромалампа) и нека душата ви 
засияе от щастие. Със 100% 
натурални етерични масла.

Cheerful Soul 
Комплект

Вземете си душ и се заредете с добро 
настроение с ободряващия аромат на душ 
гела. След това обгърнете тялото си с леката 
и благоуханна текстура на сорбето за тяло. 
За добро настроение по всяко време носете 
винаги със себе си рол-она с незабавен ефект. 

Cheerful Soul Спрей за лице и тяло
Cheerful Soul Ароматна свещ за палене навън
Cheerful Soul Ароматен бленд
Cheerful Soul Комплект
| Душ гел | 200 мл + Сорбе за тяло | 200 мл + Рол-он | 10 мл 

Emil Lesov
37,80 лв

Emil Lesov
62,10 лв



26070   

37,90 лв.

27,90 лв.

| 26070 | 27,90 лв. | 100 мл | 



1 |

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
-5

27

BG

 * NOI=natural origin index (индекс за натурален 
произход) според ISO 16128
** Вижте идеи за ароматизирането на маслото за 
тяло в нашите примерни рецепти. Винаги спазвайте 
посочените в рецептата количества.

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

-26%

ПЕРФЕКТНАТА БАЗА ЗА 
ЛЮБИМИЯ ВИ АРОМАТ

LR Подхранващо масло

Нежно масло за грижа за 
кожата и за масажи с 97%* 
натурални съставки като 
бадемово масло и масло 
от жожоба за усещане за 
кадифеномека и нежна кожа. 
Перфектно като базово масло, 
което може да се смесва с 
единични етерични масла. 
Вдъхновете се и създайте 
вашата грижа с индивидуален 
аромат.**

LR Подхранващо масло

Emil Lesov
19,90 лв

Emil Lesov
добавени доставни цени улеснение при избор
партньори с Health Party
организация
Подкрепа на 
www.healthparty.bg
0885253977- Лидер на организация


