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1.	ЗДРАВЕ	И	ХРАНЕНЕ

ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ
Базови	добавки

•  Aloe	Vera 	Гелове	за 	пиене	

•  Грижа	за 	клетките

•  Комплекси	от 	вещества

Специални	добавки

•  Работоспособност 	и 	енергия

•  Почивка

•  Сърдечно-съдова	система

•  Чревен	тракт 	и 	храносмилане

•  Хормонален	баланс

•  Кости, 	стави	и	мускули

Подсилващи	добавки

•  Имунна	система	и	баланс

К РАСО ТА  О Т В ЪТ Р Е

Ф И Г У РА  И  О ТС Л А Б В А Н Е



Lr Lifetakt
ВАШЕТО ЗДРАВЕ Е ВАШЕ РЕШЕНИЕ

ПОДСИЛВАЩИ ДОБАВКИ	–	Силна	подкрепа	за	имунната	система

CISTuS	INCANuSCOLOSTRuM

БАЗОВИ ДОБАВКИ – Основата	за	здравето

ALOE VERA
ГЕЛОВЕ ЗА ПИЕНЕ

КОМПЛЕКСИ ОТ ВЕЩЕСТВА

+

+ +

ФИГУРА И 
ОТСЛАБВАНЕ

КРАСОТА 
ОТВЪТРЕ

СПЕЦИАЛНИ ДОБАВКИ – За	индивидуалните	потребности

КОСТИ,
МУСКУЛИ
И СТАВИ

ПОЧИВКА РАБОТОСПОСОБНОСТ 
И ЕНЕРГИЯ

СЪРДЕЧНО-
СЪДОВА 
СИСТЕМА

ЧРЕВЕН ТРАКТ И 
ХРАНОСМИЛАНЕ

ХОРМОНАЛЕН 
БАЛАНС

Здравето	е	най-важното	благо	за	всички.	За	разлика	от	миналото,	днес	е	ясно,	че	то	не	е	неизменна	съдба.	До	голяма	
степен	имаме	власт	над	здравето	си.	Ние	сме	тези,	които	могат	да	му	въздействат	–	всичко	зависи	от	нашето	решение.

Вземете решение за вашето здраве.



MADE IN GERMANY

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

ПО-ГОЛЯМО	ПРОДУКТОВО	РАЗНООБРАЗИЕ.
ПО-ГОЛЯМА	ИНДИВИДУАЛНОСТ.
Lr Lifetakt	предлага	иновативни	продуктови	решения	за	
благосъстоянието,	съобразени	с	индивидуалните	потребности.	 
За	вашите	лични	изисквания.	Във	всеки	етап	от	живота.	

ПОВЕЧЕ	ПРИРОДА.
ПОВЕЧЕ	НАУКА.
Lr Lifetakt съчетава	най-новите	достижения	на	науката	с	 
най-доброто	от	природата.	Така	създаваме	продукти	с	
изключителна	ефективност,	които	допринасят	за	повишаване	
на	личното	благосъстояние.

ПО-ВИСОКО	ПРОДУКТОВО	КАЧЕСТВО.
ПО-ВИСОКО	КАЧЕСТВО	НА	ЖИВОТ.
Lr Lifetakt включва	продукти	с	доказано	и	постоянно	високо	
качество.	Това	се	потвърждава	и	от	реномирани	независими	
институти	като	SgS	INSTITuT	FRESENIuS.

При	съвременния	начин	на	живот	организмът	ни	всеки	ден	трябва	да	се	справя	с	много	предизвикателства	и	
понякога	балансът	му	може	да	бъде	нарушен.

LR	LIFETAKT	е	цялостна	концепция,	която	ви	предлага	разнообразие	от	първокласни	продукти,	които	ви	
подкрепят	индивидуално	и	целенасочено	във	всеки	етап	от	живота.

ЗА ВАШИЯ ЗДРАВОСЛОВЕН БАЛАНС



БАЗОВО СНАБДЯВАНЕ С ХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА

Здравословното	 хранене	 е	 основна	предпоставка	 за	 здраво	 тяло	и	 постоянно	 високо	 качество	на	живот.	Но	
какво	 означава	 да	 се	 храним	 здравословно?	 Здравословното	 хранене	 осигурява	 нужните	 макрохранителни	
вещества	като	протеини,	мазнини	и	въглехидрати,	както	и	микрохранителни	вещества	като	витамини,	минерали	
и	микроелементи	и	трябва	да	е	в	съчетание	с	достатъчен	прием	на	течности.

Разнообразното	хранене	всъщност	е	лесно,	ако	в	ежедневието	си	вземаме	предвид	няколко	малки	неща:
–	продукти	от	пълнозърнесто	вместо	бяло	брашно
–	много	зеленчуци
–	много	протеини
–	много	здравословни	мазнини
–	прием	на	много	течности	(минимум	1,5	литра	на	ден)
–	малко	сладкиши	или	снаксове
–	важно	е	винаги	да	опитвате	нещо	ново

Но	 винаги	 има	 изключения,	 когато	 се	 нуждаем	 и	 от	 допълнителни	 вещества.	 При	 тези	 случаи	 хранителните	
добавки	са	добра	алтернатива,	за	да	снабдяваме	организма	си	с	жизненоважните	хранителни	вещества.
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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	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,	който	потвърждава:	„SgS	INSTITuT	FRESENIuS	
може	с	чиста	съвест	да	удостовери	високото	качество	на	
LR	Aloe	Vera	Геловете	за	пиене.	Гарантираме	това	чрез	
независими	редовни	проверки	на	всичко	от	суровините	
до	готовия	краен	продукт.“

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



i

АЛОЕ ВЕРА

Растение с изключителни свойства
Алое	Вера	от	векове	е	ценена	заради	уникалното	си	
съчетание	от	съставки.

Алое	Вера	има	многобройни	положителни	свойства	–	
със	специалните	си	съставки	може	да	има	ценен	принос	
за	храненето,	а	също	и	за	ежедневното	снабдяване	с	
течности.	Освен	това	Алое	Вера	създава	оптимални	
предпоставки	за	действието	на	всички	допълнителни	
продукти.

Алое Вера от LR – винаги качествени продукти 
SgS	INSTITuT	FRESENIuS	дава	един	от	най-строгите	
печати	за	качество	на	пазара.	За	да	сертифицира	Aloe	
Vera	Геловете	за	пиене	на	LR,	независимият	институт	
проверява	с	проби	и	на	неравномерни	интервали	
от	време	отглеждането,	обработването	и	готовите	
продукти	–	и	то	редовно	месец	след	месец,	година	след	
година!

IASC	е	научна	асоциация,	чиято	дейност	е	посветена	
на	разпространението	и	използването	на	познанията	
за	положителните	свойства	на	растението	Алое	Вера.	
Нейното	седалище	е	в	Мериленд	(САЩ).	IASC	предлага	
възможността	за	сертифициране	на	продукти	с	Алое	
Вера	по	строги	параметри	и	по	този	начин	изтъква	
тяхното	качество.

Произход, отглеждане и производство
Алое	Вера	не	изглежда	много	забележително	и	на	пръв	
поглед	прилича	на	кактус.	Но	всъщност	спада	към	
растенията	от	семейство	Лилии.	Алое	Вера	вирее	на	
места	с	много	горещ	климат	през	лятото,	където	често	
не	вали	дъжд	в	продължение	на	месеци:	например	
Куба,	Мексико	(Юкатан),	Бразилия,	Африка	и	Канарските	
острови.	За	да	може	да	оцелее,	растението	е	развило	
големи	резервоари	на	вода	в	листата	си.	Алое	Вера	се	
отглежда	върху	огромни	полета,	разположени	сред	
девствената	природа.	LR	добива	гела	от	листата	на	Алое	
Вера	единствено	от	голяма	високопланинскаплантация	
в	Мексико,	която	е	включена	в	местни	социални	
проекти.	Отглеждането	на	Алое	Вера	става	при	
спазването	на	традиционни	методи,	без	изкуствено	
торене	на	почвата	и	използване	на	пестициди.	

Гелът	се	добива	в	няколко	грижливи	стъпки:
1.	Механично	почистване	на	всяко	отделно	листо	във	

водна	баня,	за	да	се	премахнат	от	листата	мръсотията	
и	други	остатъци.

2.	Зелената	външна	обвивка	се	обелва	внимателно	от	
горната	и	долната	страна	на	листа,	за	да	се	извлече	
гелообразната	сърцевина.

3.	Сокът	от	Алое	Вера	се	получава	през	филтър	преса	
и	последващи	процедури	за	пречистване.	Гелът	от	
листата	се	пречиства	чрез	сложен	технически	процес.	
Само	така	може	да	се	гарантира,	че	не	съдържа	
вредни	за	здравето	остатъци	от	алоин.

Познати съставки на Aloe Vera Barbadensis Miller
Витамини:	A,	B2,	B3,	B6,	B12,	C,	PP,	E,	фолиева	киселина,	ниацин,	
бетакаротин,	холин;	Минерали:	калций,	калий,	магнезий,	натрий,	
мед,	желязо,	цинк,	манган;	Аминокиселини:	лизин,	треонин,	
валин,	метионин,	изолевцин,	фенилаланин,	триптофан,	аргинин,	
аспаргинова	киселина,	серин,	глутаминова	киселина,	глицин,	
аланин,	тирозин,	хистидин,	пролин,	хидроксипролин,	цистин,	
левцин;	Ензими:	оксидаза,	каталаза,	амилаза,	брадикиназа,	
целулаза,	липаза,	алииназа,	фосфатаза,	креатин-фосфокиназа,	
дехидрогеназа,	SgO-трансаминаза,	SgP-трансаминаза;	Моно- 
и полизахариди:	ацеманан,	арабиноза,	галактоза,	маноза,	
рамноза,	ксилоза,	хексуронова	киселина,	глюкоронова	киселина,	
галактуронова	киселина,	целулоза;	Растителни стероли: 
кампестерол,	лупеол,	бетаситостерол;	Аминозахари:	глюкозамин,	
галактозамин;	Освен това:	ябълчна	киселина,	лигнин,	сапогенин.

Ацеманан 
Важна	съставка	на	Алое	Вера	
е	ацеманан.	Това	вещество	
спада	към	мукополизахаридите	
и	се	съхранява	в	клетките	на	
организма.	Ацемананът	разгръща	
своето	благотворно	действие	най-
вече	в	комбинация	с	останалите	
многобройни	съставки	на	Алое	
Вера.	

ИнфОРМАцИя
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MADE IN GERMANY

*	от	препоръчителните	стойности	за	дневен	прием

i

цЕЛЕВА ГРУПА
За	мъже	и	жени	на	всяка	възраст.
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Aloe	Vera	Гелът	за	пиене	Traditional 
Honey	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	Traditional	Honey	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	

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

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 traditional 
Honey – 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	
Traditional	Honey!

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	 
Traditional	Honey
СЪДЪРЖАнИЕ 
1000	мл	
(=̂ 11	дни)
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нАИМЕнОВАнИЕ 
Aloe	Vera	Гел	за	пиене
Peach	Flavour
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	Peach	
Flavour	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	Peach	Flavour	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 Peach  
flavour – защо без добавена 
захар?
Aloe	Vera	Гелът	за	пиене	Peach	
Flavour	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	Peach	Flavour.

i
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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
Peach	Flavour
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

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.
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**	от	препоръчителните	стойности	за	дневен	прием

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)

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	%**)

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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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

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.

L R  L I F E TA K T  –  A LO E  V E R A  Г Е Л О В Е  З А  П И Е Н Е
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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

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

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
Açaí Pro Summer
СЪДЪРЖАНИЕ 
1000 мл 
(=̂  11 дни)

Съставки: Гел Алое Вера (Barbadensis Miller) (85 %), 
мед, сок от акай (Euterpe oleracea) (2,5 %), 
тримагнезиев дицитрат, сок от касис от концентрат 
(Ribes nigrum) (1,4 %), сок от ягоди от концентрат 
(Fragaria x ananassa) (0,3 %), киселина (лимонена 
киселина), витамин C (L-аскорбинова киселина), 
сок от черни боровинки от концентрат (Vaccinium 
myrtillus) (0,2 %), сок от малини от концентрат 
(Rubus idaeus) (0,2 %), стабилизатор (ксантан), 
консервант (калиев сорбат), цинков  
цитрат-3-хидрат, меден глюконат.

Аргументи за продажба 
•	 Подпомага	защитата	на	

кожата отвътре
•	 За	правилен	електролитен	

баланс1

•	 С	85%	гел	от	сърцевината	на	
листата на Алое Вера 

•	 С	акай,	горски	плодове,	мед,	
витамин	С,	цинк,	магнезий	и	
мед (микроелемент)

ЦЕЛЕВА ГРУПА
За мъже и жени, които искат да 
подкрепят тялото си в слънчевите 
дни.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Aloe Vera Гел за пиене Açaí Pro 
Summer	защитава	тялото	отвътре	
през слънчевите дни и снабдява с 
важни	хранителни	вещества.

С тройна сила:
1. ЕЛЕКТРОЛИТЕН БАЛАНС:
Грижи се за електролитния баланс и 
енергийния метаболизъм.1

2. ЗАЩИТА ЗА КОЖАТА: 
Подпомага	собствената	защита	
на кожата и естествената й 
пигментация.2

3. ИМУННА ЗАЩИТА: 
Подпомага	защитните	сили	на	
организма.3

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ПРИЕМ 
Приемайте по 3 x 30 мл дневно 
преди хранене. Aloe Vera Гелът за 
пиене Açaí Pro Summer 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 хладно. 
Да се съхранява на недостъпно за 
малки деца място.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
Слънцезащитата	на	кожата	е	важна	
през слънчевите дни. Използвайте 
LR ALOE VIA Слънцезащитните 
продукти	за	защита	и	грижа	за	
цялото семейство.

Aloe Vera Бързо действащ спрей 
за спешна помощ е необходим 
във всеки дом. Той помага за 
регенерацията	на	кожата.	Създава	
защитен	филм	върху	кожата,	
успокоява и охлажда.

*	 от	референтните	стойности	за	дневен	прием

1	 Витамин	С	допринася	за	нормален	енергиен	метаболизъм;	цинкът	допринася	за	нормален	
метаболизъм	на	витамин	А;	магнезият	допринася	за	електролитния	баланс.

2	 Медта	и	цинкът	допринасят	за	защита	на	клетките	от	оксидативен	стрес;	цинкът	допринася	за	
поддържане	на	нормалното	състояние	на	кожата;	медта	допринася	за	нормалната	пигментация	
на кожата.

3	 Цинкът,	витамин	C	и	медта	допринасят	за	нормална	функция	на	имунната	система.

Хранителни	вещества за 100 мл за 90 мл
(3 х 30 мл)

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

Магнезий 278 mg (74 %) 250 mg (67 %)

Цинк 11 mg (110 %) 10 mg (100 %)

Мед 0,33 mg (33 %) 0,30 mg (33 %)

ИНФОРМАЦИЯ

Акай – суперхраната сега и под 
формата	на	напитка.	Плодовете	
акай са известни с високото си 
съдържание на антиоксиданти, 
както и на много витамини и 
минерали.

i
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КОМПЛЕКС ОТ ХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА

ХРАнИТЕЛнИТЕ ВЕЩЕСТВА – ОСнОВА ЗА ЗДРАВЕТО
Без	хранителни	вещества	тялото	ни	не	може	да	функционира	–	те	ни	доставят	енергия	и	изграждат	основата	за	
здравето	и	благосъстоянието	ни.	Когато	става	въпрос	за	правилното	хранене,	е	важно	да	има	разнообразие!	
Следвайте	принципа:	Колкото	по-пъстро,	толкова	по-здравословно.

Редовно	консумирайте	най-различни	плодове	и	зеленчуци.	В	зависимост	от	цвета	си	плодовете	и	зеленчуците	
съдържат	различни	вещества,	чието	комбиниране	допринася	за	балансирано	хранене.

i Жълто и оранжево 

Високо	съдържание	на	витамин	С 
и	антиоксидантно	действие	
например	имат	портокалите,	
морковите,	лимоните,	
прасковите	и	кайсиите.

i Зелено  

Витамини,	минерали,	
микроелементи	и	ценни	
растителни	вещества	се	
съдържат	например	в	
броколите,	спанака	и	целината.

i Синьо и лилаво   

Антиоксидантите	имат	
стимулиращо	действие	върху	
имунната	система.
Срещат	се	например	в	сините	
боровинки,	касиса,	къпините	и	
сливите.

i Червено   

Калций,	калий,	магнезий	и	
много	витамин	С	се	съдържат	
например	във	вишните,	
малините,	доматите	и	
червеното	грозде.



КОМПЛЕКС ОТ ХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА

АЛКАЛнО-КИСЕЛИнЕн БАЛАнС – ВСИЧКО ЗАВИСИ ОТ РАВнОВЕСИЕТО!
В	организма	ни	има	както	вещества	с	киселинен,	така	и	вещества	с	алкален	характер.	В	идеалния	случай	те	трябва	
да	са	в	равновесие	и	тялото	ни	да	има	балансирана	pH	стойност.	Но	поради	неразнообразното	хранене,	стреса	и	
липсата	на	движение	често	при	метаболизма	се	образуват	твърде	много	вещества	с	киселинен	характер.	

Възниква	дисбаланс	и	се	повишава	окисляването	на	организма.	Това	оказва	неблагоприятен	ефект	върху	
благосъстоянието.	Разнообразното	хранене	с	много	алкални	храни,	както	и	балансираният	начин	на	живот	са	
най-доброто	средство	за	поддържане	на	правилен	алкално-киселинен	баланс.

ЕСЕнцИАЛнИ МАСТнИ КИСЕЛИнИ – ВАЖнИ ЗА ТяЛОТО И УМА!
Омега-3-мастните	киселини,	като	и	Омега-6-мастните	киселини	спадат	към	полиненаситените	мастни	киселини	и	
са	жизненонеобходими.	В	тялото	ни	освен	всичко	друго	те	са	и	компонент	на	клетъчните	мембрани.	Те	помагат	за	
това	мембраните	да	останат	пропускливи	и	гъвкави	и	клетките	да	могат	да	функционират	оптимално.	

Голяма	част	от	мозъка	се	състои	от	мазнини.	Полиненаситената	докозахексаенова	киселина	например	е	 
най-важната	мастна	киселина	за	мозъка.	Особено	богати	на	тези	полезни	мастни	киселини	са	мазните	морски	
риби,	ядките	и	семената.

ИДЕАЛНОТО СЪОТНОШЕНИЕ НА КИСЕЛИННИ И 
АЛКАЛНИ ХРАНИ:

80%  
АЛКАЛНИ
	Зелена	салата

Чушки

Домати

Ябълки

Банани

Картофи

Спанак

Горски	плодове

20%  

КИСЕЛИННИ
Месо

Колбаси

Риба

Сирене

Млечни	продукти

Хляб

Макаронени	изделия

Шоколад

i ЗнАЕТЕ ЛИ, ЧЕ?

Омега-3-мастната	киселина	
DHA	съставлява	30%	от	всички	
мастни	киселини	в	мозъка	и	
60%	от	ретината	на	окото.



цЕЛЕВА ГРУПА
За	цялото	семейство	за	сигурно	
снабдяване	с	витамин.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Vita	Active	е	концентрат	от	21	
вида	плодове	и	зеленчуци,	който	
снабдява	организма	с	10	важни	
витамина,	и	то	само	с	една	чаена	
лъжичка	на	ден.*
Без	оцветители.	

*	Хранете	се	разнообразно	и	
балансирано	и	водете	здравословен	
начин	на	живот.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕн ПРИЕМ
Приемайте	1	път	дневно	по	една	
пълна	до	маркировката	капачка	 
(=	5	ml)	по	време	на	или	след	
хранене.

Може	да	смесите	Vita	Active	с	вода,	
да	го	добавите	към	кисело	мляко,	
десерт	или	мюсли.	Препоръчва	
се	дългосрочен	прием.	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.

Не	съхранявайте	при	температура	
над	25	°С.	След	първоначалното	
отваряне	затваряйте	опаковката	
добре,	съхранявайте	в	хладилник	
и	консумирайте	в	рамките	на	
5	седмици.	Разклатете	преди	
употреба.

ПРИЛОЖЕнИЕ:
–	За	имунната	система2

–	За	нормален	енергиен	
метаболизъм1

–	За	нормална	функция	на	 
нервната	система1

1	Тиамин	и	витамин	B12	се	грижат	за	
нормален	енергиен	метаболизъм	и	за	
нормална	психическа	функция.
2	Витамин	B6	допринася	за	нормална	
функция	на	имунната	система.

нАСОКИ ЗА ДОПЪЛнИТЕЛнИ 
ПРОДАЖБИ
Pro	Balance

ЕКСПЕРТЕн СЪВЕТ
Опитайте	Vita	Active	към	кисело	
мляко,	сладолед	или	гофрети!

Аргументи за продажба 
•	Богат	компактен	концентрат	
от	натурални	плодове	и	
зеленчуци

•	Сигурно	снабдяване	с	десет	
витамина

•	Без	оцветители
•	С	високо	съдържание	на	 
10	витамина

нАИМЕнОВАнИЕ 
Vita	Active	Червени	плодове
СЪДЪРЖАнИЕ 
150	мл	(=̂ 30	дни)

ИнфОРМАцИя

Витамините – 
ценните мултиталанти!
Витамините	са	истински	
многостранни	таланти.	Например	
витамини	D	и	B6	подпомагат	
имунната	система,	витамин	B12	
–	клетъчното	делене,	а	витамин	
B1	–	нормалната	функция	на	
сърцето.	Но	организмът	не	
може	сам	да	произвежда	всички	
витамини,	от	които	се	нуждае.	
Затова	балансираното	хранене	е	
толкова	важно.

i
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Съставки: Плодови	и	зеленчукови	концентрати	
(95	%,	състоящи	се	от	червено	грозде,	ябълки,	
вишни,	бъз,	касис,	шипки,	ягоди,	къпини,	
моркови,	трънки,	боровинки,	арония,	сливи,	
червено	френско	грозде,	ракитник,	лимони,	
праскови,	кайсии,	малини,	къпини	Бойсен),	
глюкоза,	доматен	концентрат,	емулгатор	
(слънчогледов	лецитин),	ниацин	(никотинамид),	
витамин	E,	пантотенова	киселина,	витамин	
B12,	биотин,	витамин	D,	витамин	B6,	тиамин,	
рибофлавин,	фолиева	киселина.

*	от	препоръчителните	стойности	за	дневен	прием	(NRV)

Хранителни	вещества за	100	ml за	дневна	доза	
(5	ml)

%	NRV*

Витамин	D 200	µg 10	µg 200	%

Витамин	E	(α-TE) 240	mg 12	mg 100	%

Тиамин 22	mg 1,1	mg 100	%

Рибофлавин 28	mg 1,4	mg 100	%

Витамин	B6 28	mg 1,4	mg 100	%

Витамин	B12 50	µg 2,5	µg 100	%

Ниацин	(NE) 320	mg 16	mg 100	%

Фолиева	киселина 4000	µg 200	µg 100	%

Пантотенова	киселина 120	mg 6,0	mg 100	%

Биотин 1000	µg 50	µg 100	%

нАИМЕнОВАнИЕ 
Vita	Active	Червени	плодове
СЪДЪРЖАнИЕ 
150	мл	(=̂ 30	дни)

L R  L I F E TA K T  –  КО М П Л Е КС И  О Т  В Е Щ Е С Т В А
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нАИМЕнОВАнИЕ 
Pro	Balance
СЪДЪРЖАнИЕ 
360	таблетки/	252	г
(=̂ 30	дни)

цЕЛЕВА ГРУПА
Подходящ	за	всички	възрастови	групи.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Pro	Balance	може	да	подпомогне	
алкално-киселинния	баланс	и	по	
този	начин	да	стимулира	общото	
благосъстояние.	Може	да	помогне	
срещу	умора	в	следствие	на	недостиг	
на	минерали	и	при	неразположения.
Pro	Balance	съдържа	специално	
съчетани	алкални	минерали	и	
микроелементи	като	калций	и	калий.	
Без	глутен	и	лактоза	и	без	съставки	от	
животински	произход.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕн ПРИЕМ
Приемайте	3	x	4	таблетки	дневно	
с	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.	Съхранявайте	на	
сухо	и	хладно	място.

ИнфОРМАцИя ЗА СЪСТАВКИТЕ
Човешкият	организъм	трябва	
редовно	да	приема	минерали	
като	магнезий,	калций	и	калий	и	
микроелементи	като	мед,	хром	
и	молибден.	Те	се	грижат	за	
регулиране	на	алкално-киселинния	
баланс.	LR	използва	калциев	и	
натриев	карбонат	в	Pro	Balance.	

ПРИЛОЖЕнИЕ
–	За	нормална	функция	на	нервната	
система1

–	За	нормална	мускулна	функция1

–	Допринася	за	поддържане	на	
електролитния	баланс2

–	За	нормален	енергиен	
метаболизъм3

–	Допринася	за	нормален	
енергиен	метаболизъм	на	
макронутриентите3

1	Калият	подпомага	нормалната	функция	
на	нервната	система	и	мускулната	
функция.
2	Магнезият	допринася	за	намаляване	
на	умората	и	отпадналостта	и	за	
поддържане	на	електролитния	баланс.
3	Калцият	се	грижи	за	нормален	енергиен	
метаболизъм	и	за	нормалното	състояние	
на	костите	и	зъбите.

нАСОКИ ЗА ДОПЪЛнИТЕЛнИ 
ПРОДАЖБИ
Vita	Active

Аргументи за продажба 
•	Може	да	подпомогне	
естествения	алкално-	
киселинен	баланс

•	Съдържа	ценни	минерали	и	
микроелементи

•	За	общото	благосъстояние	и	 
за	по-малко	умора

Хранителни	вещества за	100	g за	дневна	доза
(12	таблетки)

%	NRV*

Калий 3571	mg 300	mg 15

Магнезий 2381	mg 200	mg 53

Калций 8274	mg 695	mg 87

Натрий 6548	mg 550	mg **

Мед 5400	µg 453	µg 45

Хром 714	µg 60	µg 150

Молибден 952	µg 80	µg 160

Съставки:	Натриев	карбонат,	калциев	карбонат,	
пълнител	(сорбит),	пълнител	(микрокристална	
целулоза),	магнезиев	карбонат,	калиев	цитрат,	
натриев	цитрат,	калиев	бикарбонат,	магнезиев	
цитрат,	калциев	цитрат,	малтодекстрин,	царевично	
нишесте,	антислепващ	агент	(силициев	диоксид	и	
магнезиеви	соли	на	годни	за	консумация	мастни	
киселини),	меден	глюконат,	хром	хлорид,	натриев	
молибдат.*	от	препоръчителните	стойности	за	дневен	прием	(NRV)

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

ИнфОРМАцИя

За	да	оцелее	човек,	се	нуждае	
от	т.	нар.	минерали.	Това	са	
неорганични	вещества	като	
солите	и	металите.	Те	участват	в	
различни	етапи	от	метаболизма	
и	редица	процеси	в	организма:	
от	баланса	на	солите	и	водата	
през	защитните	сили	на	имунната	
система	до	втвърдяването	на	
костите.	Докато	макроелементите	
като	калий	или	калций	са	
необходими	в	големи	количества,	
други	вещества	като	цинк,	
йод	или	селен	са	достатъчни	в	
малки	дози	и	затова	се	наричат	
микроелементи.

i
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СПЕЦИАЛНИ ДОБАВКИ

Освен	ежедневното	снабдяване	с	базови	хранителни	вещества,	при	определени	обстоятелства	тялото	ни	се	
нуждае	от	допълнителни	вещества,	съобразени	със	съответните	потребности.

Стресови	ситуации	в	живота	и	промени	в	тялото	като	например	поради	напредване	на	възрастта	се	отразяват	на	
метаболизма	и	на	потребността	от	специални	хранителни	вещества.

В	широкия	асортимент	на	LR	LIFETAKT	има	специални	хранителни	добавки	за	съответните	индивидуални	
потребности.	Така	тялото	и	умът	са	оптимално	подкрепени,	а	вие	сте	жизнени	и	енергични	и	можете	да	
продължите	да	се	справяте	с	личните	си	цели	и	предизвикателства.

Специалните	хранителни	добавки	осигуряват	подкрепа	за	
личните	потребности.

•	 РАБОТОСПОСОБНОСТ	И	ЕНЕРГИЯ

•	 ПОЧИВКА

•	 СЪРДЕЧНО-СЪДОВА	СИСТЕМА

•	 ЧРЕВЕН	ТРАКТ	И	ХРАНОСМИЛАНЕ

•	 ХОРМОНАЛЕН	БАЛАНС

•	 КОСТИ,	СТАВИ	И	МУСКУЛИ



РАБОТОСПОСОБНОСТ И ЕНЕРГИЯ

нЕ ПОЗВОЛяВАЙТЕ РАВнОВЕСИЕТО ДА СЕ нАРУШИ!
Тялото	ни	разполага	със	собствени	механизми	за	защита.	Но	когато	те	не	са	достатъчни,	възниква	оксидативен	
стрес	–	нарушено	равновесие	между	свободни	радикали	и	антиоксиданти.

СВОБОДНИ РАДИКАЛИ
Свободните	радикали	се	образуват	в	организма	при	естествените	метаболитни	процеси	или	под	външно	
въздействие	като	например	нездравословно	хранене,	стрес,	липса	на	движение.	Те	могат	да	доведат	до	
увреждане	на	клетъчни	компоненти	или	до	нарушаване	на	метаболитни	процеси	–	така	възниква	оксидативен	
стрес.

АНТИОКСИДАНТИ
Тези	неутрализатори	на	свободните	радикали	служат	като	защитни	вещества	за	клетките	на	тялото.	Те	могат	да	
балансират	увреждането	на	клетъчни	структури	и	да	намаляват	оксидативния	стрес.

НАМАЛЯВАНЕ НА СТРЕСА
За	да	противодействате	на	оксидативния	стрес,	е	важно	да	се	храните	разнообразно	и	балансирано,	за	да	
приемате	достатъчно	антиоксиданти.	Сред	най-известните	антиоксиданти	са	витамините	A,	C	и	E.	Много	други	
вещества	в	храната	–	например	микроелементът	селен	–	също	имат	антиоксидантно	действие.	Вторичните	
растителни	вещества	като	липоева	киселина,	ликопен,	лутеин,	флавоноиди	или	коензим	Q10	също	могат	да	
помогнат	за	защита	на	организма	от	оксидативен	стрес.

АнТИОКСИДАнТИ

СВОБОДнИ РАДИКАЛИ

∙ Възпаления
• Стрес
• Тютюнопушене
• Метаболизъм
• Медикаменти

∙ Биоактивни растителни вещества
• Витамини (например A, C, E)
• Собствени ензими на организма
• Микроелементи (например селен)
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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)

L R  L I F E TA K T  –  РА Б О ТО С П О СО Б Н О С Т  И  Е Н Е Р Г И Я
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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	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.
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цЕЛЕВА ГРУПА
За	хора	над	18-годишна	възраст,	
които	се	нуждаят	от	незабавен	
прилив	на	енергия	за	тялото	
и	ума,	за	да	останат	бодри	и	
работоспособни.	

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Mind	Master	Extreme	осигурява	
незабавен	и	ефективен	прилив	на	
енергия	за	тялото	и	ума1,2,3,4.

Прилив на енергия за ума4,5:
•	 Бърз	ободряващ	ефект1,2,3

•	 Повишава	концентрацията	и	
работоспособността2,4

Прилив на енергия за тялото 1,2,3,5,6

•	Помага	бързо	да	се	почувствате	
във	форма	1,2,3

•	Повишава	издръжливостта	и	
работоспособността	2,3

•	Подпомага	изграждането	и	
регенерацията	на	мускулите	6

Mind	Master	Extreme	съдържа	ценна	
комбинация	от	натурални	съставки	
със	стимулиращ	ефект	като	гуарана	
и	екстракт	от	зелен	чай,	както	и	
други	съставки	с	научно	доказано	
действие.	Едно	саше	съдържа	
повече	кофеин	от	чаша	еспресо	
или	от	традиционна	енергийна	
напитка.	Осигурява	100%	от	
препоръчителния	дневен	прием	на	
6	важни	витамина,	сред	които	D,	E	и	
B12.	Mind	Master	Extreme	е	без	захар	
и	има	плодов	вкус	на	нар.

В	практичен	To	go	формат	–	може	да	
носите	едно	саше	винаги	със	себе	
си.	Приема	се	директно	без	вода.

Кофеин	от	гуарана	и	екстракт	от	
зелен	чай,	както	и	аминокиселини	
(BCAA	–	верижноразклонени	
аминокиселини)	стимулират	
метаболизма	и	снабдяват	организма
с	краткосрочна	енергия,	за	да	
можете	веднага	да	възстановите	
работоспособността	си.	Витамини	от	
група	B	намаляват	умората	 
 

и	подпомагат	психическите	и	
когнитивните	функции.	Реакциите	
ви	стават	по-бързи	и	сте	по-бодри.	
Антиоксиданти	като	витамин	E	и	
витамин	C	защитават	от	оксидативен	
стрес.	Така	можете	да	останете	
фокусирани	и	работоспособни	
въпреки	стреса.
 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕн ПРИЕМ
Приемайте	съдържанието	на	едно	
саше	веднъж	дневно	директно	
върху	езика	и	го	оставете	бавно	да	
се	разтвори	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.
Прекомерната	консумация	може
да	предизвика	слабителен	ефект.
Съдържа	кофеин.	Не	се	препоръчва
за	деца	или	бременни	жени	(80	mg
кофеин	за	препоръчаната	дневна
доза).	

Да	се	съхранява	на	сухо	и
хладно	място.
 

нАИМЕнОВАнИЕ 
Mind	Master	Extreme	 
Performance	Powder
СЪДЪРЖАнИЕ
14	сашета	по	2,5	г

Аргументи за продажба 
•	 Подпомага	ефективността	на	

тялото	и	ума1,2,3,4

•	 Бърз	прилив	на	енергия1,2 
благодарение	на	80	mg	
кофеин	за	дневна	доза

•	 С	натурални	съставки	със	
стимулиращ	ефект:	гуарана,	
екстракт	от	зелен	чай	

•	 Осигурява	100%	от	дневните	
нужди	от	6	важни	витамина,	
сред	които	D,	E	и	B12

•	 Без	захар
•	 Практичен	To	go	формат	–	

приема	се	без	вода

1	 Витамин	B12	допринася	за	намаляване	на	умората	и	отпадналостта.
2	 Съдържащият	се	в	гуараната	кофеин	помага	за	повишаване	на	бдителността	и	концентрацията.	Съдържащият	се	в	гуараната	кофеин	

допринася	за	повишаване	на	издръжливостта.
3	 Витамин	C	допринася	за	нормален	енергиен	метаболизъм.
4	 Тиамин,	витамин	B6	и	витамин	B12	допринасят	за	нормална	психическа	функция.
5	 Витамин	E,	витамин	C	и	селенът	в	Mind	Master	Extreme	допринасят	за	защита	на	клетките	от	оксидативен	стрес.
6	 Витамин	D	допринася	за	поддържане	на	нормалната	мускулна	функция.

Отворете 
лесно

Приемете  
без вода

Усетете прилива на  
енергия за ума и тялото
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MADE IN GERMANY

нАИМЕнОВАнИЕ 
Mind	Master	Extreme
Performance	Powder
СЪДЪРЖАнИЕ 
14	сашета	по	2,5	г	

нАСОКИ ЗА ДОПЪЛнИТЕЛнИ
ПРОДАЖБИ
Mind	Master	Formula	green	или	
Formula	Red	при	редовен	прием	
осигуряват	дългосрочна	енергия	и	
защитават	от	оксидативен	стрес.

ЕКСПЕРТЕн СЪВЕТ 
Когато	представяте	продукта	на	
клиентите	си,	не	просто	говорете	
колко	е	страхотен,	а	им	предложете	
да	го	опитат.	Тестването	на	продукти	
никога	не	е	било	толкова	лесно.	
Еднократната	доза	е	толкова	малка	и	
удобна,	че	може	винаги	да	я	носите	
със	себе	си,	например	в	портмонето	
си.
 

i
КОфЕИн  
Кофеинът	е	субстанция,	
стимулираща	нервната	система	
и	кръвообращението.	Той	
е	психоактивно	вещество	
(алкалоид),	което	в	натурална	
форма	се	среща	в	различни	
растения.	При	хората	кофеинът	
действа	стимулиращо	на	
нервната	система	и	повишава	
концентрацията.	Действа	дори	и	в	
малки	количества.

Кофеинът	не	се	препоръчва	за	
деца,	бременни	и	кърмещи	жени.

ИнфОРМАцИя

Съставки:	Подсладител	(ксилитол),	киселина	
(лимонена	киселина),	таурин,	инозитол,	
микрокапсулиран	кофеин	(кофеин,	глазиращ	
агент	(моно-	и	диглицериди	на	мастни	киселини)),	
екстракт	от	гуарана	(Paullinia	cupana	Kunth)	(2%),	
DL-алфа-токоферил	ацетат,	екстракт	от	зелен	
чай	(Camellia	sinensis	(L.))(1%),	L-аскорбинова	
киселина,	естествен	аромат	на	сладък	корен,	
коензим	Q10,	аромат	на	нар,	антислепващ	агент	
(магнезиеви	соли	на	мастни	киселини,	трикалциев	
фосфат),	цинков	цитрат,	L-серин,	L-глутамин,	
L-левцин,	цианокобаламин,	холекалциферол,	
натриев	рибофлавин	5’-фосфат,	подсладител	
(сукралоза),	L-изолевцин,	L-валин,	пиридоксин	
хидрохлорид,	тиамин	хидрохлорид,	подсладител	
(ацесулфам	К),	натриев	селенат.

за	1	саше	(2,5	г)	 %	NRV*

Кофеин	 80	mg ** 

Таурин	 200	mg	 ** 

Инозитол	 100	mg	 ** 

L-серин	 5	mg	 ** 

L-глутамин	 5	mg **

L-левцин	 4	mg **

L-валин	 2	mg **

L-изолевцин	 2	mg **

Коензим	Q10	 15	mg **

Витамин	C	 20	mg 25	%

Витамин	D	 5	µg 100	%

Витамин	E	(mg	α-TE)	 12	mg 100	%

Тиамин	 1,1	mg 100	%

Рибофлавин	 1,4	mg 100	%

Витамин	B6	 1,4	mg 100	%

Витамин	B12	 2,5	µg 100	%

Цинк 2	mg 20	%

Селен 20	µg 36	%

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

нОЩнА СМянА ЗА ТяЛОТО
Сънят	е	основен	елемент	на	физическото	и	психическото	ни	здраве	и	за	общото	ни	благосъстояние.	Благодарение	
на	съня	тялото	ни	остава	жизнено,	енергично	и	работоспособно	и	можем	да	сме	пълноценни	на	работа,	в	
семейството	и	в	свободното	си	време.

През	нощта	в	тялото	ни	се	задействат	различни	механизми.	Метаболизмът	се	регулира,	стимулите	и	
впечатленията	от	деня	се	обработват,	имунната	система	се	подсилва.	Така	тялото	се	регенерира	и	се	подготвя	за	
предизвикателствата	на	новия	ден.	Мозъкът	също	се	пренастройва:	събраната	през	деня	излишна	информация	се	
изтрива,	а	важната	се	пренася	в	дългосрочната	памет.	Голямо	влияние	върху	качеството	на	почивката	през	нощта	
оказват	начинът	ни	на	живот	и	храненето	ни.

СИЛАТА Е В СПОКОЙСТВИЕТО
Почивката	е	жизненоважна	за	тялото.	Това	важи	не	само	за	съня	през	нощта,	но	и	за	времето	за	почивка	през	
деня.	Разтоварването	от	напрежението	и	възстановяването	и	поддържането	на	баланса	между	тялото	и	ума	са	
важни	за	здравето	и	благосъстоянието	ни.	Осигуряването	на	малка	пауза	всеки	ден	–	дори	и	за	няколко	минути	–	
помага	за	забавяне	на	темпото,	за	намаляване	на	стреса,	а	също	и	за	отпускане	на	напрежението	в	мускулите.	

Мелатонин 
Мелатонинът	е	хормонът,	който	регулира	ритъма	на	сън	и	
бодърстване	на	човешкия	организъм.	Мелатонинът	се	синтезира	от	
хормона	на	щастието	серотонин.	А	за	изграждането	на	серотонин	е	
необходима	аминокиселината	триптофан.	Здравословното	хранене	
подпомага	обмяната	на	триптофана.

Шафран 
Шафранът	помага	за	по-бързо	заспиване,	подобрява	качеството	
на	съня	и	почивката	през	нощта.	Освен	това	шафранът	съдържа	
антиоксиданти.	Такива	са	каротиноидите	като	кроцин	и	кроцетин,	
които	са	вторични	растителни	вещества.	На	тях	се	дължи	и	жълтият	
цвят	на	шафрана.

i КАКВО Е…?

(На	изображението	
са	показани	
шафранови	нишки)



нАИМЕнОВАнИЕ 
LR LIFETAKT
Night	Master
СЪДЪРЖАнИЕ 
30	сашета	по	3,7	г

цЕЛЕВА ГРУПА
Мъже	и	жени	от	всяка	възрастова	
група,	които	имат	проблеми	със	
съня.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
LR	LIFETAKT	Night	Master	е	напитка	
за	по-добър	сън,	която	при	редовен	
прием	по	естествен	начин	се	грижи	
дългосрочно	за	пълноценна	почивка	
по	време	на	сън.

Уникалният	троен	ефект	подпомага	
ритъма	на	съня	на	организма:

•	Заспивате	по-бързо	заради	по-
доброто	отпускане
•	Спите	по-дълбоко	заради	
подобреното	качество	на	съня
•	Събуждате	се	отпочинали	заради	
оптималната	регенерация	по	време	
на	сън

Високоефективна	формула	с	
натурални	и	научно	доказани	
съставки.

Не	предизвиква	зависимост.	100%	
веган.	Не	съдържа	глутен,	лактоза	и	
захар.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕн ПРИЕМ
Разбъркайте	съдържанието	на	едно	
саше	в	100	мл	вода	и	изпийте	30	
минути	преди	лягане.	Night	Master	
има	натурален	освежаващ	вкус	на	
череша.	Може	да	се	приема	и	след	
миенето	на	зъбите,	тъй	като	не	
съдържа	захар.
Съветваме	да	се	приема	по	едно	
цяло	саше	на	ден	за	период	от	
минимум	един	месец	(една	опаковка	
съдържа	30	сашета).	Препоръчва	се	
дългосрочен	прием	за	оптимално	
действие.	Да	не	се
превишава	препоръчаната	доза	за	
дневен	прием.

нАСОКИ ЗА ДОПЪЛнИТЕЛнИ 
ПРОДАЖБИ
За	повече	енергия	през	деня.	
LR	LIFETAKT	Mind	Master	във	
вариантите	Formula	green	и	Formula	
Red	повишава	работоспособността	и	
защитава	от	оксидативен	стрес.
LR	LIFETAKT	Mind	Master	Extreme	Per-
formance	Powder	дава	бърз	прилив	
на	енергия.

Термолосионът	LR	ALOE	VIA	Aloe	
Vera	стимулира	кръвоснабдяването	
на	кожата	и	с	благотворния	си	
загряващ	ефект	помага	за	отпускане	
на	неприятните	схващания.	
Благодарение	на	съдържащите	
се	етерични	масла	и	в	съчетание	
с	интензивен	масаж	мускулите	се	
отпускат	и	раздвижват.

СЪВЕТ:	Ако	не	можете	да	
заспите	заради	студени	крака,	с	
термолосиона	Aloe	Vera	може	да	ги	
затоплите	приятно.

Нощната	маска	LR	ZEITgARD	с	
висококонцентриран	комплекс	от	
активни	съставки	осигурява	грижа	и	
регенерация	за	кожата	през	нощта.

СТРУВА СИ ДА ЗнАЕТЕ
LR	LIFETAKT	Night	Master	подобрява	
качеството	на	съня	и	подпомага	
естественото	производство	на	
хормона	на	съня	мелатонин	
в	организма.	Много	фактори	
допринасят	за	добър	сън,	като	
нивата	на	мелатонина	имат	
решаващо	значение.	Мелатонинът	
регулира	ритъма	на	сън	и	
бодърстване.	В	съответната	
концентрация	ни	кара	да	се	
чувстваме	уморени	и	ни	помага	да	
заспим	бързо	и	да	спим	добре.

Аргументи за продажба 
•	С	уникален	троен	ефект:	
заспивате	по-бързо,	спите	
по-дълбоко,	събуждате	се	
отпочинали

•	С	натурални	съставки	като	
Алое	Вера,	екстракт	от	
шафран	и	екстракт	от	хмел

•	Без	ефект	на	привикване;	не	
предизвиква	зависимост

•	Без	глутен,	лактоза	и	захар
•	100%	веган

L R  L I F E TA K T  –  П О Ч И В К А



нАИМЕнОВАнИЕ 
LR LIFETAKT
Night	Master
СЪДЪРЖАнИЕ 
30	сашета	по	3,7	г

*	от	препоръчителните	стойности	за	дневен	прием	(NRV)	
**	досега	няма	NRV
1	 Магнезият	допринася	за	нормална	функция	на	нервната	система	и	за	нормална	мускулна	

функция.	

за	1	саше NRV*

L-триптофан	 250	mg **

Тиамин	(Витамин	В1) 1,1	mg 100%

Ниацин	(Витамин	В3) 16	mg	NE 100%

Витамин	В6 1,4	mg 100%

Витамин	В12 2,5	µg 100%

Магнезий	 250	mg	 67%

Цинк	 6,5	mg	 65%

На връчването на наградите 
German Brand award 2020 Lr 
Lifetakt Night Master спечели 
в категорията „excellents 
Brands – Health & Pharmaceuti-
cals“ като един от най-добрите 
продуктови брандове на пазара. 

Освен	това	в	общата	категория	
„Product	of	the	year“	продуктът	
получи	отличието	„Special	
Mention“.	То	се	дава	от	журито	
за	специални	аспекти	в	
управлението	на	марката.	

Витамини В-комплекс 
Снабдяването	с	витамини	е	важно	и	за	почивката	през	нощта.	
Освен	всичко	друго,	витамините	B1,	B3,	B6	и	B12	допринасят	за	
нормална	функция	на	нервната	система	и	за	нормална	психическа	
функция.	Освен	това	витамин	В6	и	В12	подпомагат	имунната	
защита	и	допринасят	за	нормалния	метаболизъм.

Магнезий 
Магнезият	също	допринася	за	нормална	функция	на	нервната	
система,	както	и	за	нормална	мускулна	функция.	Съдържащият	
се	в	LR	LIFETAKT	Night	Master	магнезий	може	да	подпомогне	
предаването	на	сигналите	между	нервите	и	мускулите.1	По	този	
начин	мускулите	могат	да	работят	добре	и	през	нощта	и	да	
отработват	напрежението.	Така	започвате	новия	ден	напълно	
отпочинали.

Цинк 
Цинкът	участва	в	много	процеси	в	тялото.	Така	той	допринася	за	
нормалната	функция	на	имунната	система	и	за	защита	на	клетките	
от	оксидативен	стрес.

ii
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Съставки:  Тримагнезиев	дицитрат,	подсладител
(ксилитол),	L-триптофан,	оцветител	(червено
цвекло	на	прах),	цинков	глюконат,	екстракт	от
шафран	(0,8%),	екстракт	от	хмел	(0,7%),	натурален
аромат,	никотинамид,	Алое	Вера	на	прах	(0,4%),
пиридоксин	хидрохлорид,	тиамин	мононитрат,
метилкобаламин.

ИнфОРМАцИяИнфОРМАцИя
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i Артерии и вени

Артериите	и	вените	изграждат	
транспортната	и	снабдителната	
мрежа	на	организма.	Посредством	
близо	100	000	км	дългата	
кръвоносна	система	всички	
клетки	на	тялото	получават	
жизненоважни	хранителни	
вещества	и	кислород.

i Сърце 

Сърцето	е	централен	и	
жизненоважен	орган.	То	е	
двигателят	на	сърдечно-съдовата	
система.	Здравото	и	силно	сърце	
е	основна	предпоставка	за	
работоспособността	на	тялото.

СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА

Така сърцето остава в ритъм:
Здравословен начин на живот и правилни 
хранителни вещества!
Ако	 искате	 да	 подпомогнете	 значително	 дейността	 на	
сърдечно-съдовата	 система,	 може	 да	 го	 направите	 с	
прости,	 но	 ефективни	 средства.	 Здравословният	 начин	
на	живот	 (балансирано	хранене,	физическа	активност	и	
др.)	и	важни	хранителни	вещества	като	Омега-3	мастните	
киселини	 от	 мазна	 морска	 риба	 и	 полезни	 растителни	
екстракти	допринасят	за	здравата	сърдечна	функция.

Омега-3 мастни киселини 
EPA	 (ейкозапентаенова	 киселина)	 и	 DHA	
(докозахексаенова	 киселина)	 са	 най-важните	 и	
биологично	 активни	 Омега-3	 мастни	 киселини.	 Те	
участват	 в	 много	 процеси	 в	 организма.	 В	 значителна	
степен	допринасят	за	подкрепа	на	здравето	на	сърцето.	
Освен	 това	 DHA	 е	 незаменима	 за	 мозъка	 и	 нервните	
клетки.	 И	 двете	 ценни	 мастни	 киселини	 (EPA+DHA)	 се	
срещат	 в	 богати	 на	 мазнини	 студеноводни	 риби	 като	
сьомга,	скумрия,	херинга,	риба	тон	и	сардини.

Екстракт от коприва
Листата	на	копривата	са	известни	с	високото	съдържание	
на	натурален	силиций.	Силицият	е	важен	микроелемент,	
който	е	есенциален	за	организма.	„Есенциален“	означава,	
че	тялото	не	може	само	да	произвежда	това	вещество	и	
трябва	да	си	го	набавя	чрез	храната.
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нАИМЕнОВАнИЕ 
Super	Omega	Капсули
СЪДЪРЖАнИЕ 
60	капсули/	99,3	г	
(=̂ 20	дни)

Съставки:	Рибено	масло	(41	%),	желатин,	масло	
от	вечерна	иглика	(13	%),	съдържащи	бета-
глюкан	ечемичени	влакна,	влагозадържащ	агент	
(глицерин),	емулгатор	(моно-	и	диглицериди	
на	годни	за	консумация	мастни	киселини),	
палмоядрено	масло,	оцветител	(железен	
диоксид).

Съставки за	100	g за	дневна	доза
(3	капсули)

	%	NRV**

Омега-3	мастни	киселини 25	g 1260	mg ***

EPA	(ейкозапентаенова	киселина) 13	g 630	mg ***

DHA	(докозахексаенова	киселина) 8,3	g 420	mg ***

β-глюкан	от	ечемик 2,3	g 117	mg ***

цЕЛЕВА ГРУПА
Подходящ	за	всички	възрастови	
групи.	Особено	препоръчителен	за	
хора,	които	искат	да	се	погрижат	
за	сърцето	и	сърдечно-съдовата	си	
система.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Капсулите	Super	Omega	
съдържат	повече	от	два	пъти	
по-високо	количество	EPA	и	DHA	
(ейкозапентаенова	киселина	и	
докозахексаенова	киселина)	в	
сравнение	с	обичайните	подобни	
продукти	на	пазара	и	по	този	начин	
имат	ценен	принос	за	здравето	на	
сърцето.	Съдържащото	се	рибено	
масло	се	добива	единствено	от	
свободно	живеещи	скумрии,	
сардини	и	риба	тон.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕн ПРИЕМ
Приемайте	3	x1	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.
        
ПРИЛОЖЕнИЕ
–	Допринася	за	нормална	функция	
на	сърцето1

1	EPA	и	DHA	допринасят	за	нормална	
сърдечна	функция.	Затова	е	необходимо	
да	се	приемат	минимум	250	мг	EPA	и	DHA	
на	ден.

СЕРТИфИцИРАнЕ
Сертификат friend of the Sea
Friend	of	the	Sea	е	независима	
организация	с	нестопанска	цел,	
чиято	мисия	е	да	работи	в	полза	
на	световните	морета	и	океани.	
Стандартите	за	сертифициране	
от	Friend	of	the	Sea	изпълняват	
„Насоките	за	екомаркировката	на	
продукти	от	риболов	и	аквакултури“	
на	ФАО	(Организацията	на	ООН	
за	прехрана	и	земеделие).	По-
специално	Friend	of	the	Sea	
изпълнява	член	30	от	насоките	на	
ФАО	за	избягване	на	прекомерния	
улов.

нАСОКИ ЗА ДОПЪЛнИТЕЛнИ 
ПРОДАЖБИ
Aloe	Vera	Гелове	за	пиене

ЕКСПЕРТЕн СЪВЕТ
За	здраво	сърце	трябва	да	
внимавате	за	балансирано	
хранене,	по	възможност	да	свалите	
наднорменото	тегло	и	в	най-добрия	
случай	да	практикувате	спорт	за	
издръжливост.

Аргументи за продажба 
•	С	високо	съдържание	на	EPA	
и	DHA	за	нормална	сърдечна	
функция

•	Само	от	устойчив	риболов

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

ИнфОРМАцИя

За	да	функционира	правилно,	
организмът	се	нуждае	от	
малки	количества	мазнини.	
Ненаситените	мазнини,	като	
например	Омега-3,	са	особено	
полезни.	Но	те	не	могат	да	се	
произвеждат	от	организма	и	
затова	трябва	да	се	приемат	
с	храната.	Съдържат	се	
например	в	ядките,	рибата,	
зехтина	и	авокадото.	Има	общо	
11	различни	вида	Омега-3	
мастни	киселини,	като	най-
важните	представители	са	
ейкозапентаеновата	киселина	
(EPA)	и	докозахексаеновата	
киселина	(DHA).

i
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нАИМЕнОВАнИЕ 
Reishi	Plus	Капсули
СЪДЪРЖАнИЕ 
30	капсули/	15,2	г
(=̂ 30	дни)

цЕЛЕВА ГРУПА
Подходящ	за	всички	възрастови	
групи.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Reishi	е	смятана	за	гъба	за	
жизненост	и	дълголетие	и	от	
хилядолетия	е	част	от	традициите	
на	Далечния	изток.	Сместа	в	Reishi	
plus	от	ценен	екстракт	от	Reishi	в	
съчетание	с	прах	от	цялата	гъба	
съдържа	ценни	бета-глюкани,	
полизахариди,	микроелементи,	
стероиди,	алкалоиди,	витамини	и	
минерали.	Продуктът	осигурява	
75%	от	дневните	нужди	от	витамин	
С.	Подходящ	за	вегани,	без	лактоза	
и	глутен,	без	генномодифицирани	
съставки.	

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕн ПРИЕМ
1	х	1	капсула	дневно.	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.	
Съхранявайте	на	сухо	и	хладно	
място.

ИнфОРМАцИя ЗА СЪСТАВКИТЕ
Reishi	е	сапрофит,	т.е.	гъба,	
развиваща	се	върху	мъртви	дървета,	
която	расте	по	дънерите,	корените	
или	основата	на	стъблата	на	дъбове	
и	червенолисти	букове	и	се	храни	
от	тях.	Тъй	като	дълго	време	са	
се	използвали	само	диворастящи	
гъби,	намирането	на	„Ling	Zhi“	се	
е	смятало	за	късмет	и	за	добра	
поличба.	През	70-те	години	е	
разработен	метод,	с	помощта	на	
който	гъбите	Reishi	могат	да	се	
култивират	в	големи	ферми	по	целия	
свят.	Гъбите,	които	се	използват	за	
Reishi	Plus,	не	са	диворастящи.				

Съдържание за капсула:
Екстракт	от	гъбата	Reishi:	240	mg
Прах	от	Reishi:	100	mg
Витамин	C:	60	mg

ПРИЛОЖЕнИЕ
–	Допринася	за	нормална	функция	
на	кръвоносните	съдове1

–	Допринася	за	нормален	енергиен	
метаболизъм2

–	Намалява	умората	и	изтощението3

–	Грижи	се	за	нормалното	състояние	
на	костите	и	зъбите1

–	Защитава	клетките	от	оксидантен	
стрес3

1	 Витамин	C	допринася	за	нормалното	
изграждане	на	колаген	за	нормална	
функция	на	кръвоносните	съдове,	костите,	
хрущялите,	кожата	и	зъбите.
2  Витамин	C	допринася	за	нормален	
енергиен	метаболизъм.
3		 Витамин	C	защитава	клетките	от	
оксидантен	стрес	и	допринася	за	
намаляване	на	умората	и	изтощението.

нАСОКИ ЗА ДОПЪЛнИТЕЛнИ 
ПРОДАЖБИ
Aloe	Vera	Гел	за	пиене	Intense	Sivera
Super	Omega	Капсули

Аргументи за продажба 
•	С	прах	и	екстракт	от	Reishi
•	С	витамин	C
•	Известна	като	„гъбата	на	
дълголетието“	в	традициите	 
на	Далечния	изток

**	от	препоръчителните	стойности	за	дневен	прием	(NRV)

Хранителни	вещества за	100	g за	дневна	доза
(1	капсула)

	%	NRV**

Витамин	C 12	g 60	mg 75

Съставки:	Екстракт	от	гъба	рейши	(48	%),	прах	
от	гъба	рейши	(20%),	обвивка	на	капсулата	
(хидроксипропилметилцелулоза),	витамин	C	(12	
%),	антислепващ	агент	(магнезиеви	соли	на	годни	
за	консумация	мастни	киселини).
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ЧРЕВЕН ТРАКТ И ХРАНОСМИЛАНЕ

Чревният	тракт	на	възрастен	човек	е	с	дължина	от	около	осем	метра	и	задачата	му	преди	всичко	е	да	усвоява	от	
храната	веществата,	от	които	се	нуждаем.	А	това	е	наистина	огромно	постижение.	При	продължителност	на	живота	
от	75	години	през	червата	преминават	около	30	тона	храна	и	50	000	литра	течности,	но	също	така	и	килограми	
вредни	вещества,	болестотворни	организми	и	бактерии.	Задачата	на	червата	е	да	усвояват	само	полезните	
вещества,	а	да	ни	защитават	от	вредните.

Всичко,	което	ежедневно	приемаме,	се	обработва	от	храносмилателния	тракт,	за	да	се	превърне	в	енергия	
и	градивни	елементи	за	тялото	ни.	Правилното	храносмилане	е	сложен	процес.	То	е	основата	за	добре	
функциониращ	метаболизъм	и	снабдяване	с	необходимите	вещества.	Храносмилането	оказва	значително	влияние	
и	върху	имунната	система. 

Червата	управляват,	
насочват	и	тренират	
имунната	система.

Бактериите,	които	живеят	в	
червата,	са	повече	на	брой	
от	клетките	на	тялото.

В	човешкото	тяло	има	
около	200-300	кв.	м	
високочувствителна	чревна	
повърхност,	която	служи	
като	граница	между	тялото	
и	външната	среда.	Това	е	
и	причината	близо	80%	
от	имунните	клетки	да	са	
разположени	там.

Състоянието	на	чревния	
тракт	определя	до	голяма	
степен	ежедневното	ни	
благосъстояние,	моментното	
ни	здравословно	състояние,	
както	и	дългосрочната	
прогноза	за	здравето	ни.	



нАИМЕнОВАнИЕ 
Pro	12
СЪДЪРЖАнИЕ 
30	капсули/	17,9	г
(=̂ 30	дни)

цЕЛЕВА ГРУПА
За	жени	и	мъже	на	всяка	възраст.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Pro	12	съдържа	уникална	
комбинация	от	12	различни	
бактериални	щама,	чието	действие	
е	гарантирано	допълнително	от	
патентовано	микрокапсулиране.	
С	1	млрд.	бактерии	във	всяка	
капсула	продуктът	е	богат	на	
полезни	чревни	бактериии,	
които	благодарение	на	
микрокапсулирането	достигат	
невредими	до	целта	си	–	червата	
–	и	така	допринасят	за	оптимална	
подкрепа	за	благосъстоянието.	

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕн ПРИЕМ
Приемайте	по	1	капсула	Pro	12	
веднъж	дневно	с	чаша	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.	
Съхранявайте	в	плътно	затворена	
опаковка,	на	сухо	място	и	при	
стайна	температура.

ИнфОРМАцИя ЗА СЪСТАВКИТЕ
Всяка	капсула	съдържа	общо	1	
млрд.	полезни	бактерии,	които	са	от	
дванадесет	различни	бактериални	
щама.	Тази	комбинация	е	уникална.	
Решаваща	роля	за	действието	на	
пробиотичните	бактерии	е	степента	
им	на	оцеляване	при	критичното	
преминаване	през	стомаха	по	пътя	
към	червата.	Намиращата	се	там	
солна	киселина	може	да	ги	унищожи	
и	по	този	начин	да	ги	направи	
неефикасни.	Pro	12	притежава	
двойно	микрокапсулиране,	
което	защитава	бактериите	
значително	по-ефективно	от	
повечето	продукти.	Освен	това	
продуктът	съдържа	влакнини	FOS	
(фруктоолигозахариди).	Те	служат	
като	„начална	помощ“	за	бактериите	
в	организма.	

Pro	12	съдържа	следните	дванадесет	
полезни	бактериални	култури:	

•	Bifidobacterium	Iongum
•	Bifidobacterium	breve
•	Bifidobacterium	bifidum
•	Bifidobacterium	infantis
•	Bifidobacterium	lactis
•	Lactobacillus	plantarum
•	Lactobacillus	casei
•	Lactobacillus	paracasei
•	Lactobacillus	rhamnosus
•	Lactobacillus	acidophilus
•	Lactobacillus	bulgaricus
•	Streptococcus	thermophilus

ПРИЛОЖЕнИЕ
–	За	благосъстоянието

ПАТЕнТ
Продуктът	е	патентован	заради	
изключителния	си	състав.
Патент	№:	EP	2	228	067	A1

ЕКСПЕРТЕн СЪВЕТ
Идеалното	допълнение	към	Pro	12	
са	Aloe	Vera	Геловете	за	пиене	от	LR.	
Те	подготвят	оптимално	червата	за	
съдържащите	се	в	Pro	12	бактерии!

Аргументи за продажба 
•	С	12	полезни	бактериални	
щама

•	С	1	млрд.	бактерии	във	всяка	
капсула

•	Патентовано	
микрокапсулиране

L R  L I F E TA K T  –  Ч Р Е В Е Н  Т РА К Т  И  Х РА Н О С М И Л А Н Е



нАИМЕнОВАнИЕ 
Pro	12
СЪДЪРЖАнИЕ 
30	капсули/	17,9	г
(=̂ 30	дни)

Съставки:	Фруктоолигозахариди	(40	%),	
царевично	нишесте,	обвивка	на	капсулата	
(хидроксипропилметил	целулоза),	бактериални	
култури	(B.	longum,	B.breve,	B.	bifidum,	B.	infantis,	
B.	lactis,	L.	plantarum,	L.	casei,	L.	paracasei,	L.	rham-
nosus,	L.	acidophilus,	L.	bulgaricus,	S.	thermophi-
lus),	малтодекстрин,	пълнител	(микрокристална	
целулоза),	антислепващ	агент	(силициев	диоксид).

Хранителни	стойности за	100	g за	дневна	доза	(1	капсула)

Енергийна	стойност	(kJ/kcal) 1250	/	299 6/	1

Мазнини 1,0	g 0	g

от	които	наситени	мастни	киселини 0,9	g 0	g

Въглехидрати 48	g <	0,5	g

от	които	захари 3,9	g 0	g

Влакнини 42	g <	0,5	g

Белтъчини 3,6	g <	0,5	g

Сол 0,39	g <	0,01	g

Общ	брой	пробиотични	бактерии	във	всяка	капсула:	минимум	1	млрд.

Богат	на	полезни	чревни	бактерии

Чревната	стена	в	човешкия	организъм	е	
населена	от	добри	(т.нар.	пробиотични)	и	
от	други	бактерии.	Естественият	баланс	
между	тези	бактерии	има	голямо	влияние	
върху	благосъстоянието.

Оптимална	подкрепа	за	благосъстоянието

Червата	са	един	от	най-големите	
органи	в	човешкото	тяло.	Те	имат	
решаваща	роля	за	физическото	ни	
благосъстояние.

12	бактериални	щама

Във	всяка	капсула	Pro	12	се	съдържат	
общо	1	млрд.	пробиотични	бактерии.	
Те	се	класифицират	в	12	различни	
бактериални	щама.	Тази	комбинация	е	
уникална.

0,50 1 2 3

Решаваща	роля	за	действието	на	пробиотичните	бактерии	е	
степента	им	на	оцеляване	при	критичното	преминаване	
през	стомаха	по	пътя	към	червата.	Намиращата	се	там	солна	
киселина	може	да	ги	унищожи	и	по	този	начин	да	ги	направи	
неефикасни.	Pro	12	притежава	двойно	микрокапсулиране,	
което	защитава	бактериите	значително	по-ефективно	от	
повечето	продукти.

По-голяма	ефективност	чрез	
патентовано	микрокапсулиране!

Pro	12

Пробиотичен	продукт	без
микрокапсулиране

Бр
ой

 б
ак

те
ри

и*

*логаритмична	скала

Бактерии,	защитени	чрез	двойно
микрокапсулиране1

10.0001	/	15.0002-кратно	увеличение	чрез	растерен	електронен	микроскоп

Незащитени	бактерии2 

100	%

0	% Престой
в стомаха
(часове)

L R  L I F E TA K T  –  Ч Р Е В Е Н  Т РА К Т  И  Х РА Н О С М И Л А Н Е



MADE IN GERMANY

нАИМЕнОВАнИЕ 
Билков	чай	
СЪДЪРЖАнИЕ 
250	г	
(=̂ около	100	чаши)

Съставки:	Зелен	чай	(20	%),	листа	от	мате,	кора	от	
лапачо,	листа	от	коприва,	чай	ройбос,	лимонова	
трева,	сладък	корен.

цЕЛЕВА ГРУПА
За	хора,	които	искат	да	постигнат	
намаляване	на	теглото	с	диета	или	
просто	искат	да	се	хранят	осъзнато	
и	здравословно.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Билковият	чай	е	идеален	спътник	
по	време	на	диета,	тъй	като	
благодарение	на	приятния	му	вкус	
ви	е	лесно	през	деня	да	приемате	
необходимото	количество	течности.	
Чаят	съдържа	различни	билки,	листа	
от	мате	и	кора	от	лапачо.

нАЧИн нА ПРИГОТВянЕ
1–2	пълни	ч.л.	чай	се	заливат	в	
голяма	чаша	с	гореща	вода,	покрива	
се	и	се	оставя	да	се	запари	за	5–7	
минути,	след	което	се	прецежда.	
Пийте	по	3-4	чаши	чай	дневно.	

ПРИЛОЖЕнИЕ
–	Осигурява	снабдяване	с	течности,	
особено	по	време	на	диета

УКАЗАнИя
Немското	дружество	по	хранене	
препоръчва	да	се	приемат	
по	около	1,5	литра	вода	или	
неподсладен	чай	на	ден.	В	
зависимост	от	температурите	навън	
и	извършваната	дейност	и	преди	
всичко	по	време	на	диета	е	добре	да	
се	пият	повече	течности.

нАСОКИ ЗА ДОПЪЛнИТЕЛнИ 
ПРОДАЖБИ
Опитайте	и	продуктите	figu active: 
вкусни	супи,	шейкове	и	блокчета	с	
различни	вкусове.	За	силния	глад	
препоръчваме	Fiber	Boost	между	
храненията.	Много	сътрудници	и	
клиенти	поръчват	в	допълнение	на	
шейковете,	супите	и	блокчетата	figu 
active	също	и	Aloe	Vera	Гелове	за	
пиене,	Pro	Balance	и	Pro12.	Особено	
Pro	Balance	подкрепя	чудесно	
диетата,	защото	твърде	окисленото	
тяло	не	може	да	разгражда	мазнини.	

 
Аргументи за продажба 
•	Само	натурални	съставки
•	Беден	на	калории	източник	на	
течности

•	За	достатъчно	снабдяване	с	
течности	по	време	на	диета

ИнфОРМАцИя

Избрани съставки на Билковия 
чай:
Зелен	чай
Листа	от	мате
Кора	от	лапачо
Листа	от	коприва
Чай	ройбос
Лимонова	трева

i
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MADE IN GERMANY

нАИМЕнОВАнИЕ 
Fiber	Boost
СЪДЪРЖАнИЕ 
210	г	
(=̂ 30	порции)

цЕЛЕВА ГРУПА
Хора,	които	в	ежедневието	си	
консумират	малко	пълнозърнести	
продукти,	плодове	и	зеленчуци.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Брашно	от	рожков,	гума	гуар	и	
брашно	от	дяволски	език	–	тези	
3	висококачествени	съставки	
осигуряват	високото	съдържание	
на	фибри	във	Fiber	Boost.	Фибрите	
са	важен	компонент	от	ежедневното	
хранене.	Освен	това	продуктът	
съдържа	важен	микроелемент	
за	организма	–	хром,	който	е	
необходим	за	поддържането	на	
нормалните	нива	на	кръвната	захар.	
Fiber	Boost	е	изцяло	без	добавена	
захар	–	натуралната	сладост	на	

стевията	придава	на	продукта	
приятен	вкус.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕн ПРИЕМ
Приемайте	по	една	порция	
Fiber	Boost	веднъж	на	ден.	
Препоръчително	е	приемът	да	бъде	
между	две	основни	хранения.
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.	
Съхранявайте	в	плътно	затворена	
опаковка,	на	сухо	място	и	при	
стайна	температура.

нАЧИн нА ПРИГОТВянЕ
Разбъркайте	две	равни	мерителни	
лъжички	(една	мерителна	лъжичка	
=	приблизително	3,5	г)	с	200	мл	
нискомаслено	мляко	без	лактоза	(1,5	
%	масленост)	или	вода	и	продуктът	е	
готов	за	консумация.

УКАЗАнИЕ
Продуктът	не	трябва	да	се	
консумира	като	прах.	Съдържа	
естествена	захар.

ПРИЛОЖЕнИЕ
–	Допринася	за	нормален	
метаболизъм	на	
макрохранителните	вещества;	
белтъците,	въглехидратите	и	
мазнините	се	усвояват	по-добре	от	
организма1

–	Допринася	за	поддържане	на	
нивата	на	кръвната	захар,	а	това	
намалява	силния	глад1

1	Хромът	допринася	за	нормален	
метаболизъм	на	макрохранителните	
вещества	и	за	поддържане	на	
нормалните	нива	на	кръвната	захар.

нАСОКИ ЗА ДОПЪЛнИТЕЛнИ 
ПРОДАЖБИ
Figu	Active	
Pro	Balance
Vita	Active

Аргументи за продажба 
•	Високо	съдържание	на	фибри
•	Натурална	сладост	от	стевията
•	Високо	съдържание	на	хром

Съставки:	Смес	от	изпечено	брашно	от	рожков,	
гума	гуар	и	брашно	от	дяволски	език	(95	%),	
готварска	сол,	аромати,	подсладител	(стевиол	
гликозид),	антислепващ	агент	(силициев	диоксид),	
хром-(III)-хлорид.

*	%	от	препоръчителните	стойности	за	дневен	прием	(NRV)
**	7	g	+	200	ml	вода
**	7	g	+	200	ml	нискомаслено	мляко	без	лактоза	(1,5	%	масленост)

Хранителни	стойности за	100	g за
порция**

%	NRV* за
порция***

%	NRV*

Енергийна	стойност	(kJ/kcal) 1086	/	259 79	/	19 – 474	/	113 –

Мазнини <	0,5	g 0	g – 3,2	g –

от	които	наситени	мастни	киселини 0,2	g 0	g – 2,0	g –

Въглехидрати 34	g 2,4	g – 12	g –

от	които	захари 25	g 1,8	g – 1,8	g –

Влакнини 51	g 3,6	g – 3,6	g –

Белтъчини 4,2	g <	0,5	g – 7,3	g –

Сол 2,0	g 0,14	g – 0,40	g –

Хром 571	µg 40	µg 100	% 43	µg 108%

L R  L I F E TA K T  –  Ч Р Е В Е Н  Т РА К Т  И  Х РА Н О С М И Л А Н Е



ХОРМОНАЛЕН БАЛАНС

С	настъпването	на	критическата	възраст	(климактериум,	климакс)	за	всяка	жена	започва	значима	промяна.	
Хормоналният	баланс	и	тялото	се	променят	по	естествен	начин	и	на	преден	план	излизат	нови	здравни	
приоритети.

Естрогените,	женските	полови	хормони,	играят	ключова	роля	при	много	процеси	в	тялото.	Те	участват	не	само	
в	контролирането	на	месечния	цикъл	и	бременността,	но	също	и	в	обмяната	на	вещества	и	изграждането	на	
костите.	Често	влиянието	им	върху	костите	се	подценява.	Естрогените	потискат	действието	на	разрушаващите	
костната	тъкан	клетки,	повишават	кръвоснабдяването	на	костите	и	стимулират	усвояването	на	калций	–	
градивния	елемент	на	костите	и	зъбите.

През	критическата	възраст	тялото	на	жените	започва	да	синтезира	все	по-малко	естрогени.	Затова	приемът	на	
калций,	витамин	D	и	магнезий	в	този	период	е	много	важен	за	поддържане	на	нормалното	състояние	на	костите.	

Също	така	на	жените	в	тази	възраст	се	препоръчва	да	спортуват.	Спортът	
не	само	тренира	мускулите,	но	помага	и	за	здрави	кости.	Натоварването	
чрез	движение	стимулира	изграждането	на	костна	тъкан.



MADE IN GERMANY

нАИМЕнОВАнИЕ 
Woman	Phyto	Капсули
СЪДЪРЖАнИЕ 
90	капсули/	46,8	г
(=̂ 30	дни)

Съставки:	Калциев	карбонат,	обвивка	на	
капсулата	(хидроксипропилметилцелулоза),	
екстракт	от	червена	детелина	(16	%),	антислепващ	
агент	(магнезиеви	соли	на	годни	за	консумация	
мастни	киселини),	витамин	D.

Хранителни	стойности за	100	g за	дневна	доза 
(3	капсули)

%	NRV*

Калций 25,6	g 400	mg 50

Витамин	D3 321	µg 5,0	µg 100

Екстракт	от	червена	детелина 16	g 250	mg **

от	които	изофлавони	от	
червена	детелина

3,2	g 50	mg **

цЕЛЕВА ГРУПА
Разработен	специално	за	жените	в	
периода	на	менопаузата.	

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Woman	Phyto	е	подходяща	
ежедневна	хранителна	добавка	за	
жените	в	периода	на	менопаузата.

Калций	и	витамин	D	допринасят	
за	поддържане	на	нормалното	
състояние	на	костите,	което	е	
още	по-важно	с	напредване	на	
възрастта.	Без	лактоза,	глутен	и	
генномодифицирани	съставки.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕн ПРИЕМ
Приемайте	3	х	1	капсула	(изцяло	
растителна	обвивка	на	капсулите)	
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.	
Съхранявайте	на	сухо	и	хладно	
място. 

ПРИЛОЖЕнИЕ
–	За	нормален	енергиен	
метаболизъм1

–	Допринася	за	нормален	пренос	на	
сигналите	между	клетките2

1	Витамин	C	допринася	за	нормален	
енергиен	метаболизъм.
2	Калцият	допринася	за	нормален	
енергиен	метаболизъм	и	за	нормален	
пренос	на	сигналите	между	клетките.

ИнфОРМАцИя ЗА СЪСТАВКИТЕ
Съдържащите	се	в	Woman	Phyto	
калций	и	витамин	D	са	необходими	
за	поддържане	на	нормалното	
състояние	на	костите.

нАСОКИ ЗА ДОПЪЛнИТЕЛнИ 
ПРОДАЖБИ
Pro	Balance
Vita	Active

Аргументи за продажба 
•	За	жените	в	периода	на	
менопаузата

•	Може	да	помогне	за	запазване	
на	доброто	състояние	на	
костите

•	С	екстракт	от	червена	
детелина

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

L R  L I F E TA K T  –  ХО РМ О Н А Л Е Н  Б А Л А Н С



Мускули
•   Около	600	мускула	

поддържат	тялото	и	заедно	
с	костите	и	сухожилията	му	
дават	опора.

•   Мускулите	участват	във	всяко	
движение	на	тялото.

Сухожилия
•   Сухожилията	изграждат	

връзките	между	мускулите	и	
костите.	

•   Те	се	състоят	от	
съединителна	тъкан,	
изградена	от	колаген,	което	
ги	прави	устойчиви,	но	не	
много	разтегливи.

Комбинацията за повече свобода на движението: физическа активност и хранителни вещества

Изследванията	показват,	че	редовната	физическа	активност	–	в	ежедневието	и	при	спорт	–	не	само	подобрява	
физическата	ни	форма,	но	и	благосъстоянието	ни.	Движението	е	особено	важно	за	ставите,	тъй	като	по	този	начин	
хранителните	вещества	се	втриват	в	ставния	хрущял.	В	противен	случай	хрущялната	тъкан	дегенерира.

Освен	редовната	физическа	активност,	достатъчното	снабдяване	с	хранителни	вещества	за	двигателния	апарат	
също	е	много	важно.	Вещества	като	витамин	С	и	D,	както	и	манган	са	необходими	за	ставите	и	костите.	Витамин	С	
допринася	за	изграждането	на	колаген	за	нормална	функция	на	хрущялите,	витамин	D	и	манганът	допринасят	за	
поддържане	на	нормалното	състояние	на	костите.

Кости
• 		Костите	изграждат	

конструкцията	на	двигателния	
апарат.

• 		Важни	хранителни	вещества	за	
костите	са	например	витамин	D,	
калций	и	манган.

• 		Немското	дружество	по	хранене	
препоръчва	да	внимаваме	
изключително	за	достатъчен	
прием	на	витамин	D. 

Ставен хрущял
• 		Хрущялната	тъкан	има	ключова	

роля	за	функцията	на	ставите.

• 		Тя	е	съставена	от	мрежа	от	
хрущялни	клетки	и	еластични	
колагенови	влакна.

• 		Извлича	хранителните	
вещества,	от	които	се	нуждае,	
от	синовиалната	(ставната)	
течност.

Синовиална течност
•   Синовиалната	(ставната)	

течност	обгръща	хрущяла.

•   Важни	вещества	като	
витамини	C	и	E,	глюкозамин	и	
хондроитин	могат	да	помогнат	
на	ставната	течност	за	
снабдяването	на	хрущялите	с	
хранителни	вещества.

КОСТИ, СТАВИ И МУСКУЛИ



MADE IN GERMANY

нАИМЕнОВАнИЕ 
Active	Freedom	Капсули
СЪДЪРЖАнИЕ 
60	капсули/	37,2	г	
(=̂ 30	дни)

Съставки:	Глюкозамин	сулфат	(от	ракообразни)	
(54	%),	желатин,	хондроитин	сулфат	(8,1	%),	
витамин	E,	манганов	глюконат,	антислепващи	агент	
(магнезиеви	соли	на	годни	за	консумация	мастни	
киселини),	витамин	D.

цЕЛЕВА ГРУПА
Подходящ	за	хора	с	проблеми	със	
съединителната,	хрущялната	и/или	
костната	тъкан.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Капсулите	Active	Freedom	
допринасят	за	по-голяма	свобода	
на	движението.	Продуктът	може	
да	подпомогне	съединителната,	
хрущялната	и	костната	тъкан	и	
тяхната	еластичност.	Освен	това	
съдържа	допълнителни	вещества	
като	витамин	E	и	D	и	не	съдържа	
лактоза	и	глутен.	

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕн ПРИЕМ
Приемайте	2	x	1	капсула	дневно.	
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
–	 Допринася	за	поддържане	на	

нормалното	състояние	на	костите	
и	мускулите1

–	 Допринася	за	нормален	енергиен	
метаболизъм2

–	 Допринася	за	нормално	
изграждане	на	съединителната	
тъкан3

1	Витамин	D	допринася	за	
поддържане	на	нормалното	
състояние	на	костите,	мускулите	и	
зъбите.

2	Манганът	допринася	за	нормален	
енергиен	метаболизъм	и	за	
нормално	изграждане	на	
съединителната	тъкан.

нАСОКИ ЗА ДОПЪЛнИТЕЛнИ 
ПРОДАЖБИ
Aloe	Vera	Гел	за	пиене	Active	 
Freedom	
LR	ALOE	VIA	Aloe	Vera	
Мултифункционален	MSM	гел	за	
тяло

ЕКСПЕРТЕн СЪВЕТ
Капсулите	Active	Freedom	са	
перфектното	допълнение	към	Aloe	
Vera	Гела	за	пиене	Active	Freedom.
Оптимално	допълнение	към	
продуктите	Freedom	на	LR	е	LR	ALOE	
VIA	Aloe	Vera	Мултифункционалният	
MSM	гел	за	тяло.	Екстрактът	от	
върбова	кора	и	листата	от	мечо	
грозде	се	грижат	за	това,	след	
натоварване	да	се	чувствате	бързо	
отново	добре.

Аргументи за продажба 
•	Може	да	подпомогне	
съединителната,	хрущялната	
и	костната	тъкан

•	Може	да	допринесе	за	 
по-голяма	подвижност

•	С	витамин	D,	E	и	манган

Хранителни	вещества за	100	g за	дневна	доза
(2	капсули)

%	NRV**

Витамин	E	(α-TE) 806	mg 10	mg 83

Витамин	D 202	µg 2,5	µg 50

Манган 81	mg 1,0	mg 50

Глюкозамин	сулфат 54	g 675	mg ***

Хондроитин	сулфат 8,1	g 100	mg ***

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

L R  L I F E TA K T  –  КО С Т И ,  С ТА В И  И  М У С К УЛ И



нАИМЕнОВАнИЕ 
Protein	Power	
Напитка	на	прах	Ванилия
СЪДЪРЖАнИЕ 
375	г
(=̂ 30	порции)

цЕЛЕВА ГРУПА
Protein	Power	служи	за	защита	на	
мускулатурата	или	като	добавка	за	
подкрепа	на	мускулите	при	спорт.	
Препоръчва	се	като	хранителна	
добавка	за	по-възрастни	хора,	
които	имат	по-висока	потребност	
от	белтъчини	поради	по-лошото	
им	усвояване	с	напредване	на	
възрастта.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ценни	протеини	и	други	хранителни	
вещества	защитават	мускулатурата	
от	разграждане.	Това	подпомага	
отслабването,	тъй	като	чрез	
изграждането	на	мускулите	се	
увеличава	горенето	на	мазнини.
Благодарение	на	магнезия	и	
витамин	B6	Protein	Power	има	
ценен	принос	за	усвояването	на	
протеините.	Уникалната	комбинация	
от	5	компонента	осигурява	полезно	
съчетание	на	протеини.

нАЧИн нА ПРИГОТВянЕ
Разбъркайте	една	равна	мерителна	
лъжичка	(12,5	g	прах)	дневно	
със	125	ml	нискомаслено	мляко	
(1,5	%	масленост)	или	със	100	
ml	вода.	Препоръчително	е	да	
приготвяте	напитката	с	мляко	и	
да	я	консумирате	вечер.	Също	
така	препоръчваме	приготвяне	в	
шейкър.	

Може	да	съдържа	следи	от	глутен	
и	лупина.	Разклатете	кутията	преди	
употреба.	Обемът	на	съдържанието	
е	технически	обусловен.	
Съхранявайте	на	сухо	и	хладно	
място.	След	отваряне	използвайте	
възможно	най-скоро.	Хранете	се	
разнообразно	и	балансирано	и	
водете	здравословен	начин	на	
живот.

ПРИЛОЖЕнИЕ
–	Допринася	за	увеличаване	и	
поддържане	на	мускулната	маса1

–	Грижи	се	за	нормален	енергиен	
метаболизъм	и	метаболизъм	на	
белтъците2	и	гликогена

–	Допринася	за	поддържане	на	
нормалното	състояние	на	костите1

1 Протеините	допринасят	за	
поддържането	и	увеличаването	на	
мускулната	маса	и	допринасят	за	
поддържане	на	нормалното	състояние	
на	костите.
2	Витамин	B6	допринася	за	нормален	
метаболизъм	на	белтъците	и	гликогена	и	
регулира	хормоналната	дейност.

нАСОКИ ЗА ДОПЪЛнИТЕЛнИ 
ПРОДАЖБИ
Aloe	Vera	Гел	за	пиене	Active	 
Freedom
Active	Freedom	Капсули

 
Аргументи за продажба 
•	Комбинация	от	5	протеинови	
компонента

•	Поддържа	мускулната	маса
•	С	80	%	протеини

ИнфОРМАцИя

ПРОТЕИНИ
Протеините	се	състоят	от	
20	градивни	елемента	–	
т.нар.	аминокиселини.	Те	са	
компонентите	на	всички	живи	
организми	и	имат	редица	
важни	функции	в	човешкото	
тяло.	Освен	всичко	друго	
протеините	допринасят	за	
изграждане	на	мускулната	маса,	
както	и	за	поддържането	на	
мускулатурата	и	за	нормалното	
състояние	на	костите.	Като	
едни	от	трите	основни	(макро)	
хранителни	вещества	–	заедно	
с	въглехидратите	и	мазнините	–	
протеините	играят	важна	роля	
като	доставчици	на	енергия.	

i

Protein	Power	е	включен	в	
kolner Liste® (Кьолнски 
списък),	в	който	се	
публикуват	продукти	с
минимален	допинг	риск.

L R  L I F E TA K T  –  КО С Т И ,  С ТА В И  И  М У С К УЛ И



MADE IN GERMANY

нАИМЕнОВАнИЕ 
Protein	Power	
Напитка	на	прах	Ванилия
СЪДЪРЖАнИЕ 
375	г
(=̂ 30	порции)

Съставки:	95	%	протеин	на	прах	(соев	протеин,	
суроватъчен	протеин,	калциев	казеинат,	млечен	
протеин,	яйчен	белтък),	магнезиев	карбонат,	
аромат,	антислепващ	агент	(силициев	диоксид),	
подсладител	(сукралоза),	витамин	В6,	оцветител	
(бета-каротин).

Хранителни	стойности за	100	g	прах	
/	%*

за	порция**/
%*

за	порция***/	
%*

Енергийна	стойност	(kJ/kcal) 1555	kJ	
(367	kcal)

437	kJ	
(104	kcal)

193	kJ
(46	kcal)	

Мазнини 3,3	g 2,4	g <	0,5	g

от	които	наситени	мастни	киселини 2,1	g	 1,4	g 0,3	g

Въглехидрати 4,3	g 6,5	g 0,5	g

от	които	захари 2,5	g 6,3	g 0,3	g

Белтъчини 80	g 14	g 10	g

Сол 1,5	g 0,34	g 0,19	g

Витамин	В6 3,0	mg	/	214	 0,4	mg	/	29 0,4	mg	/	29

Магнезий 700	mg	/	187 103	mg	/	27 88,0	mg	/	23

*	от	препоръчителните	стойности	за	дневен	прием	(NRV)
**	12,5	g	прах	+	125	ml	нискомаслено	мляко	(1,5	%	масленост)	100	ml	вода
***12,5	g	прах	+	100	ml	вода

L R  L I F E TA K T  –  КО С Т И ,  С ТА В И  И  М У С К УЛ И



Пролет,	лято,	есен,	зима	–	сезоните	са	различни	и	през	всеки	от	тях	организмът	ни	е	подложен	на	различни	изпитания.	
Добрата	грижа	за	тялото	и	ежедневното	снабдяване	с	нужните	хранителни	вещества	е	базовата	предпоставка	за	
благосъстоянието	ни,	но	когато	имунната	система	е	малко	„поразклатена“,	подкрепата	с	допълнителни	хранителни	
вещества	може	да	възстанови	баланса	на	организма.	

LR	LIFETAKT	предлага	надеждна	цялостна	защита	и	подсилване	за	имунната	система	–	през	всеки	сезон.	Така	всеки	
сезон	може	да	ви	е	любим.

ПОДСИЛВАЩИ ДОБАВКИ

Cistus Incanus,
известен	и	като	памуклийка,	е	храст,	който	вирее	върху	богатите	на	
магнезий	почви	в	Южна	Европа.

Той	е	най-богатото	на	полифеноли	растение	в	Европа.	По	
съдържание	на	полифеноли	изпреварва	дори	червеното	вино	или	
зеления	чай.

КАКВО Е… ?i

Освен	балансираното	снабдяване	с	хранителни	вещества,	намаляването	на	нивата	на	стреса	и	достатъчният	
сън	също	са	важни	елементи	за	добре	функционираща	имунна	система.	

Малките	почивки	за	забавяне	на	темпото	могат	да	направят	чудеса.	Продължителна	разходка	на	свеж	въздух	
или	кратка	тренировка	вкъщи	също	могат	да	помогнат	за	подсилване	на	имунната	система.

СЪВЕТ



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)..
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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.	

нАСОКИ ЗА ДОПЪЛнИТЕЛнИ 
ПРОДАЖБИ
Cistus	Incanus	Чай
Cistus	Incanus	Спрей

Аргументи за продажба 
•	Допринася	за	нормалната	
функция	на	имунната	
система

•	С	витамин	С	и	цинк
•	Натурален	продукт	на	
растителна	основа

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).*		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 **

нАИМЕнОВАнИЕ 
Cistus	Incanus	Капсули
СЪДЪРЖАнИЕ 
60	капсули	/	33,5	г
(=̂ 30	дни)
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нАИМЕнОВАнИЕ 
Cistus	Incanus	Чай
СЪДЪРЖАнИЕ 
250	г

цЕЛЕВА ГРУПА
Подходящ	за	всяка	възрастова	група	
и	също	и	за	деца.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Чаят	Cistus	Incanus	се	състои	100	% 
от	натурални	съставки	и	е	без	
добавени	аромати:	95	%	листа	от	
Cistus	Incanus	и	5	%	освежаващи	
листа	от	мента.	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.	Чаят	Cistus	
Incanus	съдържа	изцяло	растителни	
съставки.

нАЧИн нА УПОТРЕБА
Залейте	1	пълна	чаена	лъжичка	от	
чая	с	кипяща	вода	(около	200	мл)	
в	чаша.	Покрийте	за	8-10	минути	и	
прецедете.

ПРИЛОЖЕнИЕ
–	За	благотворна	топлина	отвътре

нАСОКИ ЗА ДОПЪЛнИТЕЛнИ 
ПРОДАЖБИ
Cistus	Incanus	Капсули
Cistus	Incanus	Спрей
Colostrum	Liquid
Colostrum	Капсули	

Съставки:	95	%	листа	от	Cistus	Incanus	
(памуклийка),	5	%	листа	от	мента

Аргументи за продажба 
•	95	%	листа	от	Cistus	Incanus
•	5	%	освежаващи	листа	от	
мента

•	100	%	натурални	съставки,	
без	добавени	аромати

ИнфОРМАцИя

Cistus Incanus – 
силата на памуклийката
Cistus	Incanus	(памуклийка)	е	
малък	ароматен	храст,	който	
расте	предимно	в	богатите	на	
магнезий	почви	в	Южна	Европа.

Историята	на	растението	датира	
още	от	IV	век	пр.	Хр.	Тогава	
смолата	от	памуклийката	била	
истински	търговски	хит.	В	
Близкия	изток,	Северна	Африка	и	
Eвропейското	Средиземноморие	
растението	е	било	много	
популярно	като	благотворен	
чай.	Знанията	за	свойствата	на		
отварата	се	предавали	чак	до	
късното	Средновековие.	

След	това	Cistus	Incanus	потъва	
в	забрава	и	едва	през	1999	г.	
отново	нашумява	в	цяла	Европа.	
Престижна	експертна	комисия	го	
избира	за	растение	на	годината	
за	Европа.

Днес	всички	отново	говорят	
за	силата	на	това	уникално	
растение!

i
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нАИМЕнОВАнИЕ 
Colostrum	Liquid
СЪДЪРЖАнИЕ 
125	мл
(=̂ 15	дни)

Хранителни	стойности за	100	ml за	порция	(8	ml)

Енергийна	стойност	(kJ/kcal) 131	/	31 11	/	3

Мазнини <	0,5	g <	0,5	g

от	които	наситени	мастни	киселини 0	g 0	g

Въглехидрати 2,6	g <	0,5	g

от	които	захари 2,6	g <	0,5	g

Белтъчини 4,0	g <	0,5	g

Сол 0,18	g <	0,01	g

цЕЛЕВА ГРУПА
Подходящ	за	всяка	възраст.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Colostrum	Liquid	съдържа	100	%	
течна	коластра	и	е	чист	натурален	
продукт	с	най-доброто	от	първото	
мляко	на	крави	от	Европа.	
Представлява	ценна	коластра,	
обезмаслена,	с	отстранен	казеин	
и	непастьоризирана,	Използвана	
е	само	излишната	коластра	от	
първите	часове.	Чувствителните	
съставки	се	запазват	чрез	щадящ	
метод	на	студено	производство.	Без	
добавени	оцветители.	Гарантирано	
без	антибиотични	остатъци	и	 
анаболно-андрогенни	стероиди.		

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕн ПРИЕМ
Приемайте	един	път	дневно	една	
пълна	до	маркировката	капачка	(=	
8	ml)	чиста	или	със	студен	плодов	
сок.	Не	смесвайте	с	горещи	напитки.	
Съхранявайте	на	хладно	и	тъмно.	
След	първоначалното	отваряне	
съхранявайте	в	хладилник	и	
консумирайте	в	рамките	на	16	дни.	
При	помътняване	разклатете	преди	
консумация.	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	при
	 директна	консумация

СЕРТИфИКАТИ
SgS	INSTITuT	 
FRESENIuS	 
Quality	Seal	

нАСОКИ ЗА ДОПЪЛнИТЕЛнИ 
ПРОДАЖБИ
Colostrum	Капсули	

ДРУГИ УКАЗАнИ
Colostrum	от	LR	е	щадящо	обработен	
натурален	продукт.	Като	при	всяка	
друга	суровина	и	тук	може	да	се	
наблюдават	известни	разлики	
във	вида.	Затоваможе	вкусът	
или	консистенцията	на	продукта	
да	се	различават.	Това	обаче	не	
се	отразява	върху	качеството	и	
съдържанието	на	ценните	съставки.

Съставки:	говежда	коластра	(първо	мляко)	с
отстранени	мазнини	и	казеин.

Аргументи за продажба 
•	Чист	натурален	продукт,	
обезмаслен	и	с	отстранен	
казеин

•	Само	от	крави	от	Европа
•	Метод	на	студено	
производство	с	регистрация	
за	патент	

ИнфОРМАцИя

Коластра – най-доброто от 
природата
„Коластрата	е	първото	мляко	
на	кравата	и	е	особено	ценна	за	
теленцата.	Тя	се	образува	само	
непосредствено	след	раждането	
и	снабдява	новороденото	с	
всичко,	от	което	се	нуждае.	За	
продуктите	Colostrum	на	LR,	
разбира	се,	използваме	само	
излишната	коластра	от	първите	
часове	–	на	теленцето	не	му	
липсва	нищо.“

i
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цЕЛЕВА ГРУПА
За	жени	и	мъже	на	всяка	възраст.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Чист	съдържащ	коластра	натурален	
продукт	с	най-доброто	от	първото	
мляко	от	крави	от	Европа.	Капсулите	
доставят	800	mg	ценна,	обезмаслена	
говежда	коластра	на	прах	за	дневна	
доза	и	са	практични	за	изпът.	Без	
добавени	консерванти!	

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕн ПРИЕМ
Приемайте	по	една	капсула	сутрин	
и	вечер	с	малко	вода.	Не	смесвайте	
с	горещи	напитки.	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	при
	 продължителна	употреба

СЕРТИфИКАТИ
SgS	INSTITuT	FRESENIuS	Quality	Seal	

Аргументи за продажба 
•	800	mg	e	обезмаслена	
говежда	коластра	на	прах	за	
дневна	доза

•	Натурален	продукт,	щадящо	
обработен

•	Първото	мляко	от	крави	от	
Европа

нАИМЕнОВАнИЕ 
Colostrum	Капсули
СЪДЪРЖАнИЕ 
60	капсули	/	30,9	г
(=̂ 30	дни)

Хранителни	стойности за	100	g за	порция
(2	капсули)

Енергийна	стойност	(kJ/kcal) 1419	/	335 14	/	3	

Мазнини 3,9	g <	0,5	g

от	които	наситени	мастни	киселини 2,5	g <	0,1	g

Въглехидрати 14	g <	0,5	g

от	които	захари 14	g <	0,5	g

Белтъчини 61	g 0,6	g

Сол 1,2	g <	0,01	g

нАСОКИ ЗА ДОПЪЛнИТЕЛнИ 
ПРОДАЖБИ
Colostrum	Liquid

Съставки: 77	%	говежда	коластра	на	прах	
(говеждо	първо	мляко	на	прах,	обезмаслено),	
желатин,	антислепващ	агент	(магнезиеви	соли	на	
годни	за	консумация	мастни	киселини).
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Жените	 искат	 да	 запазят	 младежката	 си	 красота,	 мъжете	 искат	 да	 останат	 мъжествени,	 дори	 и	 с	 напредване	
на	 възрастта.	 И	 двете	 не	 са	 въпрос	 само	 на	 външна	 грижа.	 Също	 толкова	 важно	 е	 оптималното	 снабдяване	 на	
организма	с	необходимите	хранителни	вещества.

Освен	 еднообразното	 хранене	 има	 и	 много	 други	 фактори,	 които	 влияят	 негативно	 на	 външния	 ни	 вид:	 стрес,	
алкохол,	 тютюнопушене,	 uV	 лъчите,	 замърсяването	 на	 въздуха.	 С	 възрастта	 е	 все	 по-трудно	 за	 организма	 да	
обработва	и	усвоява	от	храната	витамини,	минерали	и	микроелементи.	В	тялото	се	натрупват	и	нежелани	отпадни	
вещества,	които	също	имат	неблагоприятно	въздействие.

КРАСОТА ОТВЪТРЕ

Мъжете искат ...

–	 Винаги	да	са	активни	и	пълни	 
с	енергия

–	 Здрава	кожа	без	бръчки
–	 Мускулесто	тяло
–	 Здрава,	гъста	коса
–	 Силна	потентност

Жените искат...

–	 Младежки	външен	вид	 
с	по-малко	бръчки

–	 Чиста,	здрава	кожа	без	
раздразнения

–	 Стегнато	тяло	с	по-малко	
целулит

–	 Силна,	блестяща	коса
–	 Здрави,	твърди	нокти



цЕЛЕВА ГРУПА
Жени	на	всяка	възраст:	млади	
жени,	които	искат	да	намалят	някои	
настоящи	несъвършенства	и	да	
вземат	превантивни	мерки	срещу	
ефектите	на	стареенето,	но	също	
и	жени,	които	се	изправят	пред	
първите	видимиследи	на	процеса	на	
стареене.	Всяка	жена,	която	държи	
на	естественияи	здравословен	
външен	вид.	Жени,	които	искат	
да	изпълнят	най-големите	си	
желания	за	красота	и	активно	да	
противодействат	на	стареенето.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Революционният	LR	LIFETAKT	5in1	
Beauty	Elixir	се	грижи	за	младежка	
красота	отвътре	само	с	една	доза	
дневно1-5.	Уникалният	и	иновативен	
двоен	комплекс	съчетава	
най-важните	съставки	за	красотата	
от	науката	и	природата.

Активният комплекс	активира	
процесите,	свързани	с	красотата,	
и	се	бори	срещу	признаците	на	
стареене1-5.	Той	комбинира	най-
известните	и	най-важни	съставки	за	
красота	във	висока	концентрация:	
2,5	g	колагенови	пептиди,	50	
mg	хиалуронова	киселина,	мед,	
цинк	и	9	висококонцентрирани	
витамина.	Действието	им	се	допълва	
от	превантивния комплекс, 
който	защитава	отвътре	навън	от	
въздействията	на	околната	среда	
и	предотвратява	признаците	на	
стареене.	Той	комбинира	най-
важните	съставки	със	силата	на	
природата.	Така	двойният	комплекс	
по	изключителен	начин	изпълнява	
петте	най-големи	желания	за	
красота.	Ежедневната	доза	
„красота“	е	не	само	ефективна,	но	и	
здравословна.	Продуктът	е	изцяло	
без	подсладители.	Сладкият	и	свеж	
плодов	вкус	идва	от	сиропа	от	агаве	
и	соковете	от	концентрати.	Освен	
това	продуктът	не	съдържа	лактоза,	
глутен	и	изкуствени	оцветители.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕн ПРИЕМ
По	една	ампула	за	пиене	дневно.	
Разклатете	преди	употреба.	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.	
Съдържа	кофеин.	Не	се	препоръчва	
за	деца	или	бременни	жени	(0,8	mg	
кофеин	на	25	ml).
Инструкции	за	съхранения:	Дръжте	
далеч	от	пряка	слънчева	светлина.	
Да	се	съхранява	на	сухо	място	
и	при	стайна	температура.Не	е	
необходимо	охлаждане!

нАСОКИ ЗА ДОПЪЛнИТЕЛнИ 
ПРОДАЖБИ
За	да	се	подпомогне	ефектът	на	
5in1	Beauty	Elixir	и	да	се	постигнат	
оптимални	резултати,	се	препоръчва	
еликсирът	да	се	комбинира	с	
ефективна	външна	грижа.	Съчетахме	
продукти	от	асортимента	на	LR	за	
красота	отвън,	които	съответстват	
на	петте	желания	за	красота.	
LR	ZEITgARD	1	и	LR	ZEITgARD	2	
се	грижат	за	чиста	и	млада	кожа.	
Продукти	от	серията	LR	ALOE	VIA	
помагат	за	добре	оформен	силует,	
а	системата	за	грижа	за	косата	
подсилва	косата.	Продукти	от	
серията	LR	COLOuRS	укрепват	и	
възстановяват	ноктите.

нАИМЕнОВАнИЕ 
LR LIFETAKT
5in1	Beauty	Elixir
СЪДЪРЖАнИЕ 
30	ампули	за	пиене	
по	25	мл	всяка

Аргументи за продажба 
•	За	младежки	вид	отвътре	
само	с	една	ампула	на	ден.

•	Иновативният	двоен	
комплекс	изпълнява	по	
уникален	начин	5-те	желания	
за	красота:	младежки	вид,	
чиста	кожа,	стегнато	тяло,	
силна	коса	и	здрави	нокти1-5

•	Научно	доказано	
дълбокопроникващо	
действие

•	20%	гел	Алое	Вера	
•	Без	подсладители,	
изкуствени	оцветители,	
лактоза	и	глутен

•	Made	in	germany

1	 Биотин,	цинк,	витамин	A,	рибофлавин	и	ниацин	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	 Витамин	E	допринася	за	защита	на	клетките	от	оксидативен	стрес.	Тиаминът	допринася	за	нормален	енергиен	метаболизъм.	Витамин	B6	и	B12	

допринасят	за	намаляване	на	умората	и	отпадналостта.
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Слаба съединителна тъкан на жена

Хиалуронова	киселина

Продукти за грижа

5in1 Beauty elixir

Еластични	влакна

Колаген

Силна съединителна тъкан на жена

Епидермис

Дерма

Хиподерма

Мускули

нАИМЕнОВАнИЕ 
LR LIFETAKT
5in1	Beauty	Elixir
СЪДЪРЖАнИЕ 
30	ампули	за	пиене	
по	25	мл	всяка

КОЖАТА
С	близо	два	милиарда	клетки	това	
е	най-големият	орган	в	човешкото	
тяло.	Тя	определя	контура	на	тялото,	
защитава	вътрешните	органи,	
предпазва	от	загуба	на	топлина,	не	
позволява	навлизането	на	вредни	
вещества	от	околната	среда	и	
филтрира	uV	лъчите	например.	
Кожата	изпълнява	редица	
жизненоважни	функции.	Но	също	
така	тя	издава	какво	се	случва	вътре	
в	телата	ни.	Ако	сме	уплашени,	
пребледнява,	ако	сме	ядосани,	
почервенява.	Настръхва,	когато	
преживяваме	нещо	вълнуващо,	и	се	
поти,	когато	сме	уплашени.

Кожата	може	да	разкрие	и	възрастта	
ни.	Това	отчасти	се	дължи	на	
различния	начин,	по	който	е	
устроена	съединителната	тъкан	при	
мъжете	и	жените.	И	при	двата	пола	
съединителната	тъкан	със	своите	
придаващи	форма	колагенови	
влакна	изгражда	основната	
структура.	Докато	при	мъжете	тези	
влакна	имат	подобна	на	мрежа	
структура	и	затова	осигуряват	
по-голяма	стабилност,	при	жените	
те	са	разположени	паралелно	
и	осигуряват	гъвкавост.	Това	е	
предимство	през	бременността,	
защото	съединителната	тъкан	е	
по-еластична,	но	за	сметка	на	това	

кожата	на	жените	да	изисква	повече	
грижа.
Така	че	има	много	причини	
да	се	грижим	добре	за	кожата	
си.	5in1	Beauty	Elixir	действа	
ефективно,	защото	прониква	
в	дълбоките	слоеве	на	кожата,	
укрепва	колагеновите	нишки,	
изгражда	хиалуронова	киселина	и	
възстановява	еластичните	влакна.	
В	комбинация	с	продукти	за	грижа	
за	външните	слоеве	на	кожата	
получавате	перфектната	ежедневна	
грижа	от	главата	до	петите.	
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1. МЛАДЕЖКИ ВИД С ПО-МАЛКО БРЪЧКИ
•	 Намаляване на бръчките	благодарение	на	витамин	C1	и	колагенови	пептиди6	с
	 дълбокопроникващо	действие	
•	 15	%	повече еластичност на кожата благодарение	на	ефективни	колагенови	

пептиди7 
•	 Гел	Алое	Вера,	екстракти	от	червен	портокал,	златен	корен	и	зелен	чай	защитават 

от основните причини за стареене на кожата	като	например	uV	лъчите

2. ЧИСТ, ЗДРАВ ВИД нА КОЖАТА БЕЗ РАЗДРАЗнЕнИя
• Защита от външните влияния на околната среда благодарение	на	екстракт	от	

синя	боровинка	и	витамин	E5 

• Подобрена функция и пигментация на кожата благодарение	на	
висококонцентрирани	витамини	A,	E,	тиамин,	рибофлавин,	ниацин,	витамин	B6,	
биотин,	витамин	B12,	витамин	C	и	цинк	като	есенциален	микроелемент1

3. ПО-СТЕГнАТО ТяЛО С ПО-МАЛКО цЕЛУЛИТ
•	 Колагенови	пептиди	повишават	плътността	на	кожата	и	доказано	намаляват 

целулита8 
•	 Медта2	и	гелът	от	Алое	Вера	укрепват	съединителната	тъкан

4. СИЛнА, БЛЕСТяЩА КОСА
•	 Биотинът	укрепва	косата	и	я	изгражда	отвътре3

•	 Медта	осигурява	нормална	пигментация	на	косата	и	й	придава	здрав блясък3

5. ЗДРАВИ, ТВЪРДИ нОКТИ
•	 Колагенови	пептиди	доказано	ускоряват	растежа	на	ноктите.	Уврежданията	на	

ноктите	намаляват	с	до	42%9 
•	 Цинкът	укрепва	ноктите4

1.
намаляване на бръчките

2.
Защита на кожата

4.
Укрепване на косата

нАИМЕнОВАнИЕ 
LR LIFETAKT
5in1	Beauty	Elixir
СЪДЪРЖАнИЕ 
30	ампули	за	пиене	 
по	25	мл	всяка

5	 Витамин	E	допринася	за	защита	на	клетките	от	оксидативен	стрес.	Тиаминът	допринася	за	нормален	енергиен	метаболизъм.	Витамин	B6	и	B12	
допринасят	за	намаляване	на	умората	и	отпадналостта.	

6	 Proksch	et	al.,	2014,	Skin	Pharmacol	Physiol;	27:113-119.	Значително	намаляване	на	бръчките	и	повишена	концентрация	на	колагена	в	кожата	след	
4-седмично	приложение.	Резултатите	са	измерени	при	100	жени	на	възраст	между	45	и	65	г.

7	 Proksch	et	al.,	2014,	Skin	Pharmacol	Physiol;	27:47-55.	15%	повече	еластичност	на	кожата	след	4-седмично	приложение.	Резултатите	са	измерени	при	
69	жени	на	възраст	между	35	и	55	г.

8	 Schunck	et	al.,	2015,	Journal	of	Medicinal	Food;	18	(12)	1340-1348.	Значително	намаляване	на	целулита	след	3	месеца	и	значително	повишаване	на	
плътността	на	кожата	след	6-месечно	приложение.	Резултатите	са	измерени	при	105	жени	на	възраст	между	25	и	50	г.

9	 Hexsel	et	al.,	2017,	Journal	of	Cosmetic	Dermatology;	1-7.	Значително	намаляване	на	уврежданията	на	ноктите	след	2-месечно	приложение	и	
увеличаване	на	растежа	на	ноктите	след	3-месечно	приложение.	Резултатите	са	измерени	при	25	жени	на	възраст	между	18	и	50	г.
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нАИМЕнОВАнИЕ 
LR LIFETAKT
5in1	Beauty	Elixir
СЪДЪРЖАнИЕ 
30	ампули	за	пиене	 
по	25	мл	всяка

СТРУВА СИ ДА ЗнАЕТЕ

КОЛАГЕнОВИ ПЕПТИДИ
Колагенът	е	най-важният	
структурен	протеин	на	кожата	
и	един	от	най-често	срещаните	
протеини	в	човешкото	тяло.	Той	
има	ключова	роля	за	хидратацията	
и	еластичността	на	кожата.	
Колагеновите	влакна	образуват	
нещо	като	триизмерна	мрежа	в	
дермата	и	осигуряват	структура,	
устойчивост	и	способност	на	кожата	
да	задържа	добре	влага.	С	възрастта	
и	поради	влиянията	на	околната	
среда	производството	на	колаген	
в	кожата	се	забавя	и	това	води	
до	видими	последици.	Появяват	
се	бръчки,	кожата	не	е	толкова	
стегната	–	липсват	й	еластичност	
и	жизненост.	Тук	ни	помагат	
колагеновите	пептиди:	те	са	части	от	
протеина	колаген	и	поради	малкия	
си	размер	бързо	се	усвояват	от	
организма.	През	кръвообращението	
те	достигат	до	фибробластите,	
които	отговарят	за	производството	
на	колаген	в	дълбоките	слоеве	на	
кожата.	Снабдяването	с	колаген	
стимулира	производството	на	
колаген	вътре	в	организма.

ХИАЛУРОнОВА КИСЕЛИнА
Хиалуроновата	киселина	е	
легендарна	активна	съставка	и	
със	своите	свойства	се	грижи	за	
младежки	и	сияен	вид	на	кожата.	Тя	
може	да	се	свързва	с	водата	до	6000	
пъти	по	собственото	си	тегло.	Това	
означава	способност	за	съхранение	
на	до	шест	литра	вода	за	грам	
киселина.	Ето	защо	е	перфектно	
решение	за	борба	с	класическите	
признаци	на	стареене	–	бръчките!	
Въпреки	че	хиалуроновата	киселина	
се	среща	във	всяко	човешко	тяло,	
производството	й	намалява	след	
25-годишна	възраст.	Ето	защо	често	
първите	признаци	за	стареене	на	
кожата	са	видими	след	30-годишна	
възраст.	Кожата	става	по-суха,	по-	
тънка	и	губи	еластичност.	

МЕД
Медта	е	жизненоважен	
микроелемент	за	организма	и	
изпълнява	редица	функции.	Но	
тъй	като	организмът	не	може	
да	я	произвежда	сам,	трябва	да	
се	приема	чрез	храната.	Медта	
допринася	за	поддържане	на	
нормалната	пигментация	на	кожата	
и	за	поддържане	на	нормалното	
състояние	на	съединителната	тъкан.

цИнК
Цинкът	е	минерал,	който	също	е	
жизненоважен	микроелемент.	Той	
също	трябва	да	се	приема	чрез	
храната,	тъй	като	организмът	не	
може	да	го	произвежда	сам.	Цинкът	
е	едно	от	най-важните	вещества	за	
здрава	кожа	и	има	основна	роля	за	
растежа	на	ноктите.

ВИТАМИнИ
Витамините	са	важни	за	красива	
и	здрава	кожа.	Балансираното	
снабдяване	с	витамини	подобрява	
функцията	на	кожата,	помага	на	
кожата	да	се	защитава	от	вредните	
влияния	на	околната	среда	и	
подпомага	обновяването	на	
клетките.	

АЛОЕ ВЕРА
Подхранващата	и	регенерираща	
сила	на	Алое	Вера	помага	
за	естествено	красива	кожа.	
Многостранният	талант	Алое	Вера	
има	способност	да	съхранява	вода	
и	хранителни	вещества	в	листата	
си.	Особено	сърцевината	на	листата	
е	известна	с	хидратиращите	си	
свойства.	

ЕКСТРАКТИ
Натуралната	сила	на	екстрактите	от	
червен	портокал,	синя	боровинка,	
златен	корен	и	зелен	чай	помага	
на	кожата	по	много	начини.	Тези	
съставки	имат	положително	
действие	за	кожата,	косата	и	
ноктите.
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MADE IN GERMANY

нАИМЕнОВАнИЕ 
LR LIFETAKT
5in1	Beauty	Elixir
СЪДЪРЖАнИЕ 
30	ампули	за	пиене	 
по	25	мл	всяка

Съставки: Вода,	гел	Aloe	Vera	(Barbadensis	Miller),	
сироп	от	агаве,	колаген	хидролизат,	концентриран	
сок	от	бяло	грозде,	концентриран	портокалов	сок,	
концентриран	сок	от	круши,	концентриран	сок	от	
кайсии,	киселина	(лимонена	киселина),	магнезиев	
карбонат,	аромати,	L-аскорбинова	киселина,	
хиалуронова	киселина,	консервант	(калиев	сорбат),	
сгъстител	(ксантан),	никотинамид,	DL-токоферил	
ацетат,	ретинил	палминат,	екстракт	от	златен	корен,	
цинков	глюконат,	екстракт	от	червен	портокал,	
екстракт	от	синя	боровинка,	екстракт	от	зелен	чай,	
цитрусови	биофлавоноиди,	меден	глюконат,	манганов	
сулфат,	пиридоксин	хидрохлорид,	рибофлавин,	тиамин	
хидрохлорид,	D-биотин,	цианокобаламин.

* от	препоръчителните	стойности	за	дневен	прием	(NRV)	съгласно	Регламента	за	
предоставянето	на	информация	за	храните

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

Хранителни	вещества: За	дневна	доза	(1	ампула
за	пиене	съдържа	25	ml)

%	NRV*

Витамин	A 600	µg	RE 75	%

Витамин	E 12	mg	α-TE 100	%

Тиамин 1,1	mg 100	%

Рибофлавин 1,4	mg 100	%

Ниацин 16	mg	NE 100	%

Витамин	B6 1,4	mg 100	%

Витамин	B12 2,5	µg 100	%

Биотин	 50	µg 100	%

Витамин	C	 80	mg 100	%

Магнезий 56,3	mg 15	%

Цинк 1,5	mg 15	%

Манган 0,5	mg 25	%

Мед 270	µg 27	%

Хиалуронова	киселина 50	mg **

Колаген	хидролизат 2,5	g **

Гел	Алое	Вера 5	g **

Екстракт	от	зелен	чай 9	mg **

Кофеин	от	екстракта	от	зелен	чай 0,8	mg **

Екстракт	от	златен	корен	(Rhodiola	Rosea) 10	mg **

Екстракт	от	синя	боровинка 3	mg **

Екстракт	от	червен	портокал 10	mg **

Полифеноли	от	екстрактите	от	зелен	чай	и	червен	портокал 8	mg **

Цитрусови	биофлавоноиди 3	mg **

i

на връчването на наградите 
German Brand Award 2019 
в Берлин LR LIFETAKT 5in1 
Beauty Elixir беше отличен като 
победител в категорията  
„Beauty & Care“.

В	конкурса	„Excellent	Brands“	
нашият	еликсир	убеди	топ	журито	в	
категорията	„Beauty	&	Care“	като	една	
от	най-добрите	продуктови	марки	
в	бранша.	Но	това	не	е	всичко:	в	
общата	категория	„Product	of	the	year“	
еликсирът	получи	отличието	„Special	
Mention“.	То	се	дава	от	журито	за	
специални	аспекти	в	управлението	
на	марката.

ИнфОРМАцИя
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цЕЛЕВА ГРУПА
Мъже	над	18-годишна	възраст,	
които	държат	на	външния	си	вид	и	
мъжествеността	си.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Иновативната	добавка	LR	
LIFETAKT	5in1	Men´s	Shot	съдържа	
концентрираната	сила	на	
избрани	съставки	от	природата	и	
науката,	специално	съобразени	
с	потребностите	на	мъжете.	
Дълбокоефективният	двоен	
комплекс	на	LR	LIFETAKT

5in1	Men´s	Shot	съчетава	
активираща	и	превантивна	функция.

Активният комплекс	активира	в	
тялото	петте	процеса	за	истинска	
мъжественост	с	иновативна	
комбинация	от	изграждащи	
елементи	като	колаген	и	L-аргинин,	
пет	ефективни	минерала:	цинк,	мед,	
магнезий,	манган	и	селен,	както	и	 
10	концентрирани	витамина.	За:

1. Чиста енергия
Активира	енергията	и	подпомага
енергийния	метаболизъм,	за	да
имате	повече	сила	през	деня.1,2

2. Здрава кожа
Укрепва	структурата	на	кожата
с	ценни	вещества	като	биотин,
цинк	и	мед	и	предотвратява
образуването	на	бръчки.3

3. Гъста коса
Укрепва	корените	на	косата
отвътре	с	ефективни	активни
съставки.	Така	косъмът	е
подхранен	и	косата	има	повече	
блясък	и	гъстота.4

4. Привлекателни мускули
Стимулира	синтеза	на	протеини
и	изграждането	на	мускулите.1,5

5. Силна потентност
Подпомага	естествения	синтез

на	тестостерон	и	повлиява
положително	на	мъжествеността.6

 
Активният	комплекс	е	допълнен	
от	превантивен комплекс,	който	
осигурява	профилактична	защита	
чрез	ефективна	комбинация	от	
натурални	съставки	като	екстракт	от	
черен	пипер,	кофеин	от	зелен	чай,	
касис	и	червен	портокал.	
Продуктът	е	с	екзотичен	вкус	
и	остра	нотка	на	черен	пипер.	
Добавката	е	без	захар,	както	и	
без	лактоза,	глутен	и	изкуствени	
оцветители.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕн ПРИЕМ
Приемайте	по	една	ампула	на	ден.	
Разклатете	преди	употреба.	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.	
Съдържа	кофеин.	Не	се	препоръчва	
за	деца	и	бременни	жени	
(съдържание	на	кофеин	7,5	mg	на	
25	ml).

Указание за съхранение:	Пазете	
далеч	от	директна	слънчева	
светлина.	Да	се	съхранява	на	сухо	
място	и	при	стайна	температура.	
Не	е	необходимо	съхранение	в	
хладилник.

нАИМЕнОВАнИЕ 
LR LIFETAKT
5in1	Men´s	Shot
СЪДЪРЖАнИЕ 
30	ампули	по	25	мл

Аргументи за продажба 
•		Иновативна	добавка	със	
съставки	от	науката	и	
природата

•	Дълбокоефективният	
двоен	комплекс	активира	
петте	процеса	за	истинска	
мъжественост	и	защитава	
превантивно		

•	За	чиста	енергия,	
здрава	кожа,	гъста	коса,	
привлекателни	мускули	и	
силна	потентност	

•	Цялостно	решение	в	
практичен	To	go	формат

•	Без	захар,	изкуствени	
оцветители,	лактоза	и	глутен

•	Made	in	germany

1	 Тиаминът,	витамин	B6,	витамин	B12	и	магнезият	допринасят	за	нормален	енергиен	метаболизъм.
2		 Витамин	B6,	витамин	B12	и	магнезият	допринасят	за	намаляване	на	умората	и	отпадналостта.
3	 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.
4	 Биотинът	и	цинкът	допринасят	за	поддържане	на	нормалното	състояние	на	косата.	Витамин	E,	витамин	C,	селенът	и	цинкът	допринасят	за	защита	

на	клетките	от	оксидативен	стрес.	Медта	допринася	за	нормалната	пигментация	на	косата.
5	 Магнезият	допринася	за	нормалната	функция	на	мускулите.	Витамин	D	допринася	за	поддържане	на	нормалната	функция	на	мускулите.	Цинкът	

допринася	за	нормалния	синтез	на	белтъци.
6	 Цинкът	допринася	за	поддържане	на	нормалните	нива	на	тестостерона	в	кръвта.	Селенът	допринася	за	нормалното	производство	на	сперма.	

Цинкът	допринася	за	нормалната	плодовитост	и	репродуктивна	функция.
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нАСОКИ ЗА ДОПЪЛнИТЕЛнИ 
ПРОДАЖБИ
Действието	на	5in1	Men´s	Shot	
в	организма	отвътре	може	да	се	
комбинира	с	продукти	за	външна	
грижа.
Серията	за	мъже	ALOE	VIA	се	грижи	
за	кожата	при	бръснене.

Шампоанът	и	тоникът	L-Recapin	
се	грижат	за	нежно	почистване	на	
косата	и	скалпа	и	помагат	срещу	
наследствено	обусловения	косопад.

За	дългосрочно	повече	енергия	
и	по-добра	работоспособност	
препоръчваме	LR	LIFETAKT

Mind	Master	във	вариантите	Formula	
green	и	Formula	Red.
За	увеличаване	и	поддържане	на	
мускулната	маса	допринася	LR	
LIFETAKT	Protein	Power.	

ЕКСПЕРТнО МнЕнИЕ:  
Д-Р СВЕн ВЕРХАн
(експерт	по	хранене)
LR	LIFETAKT	5in1	Men´s	Shot	е	още	
един	страхотен	продукт	от	LR,	който	
е	разработен	специално	за	мъжете.	
Метаболизмът	на	мъжете	е	 
по-различен	от	този	на	жените.	
Затова	5in1	Men´s	Shot	съчетава	
съставки	от	науката	и	природата,	
насочени	към	потребностите	на	
мъжете.	Това	е	лесно	и	практично	
решение,	което	може	дългосрочно	
да	се	включи	в	ежедневието.

Съставки: Вода,	колаген	хидролизат,	тримагнезиев	
дицитрат,	киселина:	млечна	киселина;	L-аргинин,	
концентрат	на	сок	от	касис	(Ribes	nigrum	(0,7%)),	
L-цистеин,	L-пролин,	екстракт	от	зелен	чай	(Camellia	
sinensis),	L-аскорбинова	киселина,	цинков	цитрат,	 
DL-α-токоферил	ацетат,	никотинамид,	ретинил	
палмитат,	екстракт	от	червен	портокал	(Citrus	sinensis),	
меден	глюконат,	пиридоксин	хидрохлорид,	манганов	
сулфат,	рибофлавин,	тиамин	хидрохлорид,	екстракт	от	
черен	пипер	(Piper	nigrum),	натриев	селенат,	D-биотин,	
холекалциферол,	цианокобаламин,		консервант:	
калиев	сорбат,	натриев	бензоат;		сгъстител:	ксантан;	
ароматизант,	подсладител:	стевиол	гликозид,	натриев	
цикламат,	ацесулфам	K,	натриев	захарин.* референтна	стойност	за	дневен	прием	(NRV)

** няма	налична	NRV

Хранителни	вещества: За	дневна	доза	 
(1	ампула	по	25	мл)

%	NRV*

Витамин	A 600	μg	RE 75	%

Витамин	E 12	mg	α-TE 100	%

Витамин	D3 5	μg 100	%

Тиамин	 1.1	mg 100	%

Рибофлавин	 1,4	mg 100	%

Ниацин	 16	mg	NE 100	%

Витамин	B6 1.4	mg 100	%

Витамин	B12 2,5	μg 100	%

Биотин	 50	μg 100	%

Витамин	C 80	mg 100	%

Магнезий	 187.5	mg 50	%

Цинк	 10	mg 100	%

Манган	 0.5	mg 25	%

Мед	 270	μg 27	%

Селен	 45	μg 82	%

Колаген	хидролизат 2.5	g **

Екстракт	от	зелен	чай 90	mg **

Полифеноли	от	екстракта	от	зелен	чай 50	mg **

Кофеин	от	екстракта	от	зелен	чай 7.5	mg **

Концентрат	на	сок	от	касис 200	mg **

Екстракт	от	черен	пипер 1	mg **

от	който	пиперин 0.95	mg **

Екстракт	от	червен	портокал 7.8	mg **

L-аргинин 690	mg **

L-цистеин 100	mg **

L-пролин 432	mg **

нАИМЕнОВАнИЕ 
LR LIFETAKT
5in1	Men´s	Shot
СЪДЪРЖАнИЕ 
30	ампули	по	25	мл
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Кой	не	иска	да	изглежда	и	да	се	чувства	добре	в	тялото	си?	Някои	искат	просто	да	поотслабнат	малко,	докато	други	
искат	да	свалят	наистина	много	килограми.	Независимо	каква	е	вашата	лична	цел,	в	крайна	сметка	всеки	трябва	да	
се	чувства	добре	в	тялото	си.	Вземете	решение	и	действайте!

Ефикасно отслабване
За	да	можете	дългосрочно	да	намалите	теглото	си,	е	важно	да	следвате	един	прост	принцип,	който	има	огромно	
значение:	тялото	трябва	да	получава	по-малко	калории,	отколкото	изразходва.	По	този	начин	се	получава	
отрицателен	енергиен	баланс	и	отслабваме.	Когато	енергийният	баланс	е	положителен,	т.е.	приемаме	повече	
калории,	отколкото	изразходва	тялото,	тогава	теглото	се	увеличава.

Какво означават калориите?
Калориите	са	жизненонеобходими	за	организма.	За	да	функционира	правилно	и	да	е	в	добра	форма,	тялото	
се	нуждае	от	енергия.	Енергията	се	приема	под	формата	на	храна.	Всяка	храна	има	различен	състав	от	
макрохранителни	вещества,	които	съответно	доставят	различно	количество	енергия.	Тази	енергия	се	измерва	в	
калории.

ФИГУРА И ОТСЛАБВАНЕ



нАИМЕнОВАнИЕ 
figu active	Шейкове
Creamy	Chocolate
Ягода	и	банан
Latte	Macchiato
Ванилия	
СЪДЪРЖАнИЕ 
по	450	г	/	512	г 
=̂ 16	хранения

цЕЛЕВА ГРУПА
намаляване	на	теглото	чрез	диета	
или	искат	да	поддържат	теглото	си	
въпреки	„малките	прегрешения“.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Благодарение	на	специално	
разработения	си	състав	продуктите	
figu active,	съдържащи	важни	
хранителни	вещества,	са	подходящи	
за	заместване	на	хранения	и	за	
продължителен	период	от	време.

Шейковете	за	заместване	на	хранене	
с	балансирано	съотношение	на	
въглехидратите,	белтъчините	и	
мазнините	съгласно	Наредбата	
за	диетичните	храни	подпомагат	
отслабването	със	само	около	
233	kcal	(варират	леко	за	
различните	варианти)	за	порция.	
Съдържащите	се	витамини,	
минерали	и	микроелементи	
осигуряват	оптимално	снабдяване.	
Без	добавени	консерванти.	
Благодарение	на	комбинацията	
от	висококачествени	протеини	от	
животински	и	растителен	произход	
се	постига	още	по-добро	усвояване.	

С	ниско	съдържание	на	лактоза,	без	
глутен	и	без	добавена	захар*.

нАЧИн нА ПРИГОТВянЕ
Разбъркайте	3	супени	лъжици	(28	
g	прах)	с	250	ml	нискомаслено	
мляко	без	лактоза	(1,5	%	масленост).	
За	целта	използвайте	чаша	с	
вместимост	минимум	300	ml.	
Препоръчваме	приготвянето	с	
шейкър.	Оставете	шейка	за	кратко	
да	набъбне	и	разбъркайте	отново.	
Консумирайте	като	заместител	
на	вашата	закуска,	обяд	или	
вечеря.	За	намаляване	на	теглото	
препоръчваме	заместването	на	
две	хранения	на	ден	с	продукти	
figu active.	Може	допълнително	
да	овкусите	шейка,	като	добавите	
пресни	плодове	с	ниско	съдържание	
на	захар.	За	контрол	на	теглото	
трябва	да	се	спазва	указаният	начин	
на	приготвяне.

УКАЗАнИЕ
Тъй	като	figu active	шейковете,	
супите	или	блокчетата	снабдяват	
с	всички	важни	хранителни	
вещества,	могат	да	се	ползват	
толкова	дълго,	докато	се	постигне	
желаното	тегло.	И	след	отслабването	
продуктите figu active	могат	
да	се	ползват	за	заместване	на	
хранене	за	балансиране	след	„малки	
прегрешения“.	Шейковете	ще	имат	
желания	ефект	само	в	рамките	на	
нискокалорична	диета.	Хранете	
се	разнообразно	и	балансирано	
и	водете	здравословен	начин	на	
живот.	Част	от	тази	диета	трябва	
да	са	и	други	храни.	Може	да	
съдържа	следи	от	лактоза,	глутен	и	
белтък	от	кокоши	яйца.	Разклатете	
кутията	преди	употреба.	Обемът	

на	съдържанието	е	технически	
обусловен.	Съхранявайте	на	сухо	
и	прохладно	място.	След	отваряне	
използвайте	възможно	най-скоро.
Уверете	се,	че	приемате	
достатъчно	течности	по	време	на	
нискокалорична	диета.	Пийте	по	2-3	
литра	течности	без	калории,	най-
добре	минерална	вода	или	чай	без	
захар.	

ПРИЛОЖЕнИЕ
–	Подкрепя	ви	за	намаляване	на
теглото1

–	Подкрепя	ви	за	поддържане	на
теглото1

1	 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.

нАСОКИ ЗА ДОПЪЛнИТЕЛнИ 
ПРОДАЖБИ
Опитайте	и	другите	продукти	от	
асортимента	на	Figu	Active:	вкусни	
шейкове,	блокчета	и	мюсли	в	
различни	варианти.	За	пристъпите	
на	силен	глад	препоръчваме	Fiber	
Boost	и	Билковия	чай.	

*съдържа	естествена	захар

 
Аргументи за продажба 
•	Пълноценно	хранене,	
съдържащо	всички	важни	
витамини,	минерали	
и	микроелементи,	за	
контролиране	на	теглото

•	Предлагат	се	в	три	вкусни	
варианта

•	Произведени	от	
висококачествени	 
хранителни	вещества
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Съставки:	Концентрат	на	суроватъчен	протеин	
с	намалено	съдържание	на	лактоза	(16,9%),	соев 
протеин	изолат	(16,6%),	подсладител:	ксилитол,	
какао	на	прах	с	намалено	маслено	съдържание	
(Theobroma	cacao)	(12,0%),	малтодекстрин,	соево 
масло,	прах	от	люспи	от	семена	на	псилиум	(Plan-
tago	ovata	Forssk.)	(5,0%),	мед,	млечен	протеин,	
брашно	от	ленено	семе	(Linum	usitatissimum	(1,7%)),	
сгъстител:	гума	гуар,	аромати,	карамел,	трикалциев	
фосфат,	магнезиев	хидроксид,	калиев	фосфат,	
трапезна	сол,	оцветител:	цвекло	на	прах	(Beta	
vulgaris	L.),	емулгатор:	соев	лецитин,	L-аскорбинова	
киселина,	железен	сулфат,	лактоферин	от	краве	
мляко,	цинков	оксид,	никотинамид,	D-алфа-
токоферил	ацетат,	меден	глюконат,	манганов	
сулфат,	калциев	D-пантотенат,	рибофлавин,	
пиридоксин	хидрохлорид,	тиамин	мононитрат,	
ретинил	ацетат,	птероилмоноглутаминова	
киселина,	филохинон,	натриев	селенит,	D-биотин,	
натриев	йодид,	холекалциферол,	цианокобаламин.	
Може	да	съдържа	следи	от	протеин	от	кокоши	
яйца.

MADE IN GERMANY

i ИнфОРМАцИя

СПЕЦИАЛНИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Освен	високо	съдържание	
на	витамини,	минерали	и	
протеини,	шоколадовият	
шейк	съдържа	и	много	фибри	
(влакнини)	от	ленено	семе	и	
люспи	от	семена	на	псилиум.

нАИМЕнОВАнИЕ 
Figu	Active	Шейк
Creamy	Chocolate
СЪДЪРЖАнИЕ 
512	г	(=ˆ16	хранения)

Хранителни	стойности за	100	g	прах %	NRV1 
за	100	g

за	порция
(=1	хранене)2

%	NRV1,   

за	порция	
(=1	хранене)	2

Енергийна	стойност 1462	kJ	/	348	kcal 962	kJ	/	229	kcal

Мазнини	 9,1	g 6,7	g

-	от	които	наситени	мастни	киселини 2,7	g 3,5	g

-	от	които	мононенаситени	мастни	киселини 2,0	g 1,6	g

-	от	които	полиненаситени	мастни	киселини	 4,3	g 1,5	g

Въглехидрати 35	g 23	g

-	от	които		захари 4,5	g 13	g

Влакнини 10	g 3,4	g

Протеини 32	g 19	g

Сол 0,98	g 0,61	g

Витамин	А 788	μg 99 287	μg 36

Витамин	D3 4,9	μg 98 1,6	μg 32

Витамин	Е 12	mg 100 4,0	mg 33

Витамин	C 132	mg 165 46	mg 58

Тиамин 1,1	mg 100 0,45	mg 41

Рибофлавин 1,7	mg 121 0,98	mg 70

Ниацин 16	mg 100 5,6	mg 35

Витамин	B6 1,5	mg 107 0,6	mg 43

Фолиева	киселина 289	μg 145 112	μg 56

Витамин	B12 4,2	μg 168 2,4	μg 96

Биотин 55	μg 110 27	μg 54

Пантотенова	киселина 6,3	mg 105 2,9	mg 48

Витамин	К 92	μg 123 29	μg 39

Калций 666	mg 83 508	mg 64

Фосфор 649	mg 93 435	mg 62

Калий	 1071	mg 54 730	mg 37

Желязо 14	mg 100 4,7	mg 34

Цинк 6,9	mg 69 3,3	mg 33

Мед	 1,1	mg 110 0,37	mg 37

Йод 70,0	μg 47 51,6	μg 34

Селен 32	μg 58 17	μg 31

Магнезий 318	mg 85 131	mg 35

Манган 2,1	mg 105 0,68	mg 34

Натрий 391	mg * 242	mg *

Линолова	киселина 3,6	g * 1,2	g *

1	Референтна	стойност	за	дневен	прием	(NRV)
²	За	порция	(=	32	g	прах	в	250	ml	нискомаслено	мляко	без	лактоза)
³	Протеините	допринасят	за	увеличаване	на	мускулната	маса.
*	Няма	налична	NRV

BALLASTSTOFF-
QUELLEИЗТОЧНИК НА 
ФИБРИ

ВИСОКО 
СЪДЪРЖАНИЕ 
НА ПРОТЕИНИ3

ВИСОКО 
СЪДЪРЖАНИЕ 

НА ВИТАМИНИ И 
МИНЕРАЛИ

GESUNDE
ERNÄHRUNG
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MADE IN GERMANY

Хранителни	стойности за	100	g	прах %	NRV1 
за	100	g

за	порция
(=1	хранене)2

%	NRV1 
за	278	g

Енергийна	стойност	(kJ/kcal) 1640	kJ	(391	kcal) 945	kJ	(225	kcal)

Мазнини 13	g 7,4	g

от	които	наситени	мастни	киселини 3,3	g 3,6	g

от	които	мононенаситени	мастни	киселини 2,3	g 1,6	g

от	които	полиненаситени	мастни	киселини 7,4	g 2,2	g

Въглехидрати 22	g 18	g

от	които	захари 2,1	g 13	g

Влакнини 11	g 3,1	g

Белтъчини 41	g 20	g

Сол 1,8	g 0,8	g

Витамин	A	(RE) 1464	µg 183 442	µg 55

Витамин	D 7,0	µg 140 2,0	mg 40

Витамин	E	(TE) 24	mg 200 6,9	mg 58

Витамин	C 59	mg 74 21	mg 26

Тиамин 2,1	mg 191 0,7	mg 64

Рибофлавин 4,9	mg 350 1,8	mg 129

Ниацин	(NE) 31	mg 194 8,8	g 55

Витамин	B6 2,5	mg 179 0,8	mg 57

Фолиева	киселина 450	µg 225 137	µg 69

Витамин	B12 3,0	µg 120 1,9	µg 76

Биотин 93	µg 186 35	µg 70

Пантотенова	киселина 5,7	mg 95 2,4	mg 40

Калий 567	mg 28 546	mg 27

Калций 581	mg 73 457	mg 57

Фосфор 998	mg 143 507	mg 72

Магнезий 135	mg 36 68	mg 18

Желязо 40	mg 286 11	mg 79

Цинк 16	mg 160 5,3	mg 53

Мед 2,3	mg 230 0,7	mg 70

Манган 2,2	mg 110 0,6	mg 30

Селен 101	µg 184 36	µg 65

Йод 330	µg 220 100	µg 67

Натрий 718	mg 318	mg

Линолова	киселина 6,3	g 1,8	g

нАИМЕнОВАнИЕ 
figu active	Шейк
Ягода	и	банан
СЪДЪРЖАнИЕ 
450	г
(=̂ 16	хранения)

Съставки: Соев	протеин	изолат,	царевично	
нишесте,	соеви	трици,	емулгатор	(лецитин	
(съдържа	соя)),	суроватъчен	протеин	концентрат	
с	редуцирано	съдържание	на	лактоза,	аромат,	
сгъстител	(гума	гуар),	бананови	люспи	(1,3%),	сок	
от	червено	цвекло	на	прах,	трикалциев	фосфат,	
киселина	(лимонена	киселина),	малтодекстрин,	
дикалиев	фосфат,	D-алфа-токоферилацетат,	
подсладители	(натриев	цикламат,	сукралоза,	
натриев	захарин),	готварска	сол,	магнезиев	
хидроксид,	железен	дифосфат,	растителна	
мазнина	(палмово	масло),	оцветители	
(рибофлавин,	бета-каротин),	L-аскорбинова	
киселина,	никотинамид,	антиоксидант	(алфа-	
токоферол),	цинков	оксид,	калциев-D-пантотенат,	
манганов	сулфат,	меден	карбонат,	пиридоксин	
хидрохлорид,	тиамин	мононитрат,	рибофлавин,	
ретинил	ацетат,	птероилмоноглутаминова	
киселина,	натриев	йодид,	натриев	селенит,	
антислепващ	агент	(силициев	диоксид),	D-биотин,	
холекалциферол,	цианокобаламин.

1		Препоръчителни	стойности	за	дневен	прием	(NRV)	
2		за	порция	(=	1	хранене):	28	g	+	250	ml	нискомаслено	мляко	без	лактоза	(1,5	%	масленост)	Средна	

енергийна	стойност	за	100	ml	готова	за	консумация	напитка,	приготвена	с	нискомаслено	мляко	
без	лактоза	(1,5	%	масленост):	344	kJ	(82	kcal)
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MADE IN GERMANY

Хранителни	стойности за	100	g	прах %	NRV1 
за	100	g

за	порция
(=1	хранене)2

%	NRV1 
за	278	g

Енергийна	стойност	(kJ/kcal) 1657	kJ	(395	kcal) 943	kJ	(224	kcal)

Мазнини 13	g 7,4	g

от	които	наситени	мастни	киселини 3,5	g 3,7	g

от	които	мононенаситени	мастни	киселини 2,3	g 1,6	g

от	които	полиненаситени	мастни	киселини 7,2	g 2,1	g

Въглехидрати 22	g 18	g

от	които	захари 1,0	g 12	g

Влакнини 11	g 2,9	g

Белтъчини 42	g 20	g

Сол 1,8	g 0,80	g

Витамин	A	(RE) 1383	µg 173 419	µg 52

Витамин	D 5,7	µg 114 1,6	µg 32

Витамин	E	(TE) 24	mg 200 7,0	mg 58

Витамин	C 76	mg 95 26	mg 33

Тиамин 2,1	mg 191 0,7	mg 64

Рибофлавин 2,6	mg 186 1,1	mg 79

Ниацин	(NE) 30	mg 188 8,5	g 53

Витамин	B6 2,4	mg 171 0,8	mg 57

Фолиева	киселина 437	µg 219 133	µg 67

Витамин	B12 3,0	µg 120 1,9	µg 76

Биотин 90	µg 180 34	µg 68

Пантотенова	киселина 5,6	mg 93 2,4	mg 40

Калий 684	mg 34 579	mg 29

Калций 574	mg 72 455	mg 57

Фосфор 984	mg 141 503	mg 72

Магнезий 172	mg 46 78	mg 21

Желязо 31	mg 221 8,7	mg 62

Цинк 15	mg 150 5,2	mg 52

Мед 2,4	mg 240 0,7	mg 70

Манган 2,3	mg 115 0,7	mg 35

Селен 98	µg 178 35	µg 64

Йод 320	µg 213 98	µg 67

Натрий 723	mg 320	mg

Линолова	киселина 6,1	g 1,8	g

нАИМЕнОВАнИЕ 
figu active	Шейк
Latte	Macchiato	
СЪДЪРЖАнИЕ 
450	г
(=̂ 16	хранения)

Съставки: Соев	протеин	изолат,	царевично	
нишесте,	суроватъчен	протеин	концентрат	
с	редуцирано	съдържание	на	лактоза,	соеви 
трици,	емулгатор	(лецитин	(съдържа	соя)),	
какао	на	прах,	екстракт	от	кафе	на	прах	(1,9	%),	
трикалциев	фосфат,	сгъстител	(гума	гуар),	аромат,	
дикалиев	фосфат,	малтодекстрин,	готварска	сол,	
подсладители	(натриев	цикламат,	сукралоза,	
натриев	захарин),	магнезиев	хидроксид,	железен	
дифосфат,	L-аскорбинова	киселина,	D-алфа-
токоферилацетат,	растителна	мазнина	(палмово	
масло),	никотинамид,	антиоксидант	(алфа-
токоферол),	цинков	оксид,	калциев-D-пантотенат,	
манганов	сулфат,	меден	карбонат,	пиридоксин	
хидрохлорид,	тиамин	мононитрат,	рибофлавин,	
ретинил	ацетат,	птероилмоноглутаминова	
киселина,	натриев	йодид,	натриев	селенит,	
антислепващ	агент	(силициев	диоксид),	D-биотин,	
холекалциферол,	цианокобаламин.

1	 Препоръчителни	стойности	за	дневен	прием	(NRV)	
2		 за	порция	(=	1	хранене):	28	g	+	250	ml	нискомаслено	мляко	без	лактоза	(1,5	%	масленост)	

Средна	енергийна	стойност	за	100	ml	готова	за	консумация	напитка,	приготвена	с	
нискомаслено	мляко	без	лактоза	(1,5	%	масленост):	344	kJ	(82	kcal)
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MADE IN GERMANY

нАИМЕнОВАнИЕ 
figu active	Шейк
Ванилия	
СЪДЪРЖАнИЕ 
450	г
(=̂ 16	хранения)

Хранителни	стойности за	100	g	прах %	NRV1 
за	100	g

за	порция
(=1	хранене)2

%	NRV1 
за	278	g

Енергийна	стойност	(kJ/kcal) 1674	kJ	(399	kcal) 968	kJ	(230	kcal)

Мазнини 13	g 7,4	g

от	които	наситени	мастни	киселини 3,3	g 3,6	g

от	които	мононенаситени	мастни	киселини 2,2	g 1,6	g

от	които	полиненаситени	мастни	киселини 7,3	g 2,1	g

Въглехидрати 23	g 19	g

от	които	захари 1,0	g 12	g

Влакнини 11	g 3,0	g

Белтъчини 42	g 20	g

Сол 1,7	g 0,77	g

Витамин	A	(RE) 1177	µg 147 362	µg 45

Витамин	D 5,8	µg 116 1,6	µg 32

Витамин	E	(TE) 20	mg 167 5,8	mg 48

Витамин	C 62	mg 78 22	mg 28

Тиамин 1,8	mg 164 0,6	mg 55

Рибофлавин 2,2	mg 157 1,0	mg 71

Ниацин	(NE) 26	mg 163 7,3	g 46

Витамин	B6 2,1	mg 150 0,7	mg 50

Фолиева	киселина 383	µg 192 118	µg 59

Витамин	B12 2,6	µg 104 1,7	µg 68

Биотин 78	µg 156 31	µg 62

Пантотенова	киселина 4,8	mg 80 2,2	mg 37

Калий 553	mg 28 542	mg 27

Калций 583	mg 73 458	mg 57

Фосфор 969	mg 138 499	mg 71

Магнезий 132	mg 35 67	mg 18

Желязо 36	mg 257 10	mg 71

Цинк 13	mg 130 4,6	mg 46

Мед 2,2	mg 220 0,7	mg 70

Манган 1,9	mg 95 0,6	mg 30

Селен 84	µg 153 31	µg 56

Йод 279	µg 186 86	µg 57

Натрий 683	mg 309	g

Линолова	киселина 6,2	g 1,8	g

Съставки: Соев	протеин	изолат,	царевично	
нишесте,	соеви	трици,	емулгатор	(лецитин	
(съдържа	соя)),	суроватъчен	протеин	
концентрат	с	редуцирано	съдържание	на	
лактоза,	колаген	хидролизат,	аромат,	сгъстител	
(гума	гуар),	трикалциев	фосфат,	дикалиев	
фосфат,	малтодекстрин,	подсладители	(натриев	
цикламат,	сукралоза,	натриев	захарин),	
готварска	сол,	магнезиев	хидроксид,	железен	
дифосфат,	растителна	мазнина	(палмово	
масло),	L-аскорбинова	киселина,	D-алфа-
токоферилацетат,	никотинамид,	антиоксидант	
(алфа-токоферол),	цинков	оксид,	калциев-D-
пантотенат,	манганов	сулфат,	меден	карбонат,	
пиридоксин	хидрохлорид,	тиамин	мононитрат,	
рибофлавин,	оцветител	(бета-каротин),	
ретинил	ацетат,	птероилмоноглутаминова	
киселина,	натриев	йодид,	натриев	селенит,	
антислепващ	агент	(силициев	диоксид),	D-биотин,	
холекалциферол,	цианокобаламин.

1		Препоръчителни	стойности	за	дневен	прием	(NRV)
2		за	порция	(=	1	хранене):	28	g	+	250	ml	нискомаслено	мляко	без	лактоза	(1,5	%	масленост)	Средна	

енергийна	стойност	за	100	ml	готова	за	консумация	напитка,	приготвена	с	нискомаслено	мляко	
без	лактоза	(1,5	%	масленост):	346	kJ	(82	kcal)

L R  L I F E TA K T  –  Ф И Г У РА  И  О ТС Л А Б В А Н Е



нАИМЕнОВАнИЕ 
figu active	Супи
Доматена	„Mediterranée“
Картофена	„Auberge“
Зеленчуци	и	къри	„India“
СЪДЪРЖАнИЕ 
по	500	г	
(=̂ 8	хранения)

цЕЛЕВА ГРУПА
За	хора,	които	искат	да	постигнат	
намаляване	на	теглото	чрез	диета	
или	искат	да	поддържат	теглото	си	
въпреки	"малките	прегрешения". 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Благодарение	на	специално	
разработения	си	състав	продуктите	
figu active,	съдържащи	важни	
хранителни	вещества,	са	подходящи	
за	заместване	на	хранения	и	за	
продължителен	период	от	време.	
Супата	за	заместване	на	хранене	
е	с	балансирано	съотношение	на	
въглехидратите,	белтъчините	и	
мазнините	съгласно	Наредбата	
за	диетичните	храни	и	подпомага	
отслабването,	като	същевременно	
снабдява	организма	и	с	витамини	
и	минерали.	Без	добавени	
консерванти,	лактоза	или	глутен.

нАЧИн нА ПРИГОТВянЕ
Разбъркайте	4	пълни	супени	
лъжици	(57	g)	с	300	ml	гореща	вода	
с	помощта	на	телена	бъркалка.	За	
целта	използвайте	съд	с	подходяща	
големина,	купа	с	вместимост	
300	ml	е	твърде	малка.	Оставете	
супата	за	кратко	да	набъбне	и	

разбъркайте	отново.	Консумирайте	
като	заместител	на	вашия	обяд	
или	вечеря.	За	контрол	на	теглото	
трябва	да	се	спазва	указаният	начин	
на	приготвяне.	За	намаляване	на	
теглото	препоръчваме	заместването	
на	две	хранения	на	ден	с	продукти	
figu active.	

Тъй	като	figu active	шейковете,	
супите	или	блокчетата	снабдяват	с	
всички	важни	хранителни	вещества,	
могат	да	се	ползват	толкова	дълго,	
докато	се	постигне	желаното	
тегло.	И	след	отслабването	figu 
active продуктите	могат	да	се	
ползват	за	заместване	на	хранене	
за	балансиране	след	„малки	
прегрешения“.

УКАЗАнИЕ
Супите	ще	имат	желания	ефект	
само	в	рамките	на	нискокалорична	
диета.	Хранете	се	разнообразно	и	
балансирано	и	водете	здравословен	
начин	на	живот.	Част	от	тази	диета	
трябва	да	са	и	други	храни.	Може	да	
съдържа	следи	от	лактоза,	глутен	и	
белтък	от	кокоши	яйца.

Разклатете	кутията	преди	
употреба.	Обемът	на	съдържанието	
е	технически	обусловен.	
Съхранявайте	на	сухо	и	прохладно	
място.	След	отваряне	използвайте	
възможно	най-скоро.	

Уверете	се,	че	приемате	
достатъчно	течности	по	време	на	
нискокалорична	диета.	Пийте	по	2-3	
литра	течности	без	калории,	най-
добре	минерална	вода	или	чай	без	
захар.

ПРИЛОЖЕнИЕ
–	Подкрепя	ви	за	намаляване	на	
теглото1

–	Подкрепя	ви	за	поддържане	на	
теглото1

1	 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	храненияв	
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.

нАСОКИ ЗА ДОПЪЛнИТЕЛнИ 
ПРОДАЖБИ
Опитайте	и	другите	продукти	от	
асортимента	на	figu active:	вкусни	
шейкове,	блокчета	и	мюсли	в	
различни	варианти.	За	пристъпите	
на	силен	глад	препоръчваме	Fiber	
Boost	и	Билковия	чай.	

 
Аргументи за продажба 
•	Пълноценно	хранене,	
съдържащо	всички	важни	
витамини,	минерали	
и	микроелементи,	за	
контролиране	на	теглото

•	Бързо	и	лесно	приготвяне
•	Предлагат	се	в	три	вкусни	
варианта

L R  L I F E TA K T  –  Ф И Г У РА  И  О ТС Л А Б В А Н Е



MADE IN GERMANY

нАИМЕнОВАнИЕ 
figu active	Супа
Картофена	„Auberge“
СЪДЪРЖАнИЕ 
500	г
(=̂ 8	хранения)

Хранителни	стойности за	100	g	прах %	NRV1 
за	100	g

за	порция
(=1	хранене)2

%	NRV1 
за	357	g

Енергийна	стойност	(kJ/kcal) 1563	kJ	(372	kcal) 892	kJ	(212	kcal)

Мазнини 10	g 5,8	g

от	които	наситени	мастни	киселини 3,9	g 2,2	g

от	които	мононенаситени	мастни	киселини 3,1	g 1,8	g

от	които	полиненаситени	мастни	киселини 3,1	g 1,8	g

Въглехидрати 39	g 22	g

от	които	захари 5,0	g 2,9	g

Влакнини 6,8	g 3,9	g

Белтъчини 28	g 16	g

Сол 7,3	g 4,1	g

Витамин	A	(RE) 420	µg 53 239	µg 30

Витамин	D 2,8	µg 56 1,6	µg 32

Витамин	E	(TE) 6,0	mg 50 3,4	mg 28

Витамин	C 28	mg 35 16	mg 20

Тиамин 0,7	mg 64 0,4	mg 36

Рибофлавин 0,9	mg 64 0,5	mg 36

Ниацин	(NE) 11	mg 69 6,3	g 39

Витамин	B6 0,8	mg 57 0,5	mg 36

Фолиева	киселина 117	µg 59 67	µg 34

Витамин	B12 0,9	µg 36 0,5	µg 20

Биотин 8,8	µg 18 5,0	µg 10

Пантотенова	киселина 1,8	mg 30 1,0	mg 17

Калий 970	mg 49 553	mg 28

Калций 430	mg 54 245	mg 31

Фосфор 390	mg 56 222	mg 32

Магнезий 100	mg 27 57	mg 15

Желязо 10	mg 71 6,0	mg 43

Цинк 6,0	mg 60 3,4	mg 34

Мед 0,7	mg 70 0,4	mg 40

Манган 0,7	mg 35 0,4	mg 20

Селен 45	µg 82 26	µg 47

Йод 80	µg 53 46	µg 31

Натрий 2037	mg 1161	mg

Линолова	киселина 2,8	g 1,6	g

Съставки:	Картофени	люспи	(45	%),	колаген	
хидролизат,	суха	подправка	от	соя	и	царевица,	
растителна	мазнина	(палмово	масло),	емулгатор	
(лецитин	(съдържа	соя)),	аромат	(съдържа	целина),	
моркови	на	прах	(2,2	%),	сушена	целина,	сушен	
праз	лук	(1,7	%),	сушен	кромид	лук,	глюкозен	
сироп,	дикалиев	фосфат,	трикалциев	фосфат,	сушен	
магданоз	(0,2	%),	магнезиев	хидроксид,	спанак	на	
прах,	екстракт	от	куркума,	L-метионин,	млечен	
протеин,	L-хистидин,	L-триптофан,	L-аскорбинова	
киселина,	железен	дифосфат,	антислепващ	
агент	(силициев	диоксид),	DL-алфа-токоферол,	
никотинамид,	оцветител	(рибофлавин),	меден	
глюконат,	цинков	оксид,	калциев	D-пантотенат,	
манганов	сулфат,	рибофлавин,	пиридоксин	
хидрохлорид,	тиамин	мононитрат,	ретинил	ацетат,	
малтодекстрин,	птероилмоноглутаминова	киселина,	
натриев	йодид,	натриев	селенит,	D-биотин,	
холекалциферол,	цианокобаламин,	антиоксидант	
(аскорбинова	киселина).

1	Препоръчителни	стойности	за	дневен	прием	(NRV)
2	за	порция	(=	1	хранене):	57	g	+	300	ml	вода
		Средна	енергийна	стойност	за	100	ml	готова	за	консумация	супа:	255	kJ	(61	kcal)

L R  L I F E TA K T  –  Ф И Г У РА  И  О ТС Л А Б В А Н Е



MADE IN GERMANY

нАИМЕнОВАнИЕ 
figu active	Супа
Доматена	„Mediterranée“
СЪДЪРЖАнИЕ 
500	г
(=̂ 8	хранения)

Хранителни	стойности за	100	g	прах %	NRV1 
за	100	g

за	порция
(=1	хранене)2

%	NRV1 
за	357	g

Енергийна	стойност	(kJ/kcal) 1537	kJ	(366	kcal) 873	kJ	(208	kcal)

Мазнини 11	g 6,4	g

от	които	наситени	мастни	киселини 4,5	g 2,5	g

от	които	мононенаситени	мастни	киселини 3,3	g 1,9	g

от	които	полиненаситени	мастни	киселини 3,5	g 2,0	g

Въглехидрати 36	g 20	g

от	които	захари 15	g 9,0	g

Влакнини 5,3	g 3,0	g

Белтъчини 28	g 16	g

Сол 7,8	g 4,4	g

Витамин	A	(RE) 420	µg 53 239	µg 30

Витамин	D 2,8	µg 56 1,6	µg 32

Витамин	E	(TE) 6,0	mg 50 3,4	mg 28

Витамин	C 28	mg 35 16	mg 20

Тиамин 0,7	mg 64 0,4	mg 36

Рибофлавин 0,9	mg 64 0,5	mg 36

Ниацин	(NE) 11	mg 69 6,3	g 39

Витамин	B6 0,8	mg 57 0,5	mg 36

Фолиева	киселина 117	µg 59 67	µg 34

Витамин	B12 0,9	µg 36 0,5	µg 20

Биотин 15	µg 30 8,6	µg 17

Пантотенова	киселина 1,8	mg 30 1,0	mg 17

Калий 1690	mg 85 963	mg 48

Калций 440	mg 55 251	mg 31

Фосфор 460	mg 66 262	mg 37

Магнезий 100	mg 27 57	mg 15

Желязо 10	mg 71 5,7	mg 41

Цинк 6,3	mg 63 3,6	mg 36

Мед 0,8	mg 80 0,5	mg 50

Манган 0,7	mg 35 0,4	mg 20

Селен 33	µg 60 19	µg 35

Йод 95	µg 63 54	µg 36

Натрий 3100	mg 1767	mg

Линолова	киселина 3,1	g 1,8	g

Съставки:		Домати	на	прах	(22	%),	колаген	
хидролизат,	нишесте,	суха	подправка	от	соя	и	
царевица,	растителна	мазнина	(палмово	масло),	
емулгатор	(лецитин	(съдържа	соя)),	доматени	
люспи	(4,0	%),	сушен	кромид	лук,	аромат	
(съдържа	целина),	готварска	сол	(1,3	%),	сушен	
магданоз	(1,3	%),	глюкозен	сироп,	трикалциев	
фосфат,	малтодекстрин,	сок	от	червено	цвекло	на	
прах,	магнезиев	хидроксид,	антислепващ	агент	
(силициев	диоксид),	L-метионин,	млечен	протеин,	
L-хистидин,	L-триптофан,	L-аскорбинова	киселина,	
железен	дифосфат,	никотинамид,	рибофлавин,	
DL-алфа-токоферол,	цинков	оксид,	подсладител	
(натриев	захарин),	меден	глюконат,	калциев-
D-пантотенат,	манганов	сулфат,	пиридоксин	
хидрохлорид,	тиамин	мононитрат,	ретинил	
ацетат,	птероилмоноглутаминова	киселина,	
натриев	йодид,	натриев	селенит,	D-биотин,	
холекалциферол,	цианокобаламин,	антиоксидант	
(аскорбинова	киселина).

1	Препоръчителни	стойности	за	дневен	прием	(NRV)
2	за	порция	(=	1	хранене):	57	g	+	300	ml	вода
		Средна	енергийна	стойност	за	100	ml	готова	за	консумация	супа:	244	kJ	(58	kcal)

L R  L I F E TA K T  –  Ф И Г У РА  И  О ТС Л А Б В А Н Е



MADE IN GERMANY

нАИМЕнОВАнИЕ 
figu active	Супа
Зеленчуци	и	къри	„India“
СЪДЪРЖАнИЕ 
500	г
(=̂ 8	хранения)

Хранителни	стойности за	100	g	прах %	NRV1 
за	100	g

за	порция
(=1	хранене)2

%	NRV1 
за	357	g

Енергийна	стойност	(kJ/kcal) 1582	kJ	(376	kcal) 900	kJ	(214	kcal)

Мазнини 11	g 6,3	g

от	които	наситени	мастни	киселини 3,4	g 1,9	g

от	които	мононенаситени	мастни	киселини 2,9	g 1,6	g

от	които	полиненаситени	мастни	киселини 4,8	g 2,8	g

Въглехидрати 37	g 21	g

от	които	захари 3,4	g 1,9	g

Влакнини 4,5	g 2,6	g

Белтъчини 30	g 17	g

Сол 6,5	g 3,8	g

Витамин	A	(RE) 600	µg 75 342	µg 43

Витамин	D 2,8	µg 56 1,6	µg 32

Витамин	E	(TE) 6,0	mg 50 3,4	mg 28

Витамин	C 50	mg 63 29	mg 36

Тиамин 0,9	mg 82 0,5	mg 45

Рибофлавин 1,1	mg 79 0,6	mg 43

Ниацин	(NE) 11	mg 69 6,2	g 39

Витамин	B6 1,2	mg 86 0,7	mg 50

Фолиева	киселина 120	µg 60 68	µg 34

Витамин	B12 0,9	µg 32 0,5	µg 20

Биотин 35	µg 70 20	µg 40

Пантотенова	киселина 2,0	mg 33 1,1	mg 18

Калий 890	mg 45 507	mg 25

Калций 430	mg 54 245	mg 31

Фосфор 620	mg 89 353	mg 50

Магнезий 170	mg 45 97	mg 26

Желязо 14	mg 100 8,0	mg 57

Цинк 6,9	mg 69 3,9	mg 39

Мед 0,8	mg 80 0,5	mg 50

Манган 1,0	mg 50 0,6	mg 30

Селен 35	µg 64 20	µg 36

Йод 100	µg 67 57	µg 38

Натрий 2600	mg 1482	mg

Линолова	киселина 4,2	g 2,4	g

Съставки: Колаген	хидролизат,	картофени	люспи,	
нишесте,	суха	подправка	от	соя	и	царевица,	
сушен	зеленчуков	микс	от	кромид	лук,	царевица	
и	праз	лук	(7,8	%),	емулгатор	(лецитин	(съдържа	
соя)),	растителна	мазнина	(палмово	масло),	къри	
(1,5	%),	готварска	сол,	аромат,	сушени	печурки	
(2,0	%),	трикалциев	фосфат,	куркума,	глюкозен	
сироп,	дикалиев	фосфат,	магнезиев	хидроксид,	
млечен	протеин,	малтодекстрин,	антислепващ	
агент	(силициев	диоксид),	L-метионин,	L-хистидин,	
L-триптофан,	L-аскорбинова	киселина,	железен	
дифосфат,	подсладител	(натриев	захарин),	DL-	
алфа-токоферол,	никотинамид,	рибофлавин,	
меден	глюконат,	цинков	оксид,	калциев-D-	
пантотенат,	манганов	сулфат,	пиридоксин	
хидрохлорид,	тиамин	мононитрат,	ретинил	
ацетат,	птероилмоноглутаминова	киселина,	
натриев	йодид,	натриев	селенит,	D-биотин,	
холекалциферол,	цианокобаламин,	антиоксидант	
(аскорбинова	киселина).

1	Препоръчителни	стойности	за	дневен	прием	(NRV)
2	за	порция	(=	1	хранене):	57	g	+	300	ml	вода
		Средна	енергийна	стойност	за	100	ml	готова	за	консумация	супа:	252	kJ	(60	kcal)

L R  L I F E TA K T  –  Ф И Г У РА  И  О ТС Л А Б В А Н Е



нАИМЕнОВАнИЕ 
Figu Active Мюсли
Хрупкаво	мюсли
с	червена	боровинка
СЪДЪРЖАнИЕ 
450	г	
(=̂ 12	хранения)

цЕЛЕВА ГРУПА
За	хора,	които	искат	да	постигнат	
намаляване	на	теглото	чрез	диета	
или	искат	да	поддържат	теглото	си	
въпреки	„малките	прегрешения“.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Балансиран	заместител	на	хранене	
под	формата	на	хрупкаво	мюсли	с	
всички	важни	витамини,	минерали	и	
сочни	парченца	червена	боровинка,	
който	може	да	подпомогне	
отслабването.	Благодарение	на	
специално	разработения	си	състав	
продуктите	figu active,	съдържащи	
важни	хранителни	вещества,	
са	подходящи	за	заместване	на	
хранения	и	за	продължителен	
период	от	време.	Без	добавени	
консерванти	и	без	лактоза

нАЧИн нА ПРИГОТВянЕ
Разбъркайте	3	пълни	супени	
лъжици	(35	g)	с	200	g	нискомаслено	
натурално	кисело	мляко	без	
лактоза.	Насладете	се	на	тази	храна	

например	вместо	мюсли	за	закуска
или	за	обяд	или	вечеря.	За	контрол	
на	теглото	трябва	да	се	спазва	
указаният	начин	на	приготвяне.

Тъй	като	продуктите	figu active 
снабдяват	с	всички	важни	
хранителни	вещества,	могат	да	се	
ползват	толкова	дълго,	докато	се	
постигне	желаното	тегло.	И	след	
отслабването	може	от	време	на	
време	да	се	замества	хранене	с	
продукти figu active.

Продуктът	ще	има	желания	ефект	
само	в	рамките	на	нискокалорична	
диета.	Хранете	се	разнообразно	и	
балансирано	и	водете	здравословен	
начин	на	живот.	Част	от	тази	диета	
трябва	да	са	и	други	храни.	Може	да	
съдържа	следи	от	лактоза,	глутен	и	
белтък	от	кокоши	яйца.

Разклатете	кутията	преди	
употреба.	Обемът	на	съдържанието	
е	технически	обусловен.	
Съхранявайте	на	сухо	и	прохладно	
място.	След	отваряне	използвайте	
възможно	най-скоро.	 

УКАЗАнИЕ 
Уверете	се,	че	приемате	
достатъчно	течности	по	време	на	
нискокалорична	диета.	Пийте	по	2-3	
литра	течности	без	калории,	най-
добре	минерална	вода	или	чай	без	
захар.

ПРИЛОЖЕнИЕ
–	Подкрепя	ви	за	намаляване	на	
теглото1

–	Подкрепя	ви	за	поддържане	на	
теглото1

1	 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.

нАСОКИ ЗА ДОПЪЛнИТЕЛнИ 
ПРОДАЖБИ
Опитайте	и	другите	продукти	
от	асортимента	на	figu active: 
вкусни	супи,	шейкове	и	блокчета	в	
различни	варианти.	За	пристъпите	
на	силен	глад	препоръчваме	Fiber	
Boost	и	Билковия	чай.

 
Аргументи за продажба 
•	Пълноценно	хранене,	
съдържащо	всички	важни	
витамини,	минерали	
и	микроелементи,	за	
контролиране	на	теглото

•	Произведен	от	
висококачествени	хранителни	
вещества

•	Със	сочни	парченца	червена	
боровинка
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MADE IN GERMANY

нАИМЕнОВАнИЕ 
Figu Active Мюсли
Хрупкаво	мюсли
с	червена	боровинка
СЪДЪРЖАнИЕ 
450	г	
(=̂ 12	хранения)

Съставки:  
Соев	протеин	изолат,	соеви	люспи,	соев	протеин,	
царевичен	декстрин,	овесени	ядки	(9,3	%),	
пълнозърнесто	овесено	брашно,	парченца	
червена	боровинка	(4,6	%),	соево	криспи	(соев 
протеин,	оризов	грис,	соево	брашно,	готварска	
сол),	кокосови	стърготини,	нарязани	печени	
лешници	(3,1	%),	аромат,	емулгатор	(лецитин	
(съдържа	соя)),	малтодекстрин,	киселина	
(лимонена	киселина),	сгъстител	(гума	гуар),	
трикалциев	фосфат,	дикалиев	фосфат,	железен	
дифосфат,	готварска	сол,	L-аскорбинова	
киселина,	D-алфа-	токоферолацетат,	подсладител	
(сукралоза),	никотинамид,	антиоксидант	(алфа-
токоферол),	цинков	оксид,	калциев-D-пантотенат,	
манганов	сулфат,	меден	карбонат,	пиридоксин	
хидрохлорид,	тиамин	мононитрат,	рибофлавин,	
ретинил	ацетат,	птероилмоноглутаминова	
киселина,	калиев	йодид,	натриев	селенит,	
антислепващ	агент	(силициев	диоксид),	D-биотин,	
холекалциферол,	цианокобаламин.

Хранителни	стойности за	100	g	прах %	NRV1 
за	100	g

за	порция
(=1	хранене)2

%	NRV1 
за	235	g

Енергийна	стойност	(kJ/kcal) 1519	kJ	(362	kcal) 938	kJ	(223	kcal)

Мазнини 10	g 6,8	g

от	които	наситени	мастни	киселини 3,4	g 3,0	g

от	които	мононенаситени	мастни	киселини 3,0	g 2,2	g

от	които	полиненаситени	мастни	киселини 3,7	g 1,5	g

Въглехидрати 20	g 16	g

от	които	захари 1,8	g 9,6	g

Влакнини 14	g 5,0	g

Белтъчини 41	g 22	g

Сол 0,90	g 0,49	g

Витамин	A	(RE) 1006	µg 126 378	µg 47

Витамин	D 4,6	µg 92 1,6	µg 32

Витамин	E	(TE) 19	mg 158 6,9	mg 58

Витамин	C 79	mg 99 31	mg 39

Тиамин 1,9	mg 173 0,7	mg 64

Рибофлавин 2,1	mg 150 1,1	mg 79

Ниацин	(NE) 23	mg 144 8,1	g 51

Витамин	B6 2,1	mg 150 0,9	mg 64

Фолиева	киселина 427	µg 214 175	µg 88

Витамин	B12 1,7	µg 68 1,4	µg 56

Биотин 77	µg 154 34	µg 68

Пантотенова	киселина 4,3	mg 72 2,2	mg 37

Калий 841	mg 42 592	mg 30

Калций 220	mg 28 305	mg 38

Фосфор 586	mg 84 379	mg 54

Магнезий 130	mg 35 68	mg 18

Желязо 26	mg 186 9,2	mg 66

Цинк 13	mg 130 5,3	mg 53

Мед 1,8	mg 180 0,7	mg 70

Манган 2,8	mg 140 1,0	mg 50

Селен 118	µg 215 41	µg 75

Йод 250	µg 167 95	µg 63

Натрий 364	mg 217	mg

Линолова	киселина 2,8	g 1,1	g

1		Препоръчителни	стойности	за	дневен	прием	(NRV)	
2		за	порция	(=	1	хранене):	35	g	+	200	g	нискомаслено	натурално	кисело	мляко	без	лактоза	 
	 (1,5	%	масленост)	Средна	енергийна	стойност	за	100	g	готова	за	консумация	храна:	411	kJ	(98	kcal).
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нАИМЕнОВАнИЕ 
figu active	Блокче
Вкус	на	хрупкав	карамел
Вкус	на	ягода	и	йогурт
Вкус	на	нуга
СЪДЪРЖАнИЕ 
по	6	x	60	г
(=̂ 6	хранения)

цЕЛЕВА ГРУПА
За	хора,	които	искат	да	постигнат	
намаляване	на	теглото	чрез	диета	
или	искат	да	поддържат	теглото	си	
въпреки	„малките	прегрешения“	–	
особено	когато	са	в	движение.	

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Благодарение	на	специално	
разработения	си	състав	продуктите	
Figu	Active,	съдържащи	важни	
хранителни	вещества,	са	подходящи	
за	заместване	на	хранения	и	за	
продължителен	период	от	време.	
Блокчетата	Figu	Active	предлагат	
балансирано	съотношение	на	
въглехидратите,	белтъчините	и	
мазнините	съгласно	Наредбата	за	
диетичните	храни	и	позволяват	да	
следвате	хранителната	си	програма	
без	ограничения	и	навсякъде.	При	
това	организмът	е	снабден	с	всички	
важни	витамини	и	минерали.	

нАЧИн нА ПРИГОТВянЕ
Едно	блокче	се	равнява	на	едно	
хранене	и	е	за	директна	консумация.	
Тъй	като	figu active	шейковете,	
супите	или	блокчетата	снабдяват	с	
всички	важни	хранителни	вещества,	
могат	да	се	ползват	толкова	дълго,	
докато	се	постигне	желаното	тегло.	
И	след	отслабването	от	време	на	
време	може	да	се	замества	хранене	
с	продукт	figu active.	Хранете	
се	разнообразно	и	балансирано	
и	водете	здравословен	начин	на	
живот.	Част	от	тази	диета	трябва	да	
са	и	други	храни.

УКАЗАнИЕ 
Може	да	съдържа	следи	от	глутен,	
фъстъци	и	други	ядки.	Съхранявайте	
на	сухо,	хладно	и	защитено	от	пряка	
слънчева	светлина	място.	Уверете	
се,	че	приемате	достатъчно	течности	
по	време	на	нискокалорична	
диета.	Пийте	по	2-3	литра	течности	
без	калории	на	ден,	най-добре	
минерална	вода	или	чай	без	захар.

ПРИЛОЖЕнИЕ
–	Подкрепя	ви	за	намаляване	на	
теглото1

–	Подкрепя	ви	за	поддържане	на	
теглото1

1	 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.

нАСОКИ ЗА ДОПЪЛнИТЕЛнИ 
ПРОДАЖБИ
Опитайте	и	другите	продукти	
от	асортимента	на	figu active: 
вкусни	супи	и	шейкове	в	различни	
варианти.	За	пристъпите	на	силен	
глад	препоръчваме	Fiber	Boost	и	
Билковия	чай.		

 
Аргументи за продажба 
•	Пълноценно	хранене,	
съдържащо	всички	важни	
витамини,	минерали	
и	микроелементи,	за	
контролиране	на	теглото

•	Пълноценно	хранене	за	изпът
•	Предлагат	се	в	три	вкусни	
варианта
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MADE IN GERMANY

1	%	der	Referenzmenge	für	die	tägliche	Zufuhr	(NRV)	·	Mahlzeit	=	ein	Riegel	à	60	g

Съставки:	Глюкозен	сироп,	соево	криспи	(18	%)	
(соев	протеин	изолат,	оризово	брашно,	екстракт	
от	ечемичен	малц,	готварска	сол),	кувертюр	от	
пълномаслено-млечен	шоколад	(захар,	какаово	
масло,	пълномаслено	мляко	на	прах,	какаова	
маса,	емулгатор	(лецитин	(съдържа	соя)),	
ванилов	екстракт),	олигофруктозен	сироп,	соев 
протеин	изолат,	мазнина	на	прах	(соево	олио,	
малтодекстрин,	млечен	протеин,	емулгатор	
(лецитин	(съдържа	соя))),	влагозадържащ	агент	
(глицерин),	маслено-карамелено	криспи	(захар,	
глюкозен	сироп,	масло,	готварска	сол,	емулгатор	
(лецитин	(съдържа	соя)),	аромат),	палмова	
мазнина,	дикалиев	фосфат,	аромат,	трикалциев	
фосфат,	емулгатор	(лецитин	(съдържа	соя)),	
малтодекстрин,	магнезиев	хидроксид,	витамини	
(L-аскорбинова	киселина,	никотинамид,	DL-алфа-
токоферол,	ретинил	ацетат,	калциев-D-пантотенат,	
пиридоксин	хидрохлорид,	холекалциферол,	
тиамин	хидрохлорид,	рибофлавин,	
цианокобаламин,	фолиева	киселина,	биотин),	
готварска	сол,	железен	дифосфат,	цинков	оксид,	
манганов-ІІ-сулфат,	меден	карбонат,	натриев	
йодид,	натриев	селенит.

нАИМЕнОВАнИЕ 
figu active	Блокче
Вкус	на	хрупкав	карамел
СЪДЪРЖАнИЕ 
по	6	x	60	г
(=̂ 6	хранения)

Хранителни	стойности за	100	g %	NRV1

за	100	g
за	порция

(=	1	хранене)	60	g
%	NRV1

за	60	g

Енергийна	стойност	(kJ/kcal) 1584	kJ	(377	kcal) 950	kJ	(226	kcal)

Мазнини 12	g 7,1	g

от	които	наситени	мастни	киселини 5,2	g 3,1	g

от	които	мононенаситени	мастни	киселини 3,5	g 2,1	g

от	които	полиненаситени	мастни	киселини 2,3	g 1,4	g

Въглехидрати 41	g 24	g

от	които	захари 18	g 11	g

Влакнини 8,6	g 5,2	g

Белтъчини 24	g 15	g

Сол 1,00	g 0,60	g

Витамин	A	(RE) 442	µg 55 265	µg 33

Витамин	D 2,6	µg 51 1,5	µg 31

Витамин	E	(TE) 8,4	mg 70 5,1	mg 42

Витамин	C 66	mg 83 40	mg 50

Thiamin 0,74	mg 67 0,45	mg 40

Riboflavin 1,0	mg 73 0,6	mg 44

Niacin	(NE) 9,8	mg 61 5,9	mg 37

Витамин	B6 0,85	mg 61 0,51	mg 36

Фолиева	киселина 143	µg 72 86,0	µg 43

Витамин	B12 0,90	µg 36 0,54	µg 22

Биотин 30	µg 59 18	µg 36

Пантотенова	киселина 1,93	mg 32 1,16	mg 19

Калий 842	mg 42 505	mg 25

Калций 371	mg 46 223	mg 28

Фосфор 689	mg 98 413	mg 59

Магнезий 89,0	mg 24 53,4	mg 14

Желязо 12	mg 86 7,2	mg 52

Цинк 6,6	mg 66 3,9	mg 39

Мед 1,0	mg 100 0,6	mg 60

Манган 0,86	mg 43 0,51	mg 26

Селен 42	µg 76 25	µg 46

Йод 105	µg 70 63,0	µg 42

Натрий 414	mg 284	mg

Линолова	киселина 1,6	g 1,0	g

1	%	от	препоръчителните	стойности	за	дневен	прием	(NRV)	·	Хранене	=	едно	блокче	по	60	g
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MADE IN GERMANY

1	%	der	Referenzmenge	für	die	tägliche	Zufuhr	(NRV)	·	Mahlzeit	=	ein	Riegel	à	60	g

нАИМЕнОВАнИЕ 
figu active	Блокче
Вкус	на	ягода	и	йогурт
СЪДЪРЖАнИЕ 
по	6	x	60	г
(=̂ 6	хранения)

Хранителни	стойности за	100	g %	NRV1

за	100	g
за	порция

(=	1	хранене)	60	g
%	NRV1

за	60	g

Енергийна	стойност	(kJ/kcal) 1568	kJ	(374	kcal) 941	kJ	(224	kcal)

Мазнини 12	g 6,9	g

от	които	наситени	мастни	киселини 5,2	g 3,1	g

от	които	мононенаситени	мастни	киселини 3,5	g 2,1	g

от	които	полиненаситени	мастни	киселини 2,4	g 1,4	g

Въглехидрати 40	g 24	g

от	които	захари 22	g 13	g

Влакнини 7,4	g 4,4	g

Белтъчини 25	g 15	g

Сол 0,78	g 0,47	g

Витамин	A	(RE) 461	µg 58 276	µg 35

Витамин	D 2,8	µg 56 1,7	µg 34

Витамин	E	(TE) 8,2	mg 68 4,9	mg 41

Витамин	C 36,6	mg 46 21,9	mg 27

Thiamin 0,78	mg 71 0,47	mg 42

Riboflavin 1,0	mg 73 0,6	mg 44

Niacin	(NE) 14	mg 90 8,7	mg 54

Витамин	B6 0,95	mg 68 0,57	mg 41

Фолиева	киселина 107	µg 53 64	µg 32

Витамин	B12 0,74	µg 30 0,44	µg 18

Биотин 26	µg 51 15	µg 31

Пантотенова	киселина 1,8	mg 31 1,1	mg 18

Калий 843	mg 42 506	mg 25

Калций 352	mg 44 211	mg 26

Фосфор 463	mg 66 278	mg 40

Магнезий 90,9	mg 24 54,5	mg 15

Желязо 12	mg 85 7,2	mg 51

Цинк 7,1	mg 71 4,3	mg 43

Мед 0,90	mg 90 0,54	mg 54

Манган 0,80	mg 40 0,48	mg 24

Селен 49	µg 89 29	µg 53

Йод 123	µg 82	 73,5	µg 49

Натрий 310	mg 186	mg

Линолова	киселина 1,7	g 1,0	g	

Съставки: Млечен	протеин,	глюкозен	сироп,	
бял	шоколадов	кувертюр	(17	%)	(захар,	какаово	
масло,	пълномаслено	мляко	на	прах,	емулгатор	
(лецитин	(съдържа	соя)),	ванилов	екстракт),	
олигофруктоза,	фруктозен	сироп,	мазнина	на	прах	
(соево	олио,	малтодекстрин,	млечен	протеин),	
колаген	хидролизат,	влагозадържащ	агент	
(глицерин),	соево	криспи	(3,8	%)	(соев	протеин	
изолат,	оризово	брашно,	екстракт	от	ечемичен 
малц,	готварска	сол),	минерални	вещества	
(дикалиев	фосфат,	тринатриев	цитрат,	трикалциев	
фосфат,	готварска	сол,	магнезиев	хидроксид,	
железен	дифосфат,	цинков	оксид,	манганов-ІІ-
сулфат,	меден	карбонат,	натриев	йодид,	натриев	
селенит),	палмова	мазнина,	изсушени	чрез	
замразяване	парченца	ягоди	(1,5	%),	корнфлейкс	
(1,5	%)	(царевичен	грис,	захар,	готварска	сол,	
екстракт	от	ечемичен	малц),	киселина	(лимонена	
киселина),	аромат,	готварска	сол,	палмово	олио,	
витамини	(L-аскорбинова	киселина,	никотинамид,	
DL-алфа-	токоферол,	ретинил	ацетат,	калциев-
D-пантотенат,	пиридоксин	хидрохлорид,	
холекалциферол,	тиамин	хидрохлорид,	
рибофлавин,	цианокобаламин,	фолиева	киселина,	
D-биотин.

1	%	от	препоръчителните	стойности	за	дневен	прием	(NRV)	·	Хранене	=	едно	блокче	по	60	g
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MADE IN GERMANY

Съставки: Млечен	протеин,	пълномаслен	
млечен	шоколад	(17	%)	(захар,	пълномаслено	
мляко	на	прах,	какаово	масло,	какаова	маса,	
емулгатор	(лецитин	(съдържа	соя)),	ванилов	
екстракт),	глюкозен	сироп,	олигофруктоза,	
фруктозен	сироп,	мазнина	на	прах	(соево	олио,	
малтодекстрин,	млечен	протеин),	колаген	
хидролизат,	карамелено	криспи	(захар,	глюкозен	
сироп,	масло,	натурален	аромат,	готварска	сол,	
емулгатор	(лецитин	(съдържа	соя))),	минерални	
вещества	(дикалиев	фосфат,	тринатриев	цитрат,	
готварска	сол,	трикалциев	фосфат,	магнезиев	
хидроксид,	железен	дифосфат,	цинков	оксид,	
манганов-ІІ-сулфат,	меден	карбонат,	натриев	
йодид,	натриев	селенит),	палмова	мазнина,	
влагозадържащ	агент	(глицерин),	какао	на	прах,	
аромат	(съдържа	мляко),	карамелен	оцветител,	
палмово	олио,	витамини	(L-аскорбинова	
киселина,	никотинамид,	DL-алфа-	токоферол,	
ретинил	ацетат,	калциев-D-пантотенат,	
пиридоксин	хидрохлорид,	холекалциферол,	
тиамин	хидрохлорид,	рибофлавин,	
цианокобаламин,	фолиева	киселина,	биотин).

нАИМЕнОВАнИЕ 
figu active	Блокче
Вкус	на	нуга	
СЪДЪРЖАнИЕ 
по	6	x	60	г
(=̂ 6	хранения)

Хранителни	стойности за	100	g %	NRV1

за	100	g
за	порция

(=	1	хранене)	60	g
%	NRV1

за	60	g

Енергийна	стойност	(kJ/kcal) 1564	kJ	(373	kcal) 938	kJ	(224	kcal)

Мазнини 12	g 7,1	g

от	които	наситени	мастни	киселини 5,5	g 3,3	g

от	които	мононенаситени	мастни	киселини 3,7	g 2,2	g

от	които	полиненаситени	мастни	киселини 2,4	g 1,4	g

Въглехидрати 37	g 22	g

от	които	захари 25	g 15	g

Влакнини 9,2	g 5,5	g

Белтъчини 26	g 16	g

Сол 0,83	g 0,50	g

Витамин	A	(RE) 478	µg 60 287	µg 36

Витамин	D 2,9	µg 58 1,7	µg 35

Витамин	E	(TE) 8,5	mg 71 5,1	mg 42

Витамин	C 32	mg 40 19	mg 24

Thiamin 0,63	mg 57 0,38	mg 34

Riboflavin 1,1	mg 76 0,6	mg 46

Niacin	(NE) 14,8	mg 92 8,9	mg 55

Витамин	B6 0,98	mg 70 0,59	mg 42

Фолиева	киселина 112	µg 56 67,0	µg 33

Витамин	B12 0,77	µg 31 0,46	µg 18

Биотин 26,6	µg 53 16	µg 32

Пантотенова	киселина 1,93	mg 32 1,16	mg 19

Калий 904	mg 45 543	mg 27

Калций 386	mg 48 232	mg 29

Фосфор 414	mg 59 248	mg 35

Магнезий 87,9	mg 23 52,8	mg 14

Желязо 13,4	mg 95 8,0	mg 57

Цинк 7,52	mg 75 4,51mg 45

Мед 1,08	mg 108 0,65	mg 65

Манган 0,82	mg 41 0,49	mg 25

Селен 51,5	µg 94 30,9	µg 56

Йод 127	µg 85 76,3	µg 51

Натрий 322	mg 193	mg

Линолова	киселина 1,7	g 1,0	g

1	%	от	препоръчителните	стойности	за	дневен	прием	(NRV)	·	Хранене	=	едно	блокче	по	60	g
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Basisetikett (142 x 238 mm)

Kunde: LR HEALTH&BEAUTYSYSTEMS GmbH
Bezeichnung:  Lifetakt Aloe Vera Drinking Gel 
Format (HxL): 142 x 238 mm
Art.-Nr.:                                       
Material: 

Freigabe:  ...................................  Datum:   .......................................

MCC Nr.: 
Datum:  31.01.2018

Zał. 7 PP 7.2

Zakład Produkcyjny
05-850 Ożarów Maz.

ul. Poznańska 129/133

Druckbereich

90% Aloe Vera Blattfilet / 
90% Aloe Vera leaf fillet
9% Honig /  
9% Honey
Traditionelle Formel / 
Traditional formula

TRADITIONAL HONEY
MADE IN GERMANY

Basisetikett (142 x 238 mm)

 

Health & Beauty Systems GmbH
59215 Ahlen, Deutschland
www.LRworld.com

Ungeöffnet mindestens haltbar bis Ende: Ongeopend minstens houdbaar tot: 
Avant ouverture à consommer jusqu’à fin: 
Los-Nr.: Lotnr.: Lot n°: 

Hergestellt in Deutschland / Made in Germany / Fabriqué en Allemagne 

I              Complément alimentaire liquide avec vitamine C et miel
Ingrédients: Gel Aloe Vera (Barbadensis Miller)1 (90 %), Miel (9 %), acidifiant (acide 
citrique), stabilisateur (xanthane), vitamine C (L-acide ascorbique), conservateur 
(sorbate de potassium).
Indication: Prendre  30 ml (contenu équivalent à 3 bouchons) 3 fois par jour, de 
préférence avant les repas.  
Attention: Agiter avant l’emploi. Conserver au réfrigérateur après ouverture et 
consommer rapidement. La dose quotidienne recommandée ne doit pas être dépassée. 
Les compléments alimentaires ne sauraient pas remplacer une alimentation variée et 
équilibrée et un mode de vie sain. Tenir hors de la portée des enfants.
Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de 
grossesse ou d'allaitement. Pas d'utilisation prolongée sans avis d'un spécialiste.

  N Vloeibaar voedingssupplement met vitamine C en honing 
Ingrediënten: Aloe Vera (Barbadensis Miller) Gel1 (90 %), bloesemhoning (9 %), 
zuurmiddel (citroenzuur), stabilisator (xanthaan), vitamine C (L-ascorbinezuur), 
bewaarmiddel (kaliumsorbaat) .
Gebruiksaanbeveling: Neem driemaal daags 30 ml (gelijk aan 3 dopjes). 
Het beste voor de maaltijd, kan worden verdund met water of vruchtensap. 
Aanwijzing: Schudden voor gebruik. Na het openen in de koelkast bewaren en snel 
nuttigen. De aangegeven dagelijkse hoeveelheid dient niet overschreden te worden. 
Voedingssupplementen zijn geen vervanging voor een afwisselende en 
gebalanceerde voeding, die samen met een gezonde levensstijl van belang is. 
Product buiten het bereik van kinderen bewaren.
Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Bij zwangerschap of borstvoeding 
uw arts raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.

1000 ml
11 Einheiten** / 11 eenheden** / 11 unités**

Nährstoffe  pro 100 ml pro 90 ml (= 3 x 30 ml)**
Vitamin C

* der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr
  1 USA/Mexiko 

 * du montant de référence pour l’apport journalier
  1 USA/Mexique 

67 mg (84 %*) 60 mg (75 %*)

Voedingsstoffen  per 100 ml per 90 ml (= 3 x 30 ml)**
Vitamine C

* Percentage van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid
  1 USA/Mexico 

67 mg (84 %*) 60 mg (75 %*)

Nutriments  par 100 ml par 90 ml (= 3 x 30 ml)**
Vitamine C 67 mg (84 %*) 60 mg (75 %*)

67
03

3

This product is certified by:

WWW.SGS-QUALITAETSSIEGEL.DE WWW.IASC.ORG

A� �          Flüssiges Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin C und Honig
Zutaten: Aloe Vera (Barbadensis Miller) Gel1 (90 %), Blütenhonig (9 %), 
Säuerungsmittel (Citronensäure), Stabilisator (Xanthan), Vitamin C 
(L-Ascorbinsäure), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat).
Verzehrempfehlung: Dreimal täglich 30 ml (entspricht 3 Verschlusskappen) 
einnehmen, am besten vor den Mahlzeiten (evtl. mit Wasser oder Fruchtsaft 
verdünnen).
Hinweis: Vor Gebrauch schütteln. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren 
und zügig verbrauchen. Die angegebene, empfohlene tägliche Verzehrmenge darf 
nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine 
abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung, die zusammen mit einer gesunden 
Lebensweise von Bedeutung ist. Produkt außerhalb der Reichweite von kleinen 
Kindern aufbewahren.
Nicht an Kinder unter 12 Jahren verabreichen. Konsultieren Sie Ihren Arzt während 
der Schwangerschaft oder Stillzeit. Keine verlängerte Verwendung ohne 
fachkundige Beratung.

BE LU

BE LU

BE

90% Aloe Vera Blattfilet / 
90% Aloe Vera leaf fillet
9% Honig /  
9% Honey
Traditionelle Formel / 
Traditional formula

TRADITIONAL HONEY
MADE IN GERMANY

Behälter 4
Wrap around label
64889_AVHoney_NEM_DE_AT_CH_NL_FR

Basisetikett  (142 x 238 mm)
Leporello Basisetiektt (132 x 127 mm)

(3 mm)
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1. ОфИцИАЛнО нАИМЕнОВАнИЕ
Посочва	наименованието	на	
продукта	на	съответния	език.

2. ДАннИ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Дава	информация	за	съставките	и	
тяхното	количество.	Съставките,	
които	са	посочени	първи,	са	с	 
най-	високо	съдържание	в	продукта,	
тези,	които	са	последни,	са	в	 
най-ниски	концентрации	в	продукта.

3. УКАЗАнИЕ
Дава	указания	за	употребата	и	
съхранението	на	продукта.

4. ТАБЛИцА С ХРАнИТЕЛнИТЕ 
СТОЙнОСТИ
Представя	най-важните	съставки	на	
продукта	под	формата	на	таблица.	

5. IASC-ALOE VERA ПЕЧАТ
IASC	(Международният	научен	съвет	
за	алое)	присъжда	печат	за	качество	
и	удостоверява,	че	производството	
на	продуктите	става	под	наблюдение	
и	е	с	проверено	качество.	Печатът	
на	IASC	гарантира,	че	съдържанието	
на	Алое	Вера	и	чистотата	му	са	
проверени.

6. InSTITuT FRESEnIuS 
QuALITY SEAL
Гарантира	редовни	проверки	
на	качеството	на	продукта.	SgS	
INSTITuT	FRESENIuS	със	своята	
компетентност	и	независимост	е	
символ	на	качество	и	сигурност	и	
с	печата	си	за	качество	се	радва	на	
доверието	на	крайните	потребители	
от	1973	г.

7. КОЛИЧЕСТВО
Дава	информация	за	количеството	
на	продукта	в	опаковката.

8. ГОДнОСТ нА ПРОДУКТА
Показва	минималната	дата,	докогато	
продуктът	е	годен.

9. ПАРТИДЕн нОМЕР
Партидният	номер	служи	за	
еднозначна	идентификация	на	
продуктите.	Така	се	гарантира	
проследяемост	и	документиране	на	
продуктовите	партиди.

10. СТРАнА нА ПРОИЗХОД
Посочва	страната,	в	която	е	
произведен	продуктът.

11. ДАннИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛя
Дава	информация	за	производителя	
и	седалището	на	компанията.
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ПО-ВИСОКО.
ПО-ДАЛЕЧЕ.
ПО-СИЛНО.
LR:GO.
НАДМИНИ СЕБЕ СИ.
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Да се движиш, да се 
напрягаш да даваш повече 
от себе си и да видиш 
докъде може да стигнеш. 
Това e движещата сила за 
всеки спортист. 

Марката LR:GO е 
предназначена за начин  
на живот, при който 
спортът не е задължение,  
а желание.

LR:GO – МАРКАТА

ПО-ВИСОКО.
ПО-ДАЛЕЧЕ.
ПО-СИЛНО.
LR:GO.
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ФИТНЕС ЗА ТЯЛОТО И УМА

Искате да повишите издръжливостта си, да натрупате 
мускули или да влезете във форма? Ключът за това е 
всеобхватен активен начин на живот. 

Но спортът дава много повече от това! Знаете ли, че 
физическата активност допринася за намаляване на стреса, 
стимулира добрия сън и може да повиши енергията и 
продуктивността ви през деня? И това са само част от 
причините, заради които си струва да имаме активен начин 
на живот.

СИСТЕМА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛТА 

Да си поставяте цели. Да се предизвиквате и да давате  
най-доброто от себе си. Все по-високо, все по-далече,  
все по-силно. Това е страстта. Това е спортът.

Освен добре обмисления фитнес план, съобразен с вашите 
потребности и цели, важна роля играе и разнообразното 
и балансирано хранене. Следвайте принципа да давате 
на тялото си това, от което се нуждае, и то ще дава всичко, 
което може.

ВАШИЯТ АКТИВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ
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СИСТЕМАТА ЗА СПОРТ LR:GO – ЦЯЛОСТНА КОНЦЕПЦИЯ

LR:GO СИСТЕМАТА ОТ ПРОДУКТИ

LR:GO КОУЧИНГ ПРОГРАМА

По-високо, по-далече, по-силно – дайте всичко от себе си, 
надминете себе си. Лесно е с LR:GO – цялостната система за 
спорт, която ви подкрепя във всички фази на тренировката 
с добре обмислена концепция за хранителните вещества, 

както и с коучинг програма с видео тренировки, видеа с 
експерт, съвети за храненето и тренировъчни планове. 
Мотивирайте се, използвайте ефективно времето си за 
тренировка и тренирайте със системата LR:GO.

Видео тренировки Видеа с експерт Хранителни планове

Post INtRA PRE 
Performance Shake Performance Bar Performance PowderPerformance Gel

Коучинг  

програмата на 

LR:GO   

може да откриете на  

my-LRWorld 
и в

LR Connect.



VEGANВЕГАН MADE IN GERMANY

L R : G O  I  Ф И Т Н Е С  З А  Т Я Л О ТО  И  У М А

LR:GO – СИСТЕМАТА ОТ ПРОДУКТИ

НАШЕТО ОБЕЩАНИЕ

Искате да започнете тренировката фокусирани и 
мотивирани? По време на тренировката забелязвате, че 
ви идва твърде много и не можете да покажете желаните 
възможности? А след тренировка искате да дадете почивка 
на тялото си, за да повишите резултатите от тренировката?

Системата от продукти на LR:GO ви помага да постигнете 
целите си. С помощта на PRE Performance Gel, INTRA 
Performance Powder и двата POST Performance Shake.

Концепцията за съставките на трите продукта е перфектно 
съгласувана, за да се комбинират лесно и да ви подкрепят 
във всички фази на тренировката.

Продуктите LR:GO съдържат 
само вещества с растителен 
произход, така че са 
подходящи и за вегани.

Продуктите LR:GO са 
включени в Kölner Liste 
(Кьолнски списък), в който 
се публикуват продукти с 
минимален допинг риск.

INTRA Performance Powder и POST Performance Shake се 
произвеждат в Германия, което в цял свят се смята за 
символ за най-високо качество. LR:GO PRE Performance 
Gel е разработен в Германия и се произвежда в 
Европа.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

П
О

Д
ГО

ТОВКАИЗПЪЛНЕНИЕ

ФАЗИ НА 
ТРЕНИРОВКА3 
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ЦЕЛЕВА ГРУПА
Идеален за всеки, който 
спортува и иска да стартира 
тренировката с допълнителна 
доза мотивация и енергия. 

ДЕЙСТВИЕ

СИЛА, ЕНЕРГИЯ И ФОКУС.
ПОДГОТВЕТЕ СЕ ПРАВИЛНО!

Снабдяването с правилните 
хранителни вещества ви помага 
да се подготвите за тренировка 
и да я започнете пълни с 
енергия:

•	 Подпомага	менталната	и 
 когнитивната функция1, както 
 и умствената дейност1

•	 Стимулира	енергийния 
 метаболизъм2 

•	 Допринася	за	нормална 
 функция на мускулите и 
 ставния хрущял3

СЪСТАВКИ

ВИТАМИНИ
	 •	Витамин	B1
	 •	Витамин	B6
	 •	Витамин	B12
	 •	Пантотенова	киселина
	 •	Биотин
	 •	Фолиева	киселина
	 •	Витамин	C
	 •	Витамин	E

МИНЕРАЛИ
	 •	Калций
	 •	Цинк
	 •	Магнезий
	 •	Фосфор

АМИНОКИСЕЛИНИ
	 •	L-аргинин
	 •	L-цитрулин
	 •	L-карнитин
	 •	Креатин
	 •	Бета-аланин

СУПЕРХРАНА
	 •	Гинко	билоба

Аргументи за продажба
•	 За	да	стартирате	

тренировката фокусирани, 
заредени с енергия, сила и 
издръжливост1,2,3

•	 Удобният	формат	е	
подходящ за прием в 
движение

•		 Просто	отворете	и	изпийте
•	 Свеж	плодов	вкус	на	

лимон и маракуя
•	 Подходящ	по	всяко	време	

на деня, тъй като не 
съдържа кофеин

•	 Веган

НАИМЕНОВАНИЕ 
LR:GO 
PRE	PERfoRmanCE	gEL
СЪДЪРЖАНИЕ 
14 порции х 50 г

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ?

Знаете ли, че се нуждаете от 
захар като източник на енергия 
при спорт? 

1 Пантотеновата киселина допринася за нормална умствена дейност. Пантотеновата киселина допринася за нормален енергиен метаболизъм. 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	C	допринася	за	нормалното	изграждане	на	колаген	за	нормална	функция	на	ставния	хрущял.



 

* Референтна стойност за дневен прием (NRV)
** Препоръчителен прием: Приемайте 1 порция (50 г гел) преди тренировка.
*** Няма налични NRV.
1 Пантотеновата киселина допринася за нормална умствена дейност. Пантотеновата киселина допринася за нормален енергиен метаболизъм. 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	C	допринася	за	нормалното	изграждане	на	колаген	за	нормална	функция	на	

ставния хрущял.

Хранителни стойности за порция** % NRV*
за порция**

Витамин Е 6,6	mg	α-TE 55

Витамин С 87	mg 109

Тиамин 0,61	mg 55

Витамин	В6 0,77	mg 55

Фолиева	киселина 110	µg 55

Витамин	B12 1,4	µg 56

Биотин 8,6	µg   17

Пантотенова киселина 1,0	mg   17

Калций 123	mg 15

Магнезий 72,3	mg   19

Цинк 				2,1	mg   21

L-аргинин 1,5	g   ***

L-карнитин 0,7	g   ***

Креатин 0,4	g ***

Бета-аланин 0,3	g ***

L-цитрулин 65	mg ***

Екстракт от гинко билоба 15	mg ***

НАИМЕНОВАНИЕ 
LR:GO 
PRE	PERfoRmanCE	gEL
СЪДЪРЖАНИЕ 
14 порции х 50 г

L R : G O  I  Ф И Т Н Е С  З А  Т Я Л О ТО  И  У М А



 

i

L R : G O  I  Ф И Т Н Е С  З А  Т Я Л О ТО  И  У М А

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Идеален за всеки, който 
спортува и иска по време 
на тренировка да постигне 
максимални резултати.

ДЕЙСТВИЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ И 
ИЗДРЪЖЛИВОСТ.
ОПТИМИЗИРАЙТЕ УСПЕХА  
НА ТРЕНИРОВКАТА!

По време на тренировка 
тялото работи на високи 
обороти. За да постигнете 
най-доброто от тренировката, 
трябва да снабдите тялото 
си с правилните хранителни 
вещества:

•	 Регулира	хидробаланса	и 
 електролитния баланс2

•	 Поддържа 
 работоспособността и 
 издръжливостта по време  
 на тренировка1

•	 Подпомага	сърдечната 
 функция3

СЪСТАВКИ

ВИТАМИНИ
	 •	Витамин	B1
	 •	Ниацин
	 •	Витамин	B6
	 •	Витамин	C
	 •	Витамин	D

МИНЕРАЛИ
	 •	Магнезий
	 •	Калций
	 •	Желязо

АМИНОКИСЕЛИНИ
	 •	L-карнитин

СУПЕРХРАНА
	 •	Ацерола

ДРУГИ
	 •	Таурин
	 •	Куркумин
	 •	Сукралоза

1 Витамин	C,	тиаминът	и	ниацинът	допринасят	за	нормален	енергиен	метаболизъм.	Витамин	С	и	витамин	B6	допринасят	за	намаляване	на	умората	и	отпадналостта. 
2 Магнезият допринася за електролитния баланс. 
3	 Желязото	допринася	за	нормално	транспортиране	на	кислорода	в	тялото.	Тиаминът	допринася	за	нормална	сърдечна	функция. 

НАИМЕНОВАНИЕ 
LR:GO 
InTRa	PERfoRmanCE	 
PoWDER	
СЪДЪРЖАНИЕ 
14 порции х 20 г

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ?

Знаете ли, че при спорт в тялото 
се освобождава хормонът на 
щастието ендорфин?

Аргументи за продажба
•	 За	разгръщане	на	

пълните възможности на 
тялото и поддържане на 
издръжливостта1

•	 Удобният	формат	е	
подходящ за носене в 
спортната чанта. Просто 
разтворете във вода и 
изпийте по време на 
тренировка.

•	 Свеж	плодов	вкус	на	
лимон и грейпфрут

•	 Подходящ	по	всяко	време	
на деня, тъй като не 
съдържа кофеин

•	 Веган
•	 Без	захар
•	 made	in	germany



 

НАИМЕНОВАНИЕ 
LR:GO 
InTRa	PERfoRmanCE	 
PoWDER	
СЪДЪРЖАНИЕ 
14 порции х 20 г

* Референтна стойност за дневен прием (NRV)
** Начин на приложение: Смесете съдържанието на едно саше  (50 г прах) в 300 мл вода и изпийте по време на тренировка.
1	 Витамин	C,	тиаминът	и	ниацинът	допринасят	за	нормален	енергиен	метаболизъм.	Витамин	С	и	витамин	B6	допринасят	за	намаляване	на	умората	и	

отпадналостта.
2 Магнезият допринася за електролитния баланс.
3	 Желязото	допринася	за	нормално	транспортиране	на	кислорода	в	тялото.	Тиаминът	допринася	за	нормална	сърдечна	функция.
4 100 мл готов за консумация продукт съдържа <0,5 г захар.

Хранителни стойности за 100 г % NRV*
за 100 г

за порция** % NRV*
за порция**

Енергия 1492 kJ/ 351 kcal – 298 kJ/70 kcal –

Мазнини
– от които наситени мастни киселини

<0,5	g
<0,1	g

– 0,00	g
0,00	g

–

Въглехидрати
– от които захар

83	g
		5,3	g

– 17	g
		1,1	g

–

Белтъци	 <0,5	g – 0,00	g –

Сол 0,10	g – 0,02	g –

Витамин	D 13	μg 260 2,5	μg   50

Витамин С 200	mg 250 40	mg   50

Тиамин 5,0	mg 455 1,0	mg   91

Ниацин 80	mg 500 16	mg 100

Витамин	В6 5,6	mg 400 1,1	mg   79

Калций 875	mg 109 175	mg   22

Желязо	 15	mg 107 3,0	mg   21

Магнезий 375	mg 100 75,0	mg   20

L R : G O  I  Ф И Т Н Е С  З А  Т Я Л О ТО  И  У М А



 

LR :go	 I 	ФИТНЕС	ЗА	ТЯЛОТО	И	УМА

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Идеален за всеки, който 
спортува и иска след 
тренировка да подкрепи 
възстановяването на тялото и 
изграждането на мускулите.

ДЕЙСТВИЕ

КАКВОТО ПРАВИТЕ 
СЛЕД ТРЕНИРОВКАТА ВИ 
ПОМАГА ЗА СЛЕДВАЩАТА 
ТРЕНИРОВКА. 
ПОЧИВКА И ИЗГРАЖДАНЕ НА 
МУСКУЛИТЕ

След тренировка е важно 
да дадете на тялото си 
хранителните вещества, от 
които се нуждае за почивка и 
възстановяване: 

•	 Подпомага	изграждането	на 
 мускулатурата1

•	 Допринася	за	отпускане	на 
 мускулите2

•	 Помага	за	отпочиване	на 
 ставните хрущяли и костите3

СЪСТАВКИ

ВИТАМИНИ
	 •	Витамин	B2
	 •	Витамин	B12
	 •	Фолиева	киселина
	 •	Витамин	C
	 •	Витамин	D
	 •	Витамин	Е

МИНЕРАЛИ
	 •	Магнезий
	 •	Цинк

АМИНОКИСЕЛИНИ
	 •	Глутамин

ИЗТОЧНИЦИ НА ПРОТЕИНИ
	 •	Оризов	протеин
	 •	Протеин	от	грах
	 •	Протеин	от	слънчоглед
 (само в шейка банан и 
 праскова)

СУПЕРХРАНА
	 •	Баобаб

ДРУГИ
	 •	Какао	на	прах
 (само в шоколадов шейк)
	 •	Морковен	сок	от	концентрат
	 •	Гуарова	гума
	 •	Ксантанова	гума
	 •	Подсладител:	сукралоза
	 •	Инулин

Аргументи за продажба
•	 Подпомага	изграждането	

на мускулите1 
•	 Високо	съдържание	

на протеини от изцяло 
растителни източници

•	 За	оптимална	почивка	
след спорт и подкрепа 
за добри резултати от 
тренировката

•	 В	два	варианта:	с	вкус	
на шоколад или банан и 
праскова

•	 Веган
•	 Без	захар
•	 made	in	germany

НАИМЕНОВАНИЕ 
LR:GO 
PosT	PERfoRmanCE	 
ShAKE
СЪДЪРЖАНИЕ 
14 порции х 28 г

i ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ?

Знаете ли, че в човешкото тяло 
има	повече	от	600	мускула?

1 Протеините допринасят за увеличаването на мускулната маса.   
2	Магнезият,	калцият	и	витамин	D	допринасят	за	поддържане	на	нормалната	мускулна	функция.  
3	Витамин	C	допринася	за	нормалното	изграждане	на	колаген	за	нормална	функция	на	ставния	хрущял.	Протеините	допринасят	за	поддържане	на	нормалното	
състояние на костите. 



 

Хранителни стойности за 100 г % NRV*
за 100 г 

за порция** % NRV*
за порция**

Енергия 1509	kJ/	360	kcal – 422 kJ/ 101 kcal –

Мазнини
– от които наситени мастни киселини

6,6	g
2,7	g

– 1,9	g	
0,7	g

–

Въглехидрати
– от които захар

7,2	g
		2,7	g

– 2,0	g	
0,7	g

–

Фибри	 19	g – 5,3	g –

Белтъци	 56	g – 16	g –

Сол 0,76	g – 0,21	g –

Витамин	D 8,9	μg 178 2,5	μg 50

Витамин Е 21	mg 175 5,9	mg 49

Витамин С 143	mg 179 40	mg 50

Рибофлавин 5,0	mg 357 1,4	mg 100

Фолиева	киселина 287	μg 144 80,4	μg 40

Витамин В12 4,9	μg 196 1,4	μg 56

Магнезий 335	mg  89 94,0	mg 25

Цинк	 8,9	mg  89 2,5	mg 25

* Референтна стойност за дневен прием (NRV)
** Начин на приложение: Разбъркайте 28 г прах (3 мерителни лъжички) в 300 мл вода. Може да използвате в шейкър. Консумирайте веднага след 

приготвяне.
1 Протеините допринасят за увеличаването на мускулната маса.
2	 Витамин	C	допринася	за	нормалното	изграждане	на	колаген	за	нормална	функция	на	ставния	хрущял.	Протеините	допринасят	за	поддържане	на	

нормалното състояние на костите. 
3	 Магнезият	допринася	за	нормална	мускулна	функция.	Витамин	D	допринася	за	поддържане	на	нормална	мускулна	функция.
4 100 мл готов за консумация продукт съдържа <0,5 г захар.

НАИМЕНОВАНИЕ 
LR:GO 
PosT	PERfoRmanCE	shakE	
ШОКОЛАД
СЪДЪРЖАНИЕ 
14 порции х 28 г

L R : G O  I  Ф И Т Н Е С  З А  Т Я Л О ТО  И  У М А



 

Хранителни стойности за 100 г % NRV*
за 100 г 

за порция** % NRV*
за порция**

Енергия 1311 kJ/ 314 kcal – 367	kJ/	88	kcal –

Мазнини
– от които наситени мастни киселини

4,0	g
1,3	g

– 1,1	g	
<0,5	g

–

Въглехидрати
– от които захар

8,2	g
		3,4	g

– 2,3	g	
1,0	g

–

Фибри	 35	g – 10	g –

Белтъци	 41	g – 12	g –

Сол 0,66	g – 0,18	g –

Витамин	D 8,9	μg 178 2,5	μg 50

Витамин Е 22	mg 183 6,2	mg 52

Витамин С 145	mg 181 41	mg 51

Рибофлавин 5,0	mg 357 1,4	mg 100

Фолиева	киселина 287	μg 144 80,4	μg 40

Витамин В12 4,9	μg 196 1,4	μg 56

Магнезий 335	mg 89 94,0	mg 25

Цинк	 8,9	mg 89 2,5	mg 25

* Референтна стойност за дневен прием (NRV)
** Начин на приложение: Разбъркайте 28 г прах (3 мерителни лъжички) в 300 мл вода. Може да използвате в шейкър. Консумирайте веднага след 

приготвяне.
1 Протеините допринасят за увеличаването на мускулната маса.
2	 Витамин	C	допринася	за	нормалното	изграждане	на	колаген	за	нормална	функция	на	ставния	хрущял.	Протеините	допринасят	за	поддържане	на	

нормалното състояние на костите. 
3	 Магнезият	допринася	за	нормална	мускулна	функция.	Витамин	D	допринася	за	поддържане	на	нормална	мускулна	функция.
4 100 мл готов за консумация продукт съдържа <0,5 г захар.

НАИМЕНОВАНИЕ 
LR:GO 
PosT	PERfoRmanCE	shakE	
БАНАН	И	ПРАСКОВА
СЪДЪРЖАНИЕ 
14 порции х 28 г

L R : G O  I  Ф И Т Н Е С  З А  Т Я Л О ТО  И  У М А



 
ЦЕЛЕВА ГРУПА
Идеален за всеки, който 
спортува и иска след 
тренировка да подкрепи 
възстановяването на тялото и 
изграждането на мускулите.

ДЕЙСТВИЕ

КАКВОТО ПРАВИТЕ
СЛЕД ТРЕНИРОВКАТА ВИ
ПОМАГА ЗА СЛЕДВАЩАТА
ТРЕНИРОВКА.
ПОЧИВКА И ИЗГРАЖДАНЕ НА
МУСКУЛИТЕ

След тренировка е важно
да дадете на тялото си
хранителните вещества, от
които се нуждае за почивка и
възстановяване:
•	Подпомага изграждането на 

мускулатурата1

•	Допринася	за	отпускане	на	
мускулите2

•	Помага	за	отпочиване	на	
ставните хрущяли и костите3

СЪСТАВКИ

ВИТАМИНИ
	 •	Витамин	B2
	 •	Витамин	B12
	 •	Фолиева	киселина
	 •	Витамин	C
	 •	Витамин	D
	 •	Витамин	Е

МИНЕРАЛИ
	 •	Магнезий
	 •	Цинк

АМИНОКИСЕЛИНИ
	 •	Глутамин

ИЗТОЧНИЦИ НА ПРОТЕИНИ
	 •	Оризов	протеин
	 •	Протеин	от	грах
	 •	Соев	протеин

СУПЕРХРАНА
	 •	Баобаб

ДРУГИ
	 •		Какао	на	прах	(в барчето с 

вкус на шоколадово брауни)
 

Аргументи за продажба
•	 Подпомага	изграждането	на	

мускулите1

•	 Високо	съдържание	
на протеини от изцяло 
растителни източници

•	 За	оптимална	почивка	след	
спорт и подкрепа за добри 
резултати от тренировката1,2,3

•	 В	два	варианта:	лимон	или	
шоколадово брауни

•	 Веган
•	 С	ниско	съдържание	на	захар
•	 made	in	germany

НАИМЕНОВАНИЕ 
LR:GO 
PosT	PERfoRmanCE	 
BaRs
СЪДЪРЖАНИЕ
6	порции	х	40	г

i ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ?

В тялото ви има повече от  
600	мускула?

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
За директна консумация.

1  Протеините допринасят за увеличаването на мускулната маса.
2	Магнезият	допринася	за	нормална	мускулна	функция.	Витамин	D	допринася	за	поддържане	на	нормалната	мускулна	функция.
3	Витамин	C	допринася	за	нормалното	изграждане	на	колаген	за	нормална	функция	на	ставния	хрущял.	Протеините	допринасят	за	поддържане	на	нормалното	
състояние на костите.

L R : G O  I  Ф И Т Н Е С  З А  Т Я Л О ТО  И  У М А



 

Хранителни стойности за 100 г % NRV*
за 100 г 

за порция** % NRV*
за порция**

Енергия 1406	kJ	/	338	kcal – 562	kJ	/	135	kcal –

Мазнини
– от които наситени мастни киселини

13	g
7,1	g

– 5,4	g	
2,8	g

–

Въглехидрати
– от които захар

21	g
		3,4	g

– 8,4	g	
1,3	g

–

Фибри	 26	g – 10	g –

Белтъци	 26	g – 10	g –

Сол 0,60	g – 0,24	g –

Витамин	D 6,3	μg 126 2,5	μg 50

Витамин Е 15	mg 125 6,0	mg 50

Витамин С 30	mg 38 12	mg 15

Рибофлавин 3,5	mg 250 1,4	mg 100

Фолиева	киселина 200	μg 100 80,0	μg 40

Витамин В12 3,4	μg 136 1,4	μg 56

Цинк 5,0	mg  50 2,0	mg 20

Магнезий 156	mg  42 62,5	mg 17

* Референтна стойност за дневен прием (NRV)
** Приемайте 1 барче (=40 г) след тренировка.
1 Протеините допринасят за увеличаването на мускулната маса.
2	 Витамин	C	допринася	за	нормалното	изграждане	на	колаген	за	нормална	функция	на	ставния	хрущял.	Протеините	допринасят	за	поддържане	на	

нормалното състояние на костите. 
3	 Магнезият	допринася	за	нормална	мускулна	функция.	Витамин	D	допринася	за	поддържане	на	нормална	мускулна	функция.

НАИМЕНОВАНИЕ 
LR:GO 
PosT	PERfoRmanCE	BaR 
С	ВКУС	НА	ЛИМОН
СЪДЪРЖАНИЕ
6	порции	х	40	г

L R : G O  I  Ф И Т Н Е С  З А  Т Я Л О ТО  И  У М А



 

Хранителни стойности за 100 г % NRV*
за 100 г

за порция** % NRV*
за порция**

Енергия 1437 kJ/ 345 kcal – 575 kJ/ 138 kcal –

Мазнини
– от които наситени мастни киселини

14	g
7,1	g

– 5,6	g	
2,8	g

–

Въглехидрати
– от които захар

24	g
		3,0	g

– 9,6	g	
1,2	g

–

Фибри	 24	g – 9,6	g –

Белтъци	 25	g – 10	g –

Сол 0,46	g – 0,18	g –

Витамин	D 6,3	μg 126 2,5	μg 50

Витамин Е 15	mg 125 6,0	mg 50

Витамин С 30	mg 38 12	mg 15

Рибофлавин 3,5	mg 250 1,4	mg 100

Фолиева	киселина 200	μg 100 80,0	μg 40

Витамин В12 3,4	μg 136 1,4	μg 56

Цинк 5,0	mg  50 2,0	mg 20

Магнезий 156	mg  42 62,5	mg 17

* Референтна стойност за дневен прием (NRV)
** Приемайте 1 барче (=40 г) след тренировка.
1 Протеините допринасят за увеличаването на мускулната маса.
2	 Витамин	C	допринася	за	нормалното	изграждане	на	колаген	за	нормална	функция	на	ставния	хрущял.	Протеините	допринасят	за	поддържане	на	

нормалното състояние на костите. 
3	 Магнезият	допринася	за	нормална	мускулна	функция.	Витамин	D	допринася	за	поддържане	на	нормална	мускулна	функция.

НАИМЕНОВАНИЕ 
LR:GO 
PosT	PERfoRmanCE	BaR 
С	ВКУС	НА	шОКОЛАДОВО	
БРАУНИ
СЪДЪРЖАНИЕ 
6	порции	х	40	г

L R : G O  I  Ф И Т Н Е С  З А  Т Я Л О ТО  И  У М А



 

LR :go	 I 	ФИТНЕС	ЗА	ТЯЛОТО	И	УМА

ПРАВИЛНИТЕ ХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА ЗА ВСЕКИ МОМЕНТ

ПОДГОТОВКА:  

Дайте на тялото си всичко за 
добро начало.

Работоспособност 
За енергия, сила, издръжливост 
и фокус помагат съставките като 
креатин, L-аргинин, L-цитрулин, бета-
аланин, витамини от група В и захар. 

Ефективност на тренировката
Благодарение	на	L-аргинин,	
L-карнитин, витамин С, биотин и 
магнезий може да се стимулира 
изгарянето на мазнини и 
изграждането на мускули. 

Защита за тялото 
Мускулите, ставите и костите са 
защитени благодарение на магнезий, 
калций, цинк и витамин Е.

Специален плюс
Гинко билобата съдържа вещества, 
които подпомагат умствената 
дейност, концентрацията и паметта.

ИЗПЪЛНЕНИЕ:  

Дайте на тялото си всичко за 
силна тренировка.

Работоспособност
Силата, енергията и издръжливостта 
ви се запазват и поддържат 
благодарение на бързо усвоими 
въглехидрати, витамини от група В, 
витамин	С,	ацерола,	витамин	D	и	
желязо.

Ефективност на тренировката
Подобрява се изгарянето на мазнини 
и се подпомага изграждането на 
мускули благодарение на L-карнитин, 
витамини от група В, магнезий, калций 
и таурин.

Защита за тялото 
Електролитният баланс и 
хидробалансът се регулират и 
сърдечно-съдовата система е 
защитена благодарение на магнезий, 
витамин С, ацерола, желязо и тиамин.

Специален плюс
Ацеролата съдържа витамин С, 
който е естествен антиоксидант, и 
така осигурява защита за тялото.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ:  

Дайте на тялото си всичко за 
добра регенерация.

Работоспособност 

Запасите от енергия се зареждат 
благодарение на витамини от група В 
и L-глутамин.

Резултати от тренировката
Стимулира се изграждането на 
мускулите и се подпомага изгарянето 
на мазнини благодарение на 
комбинация от растителни протеини 
като грахов, оризов и слънчогледов 
протеин,	L-глутамин,	витамин	D,	
рибофлавин, фолиева киселина, 
витамин В12, магнезий и цинк.

Защита за тялото 
Мускулите, ставите и костите могат 
да се възстановят по-добре и се 
подпомага сърдечно-съдовата 
система благодарение на магнезий, 
цинк, витамин Е и баобаб.

Специален плюс
Баобабът	съдържа	антиоксиданти,	
които имат регенериращо и защитно 
действие за тялото.





2. АРОМА УЕЛНЕС И ГРИЖА

SOUL OF NATURE
•  А Р О М А  У Е Л Н Е С 
•  АРОМА СЕРИИ ЗА НАСТРОЕНИЕ 

ГРИЖА С АЛОЕ ВЕРА
•  LR  ALOE VIA

ANTI-AGE ГРИЖА 
•  LR  ZEITGARD

ФУНКЦИОНАЛНА ГРИЖА
•  L R  M I c R O S I LV E R  P LU S
•  L-REcAPIN



Feel the 
soul oF 
nature



А Р О М А  У Е Л Н Е С

От основаването на LR през 1985 г. темата за ароматите 
е ключова, защото именно с тях започна всичко. 
Нашите класически парфюми като Harem и Jungle Man 
продължават да са много търсени. И това не е случайно 
– ароматите са не само благоуханни за обонянието ни, 
но имат и силата да събуждат положителни спомени и 
чувства и да влияят на благосъстоянието ни. И до днес 
ароматите са постоянна и успешна част от продуктовото 
портфолио на LR. 

С марката LR SOUL OF NATURE стъпваме на основата на 
тази история на успеха и разширяваме компетенциите 
си. Продуктовото портфолио, включващо различни 
етерични масла, свързва темата за ароматите с 
емоциите и арома уелнеса.

Ароматите имат силата да предизвикват емоции и 
спомени в нас – по директен начин, още преди мозъкът 
да може да реагира осъзнато. Никога не е било по-лесно 
да подкрепите и направлявате благосъстоянието си по 
натурален начин с чисти есенции от природата.

LR SOUL OF NATURE е истински арома уелнес – подарък 
от душата на природата за душата на хората: SOUL OF 
YOU. Продуктовото портфолио включва най-добрите 
аромати от душата на природата, които зареждат 
положително тялото и душата. 100% натурални 
етерични масла разгръщат индивидуалния си аромат и 
действие – за отпускащ, хармонизиращ, енергизиращ 
или витализиращ ефект.

LR SOUL OF NATURE – МАРКАТА

LR SOUL OF NATURE – ПРОДУКТОВОТО ПОРТФОЛИО

ЕДИНИЧНИ ЕТЕРИЧНИ МАСЛА 
За вашето лично ароматно изживяване. Всяко от осемте 
натурално чисти масла разгръща индивидуалния си 
аромат за вашите индивидуални потребности.

Освежаващо Ободряващо Благотворно Активиращо Витализиращо Отпускащо Фокусиращо Заземяващо



100% NATÜRLICHE
ÄTHERISCHE ÖLE

ÜBER 95% NATÜRLICHE
INHALTSSTOFFE IN DEN

PFLEGEPRODUKTEN*

FLASCHEN UND 
TIEGEL AUS RECYCLING-

KUNSTSTOFF (RPET)*

KONTROLLEN 
NACH HÖCHSTEN

QUALITÄTSSTANDARDS

ÄTHERISCHE ÖLE & 
ÖL-MISCHUNGEN IN 

GLASFLASCHEN 
MIT ALTGLASANTEIL*

А Р О М А  У Е Л Н Е С

LR SOUL OF NATURE – ПРОДУКТОВОТО ПОРТФОЛИО

100% натурални
етерични масла

Над 95% натурални
съставки в продуктите
за грижа*

Бутилки и бурканчета 
от рециклирана 
пластмаса (rPET)**

Етерични масла и маслени 
блендове в стъклени шишенца, 
направени отчасти от 
рециклирано стъкло***

Най-високи стандарти 
за контрол на 
качеството

* NOI=natural origin index (индекс за натурален произход) според DIN 16128, ** Капачки от пластмаса (PP), *** Може да съдържа до 55% рециклирано стъкло

АРОМА СЕРИИ ЗА НАСТРОЕНИЕ 
За вашия ежедневен арома ритуал. Всяка от четирите арома 
серии с хармонично съчетаната си ароматна композиция и 

съответни продукти за грижа за кожата ви глези – от главата 
до петите, от сутрин до вечер, и ви помага да се почувствате 
по-отпуснати, по-силни или по-жизнерадостни.

RELAxEd  
SOUL
Истинско отпускане

STRONg  
SOUL
Енергична жизненост

HOpEFUL  
SOUL
Балансираща хармония

cHEERFUL  
SOUL
Положителна енергия

LR SOUL OF NATURE – НАШЕТО ОБЕЩАНИЕ ЗА КАЧЕСТВО



А Р О М А  У Е Л Н Е С

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЕТЕРИЧНИТЕ МАСЛА?

ЧИСТИ НАТУРАЛНИ ПРОДУКТИ
Създадени от природата и извлечени от душата на 
растенията: Етеричните масла са концентрирани 
растителни есенции, чийто свойства са доказани и 
използвани от векове. 

ЕТЕРИЧНИТЕ МАСЛА…
… са основната част от растителния екстракт.
… се извличат от билки, растения, цветове, корени или 
 плодове.
… понякога съдържат повече от 500 различни химични 
 съединения.
… съдържат ароматни вещества, които най-често 
 са концентрирани само в една част на растението и 
 придават аромата му.
… са безцветни течности, които имат свойството да се 
 изпаряват и са много летливи.

ЦЯЛАТА СИЛА НА ПРИРОДАТА
Заради ефективните си ароматични свойства 
етеричните масла мога да въздействат на настроението. 
Във всяка капка масло е скрита концентрирано цялата 
сила от душата на природата.
Дори само чрез интензивното ароматно действие 
етеричните масла могат директно да разведрят 
настроението ни и да успокоят сетивата ни.

ЕТЕРИЧНИТЕ МАСЛА ИЗПЪЛНЯВАТ ВАЖНИ 
ФУНКЦИИ В РАСТЕНИЯТА КАТО НАПРИМЕР: 
  
	 •	Защита	от	бактерии,	вируси	и	гъбички
	 •	Защита	от	насекоми	и	вредители
	 •	Привличане	на	опрашващи	насекоми



А Р О М А  У Е Л Н Е С

ЕТЕРИЧНИ МАСЛА – ДВА МЕТОДА НА ПРОИЗВОДСТВО

ИЗВЛИЧАНЕ НА ЕТЕРИЧНИ МАСЛА
Има различни методи за извличане на етеричните 
масла, като следните два са най-често използвани:
1. Парна дестилация или 2. Студено пресоване

 

За 1 кг етерично масло от лавандула са необходими 
150-180 кг лавандула! Това е и причината за цената 
на натурално чистите етерични масла. Тя се определя 
от количеството етерично масло в растението, както 
и от количеството на отгледаните или диворастящи 
растения.

СТЪПКА 1:  
Корите на плодовете се 
пресоват механично и 
етеричното масло изтича.

СТЪПКА 2:  
Маслото се отделя от 
съдържащият вода сок 
и може да се събере.

СТЪПКА 2: 
Освободените етерични 
масла се издигат с парата. 

СТЪПКА 3:  
В охлаждаща серпентина 
маслото отново се 
втечнява и се оттича 
в специален съд.

СТЪПКА 1: 
През растенията преминава 
поток от пара или директно 
се заливат с вода и се 
загряват, за да се появи 
гореща пара.

СТЪПКА 4:  
Маслото се отделя от 
водата, издига се 
на повърхността и 
може да бъде събрано.

1. ПАРНА ДЕСТИЛАЦИЯ
Най-често използваният метод за извличане на масла е 
парната дестилация. 85% от всички растителни масла се 
добиват по този начин (от дървесина, билки, корени…). 
При нея етеричните масла се добиват от растителния 
материал чрез термична обработка.

2. СТУДЕНО ПРЕСОВАНЕ
Студеното пресоване е алтернативен 
метод за добиване на етерични 
масла. Той се използва например 
за извличане на масла от кората на 
цитрусови плодове.



А Р О М А  У Е Л Н Е С

ЕТЕРИЧНИ МАСЛА – НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

ЧОВЕШКОТО ОБОНЯНИЕ
Докато дишаме, ние усещаме миризми. Обонянието е 
най-старото човешко сетиво и има важно значение за 
живота ни. Ароматът на прясно изпечен хляб, на поляна 
с цветя, на морето – ароматите събуждат чувства, 
спомени и настроения, много преди умът ни да разбере.

В човешкото тяло има стотици обонятелни рецептори. 
Те са достатъчни, за да имат голямо влияние върху 
живота ни. С всяко вдишване ние поемаме миризми, 
информацията за които се съхранява в мозъка. Вече 
усетен мирис не се забравя – при повторно усещане се 
извиква споменът за него.

Посредством обонянието етеричните масла въздействат 
на мозъка. 100% натуралните етерични масла имат 
мощно действие, което влияе цялостно както на 
физическо, така и на психическо ниво. Дори само 
лек дъх от някой аромат може да предизвика силни 
чувства в нас и така да повлияе положително на 
благосъстоянието ни.

ЛИМБИЧНАТА СИСТЕМА 
Чрез обонянието и вдишването на ароматни 
молекули се активират определени мозъчни ареали. 
Те произвеждат сигнал, който по обонятелния нерв 
веднага се предава на лимбичната система. Щом 
достигне там, това предизвиква чувства и емоции.

Лимбичната система е функционална единица на 
мозъка, която служи за обработването на емоции. Това 
е една от най-старите части на мозъка. Разположена 
е дълбоко в мозъка и обхваща части от всички 
церебрални лобове. Представлява хетерогенна група 
от структури около средния мозък, която е свързана 
с обонянието, неволевите функции, емоциите и 
поведението.

Лимбичната система е центърът на ендокринната, 
вегетативната и психическата система. Тя обработва 
вътрешни и външни стимули. Лимбичната система 
управлява емоционалното поведение и е центърът на 
чувствата. Също така заедно с други части от мозъка 
участва в съхраняването на спомени.

Посредством лимбичната система за секунди се 
освобождават неврохимични вещества, влияещи 
на настроението, които могат да имат силен ефект 
върху нас, без да са филтрирани от главния мозък. 
Етеричните масла предизвикват нервни и мозъчни 
импулси. В резултат от това често се появяват 
емоционални реакции. Това стимулира производството 
на невротрансмитери и хормони. Те отговарят за 
емоциите и инстинктите, както и за сърдечната функция, 
дишането, метаболизма и освобождаването на хормони.



А Р О М А  У Е Л Н Е С

ПРОИЗХОД НА ЕТЕРИЧНИТЕ МАСЛА

ИЗТОЧНИЦИ НА ЕТЕРИЧНИ МАСЛА
Растенията, от които се добиват етеричните масла 
за LR SOUL OF NATURE, са от различни места по 
целия свят. Директно на място и с най-голямо 
внимание сме избрали техните доставчици. Това са 
кооперативи (земеделски сдружения) и семейни фирми. 

Отглежданите от тях растения и продуктите, които се 
произвеждат от тях, се търгуват на справедливи цени. 
Само по този начин може да се осигури устойчиво 
земеделие и успешен маркетинг на продуктите в 
дългосрочен план.

АРЖЕНТИНА
ОРГАНИЧНО МАСЛО ОТ ЛИМОН / 
CITRUS LIMON
ОРГАНИЧНО МАСЛО ОТ ПОРТОКАЛ / 
CITRUS SINENSIS
Двете етерични масла идват от региона 
Конкордия. Тук от повече от 20 години 
се отглеждат цитрусови дървета, като 
се прилага биологично земеделие без 
употреба на пестициди.

МАРОКО
ОРГАНИЧНО МАСЛО ОТ КЕДЪР / 
CEDRUS ATLANTICA
Атласките кедри са защитени от 
държавата и годишно е разрешено да се 
отсичат само ограничен брой дървета, 
като след това отново се залесява. 
Стволовете на дърветата се обработват 
и използват в мебелната индустрия. 
Ние изкупуваме останалите дървени 
стърготини, които се обработват на място 
от семейна фирма.

ИТАЛИЯ
ОРГАНИЧНО МАСЛО ОТ 
БЕРГАМОТ / 
CITRUS AURANTIUM BERGAMIA  
Маслото от бергамот идва 
от Италия, от кооператив от 
Калабрия. Този кооператив е 
специализиран единствено 
в отглеждането на дървета 
бергамот, като корите на 
плодовете се пресоват, за да 
се получи ценното етерично 
масло.

ИНДИЯ
ОРГАНИЧНО МАСЛО ОТ 
МЕНТА / 
MENTHA PIPERITA 
Маслото от мента се добива 
от фондация в Индия, северно 
от Делхи. Отглеждането е 
по естествен начин и без 
пестициди.

БЪЛГАРИЯ
ОРГАНИЧНО МАСЛО ОТ 
ЛАВАНДУЛА / 
LAVANDULA ANGUSTIFOLIA 
Маслото от лавандула се 
произвежда от кооператив в 
България.

ПОРТУГАЛИЯ
ОРГАНИЧНО МАСЛО ОТ ЕВКАЛИПТ /  
EUCALYPTUS GLOBULUS
Маслото от евкалипт идва от Португалия, 
южно от Лисабон. Там то се произвежда от 
семейна фирма.

ИСПАНИЯ
ОРГАНИЧНО 
МАСЛО ОТ МАЩЕРКА / 
THYMUS VULGARIS                                
Маслото от мащерка се 
произвежда от семейна 
фирма в Испания, близо 
до Мурсия.



+
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ПИРАМИДА НА АРОМАТИТЕ
Етеричните масла и техните аромати 
се разделят в три категории: върхова, 
сърцева и базова нотка. В коя категория 
попада отделното масло зависи от това 
как се разгръща ароматът му. Върховата 
нотка е лека и летлива (например лимон), 
докато сърцевата нотка се развива бавно и 
силно (например лавандула). Най-дълго се 
разгръща базовата нотка, която ухае  
най-често земно (например кедър). Ако 
отделните масла се смесят (можете да 
видите идеи за това в нашите рецепти) – те 
разгръщат заедно аромата си за хармонично 
ароматно изживяване.

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕТЕРИЧНИТЕ МАСЛА 
100% натуралните етерични масла са изключително 
благотворни за сетивата ни и разгръщат положителното 
си действие за нашето благосъстояние. Препоръчваме 
ви две възможности за приложение:

1. ЗА АРОМАТИЗИРАНЕ НА СТАИ:  
Използвайте аромалампа или дифузер, за да създадете 
ароматна атмосфера в дома си.

2.  ЗА ГРИЖА ЗА КОЖАТА:  
Смесете няколко капки от едно или няколко етерични 
масла с LR Подхранващото масло за положителен 
ефект върху кожата и сетивата. Вдъхновете се и от 

нашите рецепти за смесване на масла, които може да си 
направите сами.

ЗАБЕЛЕЖКА:  
Маслата трябва да се нанасят върху кожата само 
разредени. Внимавайте и за правилното дозиране.
За оптимално действие на натурално чистите етерични 
масла върху кожата е необходима важна субстанция 
носител – нежно базово масло.
Подхранващото масло от LR е перфектно за тази цел. То 
е богата комбинация от 3 масла: бадемово масло, масло 
от жожоба и маслен екстракт от Алое Вера. Подходящо 
е за ползване като масло за тяло, както и за масаж. 
Подхранва интензивно и хидратира кожата.

ЕТЕРИЧНИ МАСЛА – ПИРАМИДА НА АРОМАТИТЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ

ВЪРХОВИ 
НОТКИ:
лимон, портокал,
бергамот, 
евкалипт, мента

СЪРЦЕВИ 
НОТКИ:
лавандула, 
мащерка

БАЗОВА 
НОТКА:
кедър

ДифузерАромалампаСпрей за 
възглавници/
стаи

Грижа за 
кожата

Рол-он, Крем за тяло, Душ гел, 
единични етерични масла, 
разредени в подхранващо масло

Единични 
етерични масла и 
маслени блендове
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РЕЦЕПТА „ПЪЛНИ С ЕНЕРГИЯ“:
Направете си сами масажно масло/ 
масло за тяло за прилив на енергия.
ЕТО КАК:  
Сложете точното количество 
етерични масла директно в LR 
Подхранващото масло, затворете 
бутилката, разклатете и готово.

100 МЛ БАЗОВО МАСЛО
+ 40 КАПКИ МАСЛО ОТ ПОРТОКАЛ
+ 10 КАПКИ МАСЛО ОТ ЛИМОН

РЕЦЕПТА „ИСТИНСКИ РЕЛАКС“:

Направете си сами успокояващо 

масажно масло/ масло за тяло за 

спокоен сън/вечер.

ЕТО КАК:  

Сложете точното количество етерични 

масла директно в LR Подхранващото 

масло, затворете бутилката, разклатете 

и готово.

100 МЛ БАЗОВО МАСЛО

+ 36 КАПКИ МАСЛО ОТ ЛАВАНДУЛА

+ 12 КАПКИ МАСЛО ОТ БЕРГАМОТ

+ 2 КАПКИ МАСЛО ОТ КЕДЪР

ИДЕИ ЗА РЕЦЕПТИ ЗА МАСЛЕНИ БЛЕНДОВЕ

ПРАВИЛНОТО СМЕСВАНЕ Е ВАЖНО!
Създайте сами вашия индивидуален арома уелнес оазис. 
Как? Тук имаме няколко идеи, от които да се вдъхновите.

ЗАБЕЛЕЖКА:  
При приготвянето на рецептите винаги спазвайте 
посочените количества. За да не се объркате след това 
и за да откривате лесно правилната бутилка, след като 
приготвите рецептата, сложете етикет (код: 96226).

ИДЕИ ЗА РЕЦЕПТИ, КОИТО МОЖЕ ДА ПРИГОТВИТЕ САМИ

РЕЦЕПТА „ЗА СИЛЕН СТАРТ“:
Направете си сами разтоварващо 
масажно масло/ масло за тяло за рестарт.
ЕТО КАК:  
Сложете точното количество етерични 
масла директно в LR Подхранващото 
масло, затворете бутилката, разклатете 
и готово.

100 МЛ БАЗОВО МАСЛО
+ 40 КАПКИ МАСЛО ОТ ЕВКАЛИПТ
+ 8 КАПКИ МАСЛО ОТ МЕНТА
+ 2 КАПКИ МАСЛО ОТ МАЩЕРКА

РЕЦЕПТА „В БАЛАНС“:
Направете си сами хармонизиращо 
масажно масло/ масло за тяло за 
вътрешния баланс.
ЕТО КАК:  
Сложете точното количество етерични 
масла директно в LR Подхранващото 
масло, затворете бутилката, разклатете 
и готово.

100 МЛ БАЗОВО МАСЛО
+ 20 КАПКИ МАСЛО ОТ БЕРГАМОТ
+ 30 КАПКИ МАСЛО ОТ ЛАВАНДУЛА
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ЦЕЛЕВА ГРУПА
За всички, които предпочитат богато 
масло за тяло/за масаж с неутрален 
аромат или искат да създадат 
масло за тяло/ за масаж спрямо 
индивидуалните си предпочитания 
чрез добавяне на натурално чисти 
етерични масла.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Нежно масло за тяло и за масажи 
с неутрален аромат, което прави 
кожата мека и нежна. Подхранва 
и регенерира кожата с бадемово 
масло, масло от жожоба и маслен 
екстракт от Алое Вера. Хидратира и 
предпазва кожата от изсушаване. 
Перфектно като базово масло за 
добавяне на етеричните масла LR 
Soul of Nature.
Подходящо за външна употреба 
върху кожата.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Като масло за грижа за тялото – 
нежно масажирайте върху кожата 
след къпане. Като масажно масло – 
нанесете малко по-голямо 
количество и използвайте за масаж 
с леки движения или малко повече 
натиск.

Към подхранващото базово масло 
може да добавите етерични масла 
LR Soul of Nature по ваше желание. 
Идеи за това може да видите в 
нашите рецепти. При приготвяне на 
рецептата винаги спазвайте точно 
посочените количества. 
Начин на приготвяне: Сложете 
точното количество етерични 
масла директно в бутилката на LR 
Подхранващото масло, затворете 
добре бутилката, разклатете и 
готово. За да различавате отделните 
комбинации, които приготвяте, 
е добре да поставяте етикет с 
описание (код: 96226).

СЪВЕТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
С помощта на етеричните масла  
LR Soul of Nature може да създавате 
различни варианти на маслото 
за тялото/ за масаж, които в 
зависимост от съответното 
действие на етеричните масла могат 
целенасочено да въздействат на 
благосъстоянието. 

Съставки: Coco-Caprylate / Caprate, Ethylhexyl
Stearate, Caprylic / Capric Triglyceride, Neopentyl
Glycol Diheptanoate, Prunus Amygdalus Dulcis
(Sweet Almond) Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba)
Seed Oil, C13-15 Alkane, Glycine Soja (Soybean)
Oil, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Tocopherol

Аргументи за продажба
•	 2в1:	масло	за	грижа	за	тялото	

и масажно масло с бадемово 
масло, масло от жожоба и 
маслен екстракт от Алое Вера

•	 Перфектна	база	за	
разреждане на етеричните 
масла LR Soul of Nature

•	 С	97%	натурални	съставки

НАИМЕНОВАНИЕ 
LR Soul of Nature 
ПОДХРАНВАЩО МАСЛО
СЪДЪРЖАНИЕ
100 мл
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НАИМЕНОВАНИЕ 
LR Soul of Nature 
МАСЛО ОТ ЛИМОН
СЪДЪРЖАНИЕ 
10 мл

ЦЕЛЕВА ГРУПА
За всички, които искат да активират 
и освежат тялото и ума си и така да 
повишат благосъстоянието си. Също 
така за тези, които искат на базата 
на натурално чисти етерични масла 
да придадат желания от тях аромат 
на подхранващото масло LR Soul of 
Nature. 

БОТАНИЧЕСКО НАИМЕНОВАНИЕ
Citrus limon 

АРОМАТЕН ПРОФИЛ
Свеж, плодов, остър

АРОМАТНА НОТКА
Върхова нотка

ПОЛЗИ ЗА БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО 
Активира, освежава, стимулира 
концентрацията, мотивира, 
повишава настроението

ИЗВЛИЧА СЕ ОТ
Корите

МЕТОД НА ЕКСТРАКЦИЯ
Етеричното масло се извлича чрез 
студено пресоване на корите на 
плодовете.

СЕМЕЙСТВО
Седефчеви (Rutaceae)

ПРОИЗХОД
Маслото от лимон LR Soul of Nature 
идва от Аржентина и по-точно 
от региона Конкордия. Тук от 
повече от 20 години се отглеждат 
лимонови дървета, като се прилага 
биологично земеделие без употреба 
на пестициди. Това е рядкост, защото 
в други региони по света двете 
форми на отглеждане (с използване 
на пестициди и без пестициди) се 
срещат в съседство.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Върху кожата: Смесете със 100 мл 
Подхранващо базово масло 
LR Soul of Nature. Вижте например 
нашите рецепти. При приготвяне на 
рецептата винаги спазвайте точно 
посочените количества. Никога 
не нанасяйте неразредено върху 
кожата!

Дифузер: Сложете 3-4 капки в 
дифузер и използвайте максимум  
3 пъти дневно по 1 час. Необходими 
са няколко минути, за да се развие 
ароматът. След известно време 
долейте вода (в противен случай има 
опасност от пръскане). Използвайте 
под постоянен надзор. Не поставяйте 
върху пластмасови повърхности. 
 
СЪВЕТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
С помощта на етеричните масла LR 
Soul of Nature може да създавате 
различни варианти на маслото за 
тялото/ за масаж, които в зависимост 
от специфичния си състав могат 
целенасочено да въздействат на 
благосъстоянието. 
Изпробвайте например рецептата 
„Пълни с енергия“ и създайте 
индивидуално масло за тяло/ за 
масаж, като комбинирате различни 
етерични масла LR Soul of Nature.

Открийте и четирите различни 
арома серии за настроение за вашия 
ежедневен арома ритуал. Всяка 
от четирите серии ви предлага 
хармонична ароматна композиция 
и подходящи продукти за грижа за 
кожата – от главата до петите, от 
сутрин до вечер, за стимулиране 
на широк спектър от положителни 
настроения.
Маслото от лимон се съчетава 
много добре с маслата от портокал, 
лавандула и мащерка.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Маслата в никакъв случай не трябва 
да се поглъщат и не трябва да се 
използват в чиста форма върху 
кожата. Маслата следва да се 
използват само под наблюдението на 
възрастен. Консултирайте се с лекар/
акушер преди използване по време 
на бременност. Не са подходящи за 
консумация. Подробна информация 
за безопасното използване може да 
откриете на етикета на съответния 
продукт.

Винаги затваряйте капачката добре 
след употреба и съхранявайте на 
сухо, хладно и защитено от слънчева 
светлина място.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ?

Лимоновите дървета се 
отглеждат предимно в 
Средиземноморския регион и 
субтропичните зони. Лимоните са 
стигнали до Европа от Китай през 
Персия. През X в. бързо стават 
популярни заради ползите си за 
здравето. 

Аргументи за продажба
•	 Активиращ	и	повдигащ	

настроението аромат
•	 100%	натурално	чисто	

етерично масло
•	 Идеално	за	ароматизиране	

на стаи или за смесване с 
Подхранващото масло  
LR Soul of Nature

ОСВЕЖАВАЩО
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ЦЕЛЕВА ГРУПА
За всички, които искат да ободрят 
тялото и ума си и така да повишат 
благосъстоянието си. Също така 
за тези, които искат на базата на 
натурално чисти етерични масла 
да придадат желания от тях аромат 
на подхранващото масло LR Soul of 
Nature. 

БОТАНИЧЕСКО НАИМЕНОВАНИЕ
Citrus sinensis

АРОМАТЕН ПРОФИЛ
Свеж, плодов, сладък, топъл

АРОМАТНА НОТКА
Върхова нотка

ПОЛЗИ ЗА БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО 
Разведрява, ободрява, стимулира, 
фокусира

ИЗВЛИЧА СЕ ОТ
Корите

МЕТОД НА ЕКСТРАКЦИЯ
Етеричното масло се извлича чрез 
студено пресоване на корите на 
плодовете.

СЕМЕЙСТВО
Седефчеви (Rutaceae)

ПРОИЗХОД
Маслото от портокал на LR Soul of 
Nature идва от Аржентина и  
по-точно от региона Конкордия. Тук 
от повече от 20 години се отглеждат 
портокалови дървета, като се 
прилага биологично земеделие 
без употреба на пестициди. Това е 
рядкост, защото в други региони по 
света двете форми на отглеждане 
(с използване на пестициди и без 
пестициди) се срещат в съседство.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Върху кожата: Смесете със 100 мл 
Подхранващо базово масло  
LR Soul of Nature. Вижте например 
нашите рецепти. При приготвяне на 
рецептата винаги спазвайте точно 
посочените количества. Никога 
не нанасяйте неразредено върху 
кожата!

Дифузер: Сложете 3-4 капки в 
дифузер и използвайте максимум  
3 пъти дневно по 1 час. Необходими 
са няколко минути, за да се развие 
ароматът. След известно време 
долейте вода (в противен случай има 
опасност от пръскане). Използвайте 
под постоянен надзор. Не поставяйте 
върху пластмасови повърхности.

СЪВЕТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
С помощта на етеричните масла  
LR Soul of Nature може да създавате 
различни варианти на маслото за 
тялото/ за масаж, които в зависимост 
от специфичния си състав могат 
целенасочено да въздействат на 
благосъстоянието. 
Изпробвайте например рецептата 
„Пълни с енергия“ и създайте 
индивидуално масло за тяло/ за 
масаж, като комбинирате различни 
етерични масла LR Soul of Nature.

Открийте и четирите различни 
арома серии за настроение за вашия 
ежедневен арома ритуал. Всяка 
от четирите серии ви предлага 
хармонична ароматна композиция 
и подходящи продукти за грижа за 
кожата – от главата до петите, от 
сутрин до вечер, за стимулиране 
на широк спектър от положителни 
настроения.
Маслото от портокал се съчетава 
много добре с всички единични 
етерични масла LR Soul of Nature.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Маслата в никакъв случай не трябва 
да се поглъщат и не трябва да се 
използват в чиста форма върху 
кожата. Маслата следва да се 
използват само под наблюдението на 
възрастен. Консултирайте се с лекар/
акушер преди използване по време 
на бременност. Не са подходящи за 
консумация. Подробна информация 
за безопасното използване може да 
откриете на етикета на съответния 
продукт.

Винаги затваряйте капачката добре 
след употреба и съхранявайте на 
сухо, хладно и защитено от слънчева 
светлина място.

Аргументи за продажб
•	 Стимулиращ	и	ободряващ	

аромат
•	 100%	натурално	чисто	

етерично масло
•	 Идеално	за	ароматизиране	

на стаи или за смесване с 
Подхранващото масло  
LR Soul of Nature

НАИМЕНОВАНИЕ 
LR Soul of Nature 
МАСЛО ОТ ПОРТОКАЛ
СЪДЪРЖАНИЕ 
10 мл

ОБОДРЯВАЩО

Портокаловите дървета 
произхождат от Китай и се 
отглеждат там от над 2000 
години. Едва по-късно са били 
пренесени и към Европа. 
През 1520 г. известният сорт 
„Valenciaorange" е донесен от 
португалците.  

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ?
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А Р О М А  У Е Л Н Е С

ЦЕЛЕВА ГРУПА
За всички, които искат да отпуснат 
тялото и ума си и да стимулират 
концентрацията си и така да повишат 
благосъстоянието си. Също така 
за тези, които искат на базата на 
натурално чисти етерични масла 
да придадат желания от тях аромат 
на подхранващото масло LR Soul of 
Nature. 

БОТАНИЧЕСКО НАИМЕНОВАНИЕ
Citrus aurantium bergamia

АРОМАТЕН ПРОФИЛ
Цитрусов, свеж, плодов, горчив, лек

АРОМАТНА НОТКА
Върхова нотка

ПОЛЗИ ЗА БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО
Успокоява, отпуска, освежава, 
стимулира концентрацията

ИЗВЛИЧА СЕ ОТ
Корите 

МЕТОД НА ЕКСТРАКЦИЯ
Етеричното масло се извлича чрез 
студено пресоване на корите на 
плодовете.

СЕМЕЙСТВО
Седефчеви (Rutaceae)

ПРОИЗХОД
Маслото от бергамот на LR Soul of 
Nature идва от Италия, от кооператив 
от Калабрия. Този кооператив 
е специализиран единствено в 
отглеждането на дървета бергамот.  

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Върху кожата: Смесете със 100 мл 
Подхранващо базово масло  
LR Soul of Nature. Вижте например 
нашите рецепти. При приготвяне на 
рецептата винаги спазвайте точно 
посочените количества. Никога 
не нанасяйте неразредено върху 
кожата!

Дифузер: Сложете 3-4 капки в 
дифузер и използвайте максимум  
3 пъти дневно по 1 час. Необходими 
са няколко минути, за да се развие 
ароматът. След известно време 
долейте вода (в противен случай има 
опасност от пръскане). Използвайте 
под постоянен надзор. Не поставяйте 
върху пластмасови повърхности.

СЪВЕТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
С помощта на етеричните масла  
LR Soul of Nature може да създавате 
различни варианти на маслото за 
тялото/за масаж, които в зависимост 
от специфичния си състав могат 
целенасочено да въздействат на 
благосъстоянието. 
Изпробвайте например рецептите 
„В баланс“ или „Истински рeлакс“ и 
създайте индивидуално масло за тяло/ 
за масаж, като комбинирате различни 
етерични масла LR Soul of Nature.

Открийте и четирите различни 
арома серии за настроение за вашия 
ежедневен арома ритуал. Всяка 
от четирите серии ви предлага 
хармонична ароматна композиция 
и подходящи продукти за грижа за 
кожата – от главата до петите, от 

сутрин до вечер, за стимулиране 
на широк спектър от положителни 
настроения.
Маслото от бергамот се съчетава 
много добре с етеричните масла от 
лавандула, нероли, роза, кедър и 
други цитрусови масла.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Маслата в никакъв случай не трябва 
да се поглъщат и не трябва да се 
използват в чиста форма върху 
кожата. Маслата следва да се 
използват само под наблюдението на 
възрастен. Консултирайте се с лекар/
акушер преди използване по време 
на бременност. Не са подходящи за 
консумация. Подробна информация 
за безопасното използване може да 
откриете на етикета на съответния 
продукт.

Винаги затваряйте капачката добре 
след употреба и съхранявайте на 
сухо, хладно и защитено от слънчева 
светлина място.

НАИМЕНОВАНИЕ 
LR Soul of Nature 
МАСЛО ОТ БЕРГАМОТ
СЪДЪРЖАНИЕ 
10 мл

БЛАГОТВОРНО

Като бергамот се означава група 
от рода на цитрусовите растения, 
които може да са възникнали 
като хибрид между сладък 
лайм и цитрусово растение или 
между лимон и горчив портокал. 
Растението е описано за първи 
път в средата на XVII в. Бергамотът 
се отглежда и използва най-
вече за добиване на етеричните 
масла, съдържащи се в кората на 
плодовете. Маслото от бергамот, 
наречено „зелено злато“, се 
използва в парфюмерийната 
индустрия, но също така за 
ароматизиране на чайове – 
например Earl Grey.

Аргументи за продажба
•	 Стимулиращ	концентрацията	

и благотворен аромат
•	 100%	натурално	чисто	

етерично масло
•	 Идеално	за	ароматизиране	

на стаи или за смесване с 
Подхранващото масло  
LR Soul of Nature

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ?
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А Р О М А  У Е Л Н Е С

ЦЕЛЕВА ГРУПА
За всички, които искат да освежат и 
подсилят тялото и ума си и така да 
повишат благосъстоянието си. Също 
така за тези, които искат на базата 
на натурално чисти етерични масла 
да придадат желания от тях аромат 
на подхранващото масло LR Soul of 
Nature.
 

БОТАНИЧЕСКО НАИМЕНОВАНИЕ
Eukalyptus globulus

АРОМАТЕН ПРОФИЛ
Свеж, ясен, камфоров

АРОМАТНА НОТКА
Върхова нотка

ПОЛЗИ ЗА БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО
Витализира, подсилва, активира, 
освежава, фокусира

ИЗВЛИЧА СЕ ОТ
Листа и клонки

МЕТОД НА ЕКСТРАКЦИЯ
Етеричното масло се извлича  
чрез парна дестилация на листа  
и клонки.

СЕМЕЙСТВО
Миртови (Myrtaceae)

ПРОИЗХОД
Маслото от евкалипт на LR Soul of 
Nature идва от Португалия, южно от 
Лисабон. Там то се произвежда от 
десетилетия от семейна фирма.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Върху кожата: Смесете със 100 мл 
Подхранващо базово масло  
LR Soul of Nature. Вижте например 
нашите рецепти. При приготвяне на 
рецептата винаги спазвайте точно 
посочените количества. Никога 
не нанасяйте неразредено върху 
кожата!

Дифузер: Сложете 3-4 капки в 
дифузер и използвайте максимум  
3 пъти дневно по 1 час. Необходими 
са няколко минути, за да се развие 
ароматът. След известно време 
долейте вода (в противен случай има 
опасност от пръскане). Използвайте 
под постоянен надзор. Не поставяйте 
върху пластмасови повърхности.

СЪВЕТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
С помощта на етеричните масла  
LR Soul of Nature може да създавате 
различни варианти на маслото за 
тялото/ за масаж, които в зависимост 
от специфичния си състав могат 
целенасочено да въздействат на 
благосъстоянието. 
Изпробвайте например рецептата 
„За силен старт“ и създайте 
индивидуално масло за тяло/ за 
масаж, като комбинирате различни 
етерични масла LR Soul of Nature.

Открийте и четирите различни 
арома серии за настроение за вашия 
ежедневен арома ритуал. Всяка 
от четирите серии ви предлага 
хармонична ароматна композиция 
и подходящи продукти за грижа за 

кожата – от главата до петите, от 
сутрин до вечер, за стимулиране 
на широк спектър от положителни 
настроения.
Маслото от евкалипт се съчетава 
много добре с етеричните масла от 
мента, мащерка, лимон, лавандула.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Маслата в никакъв случай не трябва 
да се поглъщат и не трябва да се 
използват в чиста форма върху 
кожата. Маслата следва да се 
използват само под наблюдението на 
възрастен. Консултирайте се с лекар/
акушер преди използване по време 
на бременност. Не са подходящи за 
консумация. Подробна информация 
за безопасното използване може да 
откриете на етикета на съответния 
продукт.

Винаги затваряйте капачката добре 
след употреба и съхранявайте на 
сухо, хладно и защитено от слънчева 
светлина място. 

ВИТАЛИЗИРАЩО

Аргументи за продажба
•	 Витализиращ	и	укрепващ	

аромат
•	 100%	натурално	чисто	

етерично масло
•	 Идеално	за	ароматизиране	

на стаи или за смесване с 
Подхранващото масло  
LR Soul of Nature

НАИМЕНОВАНИЕ 
LR Soul of Nature 
МАСЛО ОТ ЕВКАЛИПТ 
СЪДЪРЖАНИЕ 
10 мл

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ?

Евкалиптът е едно от най-
важните лечебни растения за 
аборигените. По света има около 
600 различни вида. Дърветата 
достигат до височина 100 м и 
са най-високите широколистни 
дървета на земята. 
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А Р О М А  У Е Л Н Е С

АКТИВИРАЩО

НАИМЕНОВАНИЕ 
LR Soul of Nature 
МАСЛО ОТ МЕНТА 
СЪДЪРЖАНИЕ 
10 мл

ЦЕЛЕВА ГРУПА
За всички, които искат да активират 
и прояснят тялото и ума си и така да 
повишат благосъстоянието си. Също 
така за тези, които искат на базата 
на натурално чисти етерични масла 
да придадат желания от тях аромат 
на подхранващото масло LR Soul of 
Nature. 

БОТАНИЧЕСКО НАИМЕНОВАНИЕ
Mentha piperita

АРОМАТЕН ПРОФИЛ
Свеж, ясен, студен, билков

АРОМАТНА НОТКА
Върхова нотка

ПОЛЗИ ЗА БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО 
Активира, прояснява, освежава, 
подсилва, витализира

ИЗВЛИЧА СЕ ОТ
Листа

МЕТОД НА ЕКСТРАКЦИЯ
Етеричното масло се извлича чрез 
парна дестилация на листа.

СЕМЕЙСТВО
Устноцветни (Lamiaceae)

ПРОИЗХОД
Маслото от мента на LR Soul of Nature 
се добива от фондация в Индия, 
северно от Делхи. Отглеждането е по 
естествен начин и без пестициди.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Върху кожата: Смесете със 100 мл 
Подхранващо базово масло  
LR Soul of Nature. Вижте например 
нашите рецепти. При приготвяне на 
рецептата винаги спазвайте точно 
посочените количества. Никога 
не нанасяйте неразредено върху 
кожата!

Дифузер: Сложете 3-4 капки в 
дифузер и използвайте максимум  
3 пъти дневно по 1 час. Необходими 
са няколко минути, за да се развие 
ароматът. След известно време 
долейте вода (в противен случай има 
опасност от пръскане). Използвайте 
под постоянен надзор. Не поставяйте 
върху пластмасови повърхности.

СЪВЕТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
С помощта на етеричните масла  
LR Soul of Nature може да създавате 
различни варианти на маслото за 
тялото/ за масаж, които в зависимост 
от специфичния си състав могат 
целенасочено да въздействат на 
благосъстоянието. 
Изпробвайте например рецептата 
„За силен старт“ и създайте 
индивидуално масло за тяло/за 
масаж, като комбинирате различни 
етерични масла LR Soul of Nature.

Открийте и четирите различни 
арома серии за настроение за вашия 
ежедневен арома ритуал. Всяка 
от четирите серии ви предлага 
хармонична ароматна композиция 
и подходящи продукти за грижа за 

кожата – от главата до петите, от 
сутрин до вечер, за стимулиране 
на широк спектър от положителни 
настроения.
Маслото от мента се съчетава 
много добре с етеричните масла от 
лавандула и евкалипт.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Маслата в никакъв случай не трябва 
да се поглъщат и не трябва да се 
използват в чиста форма върху 
кожата. Маслата следва да се 
използват само под наблюдението на 
възрастен. Консултирайте се с лекар/
акушер преди използване по време 
на бременност. Не са подходящи за 
консумация. Подробна информация 
за безопасното използване може да 
откриете на етикета на съответния 
продукт.

Както при всеки нов продукт преди 
първото приложение направете тест 
за поносимост.

Винаги затваряйте капачката добре 
след употреба и съхранявайте на 
сухо, хладно и защитено от слънчева 
светлина място.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ?

Смята се, че лютивата мента 
произлиза от Източна Азия. Тя е 
естествена кръстоска от водна 
мента и зелена мента. Лютивата 
мента е сред най-силните 
видове ментолова мента, докато 
зелената мента (съдържа Carvon) 
и лимоновата мента (съдържа 
Linalool) са по-меки.

Аргументи за продажба
•	 Активиращ	и	проясняващ	

аромат
•	 100%	натурално	чисто	

етерично масло
•	 Идеално	за	ароматизиране	

на стаи или за смесване с 
Подхранващото масло  
LR Soul of Nature
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А Р О М А  У Е Л Н Е С

ЦЕЛЕВА ГРУПА
За всички, които искат да отпуснат 
тялото и ума си и така да повишат 
благосъстоянието си. Също така 
за тези, които искат на базата на 
натурално чисти етерични масла 
да придадат желания от тях аромат 
на подхранващото масло LR Soul of 
Nature. 

БОТАНИЧЕСКО НАИМЕНОВАНИЕ 
Lavendula angustifolia

АРОМАТЕН ПРОФИЛ
Флорален, свеж, билков

АРОМАТНА НОТКА
Сърцева нотка

ПОЛЗИ ЗА БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО
Отпуска, балансира, успокоява, 
подпомага съня

ИЗВЛИЧА СЕ ОТ
Цветове и клонки

МЕТОД НА ЕКСТРАКЦИЯ
Етеричното масло се извлича чрез 
парна дестилация на цветове и 
клонки.

СЕМЕЙСТВО
Устноцветни (Lamiaceae)

ПРОИЗХОД
Маслото от лавандула на LR Soul of 
Nature се произвежда от кооператив 
в България.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Върху кожата: Смесете със 100 мл 
Подхранващо базово масло  
LR Soul of Nature. Вижте например 
нашите рецепти. При приготвяне на 
рецептата винаги спазвайте точно 
посочените количества. Никога 
не нанасяйте неразредено върху 
кожата!

Дифузер: Сложете 3-4 капки в 
дифузер и използвайте максимум  
3 пъти дневно по 1 час. Необходими 
са няколко минути, за да се развие 
ароматът. След известно време 
долейте вода (в противен случай има 
опасност от пръскане). Използвайте 
под постоянен надзор. Не поставяйте 
върху пластмасови повърхности.

СЪВЕТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
С помощта на етеричните масла  
LR Soul of Nature може да създавате 
различни варианти на маслото за 
тялото/ за масаж, които в зависимост 
от специфичния си състав могат 
целенасочено да въздействат на 
благосъстоянието. 
Изпробвайте например рецептите 
„В баланс“ и „Истински релакс“ и 
създайте индивидуално масло за 
тяло/ за масаж, като комбинирате 
различни етерични масла LR Soul of 
Nature.

Открийте и четирите различни 
арома серии за настроение за вашия 
ежедневен арома ритуал. Всяка 
от четирите серии ви предлага 
хармонична ароматна композиция 
и подходящи продукти за грижа за 

кожата – от главата до петите, от 
сутрин до вечер, за стимулиране 
на широк спектър от положителни 
настроения.
Маслото от лавандула се съчетава 
много добре с маслото от бергамот 
и с повечето от другите единични 
масла.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
Маслата в никакъв случай не трябва 
да се поглъщат и не трябва да се 
използват в чиста форма върху 
кожата. Маслата следва да се 
използват само под наблюдението на 
възрастен. Консултирайте се с лекар/
акушер преди използване по време 
на бременност. Не са подходящи за 
консумация. Подробна информация 
за безопасното използване може да 
откриете на етикета на съответния 
продукт.

Както при всеки нов продукт преди 
първото приложение направете тест 
за поносимост.

Винаги затваряйте капачката добре 
след употреба и съхранявайте на 
сухо, хладно и защитено от слънчева 
светлина място.

ОТПУСКАЩО

НАИМЕНОВАНИЕ 
LR Soul of Nature 
МАСЛО ОТ ЛАВАНДУЛА
СЪДЪРЖАНИЕ 
10 мл

Лавандулата е ароматична билка, 
която достига до 1 м височина и 
се бере и суши от юли до август. 
Маслото е известно най-вече 
с успокояващото си действие. 
Още в Древния Рим е използвана 
при прането. Оттук произлиза 
и името на латински – „lavare“ 
означава „мия“.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ?

Аргументи за продажба
•	 Успокояващ	и	отпускащ	

аромат
•	 100%	натурално	чисто	

етерично масло
•	 Идеално	за	ароматизиране	

на стаи или за смесване с 
Подхранващото масло  
LR Soul of Nature
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А Р О М А  У Е Л Н Е С

ФОКУСИРАЩО

НАИМЕНОВАНИЕ 
LR Soul of Nature
МАСЛО ОТ МАЩЕРКА
СЪДЪРЖАНИЕ 
10 мл

ЦЕЛЕВА ГРУПА
За всички, които искат да фокусират 
и активират тялото и ума си и така да 
повишат благосъстоянието си. Също 
така за тези, които искат на базата 
на натурално чисти етерични масла 
да придадат желания от тях аромат 
на подхранващото масло LR Soul of 
Nature. 

БОТАНИЧЕСКО НАИМЕНОВАНИЕ
Thymus vulgaris

АРОМАТЕН ПРОФИЛ
Свеж, силен, билков

АРОМАТНА НОТКА
Сърцева/базова нотка

ПОЛЗИ ЗА БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО
Стимулира, активира, укрепва, 
фокусира, насърчава

ИЗВЛИЧА СЕ ОТ
Цъфнали стръкчета

МЕТОД НА ЕКСТРАКЦИЯ
Етеричното масло се извлича чрез 
парна дестилация на цъфнали 
стръкчета.

СЕМЕЙСТВО
Устноцветни (Lamiaceae)

ПРОИЗХОД
Маслото от мащерка на LR Soul of 
Nature се произвежда от семейна 
фирма в Испания, близо до Мурсия.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Върху кожата: Смесете със 100 мл 
Подхранващо базово масло  
LR Soul of Nature. Вижте например 
нашите рецепти. При приготвяне на 
рецептата винаги спазвайте точно 
посочените количества. Никога 
не нанасяйте неразредено върху 
кожата!

Дифузер: Сложете 3-4 капки в 
дифузер и използвайте максимум 3 
пъти дневно по 1 час. Необходими 
са няколко минути, за да се развие 
ароматът. След известно време 
долейте вода (в противен случай има 
опасност от пръскане). Използвайте 
под постоянен надзор. Не поставяйте 
върху пластмасови повърхности.

СЪВЕТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
С помощта на етеричните масла  
LR Soul of Nature може да създавате 
различни варианти на маслото за 
тялото/ за масаж, които в зависимост 
от специфичния си състав могат 
целенасочено да въздействат на 
благосъстоянието. 
Изпробвайте например рецептата 
„За силен старт“ и създайте 
индивидуално масло за тяло/ за 
масаж, като комбинирате различни 
етерични масла LR Soul of Nature.

Открийте и четирите различни 
арома серии за настроение за вашия 
ежедневен арома ритуал. Всяка 
от четирите серии ви предлага 
хармонична ароматна композиция 
и подходящи продукти за грижа за 
кожата – от главата до петите, от 

сутрин до вечер, за стимулиране 
на широк спектър от положителни 
настроения.
Маслото от мащерка се съчетава 
много добре с етеричните масла от 
бергамот и лимон.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Маслата в никакъв случай не трябва 
да се поглъщат и не трябва да се 
използват в чиста форма върху 
кожата. Маслата следва да се 
използват само под наблюдението на 
възрастен. Консултирайте се с лекар/
акушер преди използване по време 
на бременност. Не са подходящи за 
консумация. Подробна информация 
за безопасното използване може да 
откриете на етикета на съответния 
продукт.

Както при всеки нов продукт преди 
първото приложение направете тест 
за поносимост.

Винаги затваряйте капачката добре 
след употреба и съхранявайте на 
сухо, хладно и защитено от слънчева 
светлина място.

Аргументи за продажба
•	 Стимулиращ	и	насърчаващ	

аромат
•	 100%	натурално	чисто	

етерично масло
•	 Идеално	за	ароматизиране	

на стаи или за смесване с 
Подхранващото масло  
LR Soul of Nature Мащерката е позната още 

от Античността като билка и 
лечебно растение. Още древните 
египтяни са я използвали при 
балсамирането. Гърците я кадели 
в чест на боговете си. Думата 
„thymus“ означава „кураж“.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ?
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А Р О М А  У Е Л Н Е С

ЦЕЛЕВА ГРУПА
За всички, които искат да заземят и 
възстановят тялото и ума си и така да 
повишат благосъстоянието си. Също 
така за тези, които искат на базата на 
натурално чисти етерични масла да 
придадат желания от тях аромат на 
подхранващото масло  
LR Soul of Nature. 

БОТАНИЧЕСКО НАИМЕНОВАНИЕ
Cedrus atlantica

АРОМАТЕН ПРОФИЛ
Балсамов, дървесен, топъл, сладък

АРОМАТНА НОТКА
Базова нотка

ПОЛЗИ ЗА БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО
Възстановява, успокоява, заземява, 
защитава, подсилва, стабилизира

ИЗВЛИЧА СЕ ОТ
Дървесина

МЕТОД НА ЕКСТРАКЦИЯ
Етеричното масло се извлича чрез 
парна дестилация на дървесина.

СЕМЕЙСТВО
Борови (Pinaceae)

ПРОИЗХОД
Маслото от кедър на LR Soul of Nature 
се произвежда в Мароко. Атласките 
кедри са защитени от държавата и 
годишно е разрешено да се отсичат 
само ограничен брой дървета, като 
след това отново се залесява.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Върху кожата: Смесете със 100 
мл Подхранващо базово масло LR 
Soul of Nature. Вижте например 
нашите рецепти. При приготвяне на 
рецептата винаги спазвайте точно 
посочените количества. Никога 
не нанасяйте неразредено върху 
кожата!

Дифузер: Сложете 3-4 капки в 
дифузер и използвайте максимум 3 
пъти дневно по 1 час. Необходими 
са няколко минути, за да се развие 
ароматът. След известно време 
долейте вода (в противен случай има 
опасност от пръскане). Използвайте 
под постоянен надзор. Не поставяйте 
върху пластмасови повърхности.

СЪВЕТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
С помощта на етеричните масла LR 
Soul of Nature може да създавате 
различни варианти на маслото за 
тялото/ за масаж, които в зависимост 
от специфичния си състав могат 
целенасочено да въздействат на 
благосъстоянието. 
Изпробвайте например рецептата 
„Истински релакс“ и създайте 
индивидуално масло за тяло/ за 
масаж, като комбинирате различни 
етерични масла LR Soul of Nature.

Открийте и четирите различни 
арома серии за настроение за вашия 
ежедневен арома ритуал. Всяка 
от четирите серии ви предлага 

хармонична ароматна композиция 
и подходящи продукти за грижа за 
кожата – от главата до петите, от 
сутрин до вечер, за стимулиране 
на широк спектър от положителни 
настроения.
Маслото от кедър се съчетава 
много добре с етеричните масла от 
бергамот, лавандула и роза.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Маслата в никакъв случай не трябва 
да се поглъщат и не трябва да се 
използват в чиста форма върху 
кожата. Маслата следва да се 
използват само под наблюдението на 
възрастен. Консултирайте се с лекар/
акушер преди използване по време 
на бременност. Не са подходящи за 
консумация. Подробна информация 
за безопасното използване може да 
откриете на етикета на съответния 
продукт.

Винаги затваряйте капачката добре 
след употреба и съхранявайте на 
сухо, хладно и защитено от слънчева 
светлина място. 

Аргументи за продажба
•	 Заземяващ	и	възстановяващ	

аромат
•	 100%	натурално	чисто	

етерично масло
•	 Идеално	за	ароматизиране	

на стаи или за смесване с 
Подхранващото масло  
LR Soul of Nature

НАИМЕНОВАНИЕ 
LR Soul of Nature
МАСЛО ОТ КЕДЪР
СЪДЪРЖАНИЕ 
10 мл

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ?

Смята се, че маслото от кедрово 
дърво е било първото масло, 
което хората са произвели от 
растения. Използва се например 
в различни козметични 
продукти, като защита от 
насекоми и за импрегниране на 
дървесина и хартия. Смята се, 
че папирусите на египтяните са 
били обработвани с кедрово 
масло, за да се запазват по-
дълго. 

ЗАЗЕМЯВАЩО



А Р О М А  У Е Л Н Е С

АРОМА 
СЕРИИ ЗА 

НАСТРОЕНИЕ



А Р О М А  У Е Л Н Е С

НАИМЕНОВАНИЕ
LR Soul of Nature  
RELAXED SOUL 
Ароматен бленд
СЪДЪРЖАНИЕ 
10 мл

ЦЕЛЕВА ГРУПА
За всички, които искат да създадат 
отпускаща и успокояваща атмосфера  
в дома си на базата на натурално 
чисти етерични масла.
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ароматният свят на LR Soul of Nature 
Relaxed Soul сбъдва желанието ви за

дълбоко отпускане и възстановителен 
сън сега когато се нуждаете толкова 
много точно от това. Дишайте 
дълбоко, затворете очи и се отпуснете 
с Relaxed Soul.
Приятният аромат разгръща 
благотворна отпускаща атмосфера 
и е създаден ексклузивно за LR от 
френска парфюмеристка. Правилната 
комбинация от различни масла е 
силна симбиоза, която превръща 
ароматния бленд в специално 
ароматно изживяване, което може 
да се отрази особено благотворно 
и отпускащо вечер и преди 
лягане. Така стаите се превръщат 
в благотворен оазис, който чрез 
аромата във въздуха може да окаже 
положително въздействие и подкрепа 
за благосъстоянието. Идеално за 
ароматизиране на помещения с 
аромалампа или дифузер.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Използвайте за ароматизиране на стаи 
с помощта на дифузер, аромалампа 
или аромакамък, като сложите 
3-4 капки в дифузер и използвате 
максимум 3 пъти дневно по 1 час. 
Необходими са няколко минути, за 
да се развие ароматът. След известно 
време долейте вода (в противен 
случай има опасност от пръскане). 
Използвайте под постоянен надзор. 
Не поставяйте върху пластмасови 
повърхности. 
Ароматният бленд може да се включи 
идеално в отпускащите ви уелнес 
ритуали.
Съвет: Създайте благотворна 
отпускаща атмосфера в спалнята и 
детската стая преди лягане.

СЪВЕТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
Relax-yourself-Ritual: Потопете 
се в свят на релакс и си починете 
винаги когато искате и имате нужда. 

Подгответе себе си и тялото си 
за спокойна нощ още от вечерта. 
Ароматизирайте дневната си с 
дифузер или аромалампа, като 
добавите ароматния бленд Relaxed 
Soul. Ако все още не сте се прибрали 
вкъщи, използвайте рол-она Relaxed 
Soul, който ви помага да се отпуснете. 
Преди лягане напръскайте спрея 
Relaxed Soul в спалнята и върху 
възглавниците. Освободете се от 
стреса на изминалия ден с душ-гела 
Relaxed Soul за благотворен душ вечер 
и се насладете на отпускащ ритуал за 
грижа за кожата с бутер крема за тяло 
Relaxed Soul. Използвайте моментите 
под душа и при нанасяне на крема 
и вдишвайте дълбоко аромата 
на продуктите Relaxed Soul. Така 
ежедневната грижа става отпускащ 
ритуал, който действа положително на 
благосъстоянието.
За спокойна почивка през нощта 
дългосрочно може да допринесе 
LIFETAKT Night Master.
Можете да изберете и комбинирате 
продуктите от четирите арома 
серии според индивидуалните си 
потребности и желания.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Маслата в никакъв случай не трябва 
да се поглъщат и не трябва да се 
използват в чиста форма върху 
кожата. Маслата следва да се 
използват само под наблюдението на 
възрастен. Консултирайте се с лекар/
акушер преди използване по време 
на бременност. Не са подходящи за 
консумация. Подробна информация 
за безопасното използване може да 
откриете на етикета на съответния 
продукт.

Винаги затваряйте капачката добре 
след употреба и съхранявайте на 
сухо, хладно и защитено от слънчева 
светлина място.

Аргументи за продажба
•	 За	успокояваща	атмосфера	във	

вашия дом
•	 Комбинация	от	4	ценни	

етерични масла, която има 
отпускащ ефект

•	 100%	натурално	чисти	
етерични масла

• Бергамот (върхова нотка): 
Лекият плодово-горчив 
аромат на бергамота действа 
успокояващо, отпускащо и 
освежаващо за разлика от други 
цитрусови масла. 

•	 Лавандула и нероли (сърцева 
нотка): Билково-флоралният 
аромат на лавандулата действа 
отпускащо, успокояващо и 
подпомага съня. Нероли ухае 
флорално и пудрово и има 
успокояващо, подсилващо 
и повдигащо настроението 
действие. 

•	 Сандалово дърво (базова 
нотка): Балсамовият, топъл 
и сладък аромат на маслото 
от сандалово дърво действа 
заземяващо, успокояващо и 
балансиращо. Смята се, че също 
така стимулира съня.

100% НАТУРАЛНО ЧИСТИ
ЕТЕРИЧНИ МАСЛА
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А Р О М А  У Е Л Н Е С

ЦЕЛЕВА ГРУПА
За всички, които искат грижа 
под душа и отпускане на база на 
продукти с натурален състав.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ароматният свят на LR Soul of Nature 
Relaxed Soul сбъдва желанието 
ви за дълбоко отпускане и 
възстановителен сън сега когато се 
нуждаете толкова много точно от 
това. Дишайте дълбоко, затворете 
очи и се отпуснете с Relaxed Soul.

Ароматът на душ гела превръща 
банята ви в оазис на спокойствие 
и релакс. Почиства и подхранва 
нежно кожата. Благодарение на 
хармонизиращата сила на 100% 
натурални етерични масла от 
бергамот, лавандула, нероли 
и сандалово дърво действа 
благотворно и отпускащо за тялото, 
ума и душата. Ароматът на душ гела 
може да повлияе положително на 
благосъстоянието.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанесете душ гела върху влажна 
кожа, масажирайте с кръгови 
движения, докато се образува нежна 
пяна и след това изплакнете. Докато 
сте под душа, просто затворете 
очи и се насладете на отпускащото 
действие на аромата. Душ гелът е 
идеален за отпускащ уелнес ритуал, 
особено вечер преди лягане.

СЪВЕТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
Relax-yourself-Ritual: Потопете 
се в свят на релакс и си починете 
винаги когато искате и имате нужда. 
Подгответе себе си и тялото си 
за спокойна нощ още от вечерта. 
Ароматизирайте дневната си с 
дифузер или аромалампа, като 
добавите ароматния бленд Relaxed 
Soul. Ако все още не сте се прибрали 
вкъщи, използвайте рол-она Relaxed 
Soul, който ви помага да се отпуснете. 
Преди лягане напръскайте спрея 

Relaxed Soul в спалнята и върху 
възглавниците. Освободете се от 
стреса на изминалия ден с душ-гела 
Relaxed Soul за благотворен душ 
вечер и се насладете на отпускащ 
ритуал за грижа за кожата с 
бутер крема за тяло Relaxed Soul. 
Използвайте моментите под душа и 
при нанасяне на крема и вдишвайте 
дълбоко аромата на продуктите 
Relaxed Soul. Така ежедневната грижа 
става отпускащ ритуал, който действа 
положително на благосъстоянието .
За спокойна почивка през нощта 
дългосрочно може да допринесе 
LIFETAKT Night Master.

Можете да изберете и комбинирате 
продуктите от четирите арома 
серии според индивидуалните си 
потребности и желания.

Аргументи за продажба
•	 За	релаксиращ	и	отпускащ	

душ
•	 Отпускащо	изживяване	на	

базата на ценни натурално 
чисти етерични масла

•	 Нежно	почистване	и	грижа	
с 95% натурални съставки, 
сред които 100% натурални 
етерични масла

НАИМЕНОВАНИЕ 
LR Soul of Nature 
RELAXED SOUL 
Душ гел
СЪДЪРЖАНИЕ 
200 мл

Съставки: Aqua (Water), Sodium Lauroyl Methyl
Isethionate, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine,
Sodium Lauryl Glucose Carboxylate, Xanthan Gum,
Sodium Chloride, Lauryl Glucoside, Disodium Cocoyl
Glutamate, Sodium Lauroyl Glutamate, Parfum
(Fragrance), Sodium Cocoyl Glutamate, Propylene
Glycol, Caesalpinia Spinosa Gum, Citric Acid, Sodium
Levulinate, Citronellol, Trisodium Ethylenediamine
Disuccinate, Sodium Anisate, Linalool, Limonene,
Sodium Benzoate, Sorbic Acid

• Бергамот (върхова нотка): 
Лекият плодово-горчив 
аромат на бергамота действа 
успокояващо, отпускащо и 
освежаващо за разлика от други 
цитрусови масла. 

•	 Лавандула и нероли (сърцева 
нотка):Билково-флоралният 
аромат на лавандулата действа 
отпускащо, успокояващо и 
подпомага съня. Нероли ухае 
флорално и пудрово и има 
успокояващо, подсилващо 
и повдигащо настроението 
действие. 

•	 Сандалово дърво (базова 
нотка): Балсамовият, топъл 
и сладък аромат на маслото 
от сандалово дърво действа 
заземяващо, успокояващо и 
балансиращо. Смята се, че също 
така стимулира съня. 

100% НАТУРАЛНО ЧИСТИ
ЕТЕРИЧНИ МАСЛА



MADE IN GERMANY

А Р О М А  У Е Л Н Е С

НАИМЕНОВАНИЕ
LR Soul of Nature  
RELAXED SOUL 
Бутер крем за тяло
СЪДЪРЖАНИЕ 
200 мл

ЦЕЛЕВА ГРУПА
За всички, които искат отпускане и 
грижа за тялото на база на продукти 
с натурален състав и натурални 
етерични масла.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ароматният свят на LR Soul of Nature 
Relaxed Soul сбъдва желанието 
ви за дълбоко отпускане и 
възстановителен сън сега когато се 
нуждаете толкова много точно от 
това. Дишайте дълбоко, затворете 
очи и се отпуснете с Relaxed Soul.

Богатият бутер крем за тяло глези 
кожата и сетивата с интензивно 
подхранващи съставки и 
благотворен аромат. Масло от шеа и 
бадемово масло подхранват кожата, 
правят я мека и нежна и укрепват 
кожната бариера. Благоуханната 
и хармонизиращата сила на 100% 
натурални етерични масла от 
бергамот, лавандула, нероли и 
сандалово дърво действа отпускащо 
за благосъстоянието.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанесете върху почистената кожа 
и нежно масажирайте с кръгови 
движения. Бутер кремът за тяло е 
идеален за отпускащ уелнес ритуал, 
особено вечер преди лягане и след 
душ с душ гела от серията Relaxed 
Soul.

СЪВЕТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
Relax-yourself-Ritual: Потопете 
се в свят на релакс и си починете 
винаги когато искате и имате нужда. 
Подгответе себе си и тялото си 
за спокойна нощ още от вечерта. 
Ароматизирайте дневната си с 
дифузер или аромалампа, като 
добавите ароматния бленд Relaxed 
Soul. Ако все още не сте се прибрали 
вкъщи, използвайте рол-она Relaxed 
Soul, който ви помага да се отпуснете. 
Преди лягане напръскайте спрея 
Relaxed Soul в спалнята и върху 
възглавниците. Освободете се от 

стреса на изминалия ден с душ-гела 
Relaxed Soul за благотворен душ 
вечер и се насладете на отпускащ 
ритуал за грижа за кожата с 
бутер крема за тяло Relaxed Soul. 
Използвайте моментите под душа и 
при нанасяне на крема и вдишвайте 
дълбоко аромата на продуктите 
Relaxed Soul. Така ежедневната грижа 
става отпускащ ритуал, който действа 
положително на благосъстоянието .
За спокойна почивка през нощта 
дългосрочно може да допринесе 
LIFETAKT Night Master.

Можете да изберете и комбинирате 
продуктите от четирите арома 
серии според индивидуалните си 
потребности и желания.
 

Аргументи за продажба
•	 Отпускащо	изживяване	на	

базата на ценни натурално 
чисти етерични масла

•	 Масло	от	шеа	и	бадемово	
масло подхранват кожата

•	 Нежна	грижа	с	95%	
натурални съставки, сред 
които 100% натурални 
етерични масла

Съставки: Aqua (Water), Cetearyl Alcohol, Olus
(Vegetable) Oil, Dicaprylyl Carbonate, Jojoba Esters,
Glycerin, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond)
Oil, Cetearyl Glucoside, Helianthus Annuus (Sunflower)
Seed Wax, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter,
Sodium Stearoyl Glutamate, Parfum (Fragrance),
Xanthan Gum, Polyglycerin-3, Acacia Decurrens
Flower Wax, Phenoxyethanol, Linalool, Citric Acid,
Ethylhexylglycerin, Citronellol, Limonene, Coumarin,
Geraniol, Citral, Eugenol

100% НАТУРАЛНО ЧИСТИ
ЕТЕРИЧНИ МАСЛА

• Бергамот (върхова нотка): 
Лекият плодово-горчив 
аромат на бергамота действа 
успокояващо, отпускащо и 
освежаващо за разлика от други 
цитрусови масла. 

•	 Лавандула и нероли (сърцева 
нотка): Билково-флоралният 
аромат на лавандулата действа 
отпускащо, успокояващо и 
подпомага съня. Нероли ухае 
флорално и пудрово и има 
успокояващо, подсилващо 
и повдигащо настроението 
действие. 

•	 Сандалово дърво (базова 
нотка): Балсамовият, топъл 
и сладък аромат на маслото 
от сандалово дърво действа 
заземяващо, успокояващо и 
балансиращо. Смята се, че също 
така стимулира съня.



MADE IN GERMANY

А Р О М А  У Е Л Н Е С

ЦЕЛЕВА ГРУПА
За всички, които искат бързо и лесно 
да създадат усещане за релакс в 
дома си на база на натурално чисти 
етерични масла. Идеален и при 
пътувания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ароматният свят на LR Soul of Nature 
Relaxed Soul сбъдва желанието 
ви за дълбоко отпускане и 
възстановителен сън сега когато се 
нуждаете толкова много точно от 
това. Дишайте дълбоко, затворете 
очи и се отпуснете с Relaxed Soul.

Спреят е подходящ както за 
възглавници и завивки, така и за 
ароматизиране на помещения. 
Обгръща в приятна, благотворна 
атмосфера, действа успокояващо 
и допринася за спокоен сън. За 
директно приложение върху 
възглавници, завивки или в 
помещения. Разпръсква приятен 
аромат, който подарява усещане за 
релакс.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Напръскайте финия спрей 
върху възглавниците и в стаята. 
В зависимост от размера на 
помещението и желаната 
интензивност на аромата 
напръскайте от един до три пъти. 
Идеален е и когато пътувате, за да се 
радвате на благотворна атмосфера и 
когато не сте си вкъщи.

СЪВЕТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
Relax-yourself-Ritual: Потопете 
се в свят на релакс и си починете 
винаги когато искате и имате нужда. 
Подгответе себе си и тялото си 
за спокойна нощ още от вечерта. 
Ароматизирайте дневната си с 
дифузер или аромалампа, като 
добавите ароматния бленд Relaxed 
Soul. Ако все още не сте се прибрали 
вкъщи, използвайте рол-она Relaxed 
Soul, който ви помага да се отпуснете. 
Преди лягане напръскайте спрея 
Relaxed Soul в спалнята и върху 

възглавниците. Освободете се от 
стреса на изминалия ден с душ-гела 
Relaxed Soul за благотворен душ 
вечер и се насладете на отпускащ 
ритуал за грижа за кожата с 
бутер крема за тяло Relaxed Soul. 
Използвайте моментите под душа и 
при нанасяне на крема и вдишвайте 
дълбоко аромата на продуктите 
Relaxed Soul. Така ежедневната грижа 
става отпускащ ритуал, който действа 
положително на благосъстоянието .
За спокойна почивка през нощта 
дългосрочно може да допринесе 
LIFETAKT Night Master.

Можете да изберете и комбинирате 
продуктите от четирите арома 
серии според индивидуалните си 
потребности и желания.

Може да съдържа алергени: 
Linalool, Citronellol, Limonene,
Coumarin, Geraniol, Citral, Eugenol

НАИМЕНОВАНИЕ
LR Soul of Nature  
RELAXED SOUL 
Спрей за възглавници и стаи
СЪДЪРЖАНИЕ 
100 мл

Аргументи за продажба
•	 Благотворна	отпускаща	

атмосфера у дома или когато 
пътувате

•	 За	приложение	върху	
възглавници, завивки и за 
помещения

•	 Със	100%	натурално	чисти	
етерични масла

100% НАТУРАЛНО ЧИСТИ
ЕТЕРИЧНИ МАСЛА

• Бергамот (върхова нотка): 
Лекият плодово-горчив 
аромат на бергамота действа 
успокояващо, отпускащо и 
освежаващо за разлика от други 
цитрусови масла. 

•	 Лавандула и нероли (сърцева 
нотка): Билково-флоралният 
аромат на лавандулата действа 
отпускащо, успокояващо и 
подпомага съня. Нероли ухае 
флорално и пудрово и има 
успокояващо, подсилващо 
и повдигащо настроението 
действие. 

•	 Сандалово дърво (базова 
нотка): Балсамовият, топъл 
и сладък аромат на маслото 
от сандалово дърво действа 
заземяващо, успокояващо и 
балансиращо. Смята се, че също 
така стимулира съня.



MADE IN GERMANY

А Р О М А  У Е Л Н Е С

ЦЕЛЕВА ГРУПА
За всички, които искат бързо и лесно 
да си подарят усещане за отпускане, 
независимо къде се намират.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ароматният свят на LR Soul of Nature 
Relaxed Soul сбъдва желанието 
ви за дълбоко отпускане и 
възстановителен сън сега когато се 
нуждаете толкова много точно от 
това. Дишайте дълбоко, затворете 
очи и се отпуснете с Relaxed Soul.

Практичният рол-он за секунди дава 
усещане за отпускане и вътрешен 
мир благодарение на благоуханната 
си комбинация от масла и нежно 
загряващ ефект. Не оставя мазен 
филм и петна и затова може да го 
ползвате винаги и навсякъде. С 99% 
натурални съставки, сред които 100% 
натурални етерични масла.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
При нужда потъркайте 1-2 пъти 
рол-она върху кожата на китките и 
врата и усетете ефекта. Рол-онът е 
идеална част от благотворен ритуал 
за отпускане и отлично решение 
да имате релаксиращия аромат на 
Relaxed Soul винаги със себе си.
Съвет: Съхранявайте на сухо, хладно 
и защитено от слънчева светлина 
място.

СЪВЕТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
Relax-yourself-Ritual: Потопете 
се в свят на релакс и си починете 
винаги когато искате и имате нужда. 
Подгответе себе си и тялото си 
за спокойна нощ още от вечерта. 
Ароматизирайте дневната си с 
дифузер или аромалампа, като 
добавите ароматния бленд Relaxed 
Soul. Ако все още не сте се прибрали 
вкъщи, използвайте рол-она Relaxed 
Soul, който ви помага да се отпуснете. 
Преди лягане напръскайте спрея 
Relaxed Soul в спалнята и върху 
възглавниците. Освободете се от 

стреса на изминалия ден с душ-гела 
Relaxed Soul за благотворен душ 
вечер и се насладете на отпускащ 
ритуал за грижа за кожата с 
бутер крема за тяло Relaxed Soul. 
Използвайте моментите под душа и 
при нанасяне на крема и вдишвайте 
дълбоко аромата на продуктите 
Relaxed Soul. Така ежедневната грижа 
става отпускащ ритуал, който действа 
положително на благосъстоянието .
За спокойна почивка през нощта 
дългосрочно може да допринесе 
LIFETAKT Night Master.

Можете да изберете и комбинирате 
продуктите от четирите арома 
серии според индивидуалните си 
потребности и желания.

Аргументи за продажба
•	 Незабавен	двоен	ефект:	

загряващ ефект върху кожата 
и ароматно отпускане за 
тялото

•	 Удобен	и	ефективен	рол-он	
за отпускане, който можете 
да носите винаги и навсякъде 
със себе си

•	 Силата	на	100%	натурално	
чисти етерични масла в 
практичен формат

НАИМЕНОВАНИЕ
LR Soul of Nature  
RELAXED SOUL 
Рол-он
СЪДЪРЖАНИЕ 
10 мл

Съставки: C13-15 Alkane, Isoamyl Laurate,
Propylene Glycol Diheptanoate, Parfum (Fragrance),
Vanillyl Butyl Ether, Dimethicone/Vinyl Dimethicone
Crosspolymer, Linalool, Citronellol, Limonene, 
Coumarin, Geraniol, Citral, Eugenol

100% НАТУРАЛНО ЧИСТИ
ЕТЕРИЧНИ МАСЛА

• Бергамот (върхова нотка): 
Лекият плодово-горчив 
аромат на бергамота действа 
успокояващо, отпускащо и 
освежаващо за разлика от други 
цитрусови масла. 

•	 Лавандула и нероли (сърцева 
нотка): Билково-флоралният 
аромат на лавандулата действа 
отпускащо, успокояващо и 
подпомага съня. Нероли ухае 
флорално и пудрово и има 
успокояващо, подсилващо 
и повдигащо настроението 
действие. 

•	 Сандалово дърво (базова 
нотка): Балсамовият, топъл 
и сладък аромат на маслото 
от сандалово дърво действа 
заземяващо, успокояващо и 
балансиращо. Смята се, че също 
така стимулира съня.

ОТПУСКАНЕ to go



А Р О М А  У Е Л Н Е С

ЦЕЛЕВА ГРУПА
За всички, които искат да създадат 
балансираща и хармонизираща 
атмосфера в дома си на базата на 
натурално чисти етерични масла.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ароматният свят на LR Soul of Nature 
Hopeful Soul възвръща отново 
равновесието ви и ви подарява 
усещане за вдъхновение и хармония. 
Изживейте истинска хармония, 

почувствайте лекота и безгрижие и 
освободете духа си с Hopeful Soul.
Приятният аромат разгръща 
благотворна балансираща атмосфера 
и е създаден ексклузивно за LR от 
френска парфюмеристка. 
Правилната комбинация от различни 
масла е силна симбиоза, която 
превръща ароматния бленд в 
специално ароматно изживяване. 
Особено в напрегнати дни и когато 
търсим вътрешно равновесие, 
ароматният бленд може да 
подейства хармонизиращо за 
благосъстоянието. Така стаите се 
превръщат в благотворен оазис, 
който чрез аромата във въздуха 
може да окаже положително 
въздействие и подкрепа за 
благосъстоянието. Идеално за 
ароматизиране на помещения с 
аромалампа или дифузер.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Използвайте за ароматизиране 
на стаи с помощта на дифузер, 
аромалампа или аромакамък, като 
сложите 3-4 капки в дифузер и 
използвате максимум 3 пъти дневно 
по 1 час. Необходими са няколко 
минути, за да се развие ароматът. 
След известно време долейте вода 
(в противен случай има опасност 
от пръскане). Използвайте под 
постоянен надзор. Не поставяйте 
върху пластмасови повърхности. 
Ароматният бленд може да се включи 
идеално в хармонизиращи уелнес 
ритуали.
Съвет: Създайте балансирана и 
хармонична работна атмосфера в 
работните помещения и домашния 
ви офис.

СЪВЕТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
Get-in-balance-Ritual: Направете 

нещо хубаво за себе си с моменти 
само за вас и възстановете 
равновесието си. Ароматизирайте 
стаите си с дифузер или аромалампа, 
като добавите ароматния бленд 
Hopeful Soul. Този аромат е много 
подходящ за работни помещения за 
създаване на приятна атмосфера и 
усещане за вдъхновение и хармония. 
За да се почувствате в хармония 
със себе си и фокусирани например 
преди важна среща, използвайте 
рол-она Hopeful Soul. Душ гелът 
Hopeful Soul превръща банята ви в 
извор на хармония и уравновесеност. 
Така положителните мисли и 
оптимистичното отношение няма да 
закъснеят. Завършете ритуала си с 
бутер крема за тяло Hopeful Soul и 
благодарение на приятния аромат 
възстановете баланса на тялото, ума 
и душата. 
За подпомагане на 
благосъстоянието и вътрешния 
баланс препоръчваме LR Lifetakt Pro 
Balance или LR Lifetakt Reishi Plus.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Маслата в никакъв случай не трябва 
да се поглъщат и не трябва да се 
използват в чиста форма върху 
кожата. Маслата следва да се 
използват само под наблюдението на 
възрастен. Консултирайте се с лекар/
акушер преди използване по време 
на бременност. Не са подходящи за 
консумация. Подробна информация 
за безопасното използване може да 
откриете на етикета на съответния 
продукт.

Винаги затваряйте капачката добре 
след употреба и съхранявайте на 
сухо, хладно и защитено от слънчева 
светлина място. 

Аргументи за продажба
•	 За	хармонизираща	атмосфера	

във вашия дом
•	 Комбинация	от	4	ценни	

етерични масла, която има 
хармонизиращ ефект

•	 100%	натурално	чисти	
етерични масла

НАИМЕНОВАНИЕ
LR Soul of Nature  
HOPEFUL SOUL 
Ароматен бленд
СЪДЪРЖАНИЕ 
10 мл

• Бергамот (върхова нотка): 
Лекият плодово-горчив 
аромат на бергамота действа 
успокояващо, отпускащо и 
освежаващо за разлика от други 
цитрусови масла. 

•	 Роза и римска лайка (сърцева 
нотка):Розовото масло със 
своя нежен флорален, сладък 
аромат действа хармонизиращо, 
освобождаващо и повдига 
настроението. Римската лайка 
отпуска и хармонизира.

•	 Сандалово дърво (базова 
нотка): Балсамовият, топъл 
и сладък аромат на маслото 
от сандалово дърво действа 
хармонизиращо, балансиращо и 
заземяващо.

100% НАТУРАЛНО ЧИСТИ
ЕТЕРИЧНИ МАСЛА



MADE IN GERMANY

А Р О М А  У Е Л Н Е С

НАИМЕНОВАНИЕ
LR Soul of Nature  
HOPEFUL SOUL 
Душ гел
СЪДЪРЖАНИЕ 
200 мл

ЦЕЛЕВА ГРУПА
За всички, които искат грижа под 
душа и хармония на база на продукти 
с натурален състав. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ароматният свят на LR Soul of Nature 
Hopeful Soul възвръща отново 
равновесието ви и ви подарява

усещане за вдъхновение и хармония. 
Изживейте истинска хармония, 
почувствайте лекота и безгрижие и 
освободете духа си с Hopeful Soul.

Ароматът на душ гела превръща 
банята ви в извор на хармония и 
баланс. Така положителните мисли и 
оптимистичното отношение няма да 
закъснеят.
Почиства и подхранва нежно 
кожата. Действа балансиращо, 
хармонизиращо и повдига 
настроението със силата на 
натурални етерични масла от 
бергамот, роза, римска лайка и 
сандалово дърво. Възвръща баланса 
на тялото, ума и душата.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанесете душ гела върху влажна 
кожа, масажирайте с кръгови 
движения, докато се образува нежна 
пяна и след това изплакнете. Докато 
сте под душа, просто затворете очи 
и се насладете на хармонизиращото 
действие на аромата. Душ гелът 
е идеален за балансиращ уелнес 
ритуал, особено след напрегнати и 
натоварени дни, когато се нуждаете 
от възстановяване на равновесието.

СЪВЕТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
Get-in-balance-Ritual: Направете 
нещо хубаво за себе си с моменти 
само за вас и възстановете 
равновесието си. Ароматизирайте 
стаите си с дифузер или аромалампа, 
като добавите ароматния бленд 
Hopeful Soul. Този аромат е много 
подходящ за работни помещения за 
създаване на приятна атмосфера и 
усещане за вдъхновение и хармония. 
За да се почувствате в хармония 
със себе си и фокусирани например 
преди важна среща, използвайте 

рол-она Hopeful Soul. Душ гелът 
Hopeful Soul превръща банята ви в 
извор на хармония и уравновесеност. 
Така положителните мисли и 
оптимистичното отношение няма да 
закъснеят. Завършете ритуала си с 
бутер крема за тяло Hopeful Soul и 
благодарение на приятния аромат 
възстановете баланса на тялото, ума 
и душата.
За подпомагане на 
благосъстоянието и вътрешния 
баланс препоръчваме LR Lifetakt Pro 
Balance или LR Lifetakt Reishi Plus.

Съставки: Aqua (Water), Sodium Lauroyl Methyl
Isethionate, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin,
Sodium Lauryl Glucose Carboxylate, Sodium Chloride,
Lauryl Glucoside, Disodium Cocoyl Glutamate,
Xanthan Gum, Sodium Lauroyl Glutamate, Parfum
(Fragrance), Citric Acid, Sodium Cocoyl Glutamate,
Caesalpinia Spinosa Gum, Propylene Glycol,
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Trisodium
Ethylenediamine Disuccinate, Citronellol, Linalool,
Sorbic Acid, Limonene

• Бергамот (върхова нотка): 
Лекият плодово-горчив 
аромат на бергамота действа 
успокояващо, отпускащо и 
освежаващо за разлика от други 
цитрусови масла. 

•	 Роза и римска лайка (сърцева 
нотка): Розовото масло със 
своя нежен флорален, сладък 
аромат действа хармонизиращо, 
освобождаващо и повдига 
настроението. Римската лайка 
отпуска и хармонизира.

•	 Сандалово дърво (базова 
нотка): Балсамовият, топъл 
и сладък аромат на маслото 
от сандалово дърво действа 
хармонизиращо, балансиращо и 
заземяващо.

Аргументи за продажба
•	 Хармонизиращо	удоволствие	

по време на душ
•	 Балансиращо	изживяване	на	

базата на ценни натурално 
чисти етерични масла

•	 Нежно	почистване	и	грижа	
с 95% натурални съставки, 
сред които 100% натурални 
етерични масла

100% НАТУРАЛНО ЧИСТИ
ЕТЕРИЧНИ МАСЛА



MADE IN GERMANY

А Р О М А  У Е Л Н Е С

ЦЕЛЕВА ГРУПА
За всички, които искат баланс и 
грижа за тялото на база на продукти 
с натурален състав и натурални 
етерични масла.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ароматният свят на LR Soul of Nature 
Hopeful Soul възвръща отново 
равновесието ви и ви подарява

усещане за вдъхновение и хармония. 
Изживейте истинска хармония, 
почувствайте лекота и безгрижие и 
освободете духа си с Hopeful Soul.

Богатият бутер крем за тяло глези 
кожата и сетивата с интензивно 
подхранващи съставки и 
благотворен аромат. Масло от шеа и 
бадемово масло подхранват кожата, 
правят я мека и нежна и укрепват 
кожната бариера. С нежен аромат, 
който възстановява баланса на 
тялото, ума и духа.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанесете върху почистената кожа 
и нежно масажирайте с кръгови 
движения. Бутер кремът за тяло 
е идеален за балансиращ уелнес 
ритуал и е особено подходящ за 
напрегнатите дни, когато се нуждаете 
от хармонизиране.

СЪВЕТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
Get-in-balance-Ritual: Направете 
нещо хубаво за себе си с моменти 
само за вас и възстановете 
равновесието си. Ароматизирайте 
стаите си с дифузер или аромалампа, 
като добавите ароматния бленд 
Hopeful Soul. Този аромат е много 
подходящ за работни помещения за 
създаване на приятна атмосфера и 
усещане за вдъхновение и хармония. 
За да се почувствате в хармония 
със себе си и фокусирани например 
преди важна среща, използвайте 
рол-она Hopeful Soul. Душ гелът 
Hopeful Soul превръща банята ви в 
извор на хармония и уравновесеност. 
Така положителните мисли и 
оптимистичното отношение няма да 
закъснеят. Завършете ритуала си с 
бутер крема за тяло Hopeful Soul и 
благодарение на приятния аромат 

възстановете баланса на тялото, ума 
и душата.
За подпомагане на 
благосъстоянието и вътрешния 
баланс препоръчваме LR Lifetakt Pro 
Balance или LR Lifetakt Reishi Plus.

Съставки: Aqua (Water), Cetearyl Alcohol, Olus 
(Vegetable) Oil, Dicaprylyl Carbonate, Jojoba 
Esters, Glycerin, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet 
Almond) Oil, Cetearyl Glucoside, Helianthus 
Annuus (Sunflower) Seed Wax, Sodium Stearoyl 
Glutamate, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, 
Parfum (Fragrance), Phenoxyethanol, Xanthan 
Gum, Polyglycerin-3, Acacia Decurrens Flower Wax, 
Ethylhexylglycerin, Citronellol, Citric Acid, Linalool, 
Limonene, Geraniol, Citral

НАИМЕНОВАНИЕ
LR Soul of Nature  
HOPEFUL SOUL 
Бутер крем за тяло
СЪДЪРЖАНИЕ 
200 мл

• Бергамот (върхова нотка): 
Лекият плодово-горчив 
аромат на бергамота действа 
успокояващо, отпускащо и 
освежаващо за разлика от други 
цитрусови масла. 

•	 Роза и римска лайка (сърцева 
нотка): Розовото масло със 
своя нежен флорален, сладък 
аромат действа хармонизиращо, 
освобождаващо и повдига 
настроението. Римската лайка 
отпуска и хармонизира.

•	 Сандалово дърво (базова 
нотка): Балсамовият, топъл 
и сладък аромат на маслото 
от сандалово дърво действа 
хармонизиращо, балансиращо и 
заземяващо.

Аргументи за продажба
•	 Хармонизиращо	изживяване	

на базата на ценни натурално 
чисти етерични масла

•	 Масло	от	шеа	и	бадемово	
масло подхранват кожата

•	 Нежна	грижа	с	95%	натурални	
съставки, сред които 100% 
натурални етерични масла

100% НАТУРАЛНО ЧИСТИ
ЕТЕРИЧНИ МАСЛА



ХАРМОНИЯ to go

MADE IN GERMANY

А Р О М А  У Е Л Н Е С

ЦЕЛЕВА ГРУПА
За всички, които искат бързо и лесно 
да си подарят усещане за баланс, 
независимо къде се намират.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ароматният свят на LR Soul of Nature 
Hopeful Soul възвръща отново 
равновесието ви и ви подарява 
усещане за вдъхновение и хармония. 
Изживейте истинска хармония, 
почувствайте лекота и безгрижие и 
освободете духа си с Hopeful Soul.

Практичният рол-он за секунди дава 
усещане за баланс благодарение на 
хармонизиращата си комбинация 
от масла и нежно загряващ ефект. 
Не оставя мазен филм и петна и 
затова може да го ползвате винаги 
и навсякъде. С 99% натурални 
съставки, сред които 100% натурални 
етерични масла.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
При нужда потъркайте 1-2 пъти 
рол-она върху кожата на китките и 
врата и усетете ефекта. Рол-онът е 
идеална част от благотворен ритуал 
за хармония и отлично решение 
да имате релаксиращия аромат на 
Hopeful Soul винаги със себе си.
Съвет: Съхранявайте на сухо, хладно 
и защитено от слънчева светлина 
място.

СЪВЕТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
Get-in-balance-Ritual: Направете 
нещо хубаво за себе си с моменти 
само за вас и възстановете 
равновесието си. Ароматизирайте 
стаите си с дифузер или аромалампа, 
като добавите ароматния бленд 
Hopeful Soul. Този аромат е много 
подходящ за работни помещения за 
създаване на приятна атмосфера и 
усещане за вдъхновение и хармония. 
За да се почувствате в хармония 
със себе си и фокусирани например 
преди важна среща, използвайте 
рол-она Hopeful Soul. Душ гелът 

Hopeful Soul превръща банята ви в 
извор на хармония и уравновесеност. 
Така положителните мисли и 
оптимистичното отношение няма да 
закъснеят. Завършете ритуала си с 
бутер крема за тяло Hopeful Soul и 
благодарение на приятния аромат 
възстановете баланса на тялото, ума 
и душата.
За подпомагане на 
благосъстоянието и вътрешния 
баланс препоръчваме LR Lifetakt Pro 
Balance или LR Lifetakt Reishi Plus.

Съставки: C13-15 Alkane, Isoamyl Laurate, 
Propylene Glycol Diheptanoate, Parfum (Fragrance), 
Vanillyl Butyl Ether, Dimethicone/Vinyl Dimethicone 
Crosspolymer, Citronellol, Linalool, Limonene, 
Geraniol, Citral

Аргументи за продажба
•	 Незабавен	двоен	ефект:	

загряващ ефект върху кожата 
и ароматно действие, което 
дава усещане за вътрешен 
баланс

•	Удобен	и	ефективен	рол-он	
за хармония и баланс, който 
можете да носите винаги и 
навсякъде със себе си

•	Силата	на	100%	натурално	
чисти етерични масла в 
практичен формат

• Бергамот (върхова нотка): 
Лекият плодово-горчив 
аромат на бергамота действа 
успокояващо, отпускащо и 
освежаващо за разлика от други 
цитрусови масла. 

•	 Роза и римска лайка (сърцева 
нотка): Розовото масло със 
своя нежен флорален, сладък 
аромат действа хармонизиращо, 
освобождаващо и повдига 
настроението. Римската лайка 
отпуска и хармонизира.

•	 	Сандалово дърво (базова 
нотка): Балсамовият, топъл 
и сладък аромат на маслото 
от сандалово дърво действа 
хармонизиращо, балансиращо и 
заземяващо.

НАИМЕНОВАНИЕ
LR Soul of Nature  
HOPEFUL SOUL 
Рол-он
СЪДЪРЖАНИЕ 
10 мл

100% НАТУРАЛНО ЧИСТИ
ЕТЕРИЧНИ МАСЛА



А Р О М А  У Е Л Н Е С

НАИМЕНОВАНИЕ
LR Soul of Nature  
STRONG SOUL 
Ароматен бленд
СЪДЪРЖАНИЕ 
10 мл

ЦЕЛЕВА ГРУПА
За всички, които искат да създадат 
витализираща атмосфера в дома си на 
базата на натурално чисти етерични 
масла.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ароматният свят на LR Soul of Nature 
Strong Soul е извор на повече енергия, 
жизненост и бодър дух. Усетете как с 

всяко вдишване се чувствате по-силни 
и възвърнете енергията си със Strong 
Soul.
Приятният аромат разгръща 
благотворна енергизираща атмосфера 
и е създаден ексклузивно за LR от 
френска парфюмеристка. Правилната 
комбинация от различни масла е 
силна симбиоза, която превръща 
ароматния бленд в специално 
ароматно изживяване, което подсилва 
благосъстоянието особено в дни, 
когато усещате, че нямате сили, и 
искате повече жизненост. 
Така стаите се превръщат в 
благотворен оазис, който чрез 
аромата във въздуха може да окаже 
положително въздействие и подкрепа 
за благосъстоянието. Идеално за 
ароматизиране на помещения с 
аромалампа или дифузер.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Използвайте за ароматизиране на стаи 
с помощта на дифузер, аромалампа 
или аромакамък, като сложите 
3-4 капки в дифузер и използвате 
максимум 3 пъти дневно по 1 час. 
Необходими са няколко минути, за 
да се развие ароматът. След известно 
време долейте вода (в противен 
случай има опасност от пръскане). 
Използвайте под постоянен надзор. 
Не поставяйте върху пластмасови 
повърхности. 
Ароматният бленд може да се включи 
идеално в активиращи уелнес 
ритуали.

СЪВЕТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
Stay-Powerful-Ritual: Потопете се в 
аромата и се заредете с нова енергия 
винаги когато се нуждаете. След 
спорт, за прилив на енергия през 
деня и особено през студения сезон 
душ гелът Strong Soul превръща 
(сутрешния) душ в усещане за 

ободряващ водопад и събужда 
вътрешните сили. От активиращия 
аромат на душ гела извира жизненост 
и сила. След освежаващия душ и 
след нанасяне на подхранващия 
крем за тяло Strong Soul сте готови 
за силен старт на деня. Усилете 
витализиращия ефект през деня, като 
използвате ароматния бленд Strong 
Soul в дифузер или аромалампа. 
Създайте витализираща и укрепваща 
атмосфера във вашите стаи и дишайте 
дълбоко. Така може да се заредите 
със сила за малките и големите 
предизвикателства на ежедневието. 
Ако сте навън, може да се насладите 
на този ефект бързо и лесно с рол-
она Strong Soul, който освежава, 
витализира и намалява напрежението.
Идеално допълнение осигуряват 
например LR Lifetakt Cistus Incanus 
Спрей или Капсули, LR Lifetakt Colostrum 
или LR Lifetakt Aloe Vera Гел за пиене 
Immune Plus за укрепване на имунната 
система.
Можете да изберете и комбинирате 
продуктите от четирите арома 
серии според индивидуалните си 
потребности и желания.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Маслата в никакъв случай не трябва 
да се поглъщат и не трябва да се 
използват в чиста форма върху 
кожата. Маслата следва да се 
използват само под наблюдението на 
възрастен. Консултирайте се с лекар/
акушер преди използване по време 
на бременност. Не са подходящи за 
консумация. Подробна информация 
за безопасното използване може да 
откриете на етикета на съответния 
продукт.

Винаги затваряйте капачката добре 
след употреба и съхранявайте на 
сухо, хладно и защитено от слънчева 
светлина място.

Аргументи за продажба
•	 За	енергизираща	атмосфера	

във вашия дом
•	 Комбинация	от	4	ценни	

етерични масла, която има 
активиращ ефект

•	100%	натурално	чисти	етерични	
масла

100% НАТУРАЛНО ЧИСТИ
ЕТЕРИЧНИ МАСЛА

•	 Мента	и	евкалипт (върхова 
нотка): Две масла с 
освежаващо действие. Със 
своя свеж, ясен, хладен аромат 
ментата действа активиращо, 
проясняващо, укрепващо 
и подсилващо. Евкалиптът 
освежава и активира.

•	 Мащерка (сърцева нотка): 
Още значението на думата 
„thymus“ = „кураж“ показва, че 
мащерката укрепва, активира 
и насърчава. Силният билков 
аромат също така стимулира и 
освежава.

•	 Кедър (базова нотка): 
Балсамовият, топъл и сладък 
аромат на маслото от кедрово 
дърво действа възстановяващо, 
стабилизиращо, заземяващо и 
укрепва самоувереността.



MADE IN GERMANY

А Р О М А  У Е Л Н Е С

ЦЕЛЕВА ГРУПА
За всички, които искат грижа под 
душа и витализиращо укрепване на 
база на продукти с натурален състав.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ароматният свят на LR Soul of Nature 
Strong Soul е извор на повече 

енергия, жизненост и бодър дух. 
Усетете как с всяко вдишване се 
чувствате по-силни и възвърнете 
енергията си със Strong Soul.
Къпането се превръща във 
витализиращ ритуал. Душ гелът 
превръща (сутрешния) душ в 
усещане за ободряващ водопад 
и събужда вътрешните сили. От 
активиращия аромат на душ гела 
извира жизненост и сила. След 
освежаващия, укрепващ душ можете 
да започнете силно деня. 

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанесете душ гела върху влажна 
кожа, масажирайте с кръгови 
движения, докато се образува нежна 
пяна и след това изплакнете. Докато 
сте под душа, просто затворете очи 
и се насладете на витализиращото, 
укрепващо действие на аромата. Душ 
гелът е идеален за укрепващ уелнес 
ритуал, особено в напрегнатите дни, 
когато се нуждаете от допълнителна 
доза енергия и сила.

СЪВЕТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
Stay-Powerful-Ritual: Потопете 
се в аромата и се заредете с 
нова енергия винаги когато се 
нуждаете. След спорт, за прилив на 
енергия през деня и особено през 
студения сезон душ гелът Strong 
Soul превръща (сутрешния) душ 
в усещане за ободряващ водопад 
и събужда вътрешните сили. От 
активиращия аромат на душ гела 
извира жизненост и сила. След 
освежаващия душ и след нанасяне 
на подхранващия крем за тяло 
Strong Soul сте готови за силен старт 
на деня. Усилете витализиращия 
ефект през деня, като използвате 
ароматния бленд Strong Soul в 
дифузер или аромалампа. Създайте 

витализираща и укрепваща 
атмосфера във вашите стаи и 
дишайте дълбоко. Така може да 
се заредите със сила за малките 
и големите предизвикателства на 
ежедневието. Ако сте навън, може 
да се насладите на този ефект бързо 
и лесно с рол-она Strong Soul, който 
освежава, витализира и намалява 
напрежението.
Идеално допълнение осигуряват 
например LR Lifetakt Cistus Incanus 
Спрей или Капсули, LR Lifetakt 
Colostrum или LR Lifetakt Aloe Vera Гел 
за пиене Immune Plus за укрепване на 
имунната система.
Можете да изберете и комбинирате 
продуктите от четирите арома 
серии според индивидуалните си 
потребности и желания.

Съставки: Aqua (Water), Sodium Lauroyl Methyl 
Isethionate, Sodium Chloride, Cocamidopropyl 
Betaine, Glycerin, Sodium Lauryl Glucose Carboxylate, 
Lauryl Glucoside, Disodium Cocoyl Glutamate, 
Xanthan Gum, Sodium Lauroyl Glutamate, Parfum 
(Fragrance), Menthol, Sodium Cocoyl Glutamate, 
Caesalpinia Spinosa Gum, Propylene Glycol, Citric 
Acid, Sodium Benzoate, Limonene, Potassium Sorbate, 
Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, Linalool, 
Sorbic Acid

Аргументи за продажба
•	 За	укрепващ	душ
•	 Витализиращо	изживяване	

на базата на ценни натурално 
чисти етерични масла

•	 Нежно	почистване	и	грижа	
с 95% натурални съставки, 
сред които 100% натурални 
етерични масла

НАИМЕНОВАНИЕ 
LR Soul of Nature  
STRONG SOUL 
Душ гел
СЪДЪРЖАНИЕ 
200 мл

100% НАТУРАЛНО ЧИСТИ
ЕТЕРИЧНИ МАСЛА

•	 Мента	и	евкалипт (върхова 
нотка): Две масла с 
освежаващо действие. Със 
своя свеж, ясен, хладен аромат 
ментата действа активиращо, 
проясняващо, укрепващо 
и подсилващо. Евкалиптът 
освежава и активира.

•	 Мащерка (сърцева нотка): 
Още значението на думата 
„thymus“ = „кураж“ показва, че 
мащерката укрепва, активира 
и насърчава. Силният билков 
аромат също така стимулира и 
освежава.

•	 Кедър (базова нотка): 
Балсамовият, топъл и сладък 
аромат на маслото от кедрово 
дърво действа възстановяващо, 
стабилизиращо, заземяващо и 
укрепва самоувереността.



MADE IN GERMANY

А Р О М А  У Е Л Н Е С

ЦЕЛЕВА ГРУПА
За всички, които искат витализиращо 
укрепване и грижа за тялото на база 
на продукти с натурален състав и 
натурални етерични масла. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ароматният свят на LR Soul of Nature 
Strong Soul е извор на повече 
енергия, жизненост и бодър дух. 
Усетете как с всяко вдишване се 
чувствате по-силни и възвърнете 
енергията си със Strong Soul.
Кремът за тяло глези кожата и 
сетивата с интензивно подхранващи 
съставки и витализиращ аромат. 
Масло от шеа и бадемово масло 
подхранват кожата, правят я мека и 
нежна и укрепват кожната бариера. 
Ароматът на крема за тяло укрепва 
тялото и ума. Действа витализиращо, 
проясняващо и укрепващо за 
благосъстоянието.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанесете върху почистената кожа 
и нежно масажирайте с кръгови 
движения. Кремът за тяло е идеален 
за укрепващ уелнес ритуал, особено 
в напрегнатите дни, когато се 
нуждаете от допълнителна доза 
енергия и сила.

СЪВЕТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
Stay-Powerful-Ritual: Потопете 
се в аромата и се заредете с 
нова енергия винаги когато се 
нуждаете. След спорт, за прилив на 
енергия през деня и особено през 
студения сезон душ гелът Strong 
Soul превръща (сутрешния) душ 
в усещане за ободряващ водопад 
и събужда вътрешните сили. От 
активиращия аромат на душ гела 
извира жизненост и сила. След 
освежаващия душ и след нанасяне 
на подхранващия крем за тяло 
Strong Soul сте готови за силен старт 
на деня. Усилете витализиращия 
ефект през деня, като използвате 
ароматния бленд Strong Soul в 
дифузер или аромалампа. Създайте 

витализираща и укрепваща 
атмосфера във вашите стаи и 
дишайте дълбоко. Така може да 
се заредите със сила за малките 
и големите предизвикателства на 
ежедневието. Ако сте навън, може 
да се насладите на този ефект бързо 
и лесно с рол-она Strong Soul, който 
освежава, витализира и намалява 
напрежението.
Идеално допълнение осигуряват 
например LR Lifetakt Cistus Incanus 
Спрей или Капсули, LR Lifetakt 
Colostrum или LR Lifetakt Aloe Vera Гел 
за пиене Immune Plus за укрепване на 
имунната система.
Можете да изберете и комбинирате 
продуктите от четирите арома 
серии според индивидуалните си 
потребности и желания.

Съставки: Aqua (Water), Olus (Vegetable) Oil, 
Cetearyl Alcohol, Dicaprylyl Carbonate, Glycerin, 
Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Jojoba 
Esters, Cetearyl Glucoside, Butyrospermum Parkii 
(Shea) Butter, Sodium Stearoyl Glutamate, Helianthus 
Annuus (Sunflower) Seed Wax, Parfum (Fragrance), 
Phenoxyethanol, Xanthan Gum, Polyglycerin-3, Acacia 
Decurrens Flower Wax, Citric Acid, Ethylhexylglycerin, 
Limonene, Linalool, Citral, Citronellol, Coumarin, 
Geraniol

Аргументи за продажба
•	 Активиращо	изживяване	на	

базата на ценни, натурално 
чисти етерични масла

•	 Масло	от	шеа	и	бадемово	
масло подхранват кожата

•	 Нежна	и	грижа	с	95%	
натурални съставки, сред 
които 100% натурални 
етерични масла

НАИМЕНОВАНИЕ
LR Soul of Nature  
STRONG SOUL 
Крем за тяло
СЪДЪРЖАНИЕ 
200 мл

100% НАТУРАЛНО ЧИСТИ
ЕТЕРИЧНИ МАСЛА

•	 Мента	и	евкалипт (върхова 
нотка): Две масла с 
освежаващо действие. Със 
своя свеж, ясен, хладен аромат 
ментата действа активиращо, 
проясняващо, укрепващо 
и подсилващо. Евкалиптът 
освежава и активира.

•	 Мащерка (сърцева нотка): 
Още значението на думата 
„thymus“ = „кураж“ показва, че 
мащерката укрепва, активира 
и насърчава. Силният билков 
аромат също така стимулира и 
освежава.

•	 Кедър (базова нотка):  
Балсамовият, топъл и сладък 
аромат на маслото от кедрово 
дърво действа възстановяващо, 
стабилизиращо, заземяващо и 
укрепва самоувереността.



MADE IN GERMANY

А Р О М А  У Е Л Н Е С

НОВО НАЧАЛО to go

ЦЕЛЕВА ГРУПА
За всички, които искат бързо и лесно 
да си подарят усещане за укрепване 
на благосъстоянието, независимо 
къде се намират.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ароматният свят на LR Soul of Nature 
Strong Soul е извор на повече енергия, 
жизненост и бодър дух. Усетете как с 
всяко вдишване се чувствате по-силни 
и възвърнете енергията си със Strong 
Soul.
Практичният рол-он за секунди 
дава усещане за сила и жизненост 
благодарение на стимулиращата 
си комбинация от масла и нежно 
загряващ ефект. С незабавен двоен 
ефект: с уникален Hot-Cold комплекс 
с ментол и камфор стимулира 
рецепторите на кожата, действа 
отпускащо и може да намали 
напрежението, като същевременно 
освежава и витализира сетивата с 
ефективен Energy комплекс. Не оставя 
мазен филм и петна и затова може да 
го ползвате винаги и навсякъде. С 99% 
натурални съставки, сред които 100% 
натурални етерични масла.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
При нужда потъркайте 1-2 пъти 
рол-она върху кожата на китките, 
слепоочията или врата и усетете 
енергизиращият, стимулиращ 
незабавен ефект за бистър ум.  
Рол-онът е идеална част от 
благотворен ритуал за витализиране 
и отлично решение да имате 
укрепващия аромат на Strong Soul 
винаги със себе си.
Съвет: Съхранявайте на хладно, сухо и 
защитено от слънчева светлина място.

СЪВЕТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
Stay-Powerful-Ritual: Потопете се в 
аромата и се заредете с нова енергия 
винаги когато се нуждаете. След 
спорт, за прилив на енергия през 
деня и особено през студения сезон 
душ гелът Strong Soul превръща 
(сутрешния) душ в усещане за 

ободряващ водопад и събужда 
вътрешните сили. От активиращия 
аромат на душ гела извира жизненост 
и сила. След освежаващия душ и 
след нанасяне на подхранващия 
крем за тяло Strong Soul сте готови 
за силен старт на деня. Усилете 
витализиращия ефект през деня, като 
използвате ароматния бленд Strong 
Soul в дифузер или аромалампа. 
Създайте витализираща и укрепваща 
атмосфера във вашите стаи и дишайте 
дълбоко. Така може да се заредите 
със сила за малките и големите 
предизвикателства на ежедневието. 
Ако сте навън, може да се насладите 
на този ефект бързо и лесно с  
рол-она Strong Soul, който освежава, 
витализира и намалява напрежението.
Идеално допълнение осигуряват 
например LR Lifetakt Cistus Incanus 
Спрей или Капсули, LR Lifetakt Colostrum 
или LR Lifetakt Aloe Vera Гел за пиене 
Immune Plus за укрепване на имунната 
система.
Можете да изберете и комбинирате 
продуктите от четирите арома 
серии според индивидуалните си 
потребности и желания.

Съставки: Menthol, C13-15 Alkane, Cinnamomum 
Camphora Bark Oil, Parfum (Fragrance), Limonene, 
Vanillyl Butyl Ether, Dimethicone/Vinyl Dimethicone 
Crosspolymer, Linalool, Citral, Citronellol, Coumarin, 
Geraniol, Eugenol

•	 Мента	и	евкалипт (върхова 
нотка): Две масла с 
освежаващо действие. Със 
своя свеж, ясен, хладен аромат 
ментата действа активиращо, 
проясняващо, укрепващо 
и подсилващо. Евкалиптът 
освежава и активира.

•	 Мащерка (сърцева нотка): 
Още значението на думата 
„thymus“ = „кураж“ показва, че 
мащерката укрепва, активира 
и насърчава. Силният билков 
аромат също така стимулира и 
освежава.

•	 Кедър (базова нотка): 
Балсамовият, топъл и сладък 
аромат на маслото от кедрово 
дърво действа възстановяващо, 
стабилизиращо, заземяващо и 
укрепва самоувереността.

Аргументи за продажба
•	 Удобен	и	ефективен	рол-он	

за избистряне на ума, който 
можете да носите винаги и 
навсякъде със себе си

•	 Незабавен	двоен	ефект:	
Hot-Cold комплекс отпуска 
напрежението, Energy комплекс 
освежава и витализира сетивата

•	 Силата	на	100%	натурално	
чисти етерични масла в 
практичен формат

НАИМЕНОВАНИЕ
LR Soul of Nature  
STRONG SOUL 
Рол-он
СЪДЪРЖАНИЕ 
10 мл

100% НАТУРАЛНО ЧИСТИ
ЕТЕРИЧНИ МАСЛА



А Р О М А  У Е Л Н Е С

ЦЕЛЕВА ГРУПА
За всички, които искат да създадат 
атмосфера на добро настроение в 
дома си на базата на натурално чисти 
етерични масла.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ароматният свят на LR Soul of Nature 
Cheerful Soul разпръсква добро 
настроение, за да излъчвате и вие

положителна енергия. Радвайте се на 
живота с добро настроение и усмивка 
на лицето. Cheerful Soul ви кара да 
сияете отвътре навън.

Маслото съчетава позитивната сила 
на натуралните етерични масла 
от лимон, портокал, роза и кедър 
и действа мотивиращо и повдига 
настроението. Приятният аромат 
разгръща благотворна положителна 
атмосфера и е създаден ексклузивно 
за LR от френска парфюмеристка. 
Правилната комбинация от различни 
масла превръща ароматния бленд 
в специално ароматно изживяване, 
което излъчва жизнерадост и 
положителна енергия. 
Така стаите се превръщат в 
благотворен оазис, който чрез 
аромата във въздуха може да окаже 
положително въздействие и подкрепа 
за благосъстоянието. Идеално за 
ароматизиране на помещения с 
аромалампа или дифузер. 

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Използвайте за ароматизиране на стаи 
с помощта на дифузер, аромалампа 
или аромакамък, като сложите 
3-4 капки в дифузер и използвате 
максимум 3 пъти дневно по 1 час. 
Необходими са няколко минути, за 
да се развие ароматът. След известно 
време долейте вода (в противен 
случай има опасност от пръскане). 
Използвайте под постоянен надзор. 
Не поставяйте върху пластмасови 
повърхности. 
Ароматният бленд може да се включи 
идеално в мотивиращи уелнес 
ритуали.

СЪВЕТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
Lucky-me-Ritual: Подарете си 
моменти на щастие и позитивна 

енергия. Имали сте напрегнат ден? Не 
унивайте! Първо създайте атмосфера 
за добро настроение в дома си, като 
използвате ароматния бленд Cheerful 
Soul с дифузер или аромалампа. 
Ако искате бърз ефект или нямате 
на разположение дифузер, просто 
напръскайте няколко пъти от спрея 
Cheerful Soul. Дишайте дълбоко и се 
насладете на жизнерадостния аромат. 
С душ гела Cheerful Soul си подарете 
зареждащ с добро настроение душ, 
отмийте негативните мисли и се 
ободрете. След това поглезете кожата 
си с лекото сорбе за тяло. За да се 
зареждате с добро настроение и 
когато сте навън, винаги носете със 
себе си рол-она Cheerful Soul.
Заредете и организма си с енергия 
с LR Lifetakt Mind Master/ Mind Master 
Extreme или LR Lifetakt Cell Essence 
Energy.
Можете да изберете и комбинирате 
продуктите от четирите арома 
серии според индивидуалните си 
потребности и желания.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Маслата в никакъв случай не трябва 
да се поглъщат и не трябва да се 
използват в чиста форма върху 
кожата. Маслата следва да се 
използват само под наблюдението на 
възрастен. Консултирайте се с лекар/
акушер преди използване по време 
на бременност. Не са подходящи за 
консумация. Подробна информация 
за безопасното използване може да 
откриете на етикета на съответния 
продукт.

Винаги затваряйте капачката добре 
след употреба и съхранявайте на 
сухо, хладно и защитено от слънчева 
светлина място. 

Аргументи за продажба
•	 За	положително	заредена	

атмосфера във вашия дом
•	 Комбинация	от	4	ценни	

етерични масла за добро 
настроение

•	 100%	натурално	чисти	
етерични масла

НАИМЕНОВАНИЕ
LR Soul of Nature  
CHEERFUL SOUL 
Ароматен бленд
СЪДЪРЖАНИЕ 
10 мл

• Лимон и портокал (върхова 
нотка): Свежо, плодово и  
остро – маслото от лимон 
създава добро настроение 
и действа активиращо и 
мотивиращо. Маслото от 
портокал дарява ободряваща 
енергия. 

•	 Роза (сърцева нотка): 
Розовото масло със своя нежен 
флорален, сладък аромат 
действа хармонизиращо, 
освобождаващо и повдига 
настроението.

•	 Кедър (базова нотка):  
Балсамовият, топъл и сладък 
аромат на маслото от кедрово 
дърво действа възстановяващо, 
стабилизиращо, заземяващо и 
укрепва самоувереността.

100% НАТУРАЛНО ЧИСТИ
ЕТЕРИЧНИ МАСЛА



MADE IN GERMANY

А Р О М А  У Е Л Н Е С

ЦЕЛЕВА ГРУПА
За всички, които искат грижа под 
душа и усещане за добро настроение 
на база на натурални продукти.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ароматният свят на LR Soul of Nature 
Cheerful Soul разпръсква

добро настроение, за да излъчвате и 
вие положителна енергия. Радвайте 
се на живота с добро настроение и 
усмивка на лицето. Cheerful Soul ви 
кара да сияете отвътре навън.

Ароматът на душ гела превръща 
сутрешния ви душ в извор на щастие. 
Галещият сетивата душ гел почиства 
и подхранва нежно кожата и действа 
ободряващо за благосъстоянието. 
Маслата от лимон и портокал за 
добро настроение се съчетават с 
освобождаващия аромат на роза и са 
завършени от заземяващата топлина 
на кедъра – за благотворно ароматно 
усещане за всички сетива.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанесете душ гела върху влажна 
кожа, масажирайте с кръгови 
движения, докато се образува нежна 
пяна и след това изплакнете. Докато 
сте под душа, просто затворете очи и 
се насладете на доброто настроение, 
което струи от аромата. Душ гелът 
е идеален за ободряващ уелнес 
ритуал, особено в моментите, когато 
искате да въздействате положително 
на благосъстоянието.

СЪВЕТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
Lucky-me-Ritual: Подарете си 
моменти на щастие и позитивна 
енергия. Имали сте напрегнат 
ден? Не унивайте! Първо създайте 
атмосфера за добро настроение в 
дома си, като използвате ароматния 
бленд Cheerful Soul с дифузер 
или аромалампа. Ако искате бърз 
ефект или нямате на разположение 
дифузер, просто напръскайте 
няколко пъти от спрея Cheerful Soul. 
Дишайте дълбоко и се насладете на 
жизнерадостния аромат. С душ гела 
Cheerful Soul си подарете зареждащ 

с добро настроение душ, отмийте 
негативните мисли и се ободрете. 
След това поглезете кожата си 
с лекото сорбе за тяло. За да се 
зареждате с добро настроение и 
когато сте навън, винаги носете със 
себе си рол-она Cheerful Soul.
Заредете и организма си с енергия с 
LR Lifetakt Mind Master/ Mind Master 
Extreme или LR Lifetakt Cell Essence 
Energy.
Можете да изберете и комбинирате 
продуктите от четирите арома 
серии според индивидуалните си 
потребности и желания.

Съставки: Aqua (Water), Sodium Lauroyl Methyl 
Isethionate, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, 
Sodium Lauryl Glucose Carboxylate, Lauryl Glucoside, 
Disodium Cocoyl Glutamate, Xanthan Gum, Sodium 
Lauroyl Glutamate, Caesalpinia Spinosa Gum, Parfum 
(Fragrance), Citric Acid, Sodium Chloride, Sodium 
Benzoate, Sodium Cocoyl Glutamate, Propylene 
Glycol, Potassium Sorbate, Sorbic Acid, Limonene, 
Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, Linalool, 
Citral

Аргументи за продажба
•	 За	душ,	зареждащ	с	добро	

настроение
•	 Ободряващо	изживяване	на	

базата на ценни натурално 
чисти етерични масла

•	 Нежно	почистване	и	грижа	
с 95% натурални съставки, 
сред които 100% натурални 
етерични масла

НАИМЕНОВАНИЕ 
LR Soul of Nature 
CHEERFUL SOUL 
Душ гел
СЪДЪРЖАНИЕ 
200 мл

• Лимон и портокал (върхова 
нотка): Свежо, плодово и  
остро – маслото от лимон 
създава добро настроение 
и действа активиращо и 
мотивиращо. Маслото от 
портокал дарява ободряваща 
енергия. 

•	 Роза (сърцева нотка): 
Розовото масло със своя нежен 
флорален, сладък аромат 
действа хармонизиращо, 
освобождаващо и повдига 
настроението.

•	 Кедър (базова нотка): 
Балсамовият, топъл и сладък 
аромат на маслото от кедрово 
дърво действа възстановяващо, 
стабилизиращо, заземяващо и 
укрепва самоувереността.

100% НАТУРАЛНО ЧИСТИ
ЕТЕРИЧНИ МАСЛА



MADE IN GERMANY

А Р О М А  У Е Л Н Е С

ЦЕЛЕВА ГРУПА
За всички, които искат усещане за 
добро настроение и грижа за тялото 
на база на продукти с натурален 
състав и натурални етерични масла.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ароматният свят на LR Soul of Nature

Cheerful Soul разпръсква добро 
настроение, за да излъчвате и вие 
положителна енергия. Радвайте се 
на живота с добро настроение и 
усмивка на лицето. Cheerful Soul ви 
кара да сияете отвътре навън.

Освежаващото сорбе за тяло глези 
кожата и сетивата с интензивно 
подхранващи съставки и аромат 
за добро настроение. Бадемово 
масло подхранва и освежава 
кожата и я прави мека, нежна и 
витализирана. Свежите, благотворни 
аромати на етеричните масла от 
лимон, портокал, роза и кедър 
действат енергизиращо и повдигат 
настроението. Сорбето за тяло е с 
97%	натурални	съставки,	сред	които	
100% натурални етерични масла.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанесете върху почистената кожа 
и нежно масажирайте с кръгови 
движения. Сорбето за тяло е идеално 
за ободряващ уелнес ритуал, 
особено в моментите, когато искате 
да въздействате положително на 
благосъстоянието си.

СЪВЕТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
Lucky-me-Ritual: Подарете си 
моменти на щастие и позитивна 
енергия. Имали сте напрегнат 
ден? Не унивайте! Първо създайте 
атмосфера за добро настроение в 
дома си, като използвате ароматния 
бленд Cheerful Soul с дифузер 
или аромалампа. Ако искате бърз 
ефект или нямате на разположение 
дифузер, просто напръскайте 
няколко пъти от спрея Cheerful Soul. 
Дишайте дълбоко и се насладете на 
жизнерадостния аромат. С душ гела 
Cheerful Soul си подарете зареждащ 
с добро настроение душ, отмийте 

негативните мисли и се ободрете. 
След това поглезете кожата си 
с лекото сорбе за тяло. За да се 
зареждате с добро настроение и 
когато сте навън, винаги носете със 
себе си рол-она Cheerful Soul.
Заредете и организма си с енергия с 
LR Lifetakt Mind Master/ Mind Master 
Extreme или LR Lifetakt Cell Essence 
Energy.
Можете да изберете и комбинирате 
продуктите от четирите арома 
серии според индивидуалните си 
потребности и желания.

Съставки: Aqua (Water), Propanediol, Glycerin, 
Hydroxyethyl Acrylate / Sodium Acryloyldimethyl 
Taurate Copolymer, Prunus Amygdalus Dulcis 
(Sweet Almond) Oil, Dehydroxanthan Gum, Parfum 
(Fragrance), Phenoxyethanol, Sodium Polyacrylate 
Starch, Limonene, Ethylhexylglycerin, Linalool, Citric 
Acid, Citral

Аргументи за продажба
•	 Изживяване	за	добро	

настроение на базата на 
ценни, натурално чисти 
етерични масла

•	 Лека	сорбе	текстура	за	грижа	
за кожата

•	 Нежна	грижа	с	95%	натурални	
съставки, сред които 100% 
натурални етерични масла

НАИМЕНОВАНИЕ
LR Soul of Nature  
CHEERFUL SOUL 
Сорбе за тяло
СЪДЪРЖАНИЕ 
200 мл

• Лимон и портокал (върхова 
нотка): Свежо, плодово и  
остро – маслото от лимон 
създава добро настроение 
и действа активиращо и 
мотивиращо. Маслото от 
портокал дарява ободряваща 
енергия. 

•	 Роза (сърцева нотка): 
Розовото масло със своя нежен 
флорален, сладък аромат 
действа хармонизиращо, 
освобождаващо и повдига 
настроението.

•	 Кедър (базова нотка):  
Балсамовият, топъл и сладък 
аромат на маслото от кедрово 
дърво действа възстановяващо, 
стабилизиращо, заземяващо и 
укрепва самоувереността.

100% НАТУРАЛНО ЧИСТИ
ЕТЕРИЧНИ МАСЛА



MADE IN GERMANY

А Р О М А  У Е Л Н Е С

ЦЕЛЕВА ГРУПА
За всички, които искат бързо и лесно 
да разпръснат в дома си любимия си 
аромат на база на натурално чисти 
етерични масла. Идеален и при 
пътувания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ароматният свят на LR Soul of Nature 
Cheerful Soul разпръсква добро 
настроение, за да излъчвате и вие 
положителна енергия. Радвайте се

на живота с добро настроение и 
усмивка на лицето. Cheerful Soul ви 
кара да сияете отвътре навън.

Спреят е подходящ за ароматизиране 
на помещения. Обгръща в свежа, 
благотворна атмосфера и носи добро 
настроение и жизнерадост. Със 100% 
натурални етерични масла. 
За директно приложение в 
помещения. 

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Напръскайте финия спрей в 
стаята. В зависимост от размера 
на помещението и желаната 
интензивност на аромата 
напръскайте от един до три пъти. 
Идеален е и когато пътувате, за да се 
радвате на ободряваща атмосфера и 
когато не сте си вкъщи.
Съвет: Напръскайте спрея, когато 
очаквате гости, за да създадете 
атмосфера на добро настроение.

СЪВЕТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
Lucky-me-Ritual: Подарете си 
моменти на щастие и позитивна 
енергия. Имали сте напрегнат 
ден? Не унивайте! Първо създайте 
атмосфера за добро настроение в 
дома си, като използвате ароматния 
бленд Cheerful Soul с дифузер 
или аромалампа. Ако искате бърз 
ефект или нямате на разположение 
дифузер, просто напръскайте 
няколко пъти от спрея Cheerful Soul. 
Дишайте дълбоко и се насладете на 
жизнерадостния аромат. С душ гела 
Cheerful Soul си подарете зареждащ 
с добро настроение душ, отмийте 
негативните мисли и се ободрете. 
След това поглезете кожата си 
с лекото сорбе за тяло. За да се 
зареждате с добро настроение и 
когато сте навън, винаги носете със 

себе си рол-она Cheerful Soul.
Заредете и организма си с енергия с 
LR Lifetakt Mind Master/ Mind Master 
Extreme или LR Lifetakt Cell Essence 
Energy.
Можете да изберете и комбинирате 
продуктите от четирите арома 
серии според индивидуалните си 
потребности и желания.

Може да съдържа алергени:  
Linalool, Citronellol, Limonene, 
Coumarin, Geraniol, Citral, Eugenol

Аргументи за продажба
•	 Благотворна	атмосфера	за	

добро настроение у дома или 
когато пътувате

•	 За	приложение	в	помещения
•	 Със	100%	натурално	чисти	

етерични масла

НАИМЕНОВАНИЕ
LR Soul of Nature  
CHEERFUL SOUL 
Спрей за стаи
СЪДЪРЖАНИЕ 
100 мл

• Лимон и портокал (върхова 
нотка): Свежо, плодово и  
остро – маслото от лимон 
създава добро настроение 
и действа активиращо и 
мотивиращо. Маслото от 
портокал дарява ободряваща 
енергия. 

•	 Роза (сърцева нотка): 
Розовото масло със своя нежен 
флорален, сладък аромат 
действа хармонизиращо, 
освобождаващо и повдига 
настроението.

•	 Кедър (базова нотка): 
Балсамовият, топъл и сладък 
аромат на маслото от кедрово 
дърво действа възстановяващо, 
стабилизиращо, заземяващо и 
укрепва самоувереността.

100% НАТУРАЛНО ЧИСТИ
ЕТЕРИЧНИ МАСЛА



MADE IN GERMANY

А Р О М А  У Е Л Н Е С

ДОБРО НАСТРОЕНИЕ to go

ЦЕЛЕВА ГРУПА
За всички, които искат бързо и лесно 
да си подарят добро настроение и 
положително усещане, независимо 
къде се намират.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ароматният свят на LR Soul of Nature 
Cheerful Soul разпръсква добро 
настроение, за да излъчвате и вие 
положителна енергия. Радвайте се 
на живота с добро настроение и 
усмивка на лицето. Cheerful Soul ви 
кара да сияете отвътре навън.

Практичният рол-он за секунди дава 
усещане за добро настроение и 
лекота благодарение на заредената 
с енергия комбинация от масла и 
нежно загряващ ефект. Не оставя 
мазен филм и петна и затова може да 
го ползвате винаги и навсякъде.  
С 99% натурални съставки, сред 
които 100% натурални етерични 
масла.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
При нужда потъркайте 1-2 пъти 
рол-она върху кожата на китките, 
слепоочията или врата и усетете 
ефекта за добро настроение.  
Рол-онът е идеална част от 
благотворен ритуал за витализиране 
и отлично решение да имате 
жизнерадостния аромат на Cheerful 
Soul винаги със себе си.
Съвет: Съхранявайте на сухо, хладно 
и защитено от слънчева светлина 
място.

СЪВЕТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
Lucky-me-Ritual: Подарете си 
моменти на щастие и позитивна 
енергия. Имали сте напрегнат 
ден? Не унивайте! Първо създайте 
атмосфера за добро настроение в 
дома си, като използвате ароматния 
бленд Cheerful Soul с дифузер 
или аромалампа. Ако искате бърз 
ефект или нямате на разположение 
дифузер, просто напръскайте 
няколко пъти от спрея Cheerful Soul. 

Дишайте дълбоко и се насладете на 
жизнерадостния аромат. С душ гела 
Cheerful Soul си подарете зареждащ 
с добро настроение душ, отмийте 
негативните мисли и се ободрете. 
След това поглезете кожата си 
с лекото сорбе за тяло. За да се 
зареждате с добро настроение и 
когато сте навън, винаги носете със 
себе си рол-она Cheerful Soul.
Заредете и организма си с енергия с 
LR Lifetakt Mind Master/ Mind Master 
Extreme или LR Lifetakt Cell Essence 
Energy.
Можете да изберете и комбинирате 
продуктите от четирите арома 
серии според индивидуалните си 
потребности и желания.

Аргументи за продажба
•	 Незабавен	двоен	ефект:	

загряващ ефект като топли 
слънчеви лъчи върху кожата 
и ободряващо действие 
благодарение на сладкия, топъл 
аромат

•	 Удобен	и	ефективен	рол-он	за	
положително настроение, който 
можете да носите винаги и 
навсякъде със себе си

•	Силата	на	100%	натурално	чисти	
етерични масла в практичен 
формат

НАИМЕНОВАНИЕ
LR Soul of Nature  
CHEERFUL SOUL
Рол-он
СЪДЪРЖАНИЕ 
10 мл

Съставки: C13-15 Alkane, Isoamyl Laurate, Propylene 
Glycol Diheptanoate, Parfum (Fragrance), Limonene, 
Vanillyl Butyl Ether, Dimethicone/Vinyl Dimethicone 
Crosspolymer, Linalool, Citral, Coumarin, Geraniol, 
Citronellol, Eugenol

100% НАТУРАЛНО ЧИСТИ
ЕТЕРИЧНИ МАСЛА

• Лимон и портокал (върхова 
нотка): Свежо, плодово и  
остро – маслото от лимон 
създава добро настроение 
и действа активиращо и 
мотивиращо. Маслото от 
портокал дарява ободряваща 
енергия. 

•	 Роза (сърцева нотка): 
Розовото масло със своя нежен 
флорален, сладък аромат 
действа хармонизиращо, 
освобождаващо и повдига 
настроението.

•	 Кедър (базова нотка):  
Балсамовият, топъл и сладък 
аромат на маслото от кедрово 
дърво действа възстановяващо, 
стабилизиращо, заземяващо и 
укрепва самоувереността.



BIO

%
Aloe Vera

Extracts

re

gistered

for patent

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

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.

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.



ИНФОРМАЦИЯ 
Алое Вера не изглежда много забележително и на пръв 
поглед прилича на кактус. Но всъщност спада към 
растенията от семейство Лилии. Алое Вера вирее на 
места с много горещ климат през лятото, където често 
не вали дъжд в продължение на месеци: например 
Куба, Мексико (Юкатан), Бразилия, Африка и Канарските 
острови. За да може да оцелее, растението е развило 
големи резервоари за вода в листата си. 

От 2001 г. LR на свой ред откри широкия спектър от 
свойства на Алое Вера и произвежда висококачествени 
козметични продукти и хранителни добавки с Алое 
Вера. Изключително високото съдържание на сок от 
листата на Aloe Barbadensis и избрани комбинации от 
активни съставки допринасят за полезното действие 
на продуктите на LR с Алое Вера както за вътрешна, 
така и за външна употреба. Глезете всеки ден кожата 
си с продуктите ни с Алое Вера – с богатата ни 
гама със сигурност ще изпълним желанията ви за 
оптимална грижа. За нашите продукти използваме 
само сърцевината на листата. Отглеждането на Алое 
Вера става при спазването на традиционни методи, 
без изкуствено торене на почвата и използване на 
пестициди. Изпитани билки, екстракти и масла са в 
превъзходна хармония с гела от Алое Вера и така 
почистват и подхранват кожата.

ПРОИЗВОДСТВО 
Алое Вера се отглежда върху огромни полета, 
разположени сред девствената природа. LR добива 
гела от листата на Алое Вера единствено от голяма 
високопланинска плантация в Мексико, която е 
включена в местни социални проекти. Гелът се добива в 
няколко грижливи стъпки:
1. Механично почистване на всяко отделно листо във 

водна баня, за да се премахнат от листата мръсотията 
и други остатъци.

2. Зелената външна обвивка се обелва внимателно от 
горната и долната страна на листа, за да се извлече 
гелообразната сърцевина.

3. Сокът от Алое Вера се получава през филтър преса 
и последващи процедури за пречистване. Гелът от 

листата се пречиства чрез сложен технически процес. 
Само така може да се гарантира, че не съдържа 
вредни за здравето остатъци от алоин. 

Производството се извършва съгласно критериите на 
iAsc (Международния научен съвет за алое).

КАЧЕСТВО 
При всички свои продукти LR държи на най-високо 
качество. Продуктите с Алое Вера се разработват  
и произвеждат с изискването да бъдат най-добрите.  
По тази причина използваме само чистия гел от листата 
на Алое Вера – предпоставка за най-високо качество. 
Освен това прилагаме щадяща обработка, за да могат 
ценните съставки да се запазят непокътнати – това е 
проверено и сертифицирано от sGs iNsTiTuT FReseNius.  
LR използва високи концентрации от гела от Алое Вера 
в продуктите си и това ни отличава от конкурентите. 
Всичко това е допълнено от ежегодното сертифициране 
и ресертифициране на всички продукти на LR от 
Международния научен съвет за алое (iAsc). Връчването 
на престижния печат iAsc от години подпечатва 
сигурния ни успех. 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ 
Растението Алое Вера от векове е смятано за 
многостранен талант за вътрешно и външно 
приложение в районите, в които традиционно се 
отглежда. Подходящо е и за козметични и медицински 
терапии. 
За да може да устои на горещите и сухи климатични 
условия, Алое Вера има способността
да съхранява вода и важни хранителни вещества* 
в листата си. Свидетелствата за положителния 
ефект на тези вещества датират още от времето на 
Нефертити и Клеопатра.** Тези съставки са в основата 
на подхранващото и регенериращото действие на 
продуктите за грижа с Алое Вера от LR.

* Списък на познатите съставки на Алое Вера може да 
откриете на следващата страница
*Клайншмид, K. (2016): Растението чудо Алое Вера (Wun-
derpflanze Aloe vera)

 
Растението Алое Вера
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Г Р И Ж А  С  А Л О Е  В Е РА

Познати съставки на Aloe Vera Barbadensis Miller:
Витамини → A, B2, B3, B6, B12, c, PP, e, фолиева 
киселина, ниацин, бетакаротин, холин; 
Минерали → калций, калий, магнезий, натрий, мед, 
желязо, цинк, манган; 
Аминокиселини → лизин, треонин, валин, метионин, 
изолевцин, фенилаланин, триптофан, аргинин, 
аспаргинова киселина, серин, глутаминова киселина, 
глицин, аланин, тирозин, хистидин, пролин, 
хидроксипролин, цистин, левцин; 
Ензими → оксидаза, каталаза, амилаза, брадикиназа,
целулаза, липаза, алииназа, фосфатаза, креатин-фосфо-
киназа, дехидрогеназа, sGo-трансаминаза, sGP-транса-
миназа; 
Моно- и полизахариди → ацеманан, арабиноза, 
галактоза, маноза, полизахариди, рамноза, ксилоза, 
хексуронова киселина, глюкоронова киселина, 
галактуронова киселина, целулоза;
Растителни стероли → кампестерол, лупеол, 
бетаситостерол;  
Аминозахари → глюкозамин, галактозамин;  
Освен това → ябълчна киселина, лигнин, сапогенин.

СЕРТИФИЦИРАНЕ

IASC 
Сертифицирани от iAsc (Международния научен съвет 
за алое). iAsc е научна асоциация, чиято дейност е 
посветена на разпространението и използването на 
познанията за положителните свойства на растението 
Алое Вера. Нейното седалище е в Мериленд (САЩ). iAsc 
предлага възможността за сертифициране на продукти с 
Алое Вера по строги параметри и по този начин изтъква 
тяхното качество.

Dermatest
Компанията Dermatest® е основана през 1978 г. с цел 
изследване и оценка на козметични продукти с помощта 
на дерматологични и научни методи. По този начин 
продуктите са по-сигурни за употреба и с измеримо  
и сравнимо действие.

Печатът „original Dermatest®“ е гаранция за проследимо-
стта на методите за изпитване, както и за сигурността 
на потребителите и производителите. Отличените с 
този печат продукти спазват обещанието за доказано и 
потвърдено качество.

 
Растението Алое Вера



Особено благотворна и възстановяваща при изтощена 
кожа и при кожни раздразнения. Продуктите LR ALoe 
viA създават защитен филм върху стресираната кожа, 

охлаждат, успокояват и стимулират регенерацията. 
Действието им се подпомага от специални активни 
комплекси и благотворни билкови есенции.

СПЕЦИАЛНА ГРИЖА

 Special
Care

LR ALoe VIA
Специална грижа

За усещане за 
здрава кожа



С П Е Ц И А Л Н А  Г Р И Ж А

Top-
seller

ЦЕЛЕВА ГРУПА
За стресирана кожа.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Универсален продукт за грижа за 
кожата за успокояване и охлаждане. 
Образува защитен филм върху 
изтощената кожа и я хидратира 
интензивно. С 83% Алое Вера и 
12 избрани и изпитани билкови 
есенции като невен, бял равнец, 
лайка, екстракт от салвия и 
прополис.
  
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
При нужда напръскайте спрея 
върху кожата. Благодарение на 
успокояващото и регенериращото 
си действие той е подходяща sos 
грижа с разнообразно приложение: 
например при силно изтощена и 
суха кожа или след слънчеви бани.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

Екстракт от прополис
Антибактериално,
регенериращо
действие

Екстракт от невен  
Може да ускори
регенерацията на кожата,
защитава, подобрява
кръвообращението на
кожата

Екстракт от бял равнец  
Регенериращо,
почистващо действие

Екстракт от мащерка  
Тонизиращо,
антиоксидантно,
почистващо действие

Екстракт от лайка  
Успокояващо,
тонизиращо,
антимикробно
действие

Екстракт от корен 
на глухарче  
Тонизира, освежава,
регенерира (епидермиса)

Екстракт от листа от евкалипт  
Тонизиращо, почистващо,
стимулиращо действие

Екстракт от пасифлора  
Изглажда, успокоява,
защитава, бори се със
свободните радикали,
срещу раздразнения,
антиоксидантно,
почистващо действие

Екстракт от салвия  
Тонизиращо,
почистващо, стимулиращо,
антиоксидантно действие

Екстракт от джинджифил  
Стимулира, повишава
кръвния поток
(прилаган топично)

Екстракт от пореч
Почистващо, тонизиращо,
стягащо действие

Екстракт от червено
сандалово дърво
Охлаждащо, тонизиращо,
противовъзпалително,
антиалергично действие

НАИМЕНОВАНИЕ 
Aloe vera
Бързо действащ
Спрей за спешна помощ
СЪДЪРЖАНИЕ 
400 мл

Аргументи за продажба
• С ефективна комбинация 

от 83% гел Алое Вера и 12 
изпитани билкови есенции

• Образува защитен филм 
върху изтощената кожа

• Успокоява и охлажда
• Кожата е регенерирана 

и отново възвръща 
естествения си баланс



С П Е Ц И А Л Н А  Г Р И Ж А

Top-
seller

НАИМЕНОВАНИЕ 
Aloe vera
Бързо действащ
Спрей за спешна помощ
СЪДЪРЖАНИЕ 
400 мл

Съставки: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Glycerin, 
Propylene Glycol, Aqua (Water), Benzyl Alcohol, 
Phenoxyethanol, Allantoin, Potassium sorbate, 
Tocopherol, Achillea Millefolium Flower/Leaf/stem 
extract, eucalyptus Globulus Leaf extract, Taraxacum 
officinale (Dandelion) Rhizome/Root extract, Borago 
officinalis extract, Thymus vulgaris (Thyme) Leaf 
extract, Zingiber officinalis (Ginger) Root extract, 
salvia officinalis (sage) Leaf extract, Passiflora in-
carnata extract, calendula officinalis Flower extract, 
Lactic Acid, sodium Hydroxide, chamomilla Recutita 
(Matricaria) Flower extract, Pterocarpus santalinus 
Wood extract, Propolis extract, sodium Benzoate, 
citric Acid

ИЗСЛЕДВАНИЯ
Според участниците в изследването:
•  100% потвърждават, че кожните 

раздразнения са намалени*
• 100% потвърждават, че спреят 

облекчава сърбежа*
• 100% потвърждават, че кожата е 

успокоена*

* Спреят за спешна помощ е тестван
от 30 жени на възраст от 30 до 50 г.
в изследване на Dermatest GmbH за
период от 2 седмици през октомври
2007 г.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ
ПРОДАЖБИ
Предварителното напръскване със 
Спрея за спешна помощ усилва 
ефекта от Концентрата Aloe vera  
и Термолосиона Aloe vera. 

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ
Особено при високите температури 
през лятото краката се потят и 
натежават. Бързо действащият спрей 
за спешна помощ Aloe vera носи 
бързо охлаждане. Благодарение 
на билковите екстракти кожата се 
успокоява.

Бръсненето често води до 
раздразнения на кожата на лицето 
на мъжете. В такъв случай е добре 
след бръснене да пръснете от спрея 
върху дланите си и да го нанесете 
като афтършейв. Това успокоява и 
отпуска раздразнената кожа.

При суха и раздразнена кожа на 
главата просто напръскайте спрея 
върху скалпа и нежно масажирайте 
с върховете на пръстите. Кожата на 
главата се чувства освежена.

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОДУКТ
Спреят за спешна помощ се 
предлага и в опаковка от 150 мл 
заедно с Концентрата Aloe vera и 
Крема с прополис Aloe vera в Aloe 
vera Box за специална грижа.
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С П Е Ц И А Л Н А  Г Р И Ж А

ЦЕЛЕВА ГРУПА
За раздразнена, дехидратирана кожа.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Този универсален продукт за грижа за кожата 
представлява концентрат от гел от листата на Алое Вера, 
запазен в най-близка до първоначалната консистенция 
и форма. Прави кожата еластична и свежа и осигурява 
максимална хидратация за раздразнената, дехидратирана 
кожа. Охлажда приятно с 90% Алое Вера.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанасяйте редовно или при нужда върху кожата.

ИЗСЛЕДВАНИЯ
Според участниците в изследването:
• 70% потвърждават, че усещат кожата си много приятна 

след нанасяне на продукта**
• 67% потвърждават, че концентратът облекчава 

усещането за сухота на кожата**
• 63% потвърждават, че усещат кожата си незабавно 

интензивно подхранена и овлажнена**

** Хидратиращият гел-концентрат Aloe vera е тестван от 30 жени 
на възраст от 30 до 49 г. в проучване на Dermatest GmbH за 
период от 2 седмици през октомври 2007 г.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
Ще постигнете по-силен ефект, ако преди да нанесете 
Концентрата, напръскате кожата със Спрея за спешна 
помощ. При прилагане върху лицето след това нанесете 
подхранващ крем, например Мултиактивния дневен 
крем.

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ
Хидрахиращите и балансиращи свойства на гела Алое 
Вера влияят благотворно на проблемната кожа с 
несъвършенства.
Охлаждащото действие на Концентрата Aloe vera се 
отразява добре на раздразнената от слънцето  
кожа. Гелът успокоява и хидратира.

НАИМЕНОВАНИЕ 
Aloe vera
Хидратиращ
Гел-концентрат
СЪДЪРЖАНИЕ 
100 мл

Аргументи за продажба
• 90% гел Алое Вера
• Дарява незабавно максимална хидратация и 

охлажда
• Подобрява еластичността на кожата
• Усещате кожата си веднага интензивно 

подхранена    

ЦЕЛЕВА ГРУПА
За суха, нуждаеща се от специално подхранване кожа.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Този универсален продукт за грижа представлява богат 
крем, който снабдява кожата интензивно с хидратация и 
същевременно я успокоява и отпуска. Със 79% Алое Вера 
и прополис (=натурален екстракт от пчелен восък).

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Кремът с прополис Aloe vera е особено подходящ за 
защита на лицето и ръцете. По принцип кремът може да 
се прилага навсякъде, където кожата е много суха и се 
нуждае от грижа. При нужда просто масажирайте върху 
кожата.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Прополисът е подобно на смола вещество, произвеждано 
от пчелите. Те го използват като строителен материал, 
за да облицоват повърхностите вътре в кошера и да 
запечатват малки отвори и процепи.

Прополисът се съчетава превъзходно с гела от Алое Вера 
 и действа особено добре при суха, нуждаеща се от 
подхранване кожа.

Прополисът се състои основно от натурални смоли 
от пъпки и дървета, както и от пчелен восък, полени, 
етерични масла, микроелементи и витамини.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
При нуждаеща се от подхранване, изтощена кожа 
препоръчваме употребата и на Концентрата Aloe vera и 
Спрея за спешна помощ Aloe vera и за специално 
третиране на определени зони от кожата –  
Aloe vera Dermaintense.

Съставки: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), Glycerin, Acrylates/
c10-30 Alkyl Acrylate crosspolymer, Phenoxyethanol, sodium Hydroxide, 
ethylhexylglycerin, Tocopherol, Allantoin, Lactic Acid, citric Acid, Potassium 
sorbate, sodium Benzoate

Съставки: Aloe Barbadensis Leaf Juice, coco-caprylate/caprate, Glycerin,
cera Alba (Beeswax), ethylhexyl stearate, c10-18 Triglycerides, Glyceryl stearate,
cetyl Alcohol, Dimethicone, olus (vegetable) oil, Phenoxyethanol, Propylene
Glycol, Hydroxyethyl Acrylate/sodium Acryloyldimethyl Taurate copolymer, PeG-75
stearate, squalane, Tocopherol, steareth-20, ceteth-20, Parfum (Fragrance), 
ethylhexylglycerin, Allantoin, Propolis extract, Polysorbate 60, symphytum officinale
Root extract, Lactic Acid, Helianthus Annuus (sunflower) seed oil, Hexyl cinnamal,
chamomilla Recutita (Matricaria) Flower extract, Limonene, Potassium sorbate,
citric Acid, sodium Benzoate, Alpha-isomethyl ionone, citronellol, Geraniol,
Linalool, ci 40800 (Beta-carotene)

НАИМЕНОВАНИЕ 
Aloe vera
Защитаващ
Крем с прополис
СЪДЪРЖАНИЕ 
100 мл

Аргументи за продажба
• 79% Алое Вера и екстракт от пчелен восък
• Дарява интензивна хидратация и подхранва
кожата
• Укрепва кожната бариера и образува защитен
филм върху кожата
• Усещате кожата си успокоена и отпусната
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MADE IN GERMANY



С П Е Ц И А Л Н А  Г Р И Ж А

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходящ за всеки тип кожа. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Този универсален продукт за 
грижа за кожата представлява леко 
загряващ и подхранващ кожата 
лосион. Термоефектът стимулира 
кръвообращението. С 45% Алое 
Вера, етерични масла като масло 
от евкалипт и полегнала голтерия, 
както и натурални подхранващи 
масла като масло от жожоба, 
маслина, кайсия и сусам. За 
кадифенонежна кожа.
  
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанесете Термолосиона Aloe vera 
върху големи участъци от кожата 
с масажни движения. Избягвайте 
контакт с очите! Измийте ръцете си 
след употребата!

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Съдържащите се етерични масла 
първо предизвикват лек освежаващ 
ефект върху кожата, докато след 
това се разгърне приятна топлина, 
която допринася за незабавно 
отпускане. Маслото от евкалипт 
стимулира кръвообращението 
на масажираната тъкан и действа 

приятно охлаждащо върху 
кожата. Благодарение на високото 
съдържание на Алое Вера и богатата 
формула от подхранващи масла 
лосионът е много благотворен за 
кожата.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ
ПРОДАЖБИ
Пробвайте и другите специалисти за 
грижа с Алое Вера: Концентрат, Крем 
с прополис, Спрей за спешна помощ, 
MsM Гел за тяло или Dermaintense. 

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ
Термолосионът Aloe vera предлага 
благотворно отпускане в 
ежедневието: след продължително 
седене или стоене лосионът в 
съчетание с масаж носи почивка за 
краката и натоварените стави. След 
нанасянето му е препоръчително 
да поставите краката на високо за 
известно време, за да отпочинат.

Термолосионът Aloe vera съчетава 
хидратиращите съставки на Алое 
Вера с натурални стимулиращи 
кръвобращението масла като масло 
от евкалипт и полегнала голтерия. 
Ето защо лосионът е най-подходящ 
като подхранващ и отпускащ 
масажен лосион.

Страдаме от студените крака не 
само през зимата, особено жените 
често трябва да се борят с този 
проблем. Хората, които постоянно 
страдат от студени крака и по тази 
причина вероятно вечер не могат да 
заспят, трябва редовно да нанасят 
Термолосиона Aloe vera.

СЪВЕТ 1:
ALoe VeRA ТЕРМОЛОСИОН ЗА 
МАСАЖ
Термолосионът е превъзходен като 
масажен крем благодарение на 
добавените натурални масла като 
масло от жожоба, кайсия и сусам. 
За оптимално действие първо 
напръскайте Спрея за спешна 
помощ, за да може кожата да усвои 
по-добре продукта.

СЪВЕТ 2:
ALoe VeRA ТЕРМОЛОСИОН ПРИ 
СХВАЩАНИЯ НА ВРАТА
Само малко лосион, нанесен върху 
слепоочията и врата, е достатъчен, 
за да намали неприятното 
напрежение в главата. Това 
подпомага кръвната циркулация и 
може да помогне за премахване на 
блокадите.

НАИМЕНОВАНИЕ 
Aloe vera
Отпускащ Термолосион
СЪДЪРЖАНИЕ 
100 мл

Аргументи за продажба
• 45% гел Алое Вера и 

натурални етерични масла
• Хидратира и подхранва
• Стимулира 

кръвоснабдяването на 
мускулите

• Мускулната зона се отпуска и 
кожата става мека

Съставки: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua 
(Water), Glyceryl stearate, caprylic/capric 
Triglyceride, cetearyl Alcohol, Propylene Glycol, 
Dimethicone, ethylhexyl stearate, ceteareth-20, 
eucylaptus Globulus Leaf oil, vanillyl Butyl ether, 
Gaultheria Procumbens (Wintergreen) Leaf oil, 
olea europaea (olive) Fruit oil, Prunus Armeniaca 
(Apricot) Kernel oil, simmondsia chinensis 
(Jojoba) seed oil, cetyl Palmitate, Phenoxyethanol, 
carbomer, ceteareth-12, sesamum indicum 
(sesame) seed oil, ethylhexylglycerin, Tocopherol, 
Menthol, sodium Hydroxide, Lactic Acid, Potassium 
sorbate, sodium Benzoate, citric Acid, Limonene, 
Linalool
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С П Е Ц И А Л Н А  Г Р И Ж А

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходящ за хора, чиито стави 
страдат от натоварване, и за 
спортисти.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Нежен, бързо попиващ гел с 
охлаждащо действие. Може да 
подпомогне възстановяването на 
натоварените стави и мускули, ако 
се използва за масаж. Освен това 
придава жизненост и еластичност на 
кожата.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Може да нанасяте гела няколко пъти 
на ден върху нуждаещите се от тази 
грижа участъци от тялото.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Със 60% Алое Вера, екстракт от 
листа от мечо грозде и върбова 
кора и биологично важното сярно 
съединение MsM.
Комбинацията от хиалуронова 
киселина и алантоин завършват 
целенасоченото действие на гела.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
Оптимално допълнение за външно 
приложение към гела за пиене Aloe 
vera Freedom и капсулите Freedom 
Plus.

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ
Ставите се натоварват силно при 
спорт или при тежка физическа 
работа. Aloe vera MsM Гелът за тяло 
охлажда и успокоява.

Съставки: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua 
(Water), Dimethyl sulfone, Glycerin, Phenoxyethanol, 
Propylene Glycol, Acrylates/c10-30 Alkyl Acrylate 
crosspolymer, Tocopheryl Acetate, Allantoin, sodium 
Hydroxide, salix Alba (Willow) Bark extract, Disodium 
eDTA, ethylhexylglycerin, Lactic Acid, Bearberry 
(Arctostaphylos uva ursi) Leaf extract, sodium 
Hyaluronate, sodium Benzoate, citric Acid, Potassium 
sorbate

Аргументи за продажба
• 60% гел Алое Вера, екстракт 

от листа от мечо грозде, 
екстракт от върбова 
кора и биоактивно сярно 
съединение MsM

• Придава жизненост и 
еластичност на кожата

НАИМЕНОВАНИЕ 
Aloe vera
Мултифункционален  
MsM Гел за тяло
СЪДЪРЖАНИЕ 
200 мл
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ЦЕЛЕВА ГРУПА
Хора с особено раздразнени, сухи, 
изтощени зони от кожата.

ХАРАКТЕРИСТИКИ  
За укрепване на естествената 
защитна бариера и стабилизиране 
на хидробаланса на кожата. 
Подхранва загрубелите зони, прави 
кожата мека и нежна и помага при 
зачервявания и сърбеж. С 20% Алое 
Вера и активен комплекс от витамин 
B12/махония.
  
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанасяйте обилно количество 
Dermaintense няколко пъти на ден 
равномерно върху почистените 
зони от кожата.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Алое Вера хидратира, успокоява, 
регулира и допълнително повишава 
действието на витамин В12.

Маслото от вечерна иглика е 
известно с това, че укрепва 
естествената защитна бариера на 
кожата и регулира липидния баланс 
и хидробаланса й.

Екстрактът от махония е познат 
със свойствата си да облекчава 
раздразненията.

Витамин В12 притежава доказано 
в изследвания действие 
при третиране на сърбеж и 
зачервявания.

Продуктът не съдържа оцветители. 
Цветът на крема се дължи на 
съдържащия се витамин В12.

ИЗСЛЕДВАНИЯ
Aloe vera Dermaintense има научно 
доказано действие*.
Резултатът:
• С 81,83 % подобрена структура 

на кожата на база на лични, 
дерматологични и обективно 
измерими критерии

• С 40,08 % повишено съдържание на 
липиди в кожата

• С 38,57 % подобрен хидробаланс
• С 35,20 % намаляване на 

загрубялата кожа

* Специализираното медицинско 
и дерматологично изследване е 
проведено от Dermatest GmbH 
през май 2010 г., измерванията са 
извършени на 20 участници за период 
от 4 седмици.

СЕРТИФИЦИРАНЕ
Сертифицирано качество на Алое 
Вера съгласно критериите на iAsc. 

ПАТЕНТ: 
eP 2 399 648 B1

НАИМЕНОВАНИЕ 
Aloe vera
Регулиращ
Крем Dermaintense 
СЪДЪРЖАНИЕ 
50 мл

Аргументи за продажба
• 20% гел Алое Вера и активен 

комплекс от витамин B12, 
масло от вечерна иглика и 
екстракт от махония

• Успокоява и интензивно 
хидратира кожата

• Активира регенерацията на 
кожата и доказано намалява 
загрубяването, зачервяването 
и лющенето

• Кожата е регенерирана и 
отново възвръща естествения 
си баланс

• Произведен без парфюмни 
масла

Съставки: Aqua (Water), oenothera Biennis (evening 
Primrose) oil, Aloe Barbadensis Gel, Glycerin, sorbitan 
stearate, Glyceryl stearate, cetearyl Alcohol, Alcohol 
denat., Methyl Glucose sesquistearate, Hydrogenated 
Palm Kernel Glycerides, Berberis Aquifolium extract, 
Behenyl Alcohol, Palmitic Acid, Lecithin, Lauryl Alcohol, 
Hydrogenated Palm Glycerides, Acrylates/c10-30 Alkyl 
Acrylate crosspolymer, stearic Acid, Myristyl Alcohol, 
cetyl Alcohol, Xanthan Gum, cyanocobalamin, citric 
Acid, Potassium sorbate, sodium Benzoate, Phenoxy-
ethanol, ethylhexylglycerin, sodium Hydroxide

Патентован продукт
(от октомври 2018 г.)
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ГРИЖА И ПОЧИСТВАНЕ ЗА ЛИЦЕТО 

LR ALoe VIA
Грижа и почистване 
за лицето 

За сияйно 
красива кожа 

   Face
Care

Продуктите LR ALoe viA за грижа и почистване за лицето 
помагат за добър хидробаланс с Алое Вера. Уникални 
формули с гел Алое Вера в съчетание с ценни съставки 

като биоекстракт от маслини се грижат ежедневно за 
правилния баланс на кожата на лицето. Защото няма 
нищо по-хубаво от усещането за красива и здрава кожа.



Г Р И Ж А  И  П О Ч И С Т В А Н Е  З А  Л И Ц Е ТО

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходящ за всеки тип кожа.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Подхранва интензивно кожата на лицето през нощта. 
Хидратира и подпомага кожата при фазата на регенерация 
по време на сън. Нежна текстура и отпускащ аромат с 
50% Алое Вера, биоекстракт от маслини и зехтин. Тази 
комбинация възстановява кожата през нощта.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанасяйте всяка вечер върху почистената кожа на лицето, 
шията и деколтето.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Комбинацията от растителни мазнини и восъчни естери е 
допълнена от сквалан, глицерин и витамин А. 

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
Оптималното допълнение към Нощния крем Aloe vera 
е Дневният крем от серията Aloe vera, който дарява 
всеки ден свежест и хидратация на кожата. Двата крема 
са специално разработени, така че да отговарят на 
потребностите на кожата през деня и съответно през 
нощта. Част от програмата за грижа за лицето с Алое Вера 
е и Околоочният крем Aloe vera за чувствителната зона 
около очите.

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ
Нощният крем Aloe vera съдържа много подхранващи 
съставки и се грижи изключително интензивно за кожата 
през нощта. Ако кожата ви е суха и редовно я усещате 
опъната, може да ползвате богатия нощен крем  
и през деня – винаги когато чувствате, че се  
нуждаете от по-интензивна хидратация. 

С регистрация за патент: De 10 2010 030 654.1

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходящ за всеки тип кожа.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Хидратиращ крем за гладка и сияйна кожа на лицето. 
Нежно ухаещата, галеща текстура хидратира интензивно 
и намалява усещането за опъване на кожата. Идеален и 
като основа за грим. С 50% Алое Вера и биоекстракт от 
маслини с антиоксидантно действие.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанасяйте всяка сутрин върху почистената кожа на 
лицето, шията и деколтето.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Комбинацията от растителни масла и восъци е допълнена 
от масло от гроздови семки, фитоглицериди и масло от шея.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
Като оптимално допълнение препоръчваме комбинирано 
приложение на Околоочния и Нощния крем от серията 
Aloe vera.

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ
Дневният крем Aloe vera е подходящ като основа за грим 
и кара кожата да изглежда сияйно красива в продължение 
на много часове. Оптималното допълнение към Дневния 
крем Aloe vera е Нощният крем от серията Aloe vera, 
който подхранва кожата интензивно през нощта. Двата 
крема са специално разработени, така че да отговарят 
на потребностите на кожата през деня и съответно през 
нощта. Част от програмата за грижа за лицето с  
Алое Вера е и Околоочният крем Aloe vera за 
чувствителната зона около очите.

С регистрация за патент: De 10 2010 030 654.1   

Съставки: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), octyldodecyl Myristate,
Neopentyl Glycol Diheptanoate, Glycerin, octocrylene, PeG-40 stearate, c12-15
Alkyl Benzoate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, vitis vinifera (Grape) seed oil, 
Glyceryl stearate, sodium Polyacrylate, octyldodecanol, Phenoxyethanol,
Ammonium Acryloyldimethyltaurate/vP copolymer, Phytosteryl canola Glycerides,
cetearyl Alcohol, Butyrospermum Parkii (shea) Butter, caprylyl Glycol, steareth-2,
Parfum (Fragrance), olea europaea (olive) Fruit extract, ethylhexylglycerin, ethylhexyl
Methoxycinnamate, Lactic Acid, ethylhexyl salicylate, citric Acid, Linalool,
Hexyl cinnamal, Potassium sorbate, sodium Benzoate, Benzyl salicylate, Alpha-
isomethyl ionone, citronellol, Limonene, sorbic Acid, ci 19140 (Yellow 5),
ci 61570 (Green 5)

Аргументи за продажба
• С 50% гел Алое Вера, биоекстракт от маслини 

и масло от гроздови семки
• Дарява интензивна хидратация и запазва 

естествения хидробаланс
• Защитава кожата от влиянието на околната 

среда
• Кожата е нежна и тенът сияе

Съставки: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), cetearyl isononanoate,
Dimethicone, isopropyl isostearate, squalane, cetearyl Alcohol, ethylhexyl
Palmitate, Glycerin, isostearyl Hydroxystearate, Glyceryl stearate, PeG-100
stearate, cetearyl Glucoside, olea europaea (olive) Fruit oil, Phenoxyethanol,
PeG-6 isostearate, Acrylates/c10-30 Alkyl Acrylate crosspolymer, Lecithin,
Pentylene Glycol, olea europaea (olive) Fruit extract, Parfum (Fragrance), sodium
Hydroxide, ethylhexylglycerin, Polysorbate 20, Alcohol, Retinol, Lactic Acid, citric
Acid, Potassium sorbate, sodium Benzoate, Linalool, Hexyl cinnamal, Benzyl
salicylate, Potassium Phosphate, Alpha-isomethyl ionone, citronellol, Limonene,
sorbic Acid, ci 61570 (Green 5)

Аргументи за продажба
• С 50% гел Алое Вера, биоекстракт от маслини 

и зехтин
• Подхранва и регенерира кожата
• Подобрява естествената функция на кожата 

през нощта
• Кожата е отпочинала и нежна

НАИМЕНОВАНИЕ 
Aloe vera
Мултиактивен
Дневен крем
СЪДЪРЖАНИЕ 
50 мл

НАИМЕНОВАНИЕ 
Aloe vera
Регенериращ
Нощен крем
СЪДЪРЖАНИЕ 
50 мл

MADE IN GERMANYMADE IN GERMANY
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НАИМЕНОВАНИЕ 
Aloe vera
Усъвършенстващ
Околоочен крем
СЪДЪРЖАНИЕ 
15 мл

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходящ за всеки тип кожа.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Лека текстура за чувствителната зона около очите. 
Хидратира интензивно и подхранва с биоекстракт 
от маслини. Помага за предотвратяване на първите 
бръчици, образувани от сухота, и намалява кръговете 
и торбичките под очите. С 50% Алое Вера.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанасяйте сутрин и вечер под очите с 
нежно потупване.
Препоръка:
Прилагайте Околоочния крем Aloe vera 
за предпазване от бръчки и при суха 
кожа 2 пъти дневно след почистването 
и нанасянето на крема за лице.
Нанасяне:
С леко потупване с показалеца нанесете 
малко количество от крема около окото, 
без да търкате. Само така кремът може 
да проникне оптимално в кожата.
Допълнителен съвет:

Може да нанесете по-плътен слой от крема и да го 
оставите за 20 минути да подейства като маска за 
околоочната зона.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Haloxyl® кара зоната около очите да изглежда по-свежа.
Неговата комбинация от екстракт от маслини и пептиди се 
допълва от успокояващи екстракти от маточина и ечемик.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
Оптимално допълнение за грижа са Дневният  
и Нощният крем от серията Aloe vera.

С регистрация за патент: De 10 2010 030 654.1

Съставки: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), Hydrogenated Polydecene,
Hydrogenated coco-Glycerides, Aluminum starch octenylsuccinate, sorbitol,
Glyceryl stearate, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Phenoxyethanol,
L-Arginine, Dimethicone, Glycerin, Behenyl Alcohol, cetearyl Alcohol, carbomer,
Palmitic Acid, stearic Acid, olea europaea (olive) Fruit extract, ethylhexylglycerin,
Biosaccharide Gum-4, Lauryl Alcohol, Myristyl Alcohol, cetyl Alcohol, Parfum
(Fragrance), Biosaccharide Gum-1, steareth-20, Lactic Acid, Lecithin, sodium
Benzoate, Potassium sorbate, citric Acid, N-Hydroxysuccinimide, Linalool, Hexyl
cinnamal, Benzyl salicylate, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Hordeum Distichon (Barley)
extract, Disodium Rutinyl Disulfate, Melissa officinalis Leaf extract, chrysin, Palmitoyl
Tripeptide-1, sorbic Acid, sodium citrate, Biotin

Аргументи за продажба
• С 50% гел Алое Вера, биоекстракт от маслини 

и халоксил
• Дарява хидратация
• Намалява сенките под очите и стяга кожата
• Зоната около очите изглежда стегната и свежа

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходящ за всеки тип кожа.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Дарява интензивна хидратация и оставя приятно 
усещане за лекота. Попива изключително бързо 
благодарение на коприненонежната, немазна гел 
текстура. Освежава и озарява с 50% Алое Вера и 
биоекстракт от маслини.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанасяйте сутрин и вечер върху почистената кожа на 
лицето, шията и деколтето. Идеален като основа за 
грим.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
Препоръчваме предварително почистване на лицето с 
Тоника за лице и Почистващото мляко от серията Aloe 
vera.

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ
Освежаващият гел-крем Aloe vera изпълнява 
изискванията на всеки тип кожа и затова е особено 
подходящ за смесена кожа. Сухите зони са подхранени, 
а по-мазните – балансирани.

Освежаващата гел текстура го прави любим и за 
мъжете. След слънчеви бани и след напрегнат ден 
осигурява приятна интензивна свежест за кожата на 
лицето както за жените, така и за мъжете.

С регистрация за патент: De 10 2010 030 654.1

Съставки: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), Alcohol denat.,
Dimethicone, Glycerin, Hydroxyethyl Acrylate/sodium Acryloyldimethyl Taurate
copolymer, Dimethicone/vinyl Dimethicone crosspolymer, saccharide isomerate,
ethylhexyl Palmitate, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/vP copolymer,
Phenoxyethanol, Parfum (Fragrance), olea europaea (olive) Fruit extract,
silica, ethylhexylglycerin, Butylene Glycol, Butyl Methoxydibenzoylmethane,
ethylhexyl Methoxycinnamate, citric Acid, Lactic Acid, ethylhexyl salicylate,
isoceteth-10, sodium Hydroxide, Linalool, Hexyl cinnamal, Potassium sorbate,
sodium Benzoate, Benzyl salicylate, Alpha-isomethyl ionone, citronellol,
Limonene, sorbic Acid, Tocopherol, ci 61570 (Green 5), ci 19140 (Yellow 5)

Аргументи за продажба
• С 50% гел Алое Вера и биоекстракт от маслини
• Дарява интензивна хидратация със силен 

освежаващ ефект
• Ревитализира и защитава кожата от 

свободните радикали
• Кожата изглежда освежена и тенът сияе

НАИМЕНОВАНИЕ 
Aloe vera
Освежаващ
Гел-крем
СЪДЪРЖАНИЕ 
50 мл

MADE IN GERMANYMADE IN GERMANY
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Съставки: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), Glycerin, Polylactic Acid,
sodium Laureth sulfate, PeG-40 Hydrogenated castor oil, Acrylates/c10-30 Alkyl
Acrylate crosspolymer, Disodium Laureth sulfosuccinate, coco-Glucoside, Glyceryl
oleate, sodium Levulinate, Bambusa Arundinacea stem Powder, Xanthan Gum,
Jojoba esters, sodium Anisate, sodium Hydroxide, Parfum (Fragrance), Rosa
canina Fruit extract, Tocopherol, citric Acid, Hydrogenated Palm Glycerides
citrate, Lecithin, Ascorbyl Palmitate, Lactic Acid, sodium Benzoate, Potassium
sorbate, Linalool, Hexyl cinnamal, Benzyl salicylate, Alpha-isomethyl ionone,
citronellol, ci 77289 (chromium Hydroxide Green)

Съставки: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), Glycerin, ethylhexyl
stearate, Dicaprylyl ether, squalane, silica, Xylitylglucoside, Hydroxyethyl Acrylate/
sodium Acryloyldimethyl Taurate copolymer olus (vegetable) oil, sodium 
Polyacrylate, Anhydroxylitol, Tocopheryl Acetate, Hexyldecanol, Hexyldecyl Laurate,
Tocopherol, Xylitol, Panthenol, Alcohol, Parfum (Fragrance), Titanium Dioxide,
Glycosphingolipids, Hordeum vulgare extract, Phenoxyethanol, Acrylates/c10-30
Alkyl Acrylate crosspolymer, Triethoxycaprylylsilane, Rosa canina Fruit extract,
Polysorbate 60, Glucose, sodium Hyaluronate, ethylhexylglycerin, Lactic Acid,
citric Acid, Potassium sorbate, sodium Benzoate, sodium Hydroxide, Linalool,
Hexyl cinnamal, Benzyl salicylate, Alpha-isomethyl ionone, citronellol, Limonene

Аргументи за продажба
• С 50% гел Алое Вера, биоекстракт от дива 

роза и пилинг частици на растителна основа
• Премахва нежно мъртвите клетки и 

стимулира кръвообращението
• Усъвършенства вида на кожата, без да 

нарушава естествения й баланс
• Усещате кожата си нежна

Аргументи за продажба
• С 50% гел Алое Вера, биоекстракт от дива 

роза и комбинация от активни съставки от 
Aquaxyl и Aquapront™

• Дарява на кожата до 95% повече хидратация 
само за 3 минути*

• Подобрява еластичността и хидробаланса

НАИМЕНОВАНИЕ 
Aloe vera 
Усъвършенстващ 
Пилинг за лице
СЪДЪРЖАНИЕ 
75 мл

НАИМЕНОВАНИЕ 
Aloe vera 
Експресно хидратираща 
Маска за лице
СЪДЪРЖАНИЕ 
75 мл

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходящ за всеки тип кожа.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Нежен гел пилинг за лицето с натурални пилинг частици 
от стрит на прах бамбук. Усъвършенства вида на кожата, 
без да нарушава естествения й баланс. Нежно отстранява 
мъртвите клетки и стимулира кръвообращението. За 
сияйно свежа кожа с 50% Алое Вера и биоекстракт от 
дива роза. Възможно е ползването на пилинг да доведе до  
поява на пъпки – дивата роза има успокояващо действие 
върху кожата в този случай. 

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанесете Пилинга за лице Aloe vera върху влажна кожа и 
масажирайте с леки кръгови движения. Избягвайте зоната 
около очите. След това отмийте пилинга с хладка вода 
и нанесете продукт за грижа. За да постигнете трайно 
действие, използвайте пилинга 1-2 пъти седмично при 
нормална кожа. Подходящ е и за шията и деколтето.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
След пилинга кожата се нуждае от защитаваща грижа. За 
последваща интензивна грижа е най-подходящ Дневният 
крем от серията Aloe vera.

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ
След пилинга кожата не само веднага изглежда по-свежа, 
но и усвоява по-добре други продукти за грижа като 
например Маската на лице Aloe vera. Затова редовно 
правете пилинг на кожата си. Пилингът за лице Aloe vera 
е идеален и като пилинг за ръце. Не забравяйте след това 
да нанесете продукт за грижа.
С регистрация за патент: De 10 2010 030 654.1                                                                                                   

ЦЕЛЕВА ГРУПА
По принцип подходяща за всеки тип кожа. Действа силно 
хидратиращо особено при суха кожа.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ободряващата текстура на гел-крем оставя кожата 
освежена и кара тена да сияе. Комбинацията от гел Алое 
Вера, биоекстракт от дива роза и Aquaxyl и Aquapront™ 
дарява на кожата до 95% повече хидратация само за 3 
минути* и подобрява еластичността й.
• 50% гел Алое Вера хидратира сухата и раздразнена кожа.
• Aquapront™ служи като филър за бръчки, смалява порите 

и подобрява вида на кожата непосредствено.
• Изключително нежният Aquaxyl™ намалява загубата на 

вода от кожата.
• Пантенолът подобрява и повишава способността на 

кожата да задържа хидратацията.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанесете обилно количество върху почистената кожа 
на лицето, шията и/или деколтето и оставете за 3 минути 
да подейства. Отстранете излишното количество с 
козметична кърпичка.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
Преди нанасяне на маската препоръчваме почистване 
на лицето с Балансиращото почистващо мляко и 
Избистрящия тоник за лице Aloe vera, а може да се 
използва и Усъвършенстващият пилинг за лице Aloe vera. 
Перфектната грижа след това е Освежаващият гел-крем 
или Мултиактивният дневен крем Aloe vera.
*потвърдено с измерване с корнеометър на показателите на 20 
участници, извършено в проучване на института dermatest през 
януари 2017 г.

MADE IN GERMANY
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ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходящо и за суха и чувствителна кожа.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
За цялостно и нежно почистване на лицето без 
изсушаване на кожата. Запазва естествения 
хидробаланс и е подходящо и за премахване на грим.  
С 50% Алое Вера и биоекстракт от дива роза.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанасяйте ежедневно сутрин и вечер с върховете на 
пръстите върху влажно лице, шия и деколте. След това 
изплакнете с хладка вода и нанесете Тоника за лице 
Aloe vera.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Биокстрактът от дива роза е познат с хидратиращото 
си действие и затова се препоръчва особено при суха 
кожа.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
За оптимално почистена кожа след това препоръчваме 
употребата на Тоника за лице Aloe vera.

С регистрация за патент: De 10 2010 030 654.1

Съставки: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), Glycerin, Phenoxyethanol,
PeG-40 Hydrogenated castor oil, PeG-6 caprylic/capric Glycerides,
Panthenol, Parfum (Fragrance), ethylhexylglycerin, Lactic Acid, Macrocystis
Pyrifera extract, Hydrolyzed vegetable Protein, Rosa canina Fruit extract,
PvP, citric Acid, Biotin, Linalool, Hexyl cinnamal, Benzyl salicylate, Potassium
sorbate, sodium Benzoate, Alpha-isomethyl ionone, citronellol, Limonene

Аргументи за продажба
• 50% гел Алое Вера и биоекстракт от дива 

роза
• Почиства порите от остатъците от грима и 

натрупаните през деня замърсявания
• Избистря, успокоява и освежава кожата
• Дарява хидратация

Съставки: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), caprylic/capric 
Triglyceride, Glycerin, steareth-2, steareth-21, Hexyldecyl Laurate, Hexyldecanol,
sodium Polyacryloyldimethyl Taurate, Dimethicone, Hydrogenated Polydecene,
Parfum (Fragrance), Tocopherol, Rosa canina Fruit extract, Potassium sorbate,
Benzyl Alcohol, citric Acid, Lactic Acid, Trideceth-10, Phenoxyethanol, sodium
Benzoate, Linalool, Hexyl cinnamal, Benzyl salicylate, Alpha-isomethyl ionone,
citronellol, Limonene, ci 19140 (Yellow 5), ci 61570 (Green 5)

Аргументи за продажба
• 50% гел Алое Вера и биоекстракт от дива роза
• Почиства кожата нежно и премахва грима и 

замърсяванията
• Запазва естествения хидробаланс на кожата

НАИМЕНОВАНИЕ 
Aloe vera
Избистрящ
Тоник за лице
СЪДЪРЖАНИЕ 
200 мл

НАИМЕНОВАНИЕ 
Aloe vera
Балансиращо
Почистващо мляко
СЪДЪРЖАНИЕ 
200 мл

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходящ за всеки тип кожа.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Избистря и освежава тена и хидратира. С 50% Алое 
Вера и биоекстракт от дива роза.  
Не съдържа алкохол!

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Използвайте тоника ежедневно сутрин и вечер след 
обичайното почистване. Напоете памучен тампон 
с тоника и нежно разнесете по лицето, шията и 
деколтето.  
Избягвайте зоната около очите. След това нанесете 
продукт за грижа.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Биокстрактът от дива роза е познат с хидратиращото 
си действие и затова се препоръчва особено при суха 
кожа.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
Чрез комбинираното използване на Почистващото 
мляко и Тоника за лице от серията Aloe vera постигате 
оптимално чиста кожа. Като последваща грижа за 
лицето препоръчваме Дневния и Нощния крем или 
Освежаващия гел-крем.

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ
Тоникът за лице Aloe vera не трябва да се отмива, тъй 
като съдържа подхранващи и хидратиращи съставки. 
Богатата формула с 50% Алое Вера помага при бръчици 
от сухота и уморена кожа. За допълнително освежаване 
напоете чиста памучна кърпа с тоника за лице и я 
поставете върху лицето.

С регистрация за патент: De 10 2010 030 654.1
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Г Р И Ж А  И  П О Ч И С Т В А Н Е  З А  Л И Ц Е ТО

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходящи за всеки тип кожа.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Нежно и цялостно почистване 
за лицето, шията и деколтето. Не 
изсушават кожата, тъй като не 
съдържат алкохол. Нежната тъкан на 
кърпичките и грижовната формула с 
30% Алое Вера се грижат за усещане 
за приятна мекота на кожата. 
Особено практични, когато сте в 
движение.
   
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Потъркайте лицето, шията и 
клепачите с кърпичка, докато 
замърсяванията и гримът са 
отстранени. При нужда повторете.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Комбинацията от растителни масла 
като бадемово масло, витамин Е и 
биоекстракт от дива роза подхранва 
кожата още при почистване.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
Като последваща грижа за лицето 
препоръчваме Дневния, Нощния и 
Околоочния крем от серията Aloe 
Vera.

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ
Практичните кърпички са 
изключително необходими особено 
при пътуване или когато сте извън 
къщи.

Съставки: Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf 
Juice, Isopropyl Palmitate, Glycerin, Phenoxyethanol, 
Ceteth-20, Glyceryl Stearate, Potassium Sorbate, 
Stearyl Alcohol, Caprylic/Capric Triglyceride, Prunus 
Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Parfum 
(Fragrance), Tocopheryl Acetate, Hexyl Cinnamal, 
Rosa Canina Fruit Extract, Tocopherol, Benzoic Acid, 
Dehydroacetic Acid, Linalool, Benzyl Salicylate, 
Alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol, Limonene

Аргументи за продажба
• 30% гел Алое Вера и 
биоекстракт от дива роза
• Почистват кожата цялостно и 
нежно
• Премахват грима, без да 
изсушават кожата
• Идеални, когато сте в 
движение

НАИМЕНОВАНИЕ 
Aloe Vera
Нежни
Почистващи
кърпички
СЪДЪРЖАНИЕ 
25 бр.

MADE IN GERMANY



Г Р И Ж А  И  П О Ч И С Т В А Н Е  З А  Л И Ц Е ТО

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Млади, динамични хора, следващи 
модните тенденции – на това 
описание отговаря целевата група 
на Aloe vera Магическата бълбукаща 
маска. Тези, които търсят дълбоко 
почистване на кожата, интензивно 
снабдяване с хидратация и 
предотвратяване на натрупването 
на нови замърсявания, ще бъдат 
въодушевени – при това независимо 
от типа на кожата и пола си. Искате 
сияйно красива кожа? Тогава Aloe 
vera Магическата бълбукаща маска 
е точно за вас и освен всичко друго 
ще ви донесе и много забавление.

ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Детоксикацията е важна тема също 
и за кожата и е много необходима, 
особено като се има предвид все по-
голямото замърсяване на околната 
среда.
Всеки ден хиляди вредни вещества 
засягат кожата ни.
Частици мръсотия покриват кожата 
ни с невидим слой и тя все по-
трудно може да диша. Изгорели 
газове, фини прахови частици, uv 
лъчи и електросмог причиняват 

оксидативен стрес и по този начин 
имат негативно въздействие върху 
кожата.
Това прави кожата суха, уморена 
или пък води до поява на 
несъвършенства. Преждевременно 
стареене и образуване на по-
дълбоки бръчки също са част от 
лошите последици.

В сегмента на храните детоксът 
отдавна присъства неизменно 
и също е част от лайфстайл 
тенденциите въобще. Сега тази 
вълна се пренася и на козметичния 
пазар, и то с пълно право.

С новата Aloe vera Магическа 
бълбукаща маска от LR имаме 
оптимално оръжие за красота срещу 
вредните вещества и съчетаваме 
детоксикацията и почистването на 
кожата. Комбинацията от няколко 
високоефективни компонента – 
модерните детокс съставки моринга 
и джинджифил, хидратиращото 
Алое Вера и иновативен кислороден 
бустер – е уникална на пазара.

Силните съставки са тайната на 
магията. Те осигуряват интензивно 
почистване и грижа:
Бълбукащ ефект (Bubble Booster) – 
повишава снабдяването с кислород, 
а балончетата, които се образуват, 
подпомагат детоксикиращото 
и хидратиращото действие. 
Замърсяванията се отстраняват 
по-лесно, а влагата прониква по-
дълбоко.
Екстракт от моринга – премахва 
освободените от кожата частици 
мръсотия и изгражда защитен филм, 
който възпрепятства натрупването 

на нови замърсявания.
Екстракт от джинджифил – от див 
джинджифил от Мадагаскар. Той 
не само се бори със свободните 
радикали, но и съдържащите се в 
него антиоксиданти предпазват 
от стареене на кожата. Така освен 
дълбокото почистване Aloe vera 
Магическата бълбукаща маска има и 
anti-age ефект.
Алое Вера – с количество от 30% се 
грижи за интензивна хидратация. 
Усещате кожата си мека и нежна.

Маската предлага страхотно 
изживяване, има кратко време за 
действие, приложението е лесно 
и приятно и след това банята и 
мивката остават чисти. Aloe vera 
Магическата бълбукаща маска е 
изживяване за всички сетива с 
малко магия – може да видите, 
почувствате и чуете!
Бълбука – веднага след като гел 
текстурата докосне лицето, тя 
се превръща в малки балончета, 
образуващи плътна пяна.
Пощипва – съставките действат 
върху кожата и предизвикват 
приятно пощипване.
Балончетата пукат – лекото 
попукване ви подсказва, че ценните 
съставки проникват дълбоко в 
кожата.
  
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Aloe vera Магическата бълбукаща 
маска може да се използва 1-2 
пъти седмично при нужда върху 
предварително почистено лице. 
Достатъчно е измиването с вода, 
но може за целта да ползвате и 
Почистващото мляко и Тоника за 
лице LR ALoe viA.

НАИМЕНОВАНИЕ 
Aloe vera
Магическа  
бълбукаща маска 
СЪДЪРЖАНИЕ 
50 мл

Аргументи за продажба
• Детоксикираща маска с 

бълбукащ ефект.
• Дълбоко почистване и 

интензивна хидратация.
• Премахва мъртвите клетки и 

замърсяванията от околната 
среда от кожата.

• Лесно и приятно приложение 
и кратко време за действие.



Г Р И Ж А  И  П О Ч И С Т В А Н Е  З А  Л И Ц Е ТО

След това може да започнете с 
приложението на маската:

• Преди първата употреба 
разклатете опаковката за 10-15 
секунди (или докато вече не се чува 
шум). 
• Нанесете равномерно 3 помпички 
от маската върху предварително 
почистено и сухо лице, като 
избягвате зоната около очите и 
устата. Не втривайте. 
• За секунди от гел текстурата се 
образува плътен слой пяна, който 
продължава да бълбука. При някои 
хора е възможно след известно 
време слоят пяна да се разтвори 
напълно, а при други – да остане 
върху кожата до края.
• Оставете 5-10 минути да подейства 
и изплакнете с хладка вода.
• Накрая нанесете подходяща грижа 
за лицето като Дневния крем и 
Освежаващия гел-крем LR ALoe viA.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
Като подготовка преди нанасяне на 
маската препоръчваме ползване 
на Почистващото мляко и Тоника 
за лице LR ALoe viA. Перфектен 
завършек след употребата на 
маската е нанасянето на Дневния 
крем или Освежаващия гел-крем LR 
ALoe viA.

СТРУВА СИ ДА ЗНАЕТЕ
Екстракт от моринга
В традиционната медицина в 
районите, в които се среща, 
растението служи като антисептично 
средство. Бактерицидното 
действие на семената се използва 
за обработване на негодна за 
консумация вода. Така че това е 
едно невероятно растение. От 
невзрачните семена на дървото 
моринга (Moringa oleifera) се 
извлича екстракт, който е много 
богат на антиоксиданти, протеини 
и витамини и затова намира 
приложение в козметиката.

Екстрактът от моринга защитава 
кожата от негативните външни 
влияния като вредните вещества 
в атмосферата и uv лъчите. Освен 
това възпрепятства натрупването 
на микрочастици върху кожата 
(подобно на ефекта на лотоса) и така 
осигурява цялостното й почистване. 
Екстрактът от моринга детоксикира 
и почиства в дълбочина.

Екстракт от джинджифил
Джинджифилът е обявен за лечебно 
растение на 2018 година. Това 
казва достатъчно за свойствата му. 
Използваният от нас екстракт от 

див джинджифил от Мадагаскар 
не само се бори със свободните 
радикали, но и предпазва от 
стареене на кожата благодарение на 
съдържащите се антиоксиданти.

Бълбукащ ефект
Гелообразната текстура на Aloe vera 
Магическата бълбукаща маска за 
секунди се превръща в плътен слой 
бяла пяна. Но как точно действа 
бълбукащият ефект?

Aloe vera Магическата бълбукаща 
маска е двуфазен продукт. Двата 
компонента – почистващ гел и 
активираща течност с високо 
съдържание на кислород – са 
разделени един от друг в опаковката 
и се смесват едва при разклащане. 
Текстурата е под налягане в 
опаковката и когато излезе навън, 
налягането спада и активиращата 
течност се освобождава и започва 
да образува балончета върху кожата. 
Те помагат за проникването на 
съставките в кожата. Бълбукащият 
ефект повишава снабдяването с 
кислород, което от своя страна 
усилва детоксикиращото и 
хидратиращото действие.

НАИМЕНОВАНИЕ 
Aloe vera
Магическа 
бълбукаща маска 
СЪДЪРЖАНИЕ 
50 мл

Съставки: Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice, 
Polydimethylsiloxane, Perfluorohexane, Glycerin, 
Butylene Glycol, cocamidopropyl Betaine, PeG-12 
Dimethicone, Phenoxyethanol, Disodium Laureth 
sulfosuccinate, sodium Lauryl sulfoacetate, carbomer, 
Acrylates/c10-30 Alkyl Acrylate crosspolymer, Parfum 
(Fragrance), Pentafluoropropane, Perfluorodecalin, 
Moringa oleifera seed extract, Hedychium coronarium 
Root extract, sodium Hydroxide, sodium chloride, 
ethylhexylglycerin, Xanthan Gum, sodium Benzoate, 
Disodium eDTA, Lactic Acid, Linalool, Hexyl cinnamal, 
citric Acid, Benzyl salicylate, Disodium Phosphate, 
Alpha-isomethyl ionone, citronellol, Potassium sorbate, 
Limonene, ci 19140 (Yellow 5), ci 42090 (Blue 1)

3
2
1
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Освежаващо почистване, интензивно подхранване 
и целенасочено оформяне на силуета с най-доброто 
от Алое Вера. Специални формули в зависимост от 

потребностите почистват кожата нежно, стабилизират 
хидробаланса й и изглаждат контурите на тялото.

ГРИЖА И ПОЧИСТВАНЕ ЗА ТЯЛОТО

LR ALoe VIA

Грижа и почистване 
за тялото

За осезаемо 
нежна кожа

   Body
Care



Г Р И Ж А  И  П О Ч И С Т В А Н Е  З А  Т Я Л О ТО

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходящ за всеки тип кожа.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Нежният и хидратиращ Лосион за тяло Aloe vera 
подхранва кожата на цялото тяло с 69% Алое Вера, 
масло от гроздови семки и биоекстракт от магнолия, 
като я предпазва от изсушаване.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
При нужда нанасяйте сутрин и/или вечер върху цялото 
тяло или само върху изтощените зони.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Маслото от гроздови семки е богато на ненаситени 
мастни киселини. Попива бързо и защитава външния 
слой на кожата. Маслото се добива от семките на 
виненото грозде и е сред най-скъпите масла. Семките 
на виненото грозде съдържат само 12 до 16% масло. 
Още през Средновековието маслото от гроздови семки 
е смятано за особено ценно и заради положителното 
си действие върху кожата е хвалено като истински 
„извор на младостта“.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
Оптимално допълнение към ежедневната грижа за 
тялото предлагат Рол-он дезодорантът и Душ гелът от 
серията Aloe vera.

С регистрация за патент: De 10 2010 030 654.1

Съставки: Aloe Barbadensis Leaf Juice, ethylhexyl stearate, Aqua (Water),
Glyceryl stearate, Glycerin, Butyrospermum Parkii (shea) Butter, Dimethicone,
ceteareth-20, vitis vinifera (Grape) seed oil, Distarch Phosphate, simmondsia
chinensis (Jojoba) seed oil, cetearyl Alcohol, Phenoxyethanol, Tocopheryl
Acetate, cetyl Palmitate, sodium Polyacrylate, ceteareth-12, Acrylates/
c10-30 Alkyl Acrylate crosspolymer, Tocopherol, Parfum (Fragrance),
Magnolia Biondii Flower extract, sodium Hydroxide, ethylhexylglycerin,
Lactic Acid, Hexyl cinnamal, Limonene, citric Acid, sodium Benzoate,
Potassium sorbate, Alpha-isomethyl ionone, citronellol, Geraniol, Linalool

Аргументи за продажба
• С 69% гел Алое Вера и биоекстракт от 

магнолия
• Подхранва интензивно
• Подобрява хидробаланса на кожата
• Кожата е нежно подхранена

НАИМЕНОВАНИЕ
Aloe vera
Хидратиращ
Лосион за тяло 
СЪДЪРЖАНИЕ
200 мл

ЦЕЛЕВА ГРУПА
За изтощена, склонна към изсушаване кожа.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Богат и нежен крем за грижа за лицето и тялото. 
Попива бързо, не омазнява и хидратира интензивно, 
като прави кожата мека, нежна и подхранена. С 35% 
Алое Вера, масло от гроздови семки и биоекстракт от 
магнолия.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
При нужда нанасяйте сутрин и/или вечер върху лицето 
и изтощените зони от тялото.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Маслото от гроздови семки е богато на ненаситени 
мастни киселини. Попива бързо и защитава външния 
слой на кожата. Маслото се добива от семките на 
виненото грозде и е сред най-скъпите масла. Семките 
на виненото грозде съдържат само 12 до 16% масло. 
Още през Средновековието маслото от гроздови семки 
е смятано за особено ценно и заради положителното 
си действие върху кожата е хвалено като истински 
„извор на младостта“.
     
НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
Оптимално допълнение към ежедневната грижа за 
тялото
предлагат Рол-он дезодорантът и Душ гелът от серията
Aloe vera.

С регистрация за патент: De 10 2010 030 654.1

Съставки: Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Glyceryl stearate,
ethylhexyl stearate, cetearyl Alcohol, Glycerin, isopropyl Palmitate, coco-
caprylate/caprate, Dimethicone, Phenoxyethanol, ceteareth-20, Butyrospermum
Parkii (shea) Butter, cetyl Palmitate, carbomer, ceteareth-12, Parfum
(Fragrance), sodium Hydroxide, vitis vinifera (Grape) seed oil, ethylhexylglycerin,
Tocopheryl Acetate, simmondsia chinensis (Jojoba) seed oil, Panthenol, 
Magnolia Biondii Flower extract, Lactic Acid, Hexyl cinnamal, Limonene, citric 
Acid, sodium Benzoate, Potassium sorbate, Alpha-isomethyl ionone, citronellol, 
Geraniol, Linalool

Аргументи за продажба
• С 35% гел Алое Вера и биоекстракт от 

магнолия
• Дарява интензивна хидратация
• Кожата е осезаемо мека и нежна
• Попива бързо

НАИМЕНОВАНИЕ 
Aloe vera
Нежен
Крем за лице и тяло
СЪДЪРЖАНИЕ 
100 мл
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ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходящ за всеки тип кожа. 
Особено препоръчителен за суха и 
загрубяла кожа на стъпалата.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Подхранващ крем за стъпала против 
суха и загрубяла кожа. Попива 
бързо, намалява вроговяването на 
кожата, подхранва и възстановява 
стъпалата.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанасяйте крема сутрин или при 
нужда върху стъпалата. 

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ
При силно изтощена кожа на 
стъпалата: нанесете Крема за 
стъпала Aloe vera вечер и обуйте 
памучни чорапи. На следващата 
сутрин стъпалата ви са отпочинали 
и кадифенонежни.

Съставки: Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf 
Juice, Hydrogenated Polydecene, Glyceryl stearate, 
Glycerin, caprylic/capric Triglyceride, ethylhexyl 
stearate, simmondsia chinensis (Jojoba) seed oil, 
Hydrogenated vegetable oil, cetyl
Alcohol, Hydrogenated coco-Glycerides, 
Dimethicone, octyldodecanol, PeG-75
 stearate, Panthenol, sodium Acrylate/sodium 
Acryloyldimethyl Taurate copolymer, ceteth-20, 
steareth-20, Polyisobutene, Parfum (Fragrance), 
Magnolia Biondii Flower extract, Allantoin, 
cardiospermum Halicacabum Flower/Leaf/
vine extract, Acrylates/c10-30 Alkyl Acrylate 
crosspolymer, echium Plantagineum seed oil, 
salicornia Herbacea extract, sodium Hydroxide, 
sorbitan oleate, Helianthus Annuus (sunflower) 
seed oil unsaponifiables, Phenoxyethanol, caprylyl/
capryl Glucoside, ethylhexylglycerin, Maris sal, Lactic 
Acid, sodium carrageenan, citric Acid, Tocopherol, 
Potassium sorbate, sodium Benzoate

Аргументи за продажба
• С 30% гел Алое Вера и 

биоекстракт от магнолия
• Възстановява изключително 

сухата, груба и напукана 
кожа

• Дарява интензивна 
хидратация

• Усещате кожата си нежна и 
подхранена

НАИМЕНОВАНИЕ 
Aloe vera
Възстановяващ
Крем за стъпала 
СЪДЪРЖАНИЕ 
100 мл
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ЦЕЛЕВА ГРУПА
За много суха, изтощена кожа на ръцете.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Интензивна грижа и защита за много суха, изтощена 
кожа на ръцете. Хидратира, подхранва и подпомага 
регенерацията на кожата. Така изтощените ръце стават 
отново меки и нежни. Попива бързо. С 40% Алое Вера 
и биоекстракт от невен.  

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанасяйте многократно през деня при нужда.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Биоекстрактът от невен осигурява интензивна 
защита и облекчение за сухите и напукани ръце. 
Пантенолът и алантоинът се грижат за мека и нежна 
кожа. Комбинацията от растителни масла се допълва 
от сквалан, глицериди от палмови ядки и витамин Е за 
грижа за изтощената кожа.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
За ежедневна грижа след всяко миене на ръцете 
използвайте Крема за ръце Aloe vera, а за нежно 
почистване на ръцете – Крем-сапуна Aloe vera.

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ
Кремът може да се нанася и като маска за ръце. 
Оставете да подейства за минимум 30 минути или през 
цялата нощ.

С регистрация за патент: De 10 2010 030 654.1

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходящ за всеки тип кожа.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Дарява богата хидратация и прави ръцете нежни. 
Попива бързо и осигурява едновременно защита и 
подхранване. С 35% Алое Вера и биоекстракт от невен.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанасяйте след всяко миене на ръцете.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Още от Античността невенът е използван в грижата 
за кожата. Действието му е многостранно. Невенът 
се използва в кремове, масла и тинктури за външно 
приложение при различни кожни раздразнения. 
Пантенол, витамин Е и алантоин действат успокояващо.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
При много суха и изтощена кожа на ръцете 
препоръчваме употребата и на Богатия крем за ръце 
от серията Aloe vera, а за нежно почистване на ръцете 
– Крем-сапуна Aloe vera.

С регистрация за патент: De 10 2010 030 654.1

Съставки: Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Glyceryl stearate,
isopropyl Palmitate, PeG-20 Glyceryl stearate, Propylene Glycol, ethylhexyl
stearate, Neopentyl Glycol Diheptanoate, cetearyl Alcohol, Phenoxyethanol,
Glycerin, carbomer, Tocopheryl Acetate, Panthenol, sodium Hydroxide,
Parfum (Fragrance), ethylhexylglycerin, Allantoin, calendula officinalis Flower
extract, Hexyl cinnamal, Lactic Acid, Limonene, Potassium sorbate, citric
Acid, sodium Benzoate, Alpha-isomethyl ionone, citronellol, Geraniol,
Linalool, sorbic Acid

Съставки: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water) caprylic/capric Triglyceride, 
PeG-20 Glyceryl stearate, Propylene Glycol, isopropyl Palmitate, Glyceryl stearate, 
squalane, Neopentyl Glycol Diheptanoate, c10-18 riglycerides, cetearyl Alcohol, 
Phenoxyethanol, Glycerin, Hydroxyacetophenone, carbomer, Panthenol, sodium 
Hydroxide, Tocopheryl Acetate, Allantoin, sodium Polyacrylate, Tocopherol, 
Parfum (Fragrance), ethylhexylglycerin, calendula officinalis Flower extract, citric 
Acid, Potassium sorbate, sodium Benzoate, sorbic Acid, Hexyl cinnamal, Lactic 
Acid, Limonene, Alpha-isomethyl ionone, citronellol, Geraniol, Linalool

НАИМЕНОВАНИЕ 
Aloe vera
Нежен
Крем за ръце
СЪДЪРЖАНИЕ 
75 мл

НАИМЕНОВАНИЕ 
Aloe vera
Изключително богат
Крем за ръце
СЪДЪРЖАНИЕ 
75 мл

Аргументи за продажба
• С 35% гел Алое Вера и биоекстракт от невен
• Подхранва и хидратира
• Ръцете са меки и нежни

Аргументи за продажба
• С 40% гел Алое Вера и биоекстракт от невен
• Подхранва интензивно и защитава кожата
• Подпомага регенерацията на загрубялата кожа
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ЦЕЛЕВА ГРУПА
Грижа за проблемните женски зони като корема и 
горната част на ръцете.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Продукт за грижа за фигурата за корема и горната 
част на ръцете с охлаждащо и освежаващо действие. 
Помага за намаляване на обиколката на корема и се 
грижи кожата да изглежда по-равна.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанасяйте Гела за тяло ежедневно или при нужда 
върху проблемните зони на тялото и масажирайте леко 
в кожата.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
Използвайте Гела за тяло специално за корема и 
горната част на ръцете. В комбинация с Коригиращия 
крем за тяло от серията LR ALoe viA, който е подходящ 
за бедрата и седалището, имате перфектното дуо 
за грижа за фигурата, която ви кара да се чувствате 
добре.

ИЗСЛЕДВАНИЯ
Научно изследване* потвърждава оформящото 
действие на гела за тяло:
• 100% от участниците потвърждават, че имат по-добро 

усещане за кожата си
• 70% потвърждават, че кожата е по-еластична
• 70% казват, че кожата е видимо по-стегната и гладка

* Научно изследване, проведено от институт dermatest 
през март 2017 г., с 20 участници, използвали продукта 
ежедневно в областта на корема.

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ
За масажа използвайте ръкавица за душ, за  
да стимулирате кръвообращението.

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Богата грижа за проблемните женски зони като 
бедрата и седалището.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Коригиращият крем за тяло осигурява по-голяма 
плътност на кожата на седалището и бедрата и така я 
кара да изглежда по-гладка и равна.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Може да използвате Крема за тяло по два пъти на ден. 
Масажирайте го с кръгови движения върху кожата на 
цялото тяло след къпане. 

ИЗСЛЕДВАНИЯ
Научно изследване** потвърждава коригиращото 
действие на крема за тяло
• 95% от участниците потвърждават, че имат по-добро 

усещане за кожата си
• При 85% от всички тествали продукта се доказва 

подобрена кожна плътност чрез обективно 
измерване с ултрашал, което е важен критерий за по-
стегната, нежна и еластична кожа

• Подобрение на кожната плътност с до 70%

** Научно изследване, проведено от институт dermatest 
през март 2017 г., с 20 участници, използвали продукта 
ежедневно в областта на бедрата, включително с обективно 
измерване на дълбоките тъкани с ултрашал (сонография).

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ
За масажа използвайте ръкавица за душ, за да 
стимулирате кръвообращението.

Съставки: Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Hydrogenated Polydecene, 
Butylene Glycol, cyclopentasiloxane, Globularia cordifolia callus  
culture extract, sodium Polyacryloyldimethyl Taurate, Alcohol denat., cyclohe-
xasiloxane, Zingiber Zerumbet extract, sodium Polyacrylate, Parfum (Fragrance), 
Glycerin, Menthol, caffeine, Xanthan Gum, camellia sinensis (Green Tea) Leaf 
extract, Phenoxyethanol, ethylhexylglycerin, Trideceth-10, ethylhexyl Methoxy-
cinnamate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, ethylhexyl salicylate, Lactic Acid, 
sodium Hydroxide, sodium Benzoate, citric Acid, Potassium sorbate, ci 61570 
(Green 5), ci 19140 (Yellow 5)

Съставки: Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Glycerin, Glyceryl stearate 
se, caprylic/capric Triglyceride, cetearyl Alcohol, Hydrogenated Polydecene, 
Butylene Glycol, Butyrospermum Parkii (shea) Butter, cetyl Alcohol, oleyl erucate, 
cetearyl ethylhexaonate, Parfum (Fragrance), sodium Polyacrylate, sorbitol, 
Zingiber Zerumbet extract, camellia sinensis (Green Tea) Leaf extract, Xanthan 
Gum, Phenoxyethanol, isopropyl Myristate, ethylhexylglycerin, ethylhexyl Metho-
xycinnamate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, ethylhexyl salicylate, Lactic Acid, 
sodium Benzoate, citric Acid, Potassium sorbate, ci 19140 (Yellow 5), ci 61570 
(Green 5), ci 17200 (Red 33), ci 14700 (Red 4)

НАИМЕНОВАНИЕ 
Aloe vera
Оформящ
Гел за тяло
СЪДЪРЖАНИЕ 
200 мл

НАИМЕНОВАНИЕ 
Aloe vera
Коригиращ
Крем за тяло
СЪДЪРЖАНИЕ 
200 мл

Аргументи за продажба
• Помага за намаляване на обиколката на 

корема при редовна употреба
• Подобрява еластичността на тъканите
• Укрепва и стяга кожата при редовна употреба
• С 30% гел Алое Вера, биоекстракт от зелен 

чай и активен комплекс intenslim®

Аргументи за продажба
• За по-стегнато седалище и бедра
• Подобрява еластичността и нежността на 

кожата
• Помага за по-голяма плътност на кожата и 

така тя изглежда по-гладка
• С 30% гел Алое Вера, биоекстракт от зелен 

чай и активен комплекс Legance®
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ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходящ за всеки тип кожа.
                                                                            
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Нежно почистване за ръцете. 
Хидратира с 38% Алое Вера и 
биоекстракт от невен. Подходящ за 
честа употреба. 
  
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Използвайте количеството от 
едно натискане на помпичката, а 
при нужда и повече, за измиване 
на ръцете. Разтъркайте добре и 
изплакнете с вода.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Нежната почистваща система се 
допълва от палмови глицериди, 
захарни тензиди, витамин Е и 
витамин С за грижа за ръцете още 
при миене.

СЕРТИФИЦИРАНЕ
Сертифицирано качество на Алое 
Вера.
                                                                             
НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ
ПРОДАЖБИ
За ежедневна грижа за ръцете 
препоръчваме Крема за ръце 
Aloe vera след всяко миене. При 
много суха кожа препоръчваме 
използването на Богатия крем за 
ръце от серията Aloe vera.

С регистрация за патент:
De 10 2010 030 654.1

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОДУКТ
Aloe vera Крем-сапун за ръце
Пълнител (500 мл)

НАИМЕНОВАНИЕ 
Aloe vera
Нежно почистващ
Крем-сапун за ръце
СЪДЪРЖАНИЕ 
250 мл

Аргументи за продажба
• С 38% гел Алое Вера и 

биоекстракт от невен
• Нежно почистване, 

хидратация и подхранване
• Не изсушава кожата дори и 

при често миене на ръцете
• В практична опаковка за 

многократна употреба

Съставки: Aloe Barbadensis Leaf Juice,
Aqua (Water), MiPA-Laureth sulfate, Glycerin,
coco-Glucoside, Glyceryl oleate, cocamidopropyl
Betaine, sodium chloride, Glycol Distearate,
Parfum (Fragrance), sodium Levulinate, sodium
Laureth sulfate, sodium Anisate, Disodium eDTA,
citric Acid, cocamide MeA, Lactic Acid, calendula
officinalis Flower extract, sodium Hydroxide,
sodium Benzoate, Potassium sorbate, sorbic
Acid, Tocopherol, Hydrogenated Palm Glycerides
citrate, Hexyl cinnamal, Lecithin, Limonene,
Ascorbyl Palmitate, ci 61570 (Green 5), ci 19140
(Yellow 5)
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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
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ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходящ за всеки тип кожа.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цялостно и същевременно нежно почистване за 
под душа. Хидратира, освежава и оставя усещане 
за натурално подхранена и приятно ухаеща кожа. 
Съдържа 35% Алое Вера и биоекстракт от киви.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
При нужда използвайте сутрин и вечер под душа върху 
мокра кожа и измийте с топла вода.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
Опитайте и Шампоана и Лосиона за тяло от серията 
Aloe vera.

С регистрация за патент: De 10 2010 030 654.1

Съставки: Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice, MiPA-Laureth
sulfate, cocamidopropyl Betaine, Disodium Laureth sulfosuccinate,
Glyceryl oleate, coco-Glucoside, sodium Lauryl Glucose carboxylate,
Lauryl Glucoside, Glycerin, sodium chloride, sodium Benzoate, Parfum
(Fragrance), Potassium sorbate, Disodium eDTA, citric Acid, sorbic Acid,
Actinidia chinensis (Kiwi) Fruit extract, Tocopherol, Lactic Acid, Hydrogenated
Palm Glycerides citrate, Lecithin, Ascorbyl Palmitate, Hexyl cinnamal,
Limonene, Alpha-isomethyl ionone, citronellol, Geraniol, Linalool, eugenol,
ci 19140 (Yellow 5), ci 42090 (Blue 1)

Аргументи за продажба
• С 35% гел Алое Вера и биоекстракт от киви
• Цялостно и нежно почистване и хидратация
• Оставя усещане за натурална свежест

НАИМЕНОВАНИЕ 
Aloe vera
Витализиращ
Душ гел
СЪДЪРЖАНИЕ 
250 мл

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходящ за всеки тип коса и кожа.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Бързо и цялостно почистване за тялото и косата. 
Оставя приятно усещане за свежест. С 35% Алое Вера и 
биоекстракт от бамбук.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
При нужда използвайте при къпане сутрин и вечер 
или след спорт. Нанесете върху мокра коса и кожа и 
разнесете добре. Изплакнете обилно с вода.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Бамбукът от векове е част от традиционната китайска 
медицина. Използван за косата, екстрактът от бамбук 
дарява обем и блясък.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
За грижа за кожата след къпане препоръчваме 
Лосиона за тяло Aloe vera.

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ
Много лесно можете да стимулирате 
кръвообращението си със сутрешен контрастен душ. 
След почистване на кожата и косата облейте тялото 
си с гореща вода и след това със студена, за да се 
насладите на освежаващото усещане.

С регистрация за патент: De 10 2010 030 654.1

Съставки: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), MiPA-Laureth
sulfate, cocamidopropyl Betaine, PeG-15 Glyceryl isostearate, sodium
Lauroyl Glutamate, sodium chloride, Panthenol, Glyceryl oleate, coco-Glucoside,
Polyquaternium-10, Glycerin, citric Acid, sodium Benzoate, Parfum (Fragrance), 
Potassium sorbate, Hexyl cinnamal, Limonene, Butyl Methoxydibenzoylmethane,
ethylhexyl Methoxycinnamate, ethylhexyl salicylate, Lactic Acid, Alpha-isomethyl 
ionone, citronellol, Geraniol, Linalool, sodium Acetate, isopropyl Alcohol, 
eugenol, Bambusa vulgaris Leaf extract, Tocopherol, Hydrogenated Palm 
Glycerides citrate, Lecithin, Ascorbyl Palmitate, ci 19140 (Yellow 5), ci 42090 
(Blue 1)

Аргументи за продажба
• С 35% гел Алое Вера и биоекстракт от бамбук
• Бързо и лесно цялостно почистване и грижа

НАИМЕНОВАНИЕ 
Aloe vera
2в1 Шампоан
за коса и тяло
СЪДЪРЖАНИЕ 
250 мл

MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY



Кой не би искал красива и безгрижна усмивка? Това не е 
възможно без добра грижа за зъбите и устните.  

С възстановяващата си сила Алое Вера се грижи за 
свежа и здрава устна кухина и меки и гладки устни.

ГРИЖА ЗА УСТНИТЕ И ЗЪБИТЕ

   Oral
Care

LR ALoe VIA
Грижа за устните и 
зъбите

За красива и 
здрава усмивка



Г Р И Ж А  З А  У С Т Н И Т Е  И  З Ъ Б И Т Е

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходяща за чувствителни зъби и венци.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Продукт за грижа за устната кухина на минерална 
основа за цялостно и щадящо почистване на зъбите 
и венците. Защитава зъбния емайл и успокоява 
чувствителните венци и зъби. Осигурява свеж дъх.  
С 40% Алое Вера.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Препоръчително е зъбите да се мият 2-3 пъти дневно 
след хранене. За да се премахнат всички остатъци, 
миенето трябва да трае минимум 2-3 минути.
                                                             
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Комбинацията от нежни почистващи системи и 
калциев карбонат подпомага реминерализацията на 
зъбите още при миене.
                         
НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
При нечувствителни зъби и венци препоръчваме 
използването на Изключително свежия гел за зъби от 
серията Aloe vera.

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ
За изпът препоръчваме Дъвката за дентална грижа 
Microsilver за почистване на зъбите.

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходящ за нормални зъби и венци.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Продукт за грижа за устната кухина под формата на 
хидрогел за цялостно и щадящо почистване на зъбите 
и венците. Предотвратява образуването на плака и 
създава усещане за свежест в устната кухина. Помага 
за здрави венци, блестящи зъби и свеж дъх. С 43% 
Алое Вера и екстракт от ехинацея.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Препоръчително е зъбите да се мият 2-3 пъти дневно 
след хранене. За да се премахнат всички остатъци, 
миенето трябва да трае минимум 2-3 минути.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Комбинацията от прополис и екстракт от ехинацея 
помага за запазването на здрави венци.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
При много чувствителни зъби и венци използвайте 
Пастата за чувствителни зъби от серията Aloe vera.

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ
След консумация на съдържащи киселини храни и 
напитки като вино, цитрусови плодове, плодов сок, 
кисело мляко или салата с оцетно-маслен дресинг 
изчакайте минимум половин час, преди да си измиете 
зъбите. Киселините от хранителните продукти могат да 
разтворят минералите от зъбния емайл. След известно 
време повърхността на зъбите може отново да се 
реминерализира благодарение на слюнката. За изпът 
препоръчваме Дъвката за дентална грижа Microsilver 
за почистване на зъбите.

Съставки: Aloe Barbadensis Gel, sorbitol, Hydrated silica, Aqua (Water), Glycerin, 
sodium Lauryl sulfate, cellulose Gum, Aroma (Flavor), echinacea Purpurea 
extract, Propolis (Propolis cera), Alcohol, sodium saccharin, sodium Benzoate, 
caramel, ci 19140 (Yellow 5), ci 42090 (Blue 1)

Съставки: Aloe Barbadensis Gel, calcium carbonate, Glycerin, sorbitol, Potas-
sium chloride, silica, sodium Monofluorophosphate, cocamidopropyl Betaine, 
Hydroxyethylcellulose, Aroma (Flavor), sodium saccharin, sodium Hydroxide, ci 
42090 (Blue 1), ci 19140 (Yellow 5)

НАИМЕНОВАНИЕ 
Aloe vera
Изключително свеж
Гел за зъби
СЪДЪРЖАНИЕ 
100 мл

НАИМЕНОВАНИЕ 
Aloe vera
Защитаваща
Паста за чувствителни
зъби
СЪДЪРЖАНИЕ 
100 мл

Аргументи за продажба
• С 43% гел Алое Вера и екстракт от ехинацея
• Почиства цялостно и щадящо зъбите и 

венците
• Създава приятно усещане за свежест
• Без флуорид

Аргументи за продажба
• С 40% гел Алое Вера и минерален комплекс
• Почиства цялостно и изключително щадящо
• Намалява чувствителността на зъбите
• Ефективно премахва плаката
• С флуорид

MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY



Г Р И Ж А  З А  У С Т Н И Т Е  И  З Ъ Б И Т Е

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходящ за всеки тип кожа.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Продукт за грижа за устните за допълнителна силна 
хидратация против изсушаване на устните. Подхранва 
и прави устните меки и нежни с 40% Алое Вера. Лека, 
безцветна формула.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
При нужда нанасяйте многократно през деня върху 
устните.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Комбинацията от растителни масла, рициново масло, 
масло от жожоба, восък от канделила, пчелен восък и 
масло от бабасу е в основата на богатата формула.   

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
Пробвайте продуктите за грижа за лицето от серията 
Aloe vera като например Освежаващия гел-крем.

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ
Устните са една от най-чувствителните зони на кожата, 
но въпреки това често биват пропускани при грижата. 
Страдаме от сухи устни както през лятото, така и през 
зимата. Затова се грижете за устните си през цялата 
година и ги хидратирайте достатъчно, за да останат 
винаги красиви и нежни!

Съставки: caprylic/capric Triglyceride, Ricinus communis (castor) seed oil, 
Tribehenin, candelilla cera, cetearyl ethylhexanoate, simmondsia chinensis 
(Jojoba) seed oil, Glyceryl Ricinoleate, ethylhexyl Methoxycinnamate, stearyl 
Beeswax, Behenyl Beeswax, Polyglyceryl-3 Diisostearate, Tocopheryl Acetate, 
orbignya oleifera (Babassu) seed oil, Aqua (Water), Butyl Methoxydibenzoyl- 
methane, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Aroma (Flavor), Bisabolol, Farnesol, 
BHT, Mica, ci 77288 (chromium oxide Greens), ci 77891 (Titanium Dioxide)

Аргументи за продажба
• С 40% гел Алое Вера и растителни масла
• Снабдява устните с интензивна хидратация
• Нежна грижа за гладки и меки устни

НАИМЕНОВАНИЕ
Aloe vera
Хидратиращ
Балсам за устни
СЪДЪРЖАНИЕ 
4,8 г

MADE IN GERMANY



Кажете „сбогом“ на зле изглеждащата коса! Какво ще 
кажете да ставате сутрин, да се поглеждате в огледалото 
и просто да се чувствате силни, уверени и красиви? 
Със серията LR ALoe viA Nutri-Repair сухата и изтощена 
коса вече е минало. Новата система за грижа за косата с 

уникална комбинация от гел от Алое Вера и 7 натурални 
масла подхранва, укрепва, възстановява и предпазва 
косата от накъсване.
За копринена мекота, здравина и блясък и за да се 
чувствате уверени до връхчетата на косата.

ГРИЖА ЗА КОСАТА

   Hair
Care

LR ALoe VIA
Грижа за косата
За мека и 
блестяща коса



ИНФОРМАЦИЯ
Всеки човек има около 90.000 до 140.000 косъма на 
главата, от които всеки ден губи по 60-100. Косъмът 
расте с около 0,35 мм на ден и остава 2-6 години 
на главата. След това пада и след фаза на покой се 
изгражда нов косъм.

СТРУКТУРА НА КОСЪМА
При напречно сечение на косъма може да се наблюдава 
най-външният слой – кутикулата. Тя се състои от 
няколко слоя клетки, които се застъпват, наподобявайки 
повърхността на шишарка. Кутикулата защитава  
по-меката вътрешна структура на косъма. По кутикулата 
има и липиди (мазнини). Липидите предпазват косъма 
от загуба на влага и го правят мек и гладък. 18-MeA 
(метил ейкозанова киселина) е основният компонент на 
липидите на повърхността на косъма. По състоянието 
на кутикулата може лесно да се определи дали косъмът 
е здрав, или не. Ако косъмът е здрав, той има гладка 
повърхност. Тогава косата не се заплита, разресва се 
лесно, отразява равномерно светлината и затова има 
блясък.

Под кутикулата се намира корово вещество („кортекс“), 
което съставлява близо 90% от косъма. В центъра на 
косъма е разположено мозъчно вещество („медула“). 

ПРИЗНАЦИ И ПОТРЕБНОСТИ НА СУХАТА И ИЗТОЩЕНА 
КОСА
Когато косата е суха и изтощена, това се забелязва по 
увредената, неравна и дори пореста кутикула. Косата 
изглежда слаба, твърда, без блясък, заплита се лесно. 
Освен това се дехидратира лесно, тъй като лесно губи 
влага през незатворената кутикула.

Идеалната грижа съдържа вещества, които подхранват, 
укрепват и възстановяват сухата и изтощена коса. 
Освен това повърхността на косъма трябва да бъде 
запечатвана след всяко миене, за да може да се защити 
вътрешността на косъма и да се осигури повече блясък 
и по-лесно разресване благодарение на гладката 
повърхност на косъма.

ПРАВИЛНАТА ГРИЖА ЗА КОСАТА
Правилната грижа за косата започва с миенето. 
Разресвайте косата си с четка преди миене, за да 
отстраните остатъците от стилизиращи продукти. 
Мийте косата си с хладка вода и използвайте малко 
количество шампоан. Изплакнете косата добре и 
нанесете балсам, за да запечатате косъма. 1-2 пъти 
седмично нанасяйте дълбоко подхранваща маска. 
Подсушете внимателно косата със затоплена хавлиена 
кърпа. Не сресвайте мократа коса с четка, а разрешете 
краищата с гребен с едри зъбци. Това е необходимо, 
защото когато е мокра, косата е по-слаба и уязвима.

КОСАТА

Изглед на здрав и на 
увреден косъм

Структурата на
косъма

Медула

Кортекс

Кутикула

Здрав косъм

Увреден косъм

Г Р И Ж А  З А  КО С АТА



Г Р И Ж А  З А  КО С АТА

СИСТЕМАТА ЗА ГРИЖА ЗА КОСАТА LR ALoe ViA NUTRi-RePAiR

ШАМПОАН ЗА КОСА БАЛСАМ ЗА КОСА МАСКА ЗА КОСА МАСКА БЕЗ ОТМИВАНЕ

Системата за грижа за косата LR ALoe viA Nutri-Repair е специално разработена за потребностите на сухата и 
изтощена коса. Всеки продукт изпълнява определена задача, за да може сухата и изтощена коса да възвърне 
блясъка и мекотата си. За да сбъднете мечтата си за прекрасна коса, използвайте всички продукти в комбинация:

ПОЧИСТВАНЕ И УКРЕПВАНЕ
1. Шампоанът почиства косата нежно, 

като привлича и премахва 
замърсяванията като с магнит.

2. Укрепва косъма отвън с провитамин 
В5 и хидратира косата и скалпа 
благодарение на съдържанието на 
45% гел от Алое Вера.

За чиста и подсилена коса. За здравина и блясък, копринена 
мекота и 3 пъти по-лесно 
разресване.

За здравина и блясък, копринена 
мекота и над 90% по-малко 
накъсване.

За здрава и мека коса.

МЕКОТА
1. Балсамът подхранва и възстановява 

косъма отвътре с Nutri-oil-Repair 
Комплекс от 7 натурални масла.

2. Подхранващи активни съставки 
изглаждат и запечатват 
повърхността на косъма.

ТРАЙНА ЗАЩИТА
1. Маската подхранва и възстановява 

косъма отвътре с Nutri-oil-Repair 
Комплекс от 7 натурални масла.

2. Регенерира косъма в дълбочина, 
като изгражда отново увредената 
18-MeA и така запълва порестите 
участъци от косъма. По този начин 
маската възвръща здравината на 
косъма и го предпазва трайно от 
накъсване. Повърхността на косъма 
е запечатана и изгладена.

ТЕРМОЗАЩИТА
1. Маската създава защитно покритие 

около косъма и осигурява 
термозащита.

2. Подхранва косата и я хидратира с гел 
от Алое Вера.

Термозащитен слой

Гел от Алое Вера
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Nutri-oil-Repair Комплекс Nutri-oil-Repair Комплекс

Активна съставка,
възстановяваща 18-MeA

Замърсявания / Остатъци от 
стилизиращи продукти

Провитамин B5

Гел от Алое Вера



Г Р И Ж А  З А  КО С АТА

СИСТЕМАТА ЗА ГРИЖА ЗА КОСАТА LR ALoe ViA NUTRi-RePAiR

Маслиново масло
Маслиновото масло осигурява важни хранителни 

вещества и помага за защита на косъма.

Ленено масло
Лененото масло допринася за регенерацията на 
клетките и помага при сух и чувствителен скалп.

Кокосово масло
Кокосовото масло подхранва скалпа и предпазва 

депата с влага от дехидратиране. 

Масло от авокадо
Благодарение на ценните мастни киселини и високо 
съдържание на мазнини маслото от авокадо прави 
сухата и изтощена коса здрава, мека и блестяща. 

Арганово масло
Аргановото масло подпомага естествените 
оздравителни процеси в косъма, укрепва 
корените и прави косата блестяща. 

Слънчогледово масло
Слънчогледовото масло е меко, леко подхранващо 

масло, което е особено богато на линолова киселина.  
Тя има антиоксидантно действие и защитава клетките.

Масло от макадамия
Маслото от макадамия хидратира и осигурява важни 
хранителни вещества за сухата коса.

7OILS

NUTRi-oiL-RePAiR КОМПЛЕКС
Балсамът и маската за коса подхранват и възстановяват косъма отвътре със специален Nutri-oil-Repair Комплекс,
който използва силата на 7 натурални масла:

ПОТВЪРДЕНО ЧРЕЗ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕСТОВЕ ДЕЙСТВИЕ
Действието на системата за грижа за косата LR ALoe viA Nutri-Repair е потвърдено чрез биофизични тестове, както и
в потребителско проучване:

Биофизични тестове от proDeRM*
За да се определи възможността за лесно разресване, снопове 
коса бяха третирани с шампоана и балсама Aloe vera Nutri-  
Repair и докато бяха още мокри, бяха машинно разресани. Беше 
установено, че необходимото усилие за разресване е до 3 пъти 
по-малко, отколкото при неутрален шампоан. Това означава, че 
косата е по-гладка и мека.
Действието срещу накъсване е доказано чрез нанасяне 
на шампоана и маската за коса Aloe vera Nutri-Repair върху 
снопове коса, които след това бяха машинно разресани до 4500 
пъти. В сравнение с неутрален шампоан накъсването на косата 
бе намалено с над 90%.

Потребителско проучване от Dermatest**
В потребителско проучване, проведено от Dermatest, 
участниците потвърждават, че системата за грижа LR ALoe 
viA Nutri-Repair значително подобрява мекотата, блясъка и 
разресването на косата. Ароматът също е основен акцент: 95% 
от участниците в проучването го харесват. 

• Копринена мекота: 

 до 3 пъти по-лесно 

 разресване*

• Здравина и блясък:  
 над 90 % по-малко 
 накъсване*

• Витализиращ аромат: 

 95 % от тествалите 

 харесват аромата**



Г Р И Ж А  З А  КО С АТА

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Особено подходящ за суха и изтощена коса.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Балсамът подхранва и възстановява косъма отвътре 
с Nutri-oil-Repair Комплекс от 7 натурални масла. 
Подхранващите активни съставки изглаждат и 
запечатват повърхността на косъма.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Може да се използва при всяко миене на косата. 
Нанесете количество от балсама с размера на орех 
върху мокра коса, като разнасяте внимателно по 
дължината и връхчетата. Оставете да действа 2–3 
минути и изплакнете.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
Най-добре е да използвате шампоана и балсама 
при всяко измиване на косата. 1-2 пъти седмично 
замествайте балсама с маската за дълбоко 
възстановяване. За термозащита използвайте маската 
без отмиване.

СТРУВА СИ ДА ЗНАЕТЕ
Когато кутикулата е отворена при миенето на косата, 
косъмът е особено чувствителен към негативни 
външни влияния като топлина или разресване. 
Балсамът се грижи за това да затвори отново 
кутикулата. Така косата не губи влага, а гладката 
повърхност я прави да изглежда мека и блестяща.

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходящ за всеки тип коса, но най-вече за суха и 
изтощена.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Шампоанът отваря кутикулата на косъма и нежно го 
почиства, като привлича и премахва замърсяванията 
като с магнит. Също така укрепва косъма отвън 
с провитамин В5 и хидратира косата и скалпа 
благодарение на съдържанието на 45% гел от Алое 
Вера.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Може да се ползва при всяко миене на косата. 
Нанесете количество от шампоана с размера на 
орех върху мокра коса, разтъркайте внимателно и 
изплакнете обилно.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
Най-добре е да използвате шампоана и балсама 
при всяко измиване на косата. 1-2 пъти седмично 
замествайте балсама с маската за дълбоко 
възстановяване. За термозащита използвайте маската 
без отмиване.

СТРУВА СИ ДА ЗНАЕТЕ
Шампоанът отваря кутикулата, за да почисти косъма, 
като отстранява замърсяванията, себума, мъртвите 
клетки и остатъците от стилизиращи продукти. Така 
косъмът поема и подхранващи вещества. 

Съставки: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), sodium Laureth sulfate,
sodium chloride, cocamidopropyl Betaine, Disodium cocoyl Glutamate,
coco-Glucoside, Glyceryl oleate, Parfum (Fragrance), Glycerin, Panthenol,
sodium Benzoate, citric Acid, sodium cocoyl Glutamate, Hydroxypropyl
oxidized starch PG Trimonium chloride, Potassium sorbate, starch 
Hydroxypropyltrimonium chloride, Lactic Acid, sodium Lactate, urea, Linalool, 
Benzyl salicylate, Limonene, Levulinic Acid, p-Anisic Acid, Bambusa vulgaris Leaf
extract, Tocopherol, Hydrogenated Palm Glycerides citrate, Lecithin, Ascorbyl
Palmitate, ci 19140 (Yellow 5), ci 61570 (Green 6), ci 42090 (Blue 1)

Аргументи за продажба
• С 45% гел Алое Вера и биоекстракт от  

бамбук
• Почиства нежно, укрепва косъма отвън и 

снабдява косата и скалпа с хидратация

Съставки: Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice, cetyl Alcohol, stearamido-
propyl Dimethylamine, cetearyl Alcohol, Glycerin, Dimethicone, Phenoxyethanol, 
Hydrogenated castor oil/sebacic Acid copolymer, Panthenol, citric Acid, Helian-
thus Annuus (sunflower) seed oil, Polyquaternium-37, Parfum (Fragrance), cocos 
Nucifera (coconut) oil, Linum usitatissimum (Linseed) seed oil, ethylhexylglyce-
rin, Persea Gratissima (Avocado) oil, Argania spinosa Kernel oil, olea europaea 
(olive) Fruit oil, Macadamia Ternifolia seed oil, Rosmarinus officinalis (Rosemary) 
Leaf extract, Bambusa vulgaris Leaf extract, Linalool, Benzyl salicylate, Lactic Acid, 
sodium Benzoate, Potassium sorbate

Аргументи за продажба
• С 15% гел Алое Вера и Nutri-Oil-Repair 

Комплекс от 7 масла
• Подхранва и възстановява косъма отвътре, 

без да го утежнява
• Изглажда и запечатва повърхността на косъма

НАИМЕНОВАНИЕ 
Aloe vera
Nutri-Repair
Шампоан за коса
СЪДЪРЖАНИЕ 
200 мл

НАИМЕНОВАНИЕ 
Aloe vera
Nutri-Repair
Балсам за коса
СЪДЪРЖАНИЕ 
200 мл

MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY



Г Р И Ж А  З А  КО С АТА

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Особено подходяща за суха и изтощена коса.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Маската създава защитно покритие около косъма 
и осигурява термозащита. Подхранва косата и я 
хидратира с гела от Алое Вера.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Напръскайте върху измита коса преди топлинно 
третиране (например сушене със сешоар или 
изправяне). Не изплаквайте. Оформете косата си както 
обикновено. При необходимост от грижа в движение 
може да напръскате и върху суха коса.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
Най-добре е да използвате шампоана и балсама 
при всяко измиване на косата. 1-2 пъти седмично 
замествайте балсама с маската за дълбоко 
възстановяване.

СТРУВА СИ ДА ЗНАЕТЕ
Силното нагряване, например при сушене със сешоар 
или изправяне, уврежда куликулата на косъма. Без 
подходяща защита косата се изсушава, изглежда 
изтощена и може дори да започне да се накъсва.

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Особено подходяща за суха и изтощена коса.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Маската подхранва и възстановява косъма отвътре с 
помощта на Nutri-oil Repair Комплекс, състоящ се от 7 
натурални масла. Тя регенерира косата в дълбочина, 
като възстановява увредената 18-MeA и запълва 
порестите участъци. По този начин маската възвръща 
здравината на косъма и го предпазва трайно от 
накъсване. Повърхността на косъма е запечатана и 
изгладена. 

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
При нужда използвайте маската 1-2 пъти седмично 
за предотвратяване на по-нататъшно увреждане на 
косата. Масажирайте количество с размера на орех 
по дължината и връхчетата. Оставете да действа за 3 
минути и изплакнете.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
Най-добре е да използвате шампоана и балсама при 
всяко измиване на косата. За термозащита използвайте 
маската без отмиване. 

СТРУВА СИ ДА ЗНАЕТЕ
Косъмът се състои от близо 2% липиди (мазнини). 
Липидите защитават косъма и му придават мекота 
и гладкост. 18-MeA (метил ейкозанова киселина) е 
основният компонент на липидите на повърхността на 
косъма. Негативните външни влияния като боядисване 
на косата могат да унищожат този мастен слой и по 
този начин и 18-MeA. В резултат на това косата става 
пореста и слаба. Маската за коса възстановява 
увредената 18-MeA и запълва порестите  
участъци, като същевременно предпазва  
косата от по-нататъшно увреждане.

Съставки: Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice, cetyl Alcohol, Glycerin, 
stearamidopropyl Dimethylamine, cetearyl Alcohol, Phenoxyethanol, citric Acid, 
Polyquaternium-37, Helianthus Annuus (sunflower) seed oil, Parfum (Fragrance), 
Behentrimonium Methosulfate, Amodimethicone, c10-40 isoalkylamidopropy-
lathyldimonium ethosulfate, cocos Nucifera (coconut) oil, Linum usitatissimum 
(Linseed) seed oil, ethylhexylglycerin, Argania spinosa Kernel oil, olea europaea 
(olive) Fruit oil, Persea Gratissima (Avocado) oil, Macadamia Ternifolia seed oil, 
Trideceth-12, cetrimonium chloride, cyclotetrasiloxane, Bambusa vulgaris Leaf 
extract, cyclopentasiloxane, Rosmarinus officinalis (Rosemary) Leaf extract, Lina-
lool, Benzyl salicylate, sodium Benzoate, Lactic Acid, Potassium sorbate

Съставки: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), Butylene Glycol, PeG-12 
Dimethicone, Propylene Glycol, PeG-40 Hydrogenated castor oil, Phenoxyetha-
nol, Parfum (Fragrance), Glycerin, Panthenol, sodium Laneth-40 Maleate/styrene 
sulfonate copolymer, silicone Quaternium-16, Wheat Amino Acids, undeceth-11, 
ethylhexylglycerin, Butyloctanol, Helianthus Annuus (sunflower) seed extract, 
Lactic Acid, undeceth-5, Linalool, Benzyl salicylate, Limonene, Potassium sorbate, 
citric Acid, Hexyl cinnamal, sodium Benzoate, Alpha-isomethyl ionone, Geraniol, 
citronellol, citral, Disodium eDTA, Bambusa vulgaris Leaf extract, isoeugenol, 
iodopropynyl Butylcarbamate

Аргументи за продажба
• С 60 % гел Алое Вера и биоекстракт от бамбук
• Създава защита от топлината
• Подхранва и хидратира косата

НАИМЕНОВАНИЕ 
Aloe vera
Nutri-Repair
Маска за коса
СЪДЪРЖАНИЕ 
200 мл

НАИМЕНОВАНИЕ 
Aloe vera
Nutri-Repair
Маска без отмиване
СЪДЪРЖАНИЕ 
200 мл

Аргументи за продажба
• С 15% гел Алое Вера и Nutri-Oil-Repair 

Комплекс от 7 масла
• Подхранва и възстановява косъма в 

дълбочина, запълва порестите участъци, 
възвръща здравината и така дългосрочно 
защитава косата от накъсване

MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY



LR ALoe viA Грижата за мъже е перфектно съобразена 
със специалните изисквания на мъжката кожа 
благодарение на комбинацията от хидратиращо Алое 
Вера и успокояващ биоекстракт от бял чай. Мъжете имат 

свои собствени потребности – кожата им има различно 
устройство от тази на жените, а и ежедневното бръснене 
я подлага на допълнителен стрес.

ГРИЖА ЗА МЪЖЕ

   Men
Care

LR ALoe VIA
Грижа за мъже
За свежа и 
поддържана 
мъжка кожа



Г Р И Ж А  З А  М Ъ Ж Е

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходящ за всеки тип мъжка кожа. Също и за много
чувствителна кожа.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Нежен гел за ежедневно бръснене. Прави косъмчетата 
по-меки, за да бъдат по-лесно отстранени. Хидратира 
и предпазва от кожни раздразнения. Гелът е 
изключително ефективен и икономичен. С 30% Алое 
Вера.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Разнесете малко количество от гела директно върху 
кожата, разпенете с малко вода и масажирайте върху 
лицето.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
Оптимално допълнение след бръснене са Афтършейв 
балсамът и Антистрес кремът от серията Aloe vera за 
мъже.

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходяща за всеки тип мъжка кожа.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Нежна пяна за бръснене за щадящо и същевременно 
ефективно бръснене. Подхранва кожата при бръснене, 
хидратира и предпазва от кожни раздразнения. С 30% 
Алое Вера.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Сложете малко количество директно върху 
навлажнената кожа и разнесете добре. Оставете за 
кратко да подейства и започнете мокрото бръснене.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
Оптимално допълнение след бръснене са Афтършейв 
балсамът и Антистрес кремът от серията Aloe vera за 
мъже.

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ
Пяната за бръснене е класически продукт за мокро 
бръснене. Предимствата са лесното приложение, 
точното дозиране и постоянното качество на пяната.

Съставки: Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice, stearic Acid, Glycerin, Triet-
hanolamine, Propane, Butane, ceteareth-12, Palmitic Acid, Potassium Hydroxide, 
Polyquaternium-11, Bis-PeG-15 Methyl ether Dimethicone, Allantoin, isoobutane, 
Parfum (Fragrance), Lactic Acid, citric Acid, sodium Benzoate, Potassium sorbate, 
Phenoxyethanol, ethylhexylglycerin

Съставки: Aqua (Water), oleth-20, Triethanolamine, Palmitic Acid, stearic Acid, 
cocamide MiPA, Glycerin, isopentane, isobutane, Aloe Barbadensis Leaf Juice, 
Allantoin, Phenoxyethanol, Hydroxyethylcellulose, Parfum (Fragrance), Hydroxy-
isohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, Butylphenyl Methylpropional, PeG-14M, 
sodium chloride, sodium sulfate, Benzyl salicylate, Hexyl cinnamate, Alpha-
isomethyl ionone, Linalool, ci 19140 (Yellow 5), ci 42090 (Blue 1), ci 28440

НАИМЕНОВАНИЕ 
Aloe vera
Успокояваща кожата
Пяна за бръснене
СЪДЪРЖАНИЕ 
200 мл

НАИМЕНОВАНИЕ 
Aloe vera
Успокояващ кожата
Гел за бръснене
СЪДЪРЖАНИЕ 
150 мл

Аргументи за продажба
• С 30% гел Алое Вера
• Успокоява кожата и предпазва от кожни 

раздразнения
• Хидратира и подхранва кожата още преди 

бръснене
• След бръснене кожата е гладка и мека
• За ефективно и безупречно бръснене

Аргументи за продажба
• С 30% гел Алое Вера
• Успокоява кожата и предпазва от кожни 

раздразнения
• Хидратира и подхранва кожата още преди 

бръснене
• След бръснене кожата е гладка и мека
• За ефективно и безупречно бръснене

MADE IN GERMANY



Г Р И Ж А  З А  М Ъ Ж Е

ЦЕЛЕВА ГРУПА
За взискателна мъжка кожа.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Продукт за грижа за лицето за мъже с богата 
подхранваща формула, съдържаща и витамини А и 
Е – за мека и подхранена кожа. Освежава уморената 
кожа и й дарява нова енергия. Хидратира интензивно с 
50% Алое Вера и кара кожата да изглежда по-жизнена. 
Биоекстрактът от бял чай действа ревитализиращо и 
приятно ободрява кожата.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанасяйте сутрин и при нужда върху лицето. 
Подходящ за ежедневна употреба.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Витамин А и Е, както и есенциални мастни киселини в 
комбинация със система срещу свободните радикали 
съчетават активна защита и балансираща грижа.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
Оптимално съчетание с Пяната за бръснене и 
Афтършейв балсама от серията Aloe vera за мъже.

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ
Благодарение на меката си подхранваща формула 
Антистрес кремът Aloe vera е подходящ и за мъже с 
чувствителна кожа.

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходящ за всеки тип мъжка кожа – оптимален при 
суха и чувствителна кожа.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мека и нежна грижа след бръснене. Намалява кожните 
раздразнения след бръснене, успокоява кожата и я 
снабдява с хидратация. Придава приятно усещане за 
свежест. С 50% Алое Вера и биоекстракт от бял чай, 
който перфектно успокоява кожата след бръснене.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанесете върху лицето и шията след бръснене.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Белият чай представлява неразтворените пъпки на 
чаения храст. Името му произлиза от белите власинки, 
които покриват нежните пъпки. Пъпките се берат на 
ръка и се сушат с изключително щадящ процес. За 
един килограм бял чай са нужни приблизително 30.000 
чаени пъпки.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
Оптимално допълнение към Пяната за бръснене и 
Антистрес крема от серията Aloe vera за мъже.

Съставки: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), Alcohol denat.,
Propylene Glycol, caprylic/capric Triglyceride, Dimethicone, Neopentyl Glycol
Diheptanoate, PeG-40 Hydrogenated castor oil, Acrylates/c10-30 Alkyl
Acrylate crosspolymer, Trideceth-9, Phenoxyethanol, Butylene Glycol,
Panthenol, Tocopheryl Acetate, PeG-5 ethylhexanoate, sodium Hydroxide,
Glycerin, urea, Allantoin, Glycyrrhetinic Acid, Parfum (Fragrance), 
ethylhexylglycerin, Lactic Acid, citric Acid, Potassium sorbate, camellia sinensis 
Leaf extract, sodium Benzoate, Linalool, Hexyl cinnamal, Benzyl salicylate, 
Alpha-isomethyl ionone, citronellol, sorbic Acid

Съставки: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), ethylhexyl stearate,
cetearyl Alcohol, Glyceryl stearate, isopropyl Palmitate, Dimethicone, Glycerin,
ceteareth-20, Phenoxyethanol, octyldodecanol, Acrylates/c10-30 Alkyl
Acrylate crosspolymer, cetyl Palmitate, ceteareth-12, Lecithin, sodium Hydroxide,
Parfum (Fragrance), ethylhexylglycerin, Lactic Acid, Tocopherol, Retinyl
Palmitate, Arachidyl Propionate, camellia sinensis Leaf extract, citric Acid,
Potassium sorbate, Linalool, Hexyl cinnamal, Benzyl salicylate, ethyl oleate,
ethyl Linoleate, ethyl Linolenate, sodium Benzoate, Alpha-isomethyl ionone,
citronellol, Limonene, sorbic Acid

НАИМЕНОВАНИЕ 
Aloe vera
Афтършейв
Балсам
СЪДЪРЖАНИЕ 
100 мл

НАИМЕНОВАНИЕ 
Aloe vera
Антистрес
Крем
СЪДЪРЖАНИЕ 
100 мл

Аргументи за продажба
• С 50% гел Алое Вера и биоекстракт от бял чай
• Намалява кожните раздразнения и ги 

успокоява
• Хидратира и подхранва

Аргументи за продажба
• С 50% гел Алое Вера и биоекстракт от бял чай
• Прилив на свежест за стресираната кожа
• Хидратира и съживява кожата

MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY



Г Р И Ж А  З А  М Ъ Ж Е

ХАРАКТЕРИСТИКИ
4в1 Душ гелът за тяло, лице, коса и 
брада е продукт за лесна и практична 
грижа и почистване на цялото тяло. 
С 15% Алое Вера и биоекстракт от 
хмел.

С приятен дървесно-свеж аромат. 
Душ гелът нежно почиства кожата, 
косата и брадата, като премахва 
натрупаните по кожата и косата 
замърсявания. Освежава и 
хидратира. Идеален за ежедневна 
употреба.  

•	 Алое Вера успокоява и хидратира.
•	 Биоекстрактът	от	хмел	

подхранва, укрепва и предпазва 
кожата от раздразнения.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанесете върху цялото тяло при 
взимане на душ, разпенете леко и 
изплакнете с вода.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
За ежедневна грижа за лицето 
използвайте Aloe Vera 2в1 Маслото за 
лице и брада или Aloe Vera Антистрес 
крема.
За перфектно стилизиране на косата 
и брадата използвайте Aloe Vera 2в1 
Стилизиращия балсам.

Съставки:  Aqua (Water), MIPA-Laureth Sulfate, Aloe 
Barbadensis Leaf Juice , Cocamidopropyl Betaine,  
PEG-15 Glyceryl Isostearate, Panthenol, 
Polyquaternium-10, Glycerin, Propylene Glycol, 
Humulus Lupulus (Hops) Extract, Tocopherol, Sodium 
Lauroyl Glutamate, Sodium Chloride, Coco-Glucoside, 
Glyceryl Oleate, Parfum (Fragrance), Citric Acid, 
Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Hexyl Cinnamal, 
Benzyl Salicylate, Lactic Acid, Alpha-Isomethyl 
Ionone, Coumarin, Sodium Acetate, Isopropyl Alcohol, 
Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Lecithin, 
Ascorbyl Palmitate

Аргументи за продажба
•	 Практичен	душ	гел	за	

почистване на цялото тяло
•	 15%	Алое	Вера	и	биоекстракт	

от хмел

НАИМЕНОВАНИЕ 
LR ALOE VIA
Aloe Vera 4в1 Душ гел за 
тяло, лице, коса и брада
СЪДЪРЖАНИЕ 
250 мл

MADE IN GERMANY
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
2в1 Маслото за лице и брада 
подхранва кожата, успокоява 
сърбежа и оставя кожата мека и 
добре поддържана. С Алое Вера, 
биоекстракт от хмел и подхранващи 
масла като арганово, бадемово, от 
жожоба и слънчогледово. Защитава 
кожата и брадата от загуба на влага.

Попива	бързо,	без	да	омазнява.	
Укрепва и придава естествен блясък 
на косата. 

•	 Алое Вера успокоява и хидратира.
•	 Биоекстрактът	от	хмел	

подхранва, укрепва и предпазва 
кожата от раздразнения.

 
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанасяйте сутрин и вечер върху 
почистено лице и брада. Сложете 
няколко капки върху дланите си 
и нежно нанесете върху лицето и 
брадата. (Внимание:	Избягвайте	
зоната	около	очите)

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
За ежедневен душ и почистване на 
тялото използвайте Aloe Vera 4в1 Душ 
гела за тяло, лице, коса и брада.

За перфектно стилизиране на косата 
и брадата използвайте Aloe Vera 2в1 
Стилизиращия балсам.

Съставки:  C13-15 Alkane, Isostearyl Isostearate, 
Argania Spinosa Kernel Oil, Prunus Amygdalus Dulcis 
(Sweet Almond) Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Parfum 
(Fragrance), Helianthus Annuus (Sunflower) Seed 
Oil, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Humulus Lupulus 
(Hops) Extract, Tocopheryl Acetate, Tocopherol, 
Glycine Soja (Soybean) Oil, Hexyl Cinnamal, Benzyl 
Salicylate, Alpha-Isomethyl Ionone, Coumarin, 
Limonene

Аргументи за продажба
•	 2в1	грижа	за	кожата	на	

лицето и брадата
•	 Успокоява	сърбежа	
•	 Укрепва	и	заглажда	космите	

на брадата

НАИМЕНОВАНИЕ
LR ALOE VIA 
Aloe Vera 2в1 Масло  
за лице и брада
СЪДЪРЖАНИЕ 
30 мл 

MADE IN GERMANY
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
2в1 Стилизиращият балсам фиксира 
и оформя брадата и прическата. 
С 15% Алое Вера и биоекстракт 
от хмел. Хидратира, укротява 
непокорната коса и улеснява 
разресването.

С	дървесно-свеж	аромат.	Придава	
естествен блясък на косата и брадата. 
Може да помогне за профилактика на 
наследствения косопад.

•	 Алое Вера успокоява и 
хидратира.

•	 Биоекстрактът	от	хмел	
подхранва, укрепва и 
предпазва кожата от 
раздразнения.

 
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Вземете малко количество в 
зависимост от дължината на космите 
и разнесете с върховете на пръстите 
си върху косата и брадата, за да 

постигнете желаната форма.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
За ежедневен душ и почистване на 
тялото използвайте Aloe Vera 4в1 Душ 
гела за тяло, лице, коса и брада.
За ежедневна грижа за лицето 
използвайте Aloe Vera  2в1 Маслото 
за лице и брада или Aloe Vera 
Антистрес крема.

Съставки: Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice, 
VP/VA Copolymer, Butylene Glycol, Hydroxyethyl 
Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, 
Caprylic/Capric Triglyceride, Squalane, Glycerin, 
Panthenol, Humulus Lupulus (Hops) Extract, Biotinoyl 
Tripeptide-1, Apigenin, Phenoxyethanol, Parfum 
(Fragrance), Ethylhexylglycerin, Polysorbate 60, Hexyl 
Cinnamal, PPG-26-Buteth-26, PEG-40 Hydrogenated 
Castor Oil, Benzyl Salicylate, Lactic Acid, Alpha-
Isomethyl Ionone, Coumarin,  
Citric Acid, Oleanolic Acid, Potassium Sorbate, Sodium 
Benzoate

Аргументи за продажба
•	 За	косата	и	брадата
•	 Може	да	помогне	

за профилактика на 
наследствения косопад

•	 15%	Алое	Вера	и	биоекстракт	
от хмел

НАИМЕНОВАНИЕ 
LR ALOE VIA
Aloe Vera 2в1 Стилизиращ 
балсам за коса и брада
СЪДЪРЖАНИЕ 
50 мл

MADE IN GERMANY



       Baby & Kids
Care

ГРИЖА ЗА БЕБЕТА
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.

ГРИЖА ЗА ДЕЦА
Кожата на децата е силно засегната от външните 
влияния, което често се отразява на състоянието й. 
Мастните и потните жлези първо трябва да се адаптират 
към условията на околната среда, затова и кожата на 
децата често е склонна към сухота и раздразнения.

Ето защо продуктите за грижа трябва да са 
изключително нежни, за да не натоварват допълнително 
чувствителната детска кожа. Освен това е много важно 
достатъчното снабдяване с хидратация, за да се избегне 
изсушаване.

Детските зъби се нуждаят от специална грижа, тъй като 
зъбният емайл е по-крехък от този на възрастните и 
по-лесно може да се образува кариес. Това важи както 
за млечните зъби, така и за постоянните, чийто емайл 
съзрява едва около три години след поникването им. 
Продуктите за грижа за зъбите за деца не 
трябва да съдържат допълнителни киселини 
или захар, които още повече натоварват 
емайла. 

ГРИЖА ЗА БЕБЕТА И ДЕЦА

LR ALoe VIA
Грижа за бебета и деца

За нежно защитена 
бебешка и детска кожа  
и за здрави зъби



Г Р И Ж А  З А  Б Е Б Е ТА  И  Д Е Ц А

Съставки: Aloe Barbadensis Leaf Juice, olus (vegetable) oil, Zinc oxide,
cera Alba (Beeswax), Glycerin, caprylic/capric Triglyceride, Polyglyceryl-2
sesquiisostearate, Decyl oleate, Glycine soja (soybean) oil, Polyglyceryl-3
Polyricinoleate, c10-18 Triglycerides, octyldodecanol, Polyglyceryl-3 
Diisostearate, Phenoxyethanol, Magnesium sulfate, Magnesium stearate, 
Panthenol, chondrus crispus (carrageenan), ethylhexylglycerin, 
Polyhydroxystearic Acid, calendula officinalis Flower extract, Dicaprylyl ether, 
Glucose, Lactic Acid, Potassium sorbate, citric Acid, Magnolia Grandiflora Bark 
extract, Lauryl Alcohol, sodium Benzoate, sorbic Acid

Аргументи за продажба
• С 40% гел Алое Вера, биоекстракт от невен, 

цинк и пантенол
• Подпомага възстановяването на разранената 

кожа и предпазва от ново подсичане в зоната 
на пелените

• Регенерира раздразнената кожа и я успокоява
• Произведен без парфюмни масла

НАИМЕНОВАНИЕ 
Aloe vera Baby
sensitive
Крем против подсичане
СЪДЪРЖАНИЕ 
100 мл

ЦЕЛЕВА ГРУПА
За зачервена, раздразнена бебешка кожа.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Кремът против подсичане Aloe vera подхранва и 
защитава бебешката кожа в зоната на пелените. С 
40% Алое Вера за интензивна хидратация, както и 
биоекстракт от невен за успокояване и възстановяване 
на кожата. 

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Кремът против подсичане Aloe vera може да се ползва 
за предотвратяване на раздразнения и за подхранване 
на кожата при всяка смяна на пелените.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
За грижа за лицето и тялото на бебето препоръчваме 
Крема за лице и тяло Aloe vera Baby sensitive.

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ
Кремът против подсичане Aloe vera е подходящ за 
употреба като защитен крем за цялото семейство.

Съставки: Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice, sodium Lauroyl Methyl 
isethionate, cocamidopropyl Betaine, Lauryl Glucoside, Glycerin, Trisodium 
ethylenediamine Disuccinate, Guar Hydroxypropyltrimonium chloride, Glycine 
soja (soybean) oil, sodium chloride, sodium cocoyl isethionate, sodium 
Levulinate, citric Acid, sodium Anisate, Hydrogenated coconut Acid, sodium 
Benzoate, calendula officinalis Flower extract, sodium isethionate, Lactic Acid, 
Potassium sorbate, sorbic Acid

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

соево масло
• Нежно, щадящо почистване
• Защитава от изсушаване чувствителната кожа 

по време на къпане и я хидратира
• Произведен без сулфати и парфюмни масла

НАИМЕНОВАНИЕ 
Aloe vera Baby
sensitive Измиващ
лосион и шампоан
СЪДЪРЖАНИЕ 
250 мл

MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY
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ИНФОРМАЦИЯ

За разработването на 
серията за грижа за бебета 
LR използва добре познатите 
свойства на Алое Вера и 
невена, които приложи в съвременни 
формули за бебета и малки деца.

Невенът е разпространен в Средна 
и Южна Европа, Западна Азия и САЩ. 
Още от Античността той се използва в 
грижата за кожата и има многообразно 
действие.

При вътрешно приложение 
има успокояващо, отпускащо и 
витализиращо действие. При външно 
приложение в кремове, масла и 
тинктури е подходящ при различни 
кожни раздразнения.

i

ЦЕЛЕВА ГРУПА
За нежната бебешка кожа и за чувствителната кожа на 
възрастните.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Крем за лице и тяло за нежна грижа за деликатната 
бебешка кожа. С 40% Алое Вера за интензивна 
хидратация, както и биоекстракт от невен за защита и 
регенерация. Подходящ за ежедневна употреба. 

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
След почистване нанасяйте върху тялото и лицето с 
нежни масажни движения.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
Перфектен в комбинация с всички продукти от серията 
за грижа за бебето Aloe vera.

Съставки: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), ethylhexyl stearate, 
Glycerin, isopropyl Palmitate, Dicaprylyl carbonate, cetearyl Alcohol, c10-18 
Triglycerides, Phenoxyethanol, ceteareth-12, steareth-2, sodium Polyacrylate, 
Jojoba esters, stearyl Alcohol, ceteareth-20, Panthenol, Beta vulgaris (Beet) Root 
extract, Hydrolyzed starch, Helianthus Annuus (sunflower) seed Wax, Xanthan 
Gum, Tocopherol, ethylhexylglycerin, Distearyl ether, sodium Hydroxide, Lactic 
Acid, calendula officinalis Flower extract, Polyglycerin-3, Acacia Decurrens Flower 
Wax, citric Acid, Potassium sorbate, sodium Benzoate, sorbic Acid, p-Anisic Acid

Аргументи за продажба
• С 40% гел Алое Вера, биоекстракт от невен и 

пантенол
• Подпомага кожната бариера и защитава от 

загуба на хидратация
• Хидратира, подхранва и успокоява
• Произведен без парфюмни масла

НАИМЕНОВАНИЕ 
Aloe vera Baby
sensitive
Крем за лице и тяло
СЪДЪРЖАНИЕ 
250 мл

MADE IN GERMANY
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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
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Научно доказано
щадящ зъбите продукт

Захарта и киселините увреждат зъбния емайл:
– Флуоридът помага за затваряне на неравностите 

и за профилактика на кариес
– Флуоридът е по-устойчив на действието на 

киселините от зъбния емайл
– Флуоридът стимулира естествената 

реминерализация със съдържащите се в 
слюнката калций и фосфат

– Флуоридът възпрепятства метаболизма на 
бактериите и намалява киселинните им атаки

i ИНФОРМАЦИЯ

A

I

Движения на четката напред-
назад – така се почистват 
дъвкателните повърхности.k

Кръгови движения – външните 
повърхности се почистват при 
затворени зъби.

Зиг-заг движения – почистват се 
вътрешните повърхности.

Т Е Х Н И К А  З А  М И Е Н Е  Н А  З Ъ Б И Т Е  З А  Д Е Ц А

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.

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



СЛЪНЦЕЗАЩИТА*

Слънцезащитните продукти Aloe Vera от LR са с удобна 
форма на приложение и са насочени към различни 
потребности на кожата. Продуктите са с високо 

съдържание на Алое Вера и отговарят на съвременните 
изисквания към средствата за слънцезащита.

   Sun
Care

LR ALoe ViA
Слънцезащита

За здрава, 
защитена от 
слънцето кожа

* Продуктите сe предлагат от април до август.



ИНФОРМАЦИЯ
Защитата от вредните лъчи на слънцето е важна при всички 
метеорологични условия и при всеки климат – не само на 
почивката на море или планина, но и на терасата вкъщи, в 
градината, в ежедневието. Прекомерното излагане на слънце 
може да бъде вредно за кожата. Не сме защитени дори и при 
облачно време, защото UVA и UVB лъчите преминават и през 
гъсти облаци. Слънцезащитата е препоръчителна също и в 
много светли стаи с големи прозорци или на дълго пътуване 
с кола, защото прозорците не само пропускат светлина, но и 
вредни UVA лъчи. 

UVA И UVB ЛЪЧИ
Прекомерното излагане на невидимите ултравиолетови лъчи 
може да причини вреди на кожата като слънчеви изгаряния 
и преждевременно стареене. Също така е важно да се обръща 
внимание на интензивността на слънчевите лъчи (UV индекс), 
особено при хората с чувствителна кожа и децата. Можете да 
намерите информация за актуалния UV индекс по всяко време в 
интернет сайтовете с метеорологичната прогноза.

Нашата кожа помни всяка промяна и затова е важно винаги 
да я предпазваме. Надеждната слънцезащита е най-добрата 
превенция за избягване на дългосрочни промени и проблеми 
на кожата. Тя помага в борбата с преждевременното стареене на 
кожата, появата на бръчици и пигментни петна. 

Децата се нуждаят от надеждна и много силна защита за 
своята чувствителна кожа, защото все още нямат силно 
развити защитни механизми като при възрастните. Малките 
деца и бебетата, разбира се, не трябва да се излагат на директна 
слънчева светлина.

LR ALoe ViA ALoe VeRA СЛЪНЦЕЗАЩИТНИ ПРОДУКТИ
Слънцезащитната серия LR ALOE VIA Aloe Vera за цялото 
семейство с Алое Вера и биоекстракт от ананас предлага защита 
както за светла, така и за кожа, която вече има тен, подходяща 
е за лице и тяло, за малки и големи. Индивидуална защита и 
ефективна грижа за най-чудесното време от годината!

Слънцезащитната серия LR ALOE VIA Aloe Vera надеждно защитава 
кожата от UVA и UVB лъчите, хидратира интензивно, успокоява 
и регенерира стресираната кожа. Високото съдържание на Алое 
Вера действа подхранващо и регенериращо по време на и след 
слънчеви бани. Серията LR ALOE VIA Aloe Vera съчетава най-
доброто от растението Алое Вера с изпитани активни съставки 
и естествената сила на органичен екстракт. 

Биоекстрактът от ананас снабдява с важни ензими, 
минерали и витамини кожата, докато е изложена на 
слънце.

Иновативната Dry Touch текстура на серията LR ALOE 
VIA Aloe Vera гарантира, че продуктите попиват бързо, 
не лъщят, не лепнат и не оставят бели следи по кожата. 
Всички слънцезащитни продукти са водоустойчиви и 
не съдържат оцветители.

Нови & лимитирани всяко лято – за максимална свежест 
и ефективност! Нова, лимитирана партида от серията за 
слънцезащита се произвежда всяка година в Ален и се 
предлага само през месеците от  април до август.

СЛЪНЦЕЗАЩИТА

Тип Признаци Реакция към слънцето Време на собствена 
защита

Препоръчителен 
слънцезащитен фактор

i
• Лунички
• Бледа кожа
• Рижа или руса коса

Много бързо изгаря,
почти не почернява

5 – 10
минути 50

ii • Светла кожа
• Руса коса

Често изгаря,
почернява леко

10 – 20
минути 50

iii
•  Леко кафеникав тон 

на кожата
•  Кафява коса

Рядко изгаря,
почернява относително 
бързо 

20 – 30
минути 30

iV • Тъмна кожа
• Тъмна коса

Не изгаря, 
почернява бързо и трайно

40
минути 30

Повече информация по темата за слънцезащитата и слънцезащитната 
серия на LR може да откриете в „Често задавани въпроси за 
Слънцезащитната серия LR ALoe ViA Aloe Vera“.



С Л Ъ Н Ц Е З А Щ И ТА

ЦЕЛЕВА ГРУПА
За светла и чувствителна кожа.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ефективна, водоустойчива UVA/UVB защита с фактор 50. 
Подходящ за цялото тяло. Подхранва и хидратира интензивно. 
Бързо попиващ лосион за приятно усещане върху кожата.

• 40% гел Алое Вера осигурява интензивна хидратация и 
регенерация

• Биоекстракт от ананас - ензими, минерали и витамини, 
които подпомагат регенерацията на кожата

• Dry Touch ефект - продуктът  попива бързо, не лепне, не 
лъщи и не оставя бели следи

•	 Водоустойчив,	без	оцветители	
 
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанасяйте слънцезащитния продукт минимум 30 минути 
преди излагане на слънце. Избягвайте силното обедно 
слънце. Не излагайте бебета и малки деца на директна 
слънчева светлина. За бебета и малки деца използвайте 
защитно облекло и слънцезащитни продукти с много висок 
защитен фактор. Посоченият фактор на слънцезащитния 
продукт и съответно продължителността на излагането на 
слънце за деня не могат да бъдат  удължени чрез многократно 
нанасяне.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
За цялостна слънцезащита препоръчваме допълнително 
приложение на LR ALOE VIA Aloe Vera Anti-аging 
Слънцезащитния флуид за лице SPF 50. За нежна грижа 
след слънчеви бани и за дълготраен, добре поддържан 
тен препоръчваме LR ALOE VIA Aloe Vera Гел-крема за след 
слънце. LR ALOE VIA Aloe Vera Спреят за спешна помощ и     
Гел-концентратът подпомагат регенерацията на стресираната 
от слънцето кожа.

Съставки: Aqua (Water), Ethylhexyl Methoxycinnamate, Diethylamino 
Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Ethylhexyl Salicylate, Isopropyl Palmitate, 
Alcohol denat., Aluminum Starch Octenylsuccinate, Dicaprylyl Carbonate, 
Cyclopentasiloxane, Ethylhexyl Triazone, Methylene Bis-Benzotriazolyl 
Tetramethylbutylphenol, Sodium Stearoyl Glutamate, Aloe Barbadensis Leaf 
Juice Powder, Phenoxyethanol, Acrylates/Beheneth-25 Methacrylate Copolymer, 
Glycerin, Parfum (Fragrance), Ananas Sativus Fruit Extract, Decyl Glucoside, 
Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin, Disodium EDTA, Hexyl Cinnamal, Sodium 
Laureth Sulfate, Propylene Glycol, Linalool, Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, 
Geraniol, Limonene

НАИМЕНОВАНИЕ 
Aloe Vera Слънцезащитен 
лосион SPF 50
СЪДЪРЖАНИЕ 
75  мл

Аргументи за продажба
•  Водоустойчива UVA/UVB защита с фактор 50, 

подходящ за цялото тяло
• Dry Тouch ефект: попива бързо, не лепне, не лъщи 

и не оставя бели следи
• Всяка година се произвежда нова партида

ЦЕЛЕВА ГРУПА
За чувствителна, светла и леко потъмняла кожа, както и за 
всеки, който желае слънцезащита с anti-age ефект.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Слънцезащита и anti-aging грижа за лицето в едно. 
Ефективна UVA и UVB защита със слънцезащитен фактор 50, 
който предпазва чувствителните зони като лицето, шията 
и деколтето от преждевременното стареене на кожата, 
предизвикано от слънчевите лъчи. Леката формула на 
продукта е лесна за нанасяне и има матиращ ефект. Идеална  
основа за грим.

• 40% гел Алое Вера осигурява интензивна хидратация и 
регенерация

• Пептидната комбинация с доказан ефект против стареене 
стимулира собственото производство на колаген и еластин 
и помага за по-гладък вид на кожата

• Биоекстракт от ананас - ензими, минерали и витамини, 
които подпомагат регенерацията на кожата

• Dry Touch ефект - продуктът  попива бързо, не лепне, не 
лъщи и не оставя бели следи

•	 Водоустойчив,	без	оцветители

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанасяйте сутрин и около 30 минути преди излагане на 
слънце равномерно върху лицето, шията и деколтето. 
Избягвайте силното обедно слънце. Посоченият фактор на 
слънцезащитния продукт и съответно продължителността 
на излагането на слънце за деня не могат да бъдат  удължени 
чрез многократно нанасяне.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
За цялостна слънцезащита препоръчваме комбинирано 
приложение на LR ALOE VIA Aloe Vera Слънцезащитния лосион 
SPF 50 за тялото и  LR ALOE VIA Aloe Vera Гел-крема за след 
слънце за дълготраен, добре поддържан тен. LR ALOE VIA Aloe 
Vera Спреят за спешна помощ и Гел-концентратът подпомагат 
регенерацията на стресираната от слънцето кожа.

Съставки: Aqua (Water), Ethylhexyl Methoxycinnamate, Diethylamino 
Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Ethylhexyl Salicylate, Dicaprylyl Carbonate, 
Alcohol denat., Cyclopentasiloxane, Aluminum Starch Octenylsuccinate, 
Isopropyl Palmitate, Glycerin, Ethylhexyl Triazone, Methylene Bis-Benzotriazolyl 
Tetramethylbutylphenol, Nylon-12, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, 
Phenoxyethanol, Acrylates/Beheneth-25 Methacrylate Copolymer, Sodium 
Stearoyl Glutamate, Butylene Glycol, Decyl Glucoside, Xanthan Gum, Parfum 
(Fragrance), Ananas Sativus Fruit Extract, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin, 
Sodium Hydroxide, Sodium Lactate, Sodium Laureth Sulfate, Hexyl Cinnamal, 
Propylene Glycol, Linalool, Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, Coco-Glucoside, 
Carbomer, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Palmitoyl Tripeptide-1, Geraniol, Limonene

НАИМЕНОВАНИЕ 
Aloe Verа Anti-aging
Слънцезащитен флуид SPF 50 
СЪДЪРЖАНИЕ 
50  мл

Аргументи за продажба
•  Водоустойчива UVA/UVB защита с фактор 50 и 

anti-age грижа с матов завършек в едно 
• Dry Touch ефект: попива бързо, не лепне, не лъщи 

и не оставя бели следи
• Всяка година се произвежда нова партида

MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY



С Л Ъ Н Ц Е З А Щ И ТА

ЦЕЛЕВА ГРУПА
За деликатната и чувствителна кожа на децата.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ефективна, водоустойчива UVA и UVB защита със 
слънцезащитен фактор 50. Подходящо за цялото тяло, 
особено нежно към чувствителната детска кожа. Лека 
спрей формула, лесна за нанасяне върху мокра или суха 
кожа.

• 40% гел Алое Вера осигурява интензивна хидратация и 
регенерация

• Биоекстракт от ананас - ензими, минерали и витамини, 
които подпомагат регенерацията на кожата

•	 Водоустойчив,	без	оцветители	

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанасяйте слънцезащитния продукт минимум 30 минути 
преди излагане на слънце.  Може да се нанесе повторно, 
докато децата си играят във водата. Избягвайте силното 
обедно слънце.  Не излагайте бебета и малки деца на 
директна слънчева светлина. За бебета и малки деца 
използвайте защитно облекло и слънцезащитни продукти 
с много висок защитен фактор. Посоченият фактор на 
слънцезащитния продукт и съответно продължителността 
на излагането на слънце за деня не могат да бъдат  
удължени чрез многократно нанасяне.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
LR ALOE VIA Aloe Vera Kids 3в1 Душ гелът, шампоан и 
балсам осигурява грижа и почистване за кожата и косата 
след дългия ден на открито, както и много забавление под 
душа. За нежна грижа след деня на открито препоръчваме 
LR ALOE VIA Aloe Vera Гел-крема за след слънце. LR ALOE 
VIA Aloe Vera Спреят за спешна помощ и  
Гел-концентратът подпомагат регенерацията  
на стресираната от слънцето кожа.

Съставки: Aqua (Water), Ethylhexyl Methoxycinnamate, Octocrylene,  
Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine, C12-15 Alkyl Benzoate, Butyl 
Methoxydibenzoylmethane, Pentylene Glycol, Polyglyceryl-6 Stearate, Dicaprylyl 
Ether, Butylene Glycol Dicaprylate/Dicaprate, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, 
Phenoxyethanol, Glycerin, Microcrystalline Cellulose, Parfum (Fragrance), Xanthan 
Gum, Ananas Sativus Fruit Extract, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin, Cellulose 
Gum, Polyglyceryl-6 Behenate, Hexyl Cinnamal, Sodium Hydroxide, Linalool, 
Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, Geraniol, Limonene

НАИМЕНОВАНИЕ 
Aloe Vera Слънцезащитно 
спрей мляко за деца SPF 50
СЪДЪРЖАНИЕ 
150  мл

Аргументи за продажба
•  Водоустойчива UVA/UVB защита с фактор 50, 

специално за чувствителната кожа на децата
• Лека формула за напръскване както върху 

мокра, така и върху суха кожа
• Всяка година се произвежда нова партида

ЦЕЛЕВА ГРУПА
За чувствителна и леко потъмняла кожа.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ефективна, водоустойчива UVA и UVB защита със 
слънцезащитен фактор 30, подходяща за цялото тяло. 
Лесен за нанасяне. Подхранва и хидратира интензивно. За 
приятно усещане върху кожата. 

• 40% гел Алое Вера осигурява интензивна хидратация и 
регенерация

• Биоекстракт от ананас - ензими, минерали и витамини, 
които подпомагат регенерацията на кожата

• Dry Touch ефект - продуктът  попива бързо, не лепне, не 
лъщи и не оставя бели следи

•	 Водоустойчив,	без	оцветители	

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанасяйте слънцезащитния продукт минимум 30 минути 
преди излагане на слънце. Избягвайте силното обедно 
слънце. Не излагайте бебета и малки деца на директна 
слънчева светлина. За бебета и малки деца използвайте 
защитно облекло и слънцезащитни продукти с 
много висок защитен фактор. Посоченият фактор на 
слънцезащитния продукт и съответно продължителността 
на излагането на слънце за деня не могат да бъдат  
удължени чрез многократно нанасяне.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
За цялостна слънцезащита препоръчваме допълнително 
приложение на LR ALOE VIA Aloe Vera Anti-аging 
Слънцезащитния флуид за лице SPF 50. За нежна грижа 
след слънчеви бани и за дълготраен, добре поддържан 
тен препоръчваме LR ALOE VIA Aloe Vera Гел-крема за след 
слънце. LR ALOE VIA Aloe Vera Спреят за спешна  
помощ и Гел-концентратът подпомагат 
регенерацията на стресираната от слънцето  
кожа.

Съставки: Aqua (Water), Alcohol denat., Ethylhexyl Methoxycinnamate, 
Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Dicaprylyl Carbonate, 
Aluminum Starch Octenylsuccinate, Cyclopentasiloxane, Ethylhexyl Salicylate, 
Isopropyl Palmitate, Ethylhexyl Triazone, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, 
Phenoxyethanol, Sodium Stearoyl Glutamate, Glycerin, Parfum (Fragrance), 
Acrylates/Beheneth-25 Methacrylate Copolymer, Xanthan Gum, Ananas Sativus 
Fruit Extract, Propylene Glycol, Ethylhexylglycerin, Methylene Bis-Benzotriazolyl 
Tetramethylbutylphenol, Hexyl Cinnamal, Linalool, Citronellol, Decyl Glucoside, 
Alpha-Isomethyl Ionone, Sodium Laureth Sulfate, Geraniol, Limonene

НАИМЕНОВАНИЕ 
Aloe Vera Слънцезащитен 
лосион SPF 30
СЪДЪРЖАНИЕ 
100  мл

Аргументи за продажба
• Водоустойчива UVA/UVB защита с фактор 30, 

подходящ за цялото тяло
• Dry Touch ефект: попива бързо, не лепне, не 

лъщи и не оставя бели следи
• Всяка година се произвежда нова партида

MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY



С Л Ъ Н Ц Е З А Щ И ТА

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходящ за чувствителна и леко потъмняла кожа, ако 
желаете продукт, който се нанася бързо и лесно.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ефективна, водоустойчива UVA и UVB защита със 
слънцезащитен фактор 30, подходяща за цялото тяло. Бързо и 
лесно нанасяне благодарение на спрей формата. Подхранва, 
охлажда и хидратира интензивно. 
• 40% гел Алое Вера осигурява интензивна хидратация и 

регенерация
• Dry Touch ефект – продуктът попива бързо, не лепне, не 

лъщи и не оставя бели следи
• Биоекстракт от ананас – ензими, минерали и витамини, 

които подпомагат регенерацията на кожата
•	 Водоустойчив,	без	оцветители	

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Разклатете преди употреба. Не пръскайте директно към 
лицето. Напръскайте обилно върху тялото и разнесете с ръце. 
Нанасяйте слънцезащитния продукт минимум 30 минути 
преди излагане на слънце. Избягвайте силното обедно 
слънце. Не излагайте бебета и малки деца на директна 
слънчева светлина. За бебета и малки деца използвайте 
защитно облекло и слънцезащитни продукти с много висок 
защитен фактор. Посоченият фактор на слънцезащитния 
продукт и съответно продължителността на излагането на 
слънце за деня не могат да бъдат удължени чрез многократно 
нанасяне.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
За цялостна слънцезащита препоръчваме допълнително 
приложение на LR ALOE VIA Aloe Vera Anti-аging 
Слънцезащитния флуид за лице SPF 50. За нежна грижа 
след слънчеви бани и за дълготраен, добре поддържан тен 
препоръчваме LR ALOE VIA Aloe Vera Гел-крема за след
слънце. LR ALOE VIA Aloe Vera Спреят за 
спешна помощ и Гел-концентратът подпомагат 
регенерацията на стресираната от слънцето кожа.

Съставки: Aqua (Water), C12-15 Alkyl Benzoate, Pentylene Glycol, Ethylhexyl
Methoxycinnamate, Ethylhexyl Salicylate, Octocrylene, Bis-Ethylhexyloxyphenol
Methoxyphenyl Triazine, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Polyglyceryl-6
Stearate, Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid, Aloe Barbadensis Leaf Juice
Powder, Phenoxyethanol, Microcrystalline Cellulose , Glycerin, Sodium Hydroxide,
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Parfum (Fragrance), Cellulose
Gum, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin, Polyglyceryl-6 Behenate, Hexyl
Cinnamal, Linalool, Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, Geraniol, Limonene,
Ananas Sativus Fruit Extract

НАИМЕНОВАНИЕ 
Aloe Vera Слънцезащитно
спрей мляко SPF 30 
СЪДЪРЖАНИЕ 
150 мл

Аргументи за продажба
• Водоустойчива UVA/UVB защита с фактор 30 за 

вече леко потъмняла кожа
• Практичен спрей за лесно нанасяне навсякъде и 

по всяко време
• Dry Touch ефект: попива бързо, не лепне, не лъщи 

и не оставя бели следи

MADE IN GERMANY

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходящ за всички типове кожа.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Лек гел-крем, който успокоява и подпомага регенерацията 
на кожата след слънчеви бани. Осигурява интензивна 
хидратация и има освежаващ и охлаждащ ефект. За 
коприненомека кожа. 
• 70% гел Алое Вера  осигурява интензивна хидратация и 

регенерация
• Биоекстракт от ананас – ензими, минерали и витамини, 

които подпомагат регенерацията на кожата
• Water Droplets технология за максимална хидратация 

и охлаждаща свежест. Усещане за хиляди малки водни 
капчици по кожата, видими с просто око. Кожата е снабдена 
с интензивна хидратация.

•	 Водоустойчив,	без	оцветители	

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанасяйте след слънчеви бани или при нужда върху цялото 
тяло и разнесете нежно. За максимално освежаващ ефект 
изчакайте няколко минути, преди да втриете продукта в 
кожата.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
Оптимална слънцезащита в зависимост от типа кожа
получавате със слънцезащитните продукти (с фактор 30 или 
50) от слънцезащитната серия LR ALOE VIA Aloe Vera.

Съставки:  Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), Cyclopentasiloxane, 
Glycerin, Dimethicone, Isopropyl Palmitate, Dimethicone/Vinyl Dimethicone 
Crosspolymer, Phenoxyethanol, Sodium Chloride, Parfum (Fragrance), PEG-10 
Dimethicone, Ananas Sativus Fruit Extract, Ethylhexylglycerin, Lactic Acid, Hexyl 
Cinnamal, Citric Acid, Linalool, Citronellol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, 
Alpha-Isomethyl Ionone, Geraniol, Limonene

НАИМЕНОВАНИЕ 
Aloe Vera Гел-крем  
за след слънце 
СЪДЪРЖАНИЕ 
200  мл

Аргументи за продажба
• 70% гел Алое Вера за регенерация и успокояване 

на стресираната от слънцето кожа
• Интензивна хидратация и охлаждаща свежест 

благодарение на иновативната Water Droplets 
технология 

MADE IN GERMANY
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LR ALOE VIA CBD е новата серия за премиум грижа с ценните 
съставки на Aloe Vera Barbadensis и Cannabis Sativa. 
Комбинацията от Алое Вера и био масло от семената на 
Cannabis Sativa, обогатено със CBD, действа успокояващо 

и осигурява интензивна грижа особено за стресирана и 
изтощена кожа, тъй като подпомага естествените процеси на 
регенерация и подхранва. 

  CBD
Care

LR ALoe ViA
Премиум грижа

Премиум грижа 
със CBD



П Р Е М И У М  Г Р И Ж А
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НАИМЕНОВАНИЕ
Aloe Vera CBD 
Маслен скраб за тяло  
с морска сол
СЪДЪРЖАНИЕ 
300 г 

Съставки: Sodium Chloride, Caprylic/Capric
Triglyceride, Cannabis Sativa Seed Oil, Parfum
(Fragrance), Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder,
Cetearyl Isononanoate, Tocopherol, Cannabidiol,
CI 61565 (Green 6)

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Хора с много суха, склонна към 
зачервявания кожа, която се нуждае 
от премахване на мъртвите клетки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Нежен ексфолиант, който не дразни 
кожата. Масленият скраб за тяло 
съдържа Алое Вера, био масло от 
семената на Cannabis Sativa, CBD и 
морска сол. 
Алое Вера хидратира, охлажда, 
освежава и подпомага естествените 
процеси на регенерация на кожата. 
Така с продукта се постига чудесен 
ескфолиращ ефект, без да се 
изсушава кожата.

Био масло от семената на 
Cannabis Sativa със CBD успокоява 
раздразнената кожа и намалява 
кожните раздразнения. Съставките 
имат отпускащо действие за 
стресираната кожа, склонна към 
зачервявания, така че дори и при 
ексфолирането тя не се изтощава 
допълнително.

Морската сол е натурален 
ексфолиант и помага за заглаждане 
на кожата. Осигурява нежно 
ексфолиране, без да дразни кожата.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанесете с кръгови движения върху 
влажна кожа, след което отмийте с 
топла вода. 

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
Aloe Vera CBD Душ гел-олиото е 
идеално за почистване преди 
или след използване на скраба. 
Благодарение на маслото от семена 
на Cannabis Sativa със CBD то 
подхранва и успокоява кожата, а с 
Алое Вера я хидратира. 

СТРУВА СИ ДА ЗНАЕТЕ
Опаковката на продукта е от 
устойчив материал. В сравнение 
с обичайно ползвания PET, 
производството на rPET е по-
устойчиво и щадящо ресурсите. 
Поради процеса на рециклиране 
бурканчетата и бутилките на 
продуктите могат да изглеждат леко 
сивкави.  

Аргументи за продажба
•	 Специална	комбинация	от	

съставки от Алое Вера, био 
масло от семената на Canna-
bis Sativa, CBD и морска сол

•	 Нежно	ексфолиране	с	
кристалите морска сол и 
същевременно подхранваща 
грижа със съдържащото се 
масло и Алое Вера

•	 Особено	подходящ	за	
изтощена, суха кожа, 
нуждаеща се от премахване 
на мъртвите клетки

•	 Устойчива	опаковка	от	rPET



П Р Е М И У М  Г Р И Ж А
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НАИМЕНОВАНИЕ
Aloe Vera CBD  
Душ гел-олио
СЪДЪРЖАНИЕ 
200 мл 

Съставки: Aqua (Water), Sodium Laureth 
Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, PEG-15 Glyceryl 
Isostearate, Sodium Chloride, PEG-40 Hydrogenated 
Castor Oil, Aloe Barbadensis Leaf Juice, PEG-120 
Methyl Glucose Dioleate, Parfum (Fragrance), Citric 
Acid, Cannabis Sativa Seed Oil, Sodium Benzoate, 
Potassium Sorbate, Ethylhexyl Methoxycinnamate, 
Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl 
Salicylate, Cannabidiol, Lactic Acid,  
CI 19140 (Yellow 5), CI 61570 (Green 5)

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Хора с много суха и стресирана 
кожа.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Нежно почистване без изсушаване 
на кожата. Тайната на душ гел-
олиото е специалната комбинация 
от Алое Вера, био масло от семената 
на Cannabis Sativa и CBD. Алое Вера 
хидратира, охлажда и освежава 
кожата, като същевременно 
подпомага естествените процеси 
на регенерация. Био маслото от 
семената на Cannabis Sativa и CBD 
успокояват раздразнената кожа и 
намаляват кожните раздразнения. 
Те имат отпускащо действие за 
стресираната кожа, склонна към 
зачервявания.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Душ гел-олиото е подходящо за 
ежедневна употреба. Нанесете 
върху влажна кожа, след което 
изплакнете.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
За усещане за кадифена мекота: 
Aloe Vera CBD Масленият скраб за 
тяло с морска сол нежно премахва 
мъртвите клетки и подхранва кожата 
със съдържащото се масло.

СТРУВА СИ ДА ЗНАЕТЕ
Канабидиол – съкратено CBD – е 
натурална съставка на конопеното 
растение и се извлича от листата и 
дръжките на листата. Био маслото 
от Cannabis Sativa с добавен CBD 
се грижи много добре за кожата 
благодарение на успокояващите си 
свойства.

Аргументи за продажба
•	 Специална	комбинация	от	

съставки от Алое Вера, био 
масло от семената на Canna-
bis Sativa и CBD 

•	 За	ежедневно	почистване	
на стресираната и изтощена 
кожа, без изсушаване

•	 Подпомага	естествения	
процес на регенерация на 
кожата

•	 Устойчива	опаковка	от	rPET

i
Устойчиви опаковки: 
С продуктите LR ALOE VIA CBD ние 
от LR продължаваме да поставяме 
акцент върху устойчивостта. 
Бурканчетата и бутилките на 
продуктите са произведени от 
устойчивия материал rPET. По тази 
причина те могат да изглеждат 
леко сивкави, което се дължи на 
щадящия околната среда процес 
на рециклиране.

ИНФОРМАЦИЯ



КОЖАТА
Признаци и потребности

ИНФОРМАЦИЯ 
Кожата с повърхност от 1,5-2 м2 е най-големият орган в 
човешкото тяло. Кожата е сетивен орган, регулатор е на 
температурата и влагата, има защитна функция и също 
така показва и емоциите ни. Милиарди клетки на кожата 
защитават човешкия организъм от болестотворни 
организми, uv лъчите, горещина, изсушаване и студ. 
Безброй нервни клетки ни позволяват да имаме фино 
осезание и да чувстваме топлина, студ и болка. 

УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИЯ НА КОЖАТА
Кожата е изградена от три кожни слоя: епидермис, дерма 
и субкутис.

ВРЕДНИ ВЛИЯНИЯ ВЪРХУ КОЖАТА
Пушенето е особено вредно за кожата, тъй като 
никотинът я кара да старее по-бързо и влошава вида й. 
Пушенето може да доведе и до акне. Появата на пъпки 
може да бъде предизвикана и от консумиране на бърза 

храна, шоколад и алкохол. Слънцето и uv лъчите могат да 
предизвикат преждевременни бръчки и петна по кожата. 
Недостигът на сън и постоянното вътрешно напрежение 
могат също да се отразят негативно на кожата.

ПРИЗНАЦИ НА НОРМАЛНАТА КОЖА
Нормалната кожа е с фини пори, добре кръвоснабдена и 
с розов тен. Кожата съдържа достатъчно мазнини и влага 
и защитният киселинен слой функционира правилно. 
Нормалната кожа има балансирано производство на 
себум. Тя изглежда гладка и блестяща. Като цяло не се 
наблюдават зачервявания, пъпки или сухи участъци.

ПОТРЕБНОСТИ НА НОРМАЛНАТА КОЖА
Липидният баланс и хидробалансът на кожата са 
безупречни и производството на себум е балансирано. 
Подходящите продукти се грижат за това кожата да 
остане гладка и нежна.

Епидермис 
с рогов слой 

(стратум корнеум)
Потна жлеза

Мастна жлеза

Кръвоносен съд

Папила

Дерма

Субкутис 
(с мастни клетки)



ПРИЗНАЦИ НА МАЗНАТА И СМЕСЕНАТА КОЖА
Т-зоната (чело, нос, брадичка) често се омазнява и 
лъщи, има големи пори и е склонна към образуване на 
несъвършенства. Зоната на бузите е по-скоро с фини 
пори, понякога относително суха и рядко склонна към 
несъвършенства. Мазната и смесената кожа често е 
неравна, но има малко линии и бръчки.

ПОТРЕБНОСТИ НА МАЗНАТА И СМЕСЕНАТА КОЖА
Този тип кожа произвежда прекомерно количество 
себум и затова се нуждае от балансираща грижа.

ПРИЗНАЦИ НА СУХАТА И ВЗИСКАТЕЛНА КОЖА
Сухата кожа изглежда изпръхнала, напукана, лющеща се. 
Този тип кожа се нуждае от много внимателна грижа.

ПОТРЕБНОСТИ НА СУХАТА И ВЗИСКАТЕЛНА КОЖА
Сухата кожа може да се характеризира както с 
недостатъчна хидратация, така и с недостатъчно 
омазняване. Затова се нуждае от постоянна външна 
грижа.

ПРИЗНАЦИ НА ЧУВСТВИТЕЛНАТА КОЖА
При чувствителната кожа се наблюдават прекомерни 
раздразнителни реакции като зачервяване, изгаряне, 
сърбеж, лющене или пъпки.

ПОТРЕБНОСТИ НА ЧУВСТВИТЕЛНАТА КОЖА
Чувствителната кожа се нуждае от продукти, които 
да укрепват защитната й бариера, да намаляват 
раздразнителността и да стимулират процеса на 
регенерация на клетките. 

ПРИЗНАЦИ НА ЗРЯЛАТА КОЖА
Този тип кожа се характеризира с различно изразени 
бръчки. С напредване на възрастта синтезът на колаген, 
еластин, липиди и белтъци намалява. Еластичните влакна 
на кожата изтъняват и еластичността се понижава. Могат 
да се появят и пигментни петна.

ПОТРЕБНОСТИ НА ЗРЯЛАТА КОЖА
Зрялата кожа се нуждае от богата на мазнини и хидратация 
грижа, която стимулира жизнеността и еластичността й.

КОЖАТА
Признаци и потребности



СТ ЪПКА 02

СТ ЪПКА 01

СТ ЪПКА 03

LR ZeiTgARd 
По-млад вид на кожата с три перфектно съчетани стъпки

ИНФОРМАЦИЯ 
Променящите се идеали за красота и желанието за млада 
и жизнена кожа ангажират вниманието преди всичко 
на жените, но все повече и на мъжете. В съвременното 
общество – наред с ежедневните изисквания, липсата на 
време и появата на все нови и нови вредни влияния – е 
важно да се открие система, която да бъде максимално 
ефективна, насочена към индивидуалните потребности 
и отнемаща малко време, за да се интегрира лесно в 
ежедневието.  

ФИЛОСОФИЯТА LR ZeiTgARd
LR ZeiTGARD е иновативна, цялостна форма на ефективна 
и дългосрочна грижа за лицето.
За да се постигнат оптимални резултати, при продуктите 
от LR ZeiTGARD Anti-аge Мениджмънт се залага на 
комбинация от иновативна технология и козметика, 
базирана на физиологичните процеси. Иновативната 
технология в случая представлява модерни уреди за 
красота. Наблюдения върху естествените процеси 
в кожата служат като основа за разработването на 
високоефективни продукти за грижа, както и като база за 
разработването на технологии. Цялостният LR ZeiTGARD 
Anti-аge Мениджмънт е базиран на философията LR ZeiT-
GARD. 
За да отговори на всички потребности на кожата, 
философията LR ZeiTGARD е разделена на три взаимно 
допълващи се стъпки.
Мотото е: Почистване на кожата в дълбочина и 

съобразена с възрастта и типа й 
грижа само за 5 минути.

СТЪПКА 1: LR ZeiTgARd 
CLeANSiNg SYSTeM
Основата на правилната и 
ефективната грижа за кожата 
е цялостното почистване. В 
първата стъпка се постига 
почистване на порите в 

дълбочина с помощта на уреда LR ZeiTGARD 1 и специално 
съчетани почистващи продукти под формата на гел или 
крем. Препоръчва се почистването на лицето с LR ZeiT-
GARD 1 да е с продължителност от 1 минута.

СТЪПКА 2: LR ZeiTgARd  
ANTi-Age SYSTeM
LR ZeiTGARD Anti-Age system 
като втора стъпка включва 
специално разработени 
anti-age продукти, които в 
комбинация с иновативния 
уред LR ZeiTGARD 2 смекчават 
бръчките и карат кожата да 
изглежда по-млада.

Anti-age продуктите като LR ZeiTGARD Anti-Age system 
Хидратиращия крем-гел или LR
ZeiTGARD Anti-Age system Реструктуриращият крем-
гел са специално съобразени с различни изисквания на 
кожата и могат целенасочено и дълготрайно да намалят 
признаците на стареене.
Иновативният уред LR ZeiTGARD 2 благодарение 
на принципа на загряване и охлаждане позволява 
транспортирането на anti-age съставките в дълбоките 
слоеве на кожата, а допълнителната функция за 
вибрация оптимизира процеса. Освен това се стимулира 
микроциркулацията в капилярите, за да могат те да са 
по-добре подготвени срещу вредни влияния. За тази 
широкообхватна грижа са достатъчни 4 минути.

СТЪПКА 3: CARe SYSTeM
В допълнение на първите две 
стъпки LR ZeiTGARD care sys-
tem със своята индивидуална 
надграждаща грижа 
подкрепя дългосрочността 
на резултатите и завършва 
цялостната терапия.

С помощта на специално разработените продукти за 
ежедневна и за специална грижа кожата е защитена и 
трайно по-сияйна.
В зависимост от потребностите и от желаните резултати 
можете да избирате сред разнообразие от ефективни 
продукти за грижа, подходящи за ежедневна употреба.
. 



НЕПРЕХОДНА КРАСОТА – СИСТЕМА ЗА ВСЕКИ
LR ZeiTGARD Anti-аge Мениджмънт със своите три 
стъпки представлява една затворена система за 
грижа за кожата. По принцип всяка стъпка може да се 
изпълни независимо от предходната или следващата. 
Но за да се постигне оптимален резултат, трите стъпки 
могат да се разглеждат като части на един цялостен 
мениджмънт срещу стареенето. Почистването с 
уреда LR ZeiTGARD 1 и anti-age процедурата с уреда 
LR ZeiTGARD 2 представляват подготовка на кожата 
на най-високотехнологично ниво преди нанасяне на 
съобразената с индивидуалните потребности ежедневна 
грижа с продуктите LR ZeiTGARD Daily care и special care.

СЕРТИФИЦИРАНЕ
Когато става дума за кожата, LR не поема никакви 
рискове. Преди да бъдат предложени за продажба 
всички продукти и уреди се тестват в продължение на 
месеци в различни изследвания и тестове за тяхната 
ефективност и безопасност. За тази цел служители на 
LR в областта на научноизследователската дейност 
непрекъснато си сътрудничат с вътрешни и външни 
експерти. Освен това от много години LR работи с 
научни институти като например dermatest®.
Цялата тази научна компетентност позволява на LR 
да разработва ефективни, безопасни и иновативни 
продукти за своите клиенти.

ПРОДУКТИ
Cleansing System
• LR ZEITGARD 1 (четка за нормална или чувствителна 

кожа)
• Cleansing System Почистващ гел All Skin Types
• Cleansing System Почистващ крем Sensitive Skin

Anti-Age System 
• LR ZEITGARD 2
• Anti-Age System Околоочен серум
• Anti-Age System Хидратиращ гел-крем
• Anti-Age System Реструктуриращ гел-крем

Care System 
DAiLY cARe
• LR ZEITGARD Racine Дневен крем
• LR ZEITGARD Racine Нощен крем
• LR ZEITGARD Racine Околоочен крем
• LR ZEITGARD Racine Колагенен серум
• LR ZEITGARD Nanogold Дневен крем
• LR ZEITGARD Nanogold Нощен крем
• LR ZEITGARD Nanogold Тоник за лице
• LR ZEITGARD Beauty Diamonds Дневен крем
• LR ZEITGARD Beauty Diamonds Тоник за лице
• LR ZEITGARD Beauty Diamonds Нощен крем
• LR ZEITGARD Beauty Diamonds Околоочен крем
• LR ZEITGARD Beauty Diamonds Интензивен
• LR ZEITGARD Beauty Diamonds Озаряващо масло за лице
• LR ZEITGARD Platinum Крем против стареене
• LR ZEITGARD Platinum Експресно охлаждащ околоочен 

крем

sPeciAL cARe
• LR ZEITGARD Serox Професионални тампони за очи
• LR ZEITGARD Serox Грижа срещу бръчки
• LR ZEITGARD Serox Instant Skin Perfector – Крем за 

перфектна кожа
• LR ZEITGARD Serox Крем за интензивен резултат
• LR ZEITGARD Serox Серум за незабавен резултат
• LR ZEITGARD Powerlift Крем за лице
• LR ZEITGARD Anti-Age System Нощна маска
 

LR ZeiTgARd 
По-млад вид на кожата с три перфектно съчетани стъпки



Тази серия за грижа включва:
LR ZEITGARD Cleansing System Почистващ гел All Skin Types • LR ZEITGARD Глава за четката Classic
LR ZEITGARD Cleansing System Почистващ крем Sensitive Skin • LR ZEITGARD Глава за четката Soft

ИНФОРМАЦИЯ 
Почистване на лицето от ново измерение
Сияйно чиста кожа само за минута с почистващата 
четка LR ZeiTGARD! Иновативната електрическа четка 
за почистване на лицето оптимизира класическото 
почистване. Тя премахва грима и други замърсявания 
до 10 пъти по-ефективно в сравнение с ръчното 
почистване, без да натоварва кожата.

Уникална концепция за хигиена
Специално разработените за LR заоблени влакна на 
четката остават хигиенично чисти в продължение 
на до 3 месеца благодарение на антибактериалната 
съставка Microsilver BG™. Причината е, че Microsilver 
BG™ действа като защитен щит – намалява бактериите и 
предотвратява повторната им поява. 

ПОЧИСТВАНЕ НА ЛИЦЕТО НА НОВО НИВО
Иновативната почистваща четка LR ZeiTGARD е истинска 
революция в класическото почистване на лицето. Тя е 
по-ефективна от ръчното почистване и е много нежна 
към кожата. При използването на четката с почистващия 
продукт със специално разработена текстура се създава 
нещо като здрава „мрежа“, която улавя замърсяванията 
от кожата, свързва се с тях и ги премахва напълно. 
Така кожата ви е оптимално подготвена за следващата 
стъпка от грижата. Кожата изглежда по-гладка, сияйна и 
красива – идеал и за жените, и за мъжете!

ИНОВАТИВЕН ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ
Система, разработена до най-малкия детайл: самите 
осцилиращи влакна на четката премахват силните 
замърсявания по кожата, а специално пригодената 
текстура на почистващите продукти ги улавя в нещо 
като „мрежа“. Резултатът е видимо и трайно по-добър 
вид на кожата. 

Осцилиращата четка прави разликата
Уникалните влакна на почистващата четка LR ZeiT-
GARD осцилират с до 7000 пъти в минута. Заоблените 
влакна се плъзгат по кожата и отстраняват грима и 
замърсяванията щадящо и едновременно ефективно. За 
сияйно чиста кожа. Убедете се сами!

ПРЕДИМСТВА
• Нежно почистване в дълбочина за всяка потребност на 

кожата
• До 10 пъти по-ефективно почистване, което не 

натоварва кожата
• Уникална хигиеничност с технологията MICROSILVER
• За сияйно чиста кожа

РЕЗУЛТАТИ
• Подобрен вид на кожата благодарение на 

интензивното, дълбоко почистване в дълбочината на 
порите

• Идеална подготовка за следващата стъпка от грижата 
за кожата

• По-гладка кожа благодарение на масажната функция
• Тенът изглежда по-сияен и жизнен

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

НАИМЕНОВАНИЕ 
LR ZeiTGARD 1



С И С Т Е М А  З А  П О Ч И С Т В А Н Е

Top-
seller

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

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 



СТАРЕЕНЕ НА КОЖАТА
Признаци и потребности

ИНФОРМАЦИЯ 
С напредването на възрастта кожата ни е подложена 
на обусловени от стареенето промени. Кожните 
слоеве изтъняват, мастните слоеве отслабват, както и 
колагеновите и еластичните влакна. Кръвоснабдяването 
и наред с това снабдяването с кислород и хранителни 
вещества се забавя. Тези промени в отделните слоеве на 
кожата водят до отпускането й и до появата на бръчки.

ПРИЧИНИ ЗА СТАРЕЕНЕТО НА КОЖАТА
Бръчки в следствие на стареене
Те се образуват поради естествените процеси на 
стареене, тъй като клетките вече не се делят толкова 
бързо и съответно не се образуват нови толкова бързо. 
Така междуклетъчните пространства се разширяват. 
Освен това колагеновите структури се нарушават. 
Оптически възприемаме това като бръчки.

Бръчки в следствие на липса на хидратация
Те възникват и поради бедна на хидратация грижа за 
кожата. На кожата й липсва влага и когато не се приемат 
достатъчно течности. Климатиците и сухият въздух 
в отопляваните помещения също изсушават кожата. 
Появяват се фини линии и бръчици.

Мимически бръчки
Те се предизвикват например от мръщене, усмихване, 
плачене, сбръчкване на челото, повдигане на веждите 
и т.н. Тъй като отново и отново се напрягат едни и 
същи мускулни влакна, съединителната тъкан губи 
еластичността си с времето. Така се образуват линии и 
бръчици.

Бръчки в следствие на прекомерно слънчево лъчение
Те се образуват поради прекомерно uvA лъчение върху 
незащитена кожа. Епидермисът се изтощава, отнема се 
влагата на кожата, съединителната тъкан и колагеновите 
структури се увреждат трайно.

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Стареенето на кожата е проблем, който засяга и жените, 
и мъжете в еднаква степен след около 25-годишна 
възраст. Anti-aging продуктите се предлагат най-често за 
възраст 30+. Но си струва да започнем да се занимаваме 
с тази тема и с подходящите продукти от по-рано. Още 
от 25-годишна възраст можем да започнем превантивно 
да противодействаме на естествените процеси на 
стареене на кожата.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА СТАРЕЕНЕТО НА КОЖАТА
Под понятието „anti-aging“ („срещу стареенето“) днес 
може да срещнете огромен брой методи, процедури, 
продукти и съвети.
Важно е да познаваме устройството на кожата и на база 
на това да открием подходящи, щадящи, но и ефективни 
методи да противодействаме на признаците на стареене 
на кожата.

LR ZeiTgARd ANTi-Age МЕНИДЖМЪНТ – 
СИГУРНА И ЕФЕКТИВНА АЛТЕРНАТИВА
LR ZeiTGARD 1 е иновация на пазара за дълбоко 
почистване на кожата. 
Стъпка 2 от програмата е още една иновация от LR за 
запазването на красотата на кожата:
LR ZeiTGARD 2 – комбинация от козметичен уред и 
технология, базирана на физиологичните свойства на 
кожата – се грижи за ефективна и осезаема промяна 
на вида на кожата чрез ежедневна процедура за грижа 
само за няколко минути.
В допълнение цялостен асортимент от продукти за 
ежедневна грижа, съобразен с различни потребности, 
осигурява перфектен завършек на ефективната система 
за грижа за кожата, особено необходима с напредване 
на възрастта.



Тази серия за грижа включва: 
LR ZEITGARD Anti-Age System Околоочен серум • LR ZEITGARD Anti-Age System Хидратиращ гел-крем • 
LR ZeiTGARD Anti-Age system Реструктуриращ гел-крем

ИНФОРМАЦИЯ 
Иновация срещу признаците на стареене на кожата
С LR ZeiTGARD 2 в рамките на своя Anti-Age мениджмънт 
LR постави крайъгълен камък в козметичната грижа 
за кожата. Чрез съчетаването на козметичен уред и 
продукти обещанието „LR ZeiTGARD – for timeless Beauty“ 
придобива ново измерение. Тази комбинация е насочена 
към естествените метаболитни процеси на кожата, които 
с помощта на уреда срещу стареене могат да бъдат 
стимулирани. 

На базата на физиологични процеси
Поради различни индивидуално обусловени фактори 
(недостатъчен сън, никотин, стрес, лошо хранене, 
слънчево лъчение и мн. др.), както и поради естествените 
процеси на стареене се появяват бръчки и гладката 
и стегната кожа неминуемо остава в миналото. При 
ръчното нанасяне на различни anti-age продукти 
се достига само до най-външния слой на кожата 
(епидермиса), но благодарение на иновативната 
комбинация от уреда LR ZeiTGARD 2 и допълващи 
козметични продукти могат да се достигнат по-дълбоките 
слоеве на кожата. За да изглежда кожата по-млада, 
е необходимо да бъдат третирани и подхранени и 
по-дълбоките слоеве – особено дермата, където са 
разположени колагеновите и еластиновите влакна. 
Колагенът и еластинът са естествени за кожата вещества, 
които й придават еластичност и стегнатост. 

ТЕХНОЛОГИЯ
LR ZeiTGARD 2 е иновативен уред за оптимална грижа 
за кожата. Той позволява по-интензивно и дълбоко 
третиране.
Основаната част на уреда LR ZeiTGARD 2 е пластина от 
благородна стомана, която благодарение на иновативна 
технология може да се използва за грижа за стареещата 
кожа.
Иновацията тук е комбинацията от термотехнология 
и вибрация. С едно натискане на копчето пластината 
от благородна стомана се нагрява до 42 градуса или 
се охлажда до 5 градуса. Добавянето по желание на 
функцията за вибрация служи за активизиране на 
кожата.

ИНОВАТИВЕН ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ
LR ZeiTGARD 2 използва комбинация от термо/
криотехнология (технология на загряване и охлаждане) 
и вибрация. Това са два познати от дерматологията 
подхода, които се базират на естествени за кожата 
процеси и реакции на приспособяване.

Чрез смяната на стъпките на загряване и охлаждане 
на уреда се стимулира кръвоснабдяването 
(микроциркулацията). По този начин anti-age съставките 
могат да преминат през кожната бариера в по-
дълбоките слоеве на кожата. Там те могат да разгърнат 
напълно регенериращото, възстановяващото и 
подхранващото си действие.

Чрез допълнителната вибрация се подпомага 
транспортирането на съставките в кожата. 
Последователното загряване и охлаждане стимулира 
снабдяването на кожата с естествени за тялото 
регенериращи вещества посредством капилярите. 
Същевременно вредните вещества се изхвърлят от 
кожата.

ПРЕДИМСТВА
• Безопасно и трайно аnti-аging решение за употреба у 

дома
• Бързо и лесно приложение
• LR ZEITGARD 2 и технологията му са базирани на 

физиологичните особености на кожата

ДОКАЗАНА ЕФЕКТИВНОСТ
Изследвания, възложени от LR показват, че 95% от 
тествалите виждат оптимизирано усвояване на активни 
съставки при използването на LR ZeiTGARD 2*

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

НАИМЕНОВАНИЕ 
LR ZeiTGARD 2



A N T i - AG e  Г Р И Ж А

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



A N T i - AG e  Г Р И Ж А

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

MADE IN GERMANY



A N T i - AG e  Г Р И Ж А

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



Тази серия за грижа включва:  
LR ZeITGARD Racine Дневен крем, Нощен крем, Колагенен серум, Околоочен крем 
LR ZeITGARD Nanogold Дневен крем, Нощен крем, Тоник за лице  
LR ZeITGARD Beauty Diamonds Дневен крем, Нощен крем, Тоник за лице, Околоочен крем, Интензивен 
крем, Озаряващо масло за лице 
LR ZeITGARD Platinum Крем против стареене, Експресно охлаждащ околоочен крем 
LR ZeITGARD Powerlift Крем за лице 
LR ZeITGARD Serox Професионални тампони за очи, Грижа срещу бръчки, instant skin Perfector – Крем 
за перфектна кожа, Серум за незабавен резултат, Крем за интензивен резултат 
LR ZeITGARD Anti-Age system Нощна маска

ИНФОРМАЦИЯ 
С продуктите от системата за грижа LR ZeiTGARD допълвате 
цялостния LR ZeiTGARD Anti-Age Мениджмънт за кожата. 
След като кожата ви е оптимално подготвена чрез 
почистването с LR ZeiTGARD 1 и процедурата срещу стареене 
на LR ZeiTGARD 2 с обща продължителност от само 5 минути, 
като трета, последна стъпка от пълния LR ZeiTGARD Anti-Age 
Мениджмънт в зависимост от потребностите на вашата кожа 
може да изберете от широка гама продукти за ежедневна и 
специална грижа. Независимо дали търсите профилактична 
грижа за 25+, грижа срещу първите признаци на стареене 
на кожата за 30+ или специална грижа за 35+ и т.н. – LR 
ZeiTGARD care system предлага подходящ продукт за всяка 
потребност от грижа за кожата.

LR ZeiTgARd CARe SYSTeM – ЕКСКЛУЗИВНА ГРИЖА ЗА 
ВАШАТА КОЖА
В рамките на LR ZeiTGARD care system LR предлага 
разнообразие от продукти, подходящи за ежедневна и за 
специална грижа.
DAiLY cARe
Тук се включват продуктите от сериите Racine, Nanogold, 
Beauty Diamonds и Platinum. Продуктите Racine са ефективна 
първоначална базова грижа и снабдяват уморената 
и изтощена кожа с много хидратация и нова енергия. 
Продуктите Nanogold се препоръчват за профилактична 
грижа срещу преждевременното, предизвикано от 
слънчевата светлина стареене на кожата. Комбинацията 
от нанозлато и копринени протеини предлага на кожата 
полезна защита срещу вредните uvA лъчи, на които 
ежедневно сме изложени. С помощта на продуктите Beauty 
Diamonds получавате грижа за контурите на лицето при 
зряла кожа. При редовно приложение на продуктите и 

останалите стъпки от системата – почистване на лицето и 
anti-age процедура с уредите LR ZeiTGARD – кожата става 
по-стегната и видимостта на бръчките намалява. Тъй като 
стареенето на кожата е тема, която вълнува и мъжете, LR 
предлага, освен LR ZeiTGARD cleansing system и LR ZeiTGARD 
Anti-Age system, които са еднакво подходящи за жени и за 
мъже,  и специална серия продукти за грижа за мъжа – Plati-
num. Високоефективни съставки като базирани на платината 
пептиди снабдяват кожата на мъжете с хидратация и 
енергия. 
sPeciAL cARe
Богатият крем Powerlift снабдява кожата както на жените, 
така и на мъжете с нова енергия, овлажнява я и я укрепва 
трайно.
Специалните продукти от серията LR ZeiTGARD serox 
противодействат целенасочено срещу нежеланите следи на 
времето. Затова се грижат високоефективни съставки като 
например Argireline, Ameliox и Hyaluronic spheres.

ВАШАТА КОЖА – НАША ГРИЖА
Всички продукти от LR ZeiTGARD cARe system са с 
ОПТИМИЗИРАНО ДЕЙСТВИЕ от януари 2016 г.
Познатите и успешни елементи като текстурата, 
усещането и аромата са запазени. С помощта на добавени 
есенциални аминокиселини се постигат дългосрочни 
резултати. По-висококонцентрираните активни съставки 
подпомагат хидратацията на кожата, укрепват клетъчните 
стени, стимулират метаболизма в клетките и повишават 
еластичността на структурата на кожата.
Така  продуктите от LR ZeiTGARD cARe system са ефективно 
допълнение към двете първи стъпки на LR ZeiTGARD Anti-
Age Мениджмънт. 

НАИМЕНОВАНИЕ 
LR ZeiTGARD care system



DAILy CARe

Racine

НАИМЕНОВАНИЕ 
LR ZeiTGARD Racine

ИНФОРМАЦИЯ 
Серията LR ZeiTGARD Racine представлява активираща 
базова грижа като първоначална стъпка в anti-age 
грижата. Продуктите съдържат много важни активни 
съставки за ежедневно приложение.

ЦЕЛЕВА ГРУПА
За жени…
… след около 30-годишна възраст
… с нормална кожа
… които търсят добра базова грижа като начало на anti-

age грижата
… искат да редуцират първите мимически бръчки
… които искат за противодействат на образуването на 

бръчки

ДЕЙСТВИЕ
Ефективната базова грижа снабдява уморената, загубила 
жизнеността си кожа с хидратация и нова енергия. За 
свеж и жизнен тен. Още преди появата на първите бръчки 
можете да противодействате на процесите на стареене 
чрез съдържащия се в продуктите комплекс от коензим 
Q10 и водорасли. Серията подпомага цялостния енергиен 
баланс в клетките, активизира кожата и придава повече 
свежест и жизненост.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Q10
Q10 е доказано ефективно средство в грижата за кожата 
срещу първите признаци на стареене.  Q10 (коензим 
Q10 или убихинон) има съществено участие в процеса 
на образуване на енергия при метаболизма във всяка 
клетка и така действа активно срещу образуването на 
бръчки.
Резултатът: нова енергия и повече свежест за кожата.

ВОДОРАСЛИ
Водораслите са истинско съкровище от морето. Те са 
пълни с витамини, протеини, минерали и антиоксиданти. 
Стимулират кръобращението и интензивно хидратират 
кожата. Водораслите задържат влагата за дълго – до 24 
часа.

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ
Продуктите от серията LR ZeiTGARD Racine взаимно се 
допълват идеално. Колагенният серум Racine например 
с чистия колаген, който съдържа, помага за стягането 
на кожата и може да се нанася по дневния крем Racine. 
Пълният комплект Racine предлага перфектно съчетана 
програма за грижа.

Тази серия за грижа включва:
Дневен крем · Нощен крем · Околоочен крем · Колагенен серум



С И С Т Е М А  З А  Г Р И Ж А

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

MADE IN GERMANYMADE IN GERMANY



С И С Т Е М А  З А  Г Р И Ж А

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

MADE IN GERMANY



С И С Т Е М А  З А  Г Р И Ж А

НАИМЕНОВАНИЕ 
LR ZeiTGARD Racine
Околоочен крем
СЪДЪРЖАНИЕ 
15 мл

Аргументи за продажба
• 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

MADE IN GERMANY
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НАИМЕНОВАНИЕ 
LR ZeiTGARD Nanogold

ИНФОРМАЦИЯ 
Защита срещу обусловеното от действието на 
слънчевите лъчи стареене на кожата. Действието на 
ценните съставки злато и коприна е оптимизирано с 
нанотехнология. Биоконюгатът от злато и коприна може 
ефективно да поглъща вредното uv лъчение от дневната 
светлина. По този начин може значително да се намали 
предизвиканото от слънчевата светлина стареене на 
кожата, известно още като фотостареене.

ЦЕЛЕВА ГРУПА
За жени…
… след 30-годишна възраст
… които искат да предотвратят първите бръчки
… които искат да защитят кожата на лицето си от 

предизвиканото от слънчевите лъчи стареене
… за които висококачествената грижа за кожата е важна

ВРЕДНИ ЗА КОЖАТА ВЛИЯНИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
1. uvA лъчите могат да проникнат безпрепятствено в 

епидермиса и дермата.
2. Веществата, които изграждат структурата на кожата, се 

увреждат. В резултат възникват свободни радикали.
3. Свободните радикали могат да увредят структурата на 

колагена. Така се появяват нарушения на структурата 
на дермата и се образуват първите предизвикани от 
слънчевата светлина бръчици. Процесът е известен 
като фотостареене.

ДЕЙСТВИЕ
Златото поглъща uvA лъчите. Копринените протеини 
също имат поглъщаща функция и освен това служат 
като резерв за аминокиселини за възстановяване на 
структурите на кожата.
Комплексът от нанозлато и копринени протеини 
„обгръща“ чувствителните структури на кожата и 
същевременно улавя uvA лъчите, а така ефективно се 
възпрепятства образуването на свободни радикали.

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ
Продуктите от серията за грижа Nanogold взаимно се 
допълват. Перфектно съчетаните помежду си продукти 
постигат ефективно синергично действие.

ИЗСЛЕДВАНИЯ
Потвърдена в тестове1 ефективност:
• 97% потвърждават, че с дневния крем усещат кожата си 

интензивно подхранена и овлажнена 
• 89% потвърждават, че кожата изглежда по-еластична с 

нощния крем 
• 76% потвърждават, че комбинацията от дневния и 

нощния крем кара кожата да изглежда видимо по-
млада 

1  Дневният и Нощният крем Nanogold са тествани от 30 жени 
на възраст от 29 до 43 г. в изследване на Dermatest GmbH за 
период от 4 седмици през юни 2008 г.

Тази серия за грижа включва: 
Дневен крем • Нощен крем • Тоник за лице



nano 
gold
DAILy CARe

UVA ЛЪЧЕНИЕ

Рогов слой
Бръчка, образувана под 

въздействие на светлината

Свободни радикали

Увредени 
колагенови влакна

Епидермис

Дерма

Топлинно излъчване
1. Бариера

uvinul A+
(в Дневния крем)

2. Бариера
Кристална структура на 

нанозлатото и коприната

UVA ЛЪЧЕНИЕ

Слънчевата светлина атакува 
съединителната тъкан – кожата старее 

Независимо къде се намираме – в 
офиса, на пазар, в колата – uvA лъчите 
проникват в кожата и се образуват 
свободни радикали.

Резултатът: 
увредени колагенови влакна, кожата 
няма здрава опора, появяват се бръчки.

Нанозлато и коприна защитават 
съединителната тъкан – кожата се 
регенерира
 
Резултатът: 
1. Първата бариера за uvA лъчите се 

постига чрез uvinul A+, при което uvA 
лъчението се превръща в безвредно 
топлинно излъчване.

2. Златото поглъща проникващите в 
кожата uvA лъчи и така не се увреждат 
чувствителните й структури.

ЕФЕКТИВНО ПОГЛЪЩАНЕ НА UVA ЛЪЧИТЕ

НАИМЕНОВАНИЕ 
LR ZeiTGARD Nanogold



С И С Т Е М А  З А  Г Р И Ж А

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Този продукт за грижа за лицето е висококачествен 
крем, който подхранва и регенерира кожата през 
нощта. С него може да се предотврати предизвиканото 
от слънчевата светлина преждевременно стареене на 
кожата след 30-годишна възраст.
Нощният крем е идеално допълнение към Дневния 
крем за постигане на цялостен резултат.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанасяйте обилно количество от Нощния крем Nano-
gold всяка вечер след почистване на лицето с Тоника 
за лице Nanogold и леко масажирайте върху кожата.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Нощният крем Nanogold съдържа нанозлато 
и копринени протеини, както и TiMP-Peptide и 
специалната активна съставка sYN®-coLL**.
sYN®-coLL** е базирана на малък пептид, който 
стимулира синтеза на колаген.
 
НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
Оптимален ефект се постига при комбиниране с 
Дневния крем от серията Nanogold.

** Произведено от PeNTAPHARM Ltd

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Този продукт за грижа за лицето с луксозна, 
нежна текстура може да подпомогне кожата за 
предотвратяване на предизвиканото от слънчевата 
светлина преждевременно стареене. Той подхранва и 
глези кожата през целия ден. Комбинацията от активни 
съставки запазва кожата еластична. Идеален е и като 
основа за грим.
С нанозлато, копринени протеини, специален 
комплекс Aglycal®, TiMP-Peptiden® и активната съставка 
uvinul Aplus®*, която защитава от uvA лъчите. (sPF 15)

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Всяка сутрин след почистване на лицето нанасяйте 
Тоника за лице Nanogold. След това нанесете Дневния 
крем Nanogold, който се разнася много лесно. След 
това може да нанесете грим.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Aglycal възпрепятства неконтролируемото срастване и 
слепване на увредените колагенови структури.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
Оптимален ефект се постига при комбиниране с 
Нощния крем от серията Nanogold.

* Запазена марка на BAsF AG

Съставки: Aqua (Water), caprylic/capric Triglyceride, Butylene Glycol, Dicaprylyl 
carbonate, olus (vegetable) oil, cetearyl Alcohol, ethylhexyl Methoxycinnama-
te, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, sodium stearoyl Glutamate, 
Dimethicone, cyclopentasiloxane, Mannitol, Hydrogenated coco-Glycerides, 
Tocopheryl Acetate, carbomer, silica, cyclodextrin, Parfum (Fragrance), Glycogen, 
Titanium Dioxide, Xanthan Gum, Phenoxyethanol, Tocopherol, Dimethicone 
crosspolymer, Fibroin, ethylhexylglycerin, Triethoxycaprylylsilane, Arctostaphylos 
uva ursi Leaf extract, cyclotetrasiloxane, citric Acid, citrus Paradisi (Grapefruit) 
seed extract, Gold, Acetyl Hexapeptide-20, Hexylene Glycol, Fructose, Glucose, 
sucrose, urea, Dextrin, Alanine, Glutamic Acid, Aspartic Acid, Hexyl Nicotinate, 
Butylphenyl Methylpropional, Linalool, Hexyl cinnamal, Benzyl salicylate, Alpha-
isomethyl ionone, Limonene

Аргументи за продажба
• Може да предотврати предизвиканото от 

слънчевата светлина преждевременно 
стареене на кожата

• Защитава колагеновите влакна
• Защитава от UVA лъчите (SPF 15)

Съставки: Aqua (Water), Butylene Glycol, caprylic/capric Triglyceride, Methyl 
Glucose sesquistearate, olus (vegetable) oil, Dicaprylyl carbonate, cetearyl Al-
cohol, Butyrospermum Parkii (shea) Butter, squalane, Glyceryl stearate, Glycerin, 
cyclopentasiloxane, Dimethicone crosspolymer, Parfum (Fragrance), Xanthan 
Gum, Tocopheryl Acetate, Fibroin, Phenoxyethanol, Tocopherol, ethylhexylglyce-
rin, Palmitoyl Tripeptide-5, cyclotetrasiloxane, citrus Paradisi (Grapefruit) seed 
extract, citric Acid, Gold, Acetyl Hexapeptide-20, Hexylene Glycol, Fructose, 
Glucose, sucrose, urea, Dextrin, Alanine, Glutamic Acid, Aspartic Acid, Hexyl 
Nicotinate, Alpha-isomethyl ionone, Butylphenyl Methylpropional, Linalool, Hexyl 
cinnamal, Benzyl salicylate, Limonene

Аргументи за продажба
• Може да предотврати предизвиканото от 

слънчевата светлина преждевременно 
стареене на кожата

• Подхранва и регенерира кожата през нощта
• Защитава колагеновите влакна

НАИМЕНОВАНИЕ 
LR ZeiTGARD Nanogold 
Дневен крем
СЪДЪРЖАНИЕ  
50 мл

НАИМЕНОВАНИЕ 
LR ZeiTGARD Nanogold 
Нощен крем
СЪДЪРЖАНИЕ  
50 мл

MADE IN GERMANYMADE IN GERMANY



С И С Т Е М А  З А  Г Р И Ж А

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Този продукт за грижа за лицето успокоява и освежава 
кожата на лицето след почистване с изключително 
меката си и богата текстура благодарение на 
копринени протеини и пантенол.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Използвайте Тоника за лице Nanogold ежедневно 
сутрин и вечер след почистване на лицето. Сложете от 
него върху памучен тампон и нежно обтрийте лицето, 
шията и деколтето. Избягвайте зоната около очите. 
След това нанесете Дневен или Нощен крем Nanogold.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
Оптимален ефект се постига при комбиниране с 
Дневния и Нощния крем от серията Nanogold.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Пантенол (известен и като провитамин В5) подпомага 
изграждането на нови клетки.
Пантенолът не бива да липсва в грижата за кожата, 
защото помага за хидратацията, защитата и борбата 
срещу стареенето.

Съставки: Aqua (Water), Butylene Glycol, Alcohol denat., sorbitol, Panthenol, 
Hydrolyzed silk, PeG-40 Hydrogenated castor oil, Xanthan Gum, Parfum (Fra-
grance), Phenoxyethanol, ethylhexylglycerin, citric Acid, Gold, Hexylene Glycol, 
Fructose, Glucose, sucrose, urea, Dextrin, Alanine, Glutamic Acid, Aspartic Acid, 
Hexyl Nicotinate, Butylphenyl Methylpropional, Linalool, Hexyl cinnamal, Benzyl 
salicylate, Alpha-isomethyl ionone

Аргументи за продажба
• Срещу преждевременното стареене на кожата
• Много богата текстура
• Освежава кожата на лицето след почистване

НАИМЕНОВАНИЕ 
LR ZeiTGARD Nanogold  
Тоник за лице
СЪДЪРЖАНИЕ  
125 мл

MADE IN GERMANY



Beauty 
diamonds
DAILy CARe

ИНФОРМАЦИЯ 
Съчетахме изпитани съставки с иновации. Вложихме 
много усилия в разработването на висококачествена 
формула – резултатът е „Beauty Diamonds“. Диамантите 
са скъпоценни и ексклузивни. Те красят най-луксозните 
бижута на света. Тяхната изключителност сега е 
пренесена и в грижата за кожата.

ДЕЙСТВИЕ
Зрялата, взискателна кожа има специални потребности 
и заслужава грижа с избрани съставки. Серията Beauty 
Diamonds помага за стягане на кожата и при редовна 
употреба намалява видимостта на бръчките. Beauty Dia-
monds снабдява оптимално с подхранващи съставки 
зрялата, взискателна кожа. Формулите на отделните 
продукти Beauty Diamonds са обогатени със специални 
комплекси от активни съставки.
Активният комплекс „Diamond sirt“ подпомага 
естествените механизми за регенерация на кожата и 
подобрява вида й.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Базираната на диаманти комбинация от пептиди за 
зряла кожа предлага ефективен механизъм за защита на 
клетките (възстановяване на ДНК).

Серията за грижа съдържа активния комплекс Detoxi-
quin. Той се състои от екстракт от вид гъба и синтетични 
пептиди. Те подпомагат естествените процеси на 
регенерация на кожата и така изглаждат бръчките. 
Зрялата кожа е защитена срещу факторите на стреса на 
клетъчно ниво. Anti-age съставката Hexapeptid съдържа 
високоактивен пептид от екстракт от вид гъба, която се 
среща в Китай и която е богата на растителна кръстосано 

свързана хиалуронова киселина. Този пептид помага за 
забавяне на стареенето, подпомага регенерацията на 
клетките и защитава от външните влияния на околната 
среда и факторите на стреса.

ЦЕЛЕВА ГРУПА
За жени…
… след 40-годишна възраст
… със суха и взискателна кожа
… за които луксозната грижа е важна
… които искат да имат страхотно излъчване
… които искат да намалят бръчките
… които искат по-еластична кожа

ИЗСЛЕДВАНИЯ
Продуктите Beauty Diamonds са независимо тествани 
от Dermatest GmbH за период от 4 седмици. Продуктите 
са с добра поносимост и допринасят да значително 
намаляване на дълбочината на бръчките. 

Тази серия за грижа включва:
Дневен крем · Тоник за лице · Нощен крем · Интензивен крем · Озаряващо масло за лице ·  
Околоочен крем 

НАИМЕНОВАНИЕ 
LR ZeiTGARD Beauty Diamonds



С И С Т Е М А  З А  Г Р И Ж А

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

MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY



С И С Т Е М А  З А  Г Р И Ж А

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ценните натурални масла в съчетание с ефективни, 
модерни биологични и естествени за кожата съставки 
срещу бръчки глезят кожата през нощта. Кожата 
изглежда нежно повдигната, по-гладка, жизнена, 
просто по-млада.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанасяйте ежедневно вечер върху лицето, шията и 
деколтето след почистването и нанасянето на тоник, 
като нежно масажирате кожата.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Questmix H (серамиди и фосфолипиди) укрепва 
и регенерира естествената кожна бариера и така 
възпрепятства загубата на влага.

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

Съставки: Aqua (Water), Dicaprylyl carbonate, c12-15 Alkyl Benzoate, Propylene 
Glycol, squalane, cyclopentasiloxane, Glycerin, Hexyldecyl Laurate, Hexyldecanol, 
Hydroxyethyl Acrylate / sodium Acryloyldimethyl Taurate copolymer, Phenoxyetha-
nol, sodium Polyacrylate, Butylene Glycol, Panthenol, Dimethicone crosspolymer, 
Hexylene Glycol, Parfum (Fragrance), Tocopherol, Tocopheryl Acetate, Acrylates/
c10-30 Alkyl Acrylate crosspolymer, ethylhexylglycerin, Polysorbate 60, Fructose, 
Glucose, sodium Hydroxide, sodium Lactate, cyclotetrasiloxane, carbomer, coco-
Glucoside, Diamond Powder, Ferric Hexapeptide-35, sucrose, Dextrin, Aspartic Acid, 
Glutamic Acid, Hexyl Nicotinate, Alanine, Lecithin, Potassium sorbate, Tremella 
Fuciformis (Mushroom) extract, urea, Palmitoyl Tetrapeptide-7, sphingolipids, Pal-
mitoyl Tripeptide-1, sodium citrate, Ascorbyl Palmitate, Acetyl sh-Pentapeptider-35, 
Hydrogenated Palm Glycerides citrate, Butylphenyl Methylpropional, Linalool, 
Phospholipids, Hexyl cinnamal, citronellol, Limonene, Hydroxyisohexyl 3-cyclohexe-
ne carboxaldehyde, Benzyl salicylate, Alpha-isomethyl ionone, ci 19140 (Yellow 5), 
ci 14700 (Red 4), ci 17200 (Red 33), ci 15985 (Yellow 6)

Аргументи за продажба
• Регенерира кожата през нощта
• Изглажда кожата
• Помага за запазване на еластичността и 

жизнеността

НАИМЕНОВАНИЕ 
LR ZeiTGARD 
Beauty Diamonds 
Нощен крем
СЪДЪРЖАНИЕ 
50 мл

ХАРАКТЕРИСТИКИ
При редовна употреба Околоочният крем изглажда 
чувствителната зона около очите и предотвратява 
появата на нови бръчки. Специално подбраните 
растителни, морски и естествени за кожата съставки 
помагат и за разсейване на подпухналостта и 
торбичките под очите.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанасяйте 1-2 пъти дневно след използването на 
почистващи продукти нежно в зоната около очите.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
eyeliss (комбинация от 3 активни съставки) подобрява 
стегнатостта и еластичността на кожата. Чрез 
подобрената лимфна циркулация торбичките под 
очите видимо намаляват.

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

ИЗСЛЕДВАНЕ
Околочният крем Beauty Diamonds е тестван от 20 
жени над 50-годишна възраст в изследване на Derma-
test GmbH през април 2011 г. При потребителското 
проучване се отчитат следните резултати:
49,1% по-малко кръгове около очите
51,5% намаляване на сенките 
57,6% по-малко торбички 

Съставки: Aqua (Water), cyclopentasiloxane, c12-15 Alkyl Benzoate, Propylene 
Glycol, Glycerin, squalane, olus (vegetable) oil, cyclohexasiloxane, Hydroxyethyl 
Acrylate / sodium Acryloyldimethyl Taurate copolymer, Phenoxyethanol, Hexyldecyl 
Laurate, Hexyldecanol, Butylene Glycol, Panthenol, Hexylene Glycol, Hesperidin 
Methyl chalcone, sodium Polyacrylate, Tocopherol, Acrylates/c10-30 Alkyl Acrylate 
crosspolymer, Tocopheryl Acetate, Parfum (Fragrance), ethylhexylglycerin, Polysorbate 
60, Glucose, Fructose, steareth-20, sodium Hydroxide, sodium Lactate, chlorhexidine 
Digluconate, Butylphenyl Methylpropional, Linalool, Hexyl cinnamal, citronellol, 
Benzyl salicylate, Alpha-isomethyl ionone, Dipeptide-2, coco-Glucoside, carbomer, 
Palmitoyl Tetrapeptide-7, Tremella Fuciformis (Mushroom) extract, Potassium sorbate, 
Palmitoyl Tripeptide-1, Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, Limonene, 
Dextrin, urea, sucrose, Hexyl Nicotinate, Alanine, Glutamic Acid, Aspartic Acid, Acetyl 
sh-Pentapeptide-35, Diamond Powder, silica, Ferric Hexapeptide-35, ci 14700 (Red 4), 
ci 15985 (Yellow 6), ci 19140 (Yellow 5), ci 17200 (Red 33)

Аргументи за продажба
• Помага за смекчаване на торбичките и 

сенките под очите
• Изглажда кожата
• Намалява видимостта на бръчките                                                                   

НАИМЕНОВАНИЕ 
LR ZeiTGARD 
Beauty Diamonds 
Околоочен крем
СЪДЪРЖАНИЕ 
30 мл

MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY



С И С Т Е М А  З А  Г Р И Ж А

НАИМЕНОВАНИЕ 
LR ZeiTGARD 
Beauty Diamonds 
Интензивен крем
СЪДЪРЖАНИЕ 
30 мл

Съставки: Aqua (Water), Dicaprylyl carbonate, 
Glycerin, cetearyl Alcohol, Dicaprylyl ether, ethyl-
hexyl Palmitate, cetyl Alcohol, Glyceryl stearate, 
Hexyldecanol, Hexyldecyl Laurate, Dimethicone, Bu-
tyrospermum Parkii (shea) Butter, olus (vegetable) 
oil, Dimethicone/vinyl Dimethicone crosspoly-
mer, Panthenol, Jojoba esters, PeG-75 stearate, 
Macadamia integrifolia seed oil, Helianthus Annuus 
(sunflower) seed Wax, Hexylene Glycol, sodium 
Polyacrylate, Xanthan Gum, Pistacia vera seed oil, 
steareth-20, Phenoxyethanol, ceteth-20, citric 
Acid, Parfum (Fragrance), Tocopherol, Tocopheryl 
Acetate, ethylhexylglycerin, Glucose, Fructose, silica, 
Butylene Glycol, silica Dimethyl silylate, Butylphenyl 
Methylpropional, Polyglycerin-3, Acacia Decurrens 
Flower Wax, Phospholipids, isoceth-10, caprylyl 
Glycol, sodium Hyaluronate, Potassium sorbate, 
Acetyl sh-Pentapeptide-35, Diamond Powder, Ferric 
Hexapeptide-35, Tremella Fuciformis (Mushroom) 
extract, Dextrin, urea, Alanine, sphingolipids, 
Lecithin, sodium citrate, sucrose, Hexyl Nicotinate, 
Aspartic Acid, Glutamic Acid, Ascorbyl Palmitate, Hy-
drogenated Palm Glycerides citrate, Linalool, Hexyl 
cinnamal, citronellol, Limonene, Hydroxyisohexyl 
3-cyclohexene carboxaldehyde, Benzyl salicylate, 
Alpha-isomethyl ionone, ci 19140 (Yellow 5), ci 
14700 (Red 4), ci 17200 (Red 33), ci 15985 (Yellow 6)

Аргументи за продажба
• Лифтинг ефект
• Намалява видимостта на 

бръчките
• Подхранва интензивно и 

глези кожата

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Anti-aging продукт за лице, 
който интензивно подхранва и 
глези кожата. С лифтинг ефект – 
намалява видимостта на бръчките. 
Комбинацията от серамиди и Hy-
aluronic Filling spheres® се грижи за 
наистина галещо усещане за кожата.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Интензивният крем може да 
се нанася сутрин и вечер след 
почистване. Може да се ползва и 
между другото, когато кожата се 
нуждае от допълнителна грижа.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Dermaxyl има целенасочено аnti-
aging действие срещу видимите 
следи на времето:  изглажда 
бръчките и възстановява 
бариерната функция на кожата с 
комбинация от серамиди и сигнални 
вещества, които имат важна роля 
за възстановяването на кожата. 
Комуникацията между клетките 
се стимулира и обусловените от 
възрастта увреждания на кожата се 
намаляват.
Фините линии се смекчават и се 
противодейства на появата на 
дълбоки бръчки.

Lipodermol – липиден комплекс 
от есениални мастни киселини, 
фосфолипиди и витамин А –
подпомага изглаждането на кожата.

Витамин Е защитава клетъчните 
мембрани от причинения от 
свободните радикали оксидативен 
стрес.

Маслата от шипка и шамфъстък са 
ценни за сухата кожа.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
Оптимален ефект се постига при 
комбинирано приложение на Тоника 
за лице от серията Beauty Diamonds.
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ЦЕЛЕВА ГРУПА
Жени, които искат да се погрижат за 
сухата си кожа. Също така за зряла 
или за изтощена през зимата кожа. 
Подарете си мека и гладка кожа и 
младежко излъчване.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Поради влиянията на околната 
среда кожата ни силно се изтощава. 
През зимните месеци към това се 
прибавят студът и сухият въздух 
от отоплението. Често това прави 
кожата безжизнена, суха и бледа. 
Поради външните влияния кожата 
губи хидратация и това може да 
доведе до по-бързата поява на 
бръчки. Често обичайната дневна 
грижа не е достатъчна, за да 
запазим кожата гладка и мека и 
да предотвратим образуването 
на бръчки. Особено зрялата кожа 
се нуждае от подкрепа, за да 
издържа на ежедневните изпитания. 
Озаряващото масло за лице LR 
ZeiTGARD Beauty Diamonds е 
интензивна аnti-agе грижа за лицето 

и перфектен помощник на ваша 
страна.
Иновативната комбинация от 6 
ценни масла с натурален произход, 
както и избрани витамини 
регенерира преди всичко сухата, 
изтощена и безжизнена кожа и й 
придава младежка сияйност. Маслата 
с дълбоко действие подхранват 
кожата интензивно и чрез 
укрепването на липидната бариера 
предпазват от загубата на влага. Така 
кожата се усеща изпъната, гладка и 
нежна. Витамините А, Е и F снабдяват 
кожата с хранителни вещества. 
Те карат кожата да изглежда по-
млада и подпомагат регенерацията. 
Кожата е видимо по-гладка, стегната 
и млада. Използваните богати 
масла намаляват загрубяването на 
сухата кожа и придават озарен и 
равномерен тен, без лъщене.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Продуктът предлага три 
възможности за приложение:
• Като anti-age масло
Идеалната основа за сияен тен. След 
почистване на лицето нанасяйте 3-5 
капки от маслото сутрин или вечер. 
След това използвайте обичайния си 
продукт за грижа LR ZeiTGARD.
• За обогатяване на anti-age продукти
Богата добавка към грижата за 
невероятно мека и нежна кожа. 
Добавете няколко капки от маслото 
към дневния или нощния крем 
върху ръката си. Смесете маслото с 
продукта и нанесете на лицето за по-
богата грижа.

• Като anti-age маслена маска
Богата, интензивна регенерираща 
грижа за гладка и стегната кожа. 
Разнесете около 10 капки от
маслото върху лицето, шията и 
деколтето. Оставете да подейства 
10 минути, масажирайте останалата 
текстура в кожата или я отстранете.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
Чудесно допълнение също и в 
директна комбинация с маслото са 
Дневният и Нощният крем от серията 
Beauty Diamonds.

СТРУВА СИ ДА ЗНАЕТЕ
Заради чудесните си свойства 
маслата са много важна част от 
козметиката. Различни масла 
защитават кожата, подхранват, 
подпомагат бариерната функция, 
задържат влагата. При тяхното 
комбиниране се създават 
балансирани продукти за грижа. 
Озаряващото масло за лице LR 
ZeiTGARD Beauty Diamonds съдържа 
масла от бадем, арган, авокадо, 
гроздови семки, макадамия и 
жожоба.

Съставки: Prunus Amygdalus Dulcis (sweet  
Almond) oil, Argania spinosa Kernel oil, Persea 
Gratissima (Avocado) oil, vitis vinifera (Grape) seed 
oil, Macadamia integrifolia seed oil,  
simmondsia chinensis (Jojoba) seed oil, Helianthus 
Annuus (sunflower) seed oil, Retinyl Palmitate, 
Tocopherol, Tocopheryl Acetate, Parfum (Fragrance), 
Linoleic Acid, Linolenic Acid, Butylphenyl Methylpro-
pional, Linalool, Hexyl cinnamal, citronellol, Benzyl 
salicylate, Alpha-isomethyl ionone, Hydroxyisohexyl 
3-cyclohexene carboxaldehyde, Limonene, Benzyl 
Benzoate, ci 40800 (Beta-carotene)

НАИМЕНОВАНИЕ 
LR ZeiTGARD 
Beauty Diamonds
Озаряващо масло за 
лице
СЪДЪРЖАНИЕ
30 мл

Аргументи за продажба
• Интензивна защита от 

загубата на влага с помощта 
на ценни масла

• Подхранваща и регенерираща 
аnti-agе грижа с витамини А, Е 
и F

• Младежка сияйност 
благодарение на богатата 
комбинация от масла
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НАИМЕНОВАНИЕ 
LR ZeiTGARD Platinum

Тази серия за грижа включва: 
Крем против стареене • Експресно охлаждащ околоочен крем

ИНФОРМАЦИЯ 
Перфектно поддържаният външен вид вече отдавна 
не е запазена територия само за жените. Platinum 
предлага ефективни продукти и лесни стъпки за грижа 
за ежедневно приложение. 

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Ексклузивна грижа за мъжката кожа – подходяща за 
всеки тип кожа.

ДЕЙСТВИЕ
Platinum Matrix-em®:
• е синтетичен пептид
• подобрява еластичността
• стимулира синтеза на колаген тип I и тип II
• хидратира кожата
• намалява бръчките
• намаляване на бръчките и хидратация, доказани в 

изследвания

СЕРТИФИКАТИ
BsB сертификат: 3-то място в категорията „Иновативни 
козметични продукти“ на наградите за иновации BsB 
за козметични продукти и суровини 2010 за „Platinum 
by Marcus schenkenberg“ на LR Health & Beauty systems 
GmbH. Подписан от д-р Рийдел (BsB).

ПРЕДИМСТВА
• Ефективна грижа, ексклузивно за мъже
• Лесно и бързо приложение
• С Platinum matrix-em®
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НАИМЕНОВАНИЕ 
LR ZeiTGARD
Platinum Крем против 
стареене
СЪДЪРЖАНИЕ 
50 мл

Съставки: Aqua (Water), Glycerin, Decyl oleate, 
Dicaprylyl carbonate, cetyl Palmitate, Tocopheryl 
Acetate, sodium Polyacrylate, Alcohol, cetearyl 
isononanoate, Beheneth-10, cetearyl Alcohol, cete-
areth-20, Tocopherol, Lecithin, Parfum (Fragrance), 
Glyceryl stearate, Hydrogenated castor oil, optunia 
Ficus-indica stem extract, sodium Hyaluronate, 
Phenoxyethanol, Acetyl Tetrapeptide-17, colloidal 
Platinum, silica, ceteareth-12, ethylhexylglycerin, 
Hexylene Glycol, Fructose, Glucose, sucrose, urea, 
Dextrin, Alanine, Glutamic Acid, Aspartic Acid, Hexyl 
Nicotinate, Benzoic Acid, Limonene

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Този продукт за грижа за лицето 
представлява лек, неомазняващ и 
бързопопиващ крем, който може да 
предотврати признаците на стареете 
на лицето. Хидратира, освежава и 
подобрява еластичността на кожата. 
С капсулована глетчерна вода, 
екстракт от кактус, хиалуронова 
киселина и витамин Е.
     
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанасяйте сутрин и вечер върху 
почистено лице и с леки масажни 
движения разнесете продукта върху 
цялото лице и шията.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Срещу отпускането на 
кожата  
Platinum matrix-em® 
стимулира образуването 
на колагенови влакна в 
кожата и така подобрява 
еластичността.
Оптимална  
хидратация 
Глетчерна вода от 
швейцарските Алпи, 
хиалуронова киселина 
и витамин Е снабдяват 
кожата оптимално с 
хидратация.
Срещу дразненето, 
предизвикано от 
бръсненето 
Aqua cacteen® – 
екстракт от кактус 
– създава нежен 
филм върху кожата. 
Така стресираната от 
бръсненето кожа е 
успокоена.

 

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
Оптимален ефект се постига при 
комбинирано приложение на 
Експресно охлаждащия околоочен 
крем от серията Platinum.

Аргументи за продажба
• Предотвратява признаците 

на стареене на лицето
• Подобрява еластичността 

на кожата
• Хидратиращ и освежаващ
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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 
Platinum.

 
 
 

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



seRox
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НАИМЕНОВАНИЕ 
LR ZeiTGARD serox

ИНФОРМАЦИЯ
Ексклузивните и перфектно съчетани комбинации от 
активни съставки срещу мимически бръчки в зоната на 
очите, челото и носа осигуряват значително повече обем 
и еластичност. 

ЦЕЛЕВА ГРУПА
За жени…
… след 35-годишна възраст
… с мимически бръчки в зоната на устата, очите и 

челото
… които редовно използват услугите на козметични 

салони и искат да използват професионална грижа у 
дома

… които искат гладка кожа на лицето
… които искат да намалят бръчките в следствие на 

сухота
… които искат да имат свежо излъчване
… които искат да постигнат незабавно видим и осезаем 

anti-age ефект

ДЕЙСТВИЕ
Argireline® е малък протеин, който блокира 
освобождаването на сигнални вещества от нервните 
окончания (синапси) в нервните пътища. По този 
начин се постига временно отпускане на мускулите. 
Нервните и мускулните клетки така да се каже не могат 
да комуникират помежду си. Мускулите на лицето се 
отпускат. Намалява се появата на мимически бръчки.

iИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Ameliox® е липозомен комплекс, който се състои от 
карнозин и антиоксиданти. Ameliox® се натрупва между 
спираловидните колагенови влакна, за да ги поддържа 
изправени. Освен това комплексът възпрепятства 
увреждането на колагеновите влакна. Кожата остава 
еластична и жизнена. 

Антиоксидантите защитават от оксидативен стрес. Като 
цяло кожата се изглажда и мимическите бръчки се 
намаляват.

Hyaluronic Filling Spheres® са микросферички от 
изсушена чрез замразяване хиалуронова киселина. 
Тези сферички проникват в кожата. Когато се свържат с 
водата, те се издуват и подпълват бръчките отвътре.

Биополимер от бадемови протеини изглажда контурите 
на лицето.

ИЗСЛЕДВАНИЯ
Серумът и кремът serox са тествани от 30 жени на възраст 
от 45 до 54 г. в проучване на Dermatest GmbH за период 
от 4 седмици.
• 93% потвърждават, че със серума кожата изглежда 

свежа и млада
• 89% % потвърждават, че със серума кожата изглежда 

изгладена и стегната
• 86% потвърждават, че с крема кожата се усеща 

оптимално подхранена и по-стегната
• 86% потвърждават, че комбинацията от серума и крема 

прави кожата да изглежда изгладена и по-млада 
• 76% от участниците в проучването посочват, че 

бръчиците около очите изглеждат смекчени 
• 69% от участниците в проучването посочват, че 

бръчиците на челото изглеждат смекчени
• 69% от участниците в проучването посочват, че 

бръчиците около устата изглеждат смекчени

Тази серия за грижа включва:
LR ZEITGARD Serox Професионални тампони за очи • LR ZEITGARD Serox Грижа срещу бръчки •  
LR ZEITGARD Serox Instant Skin Perfector – Крем за перфектна кожа • LR ZEITGARD Serox Крем за 
интензивен резултат • LR ZEITGARD Serox Серум за незабавен резултат



С И С Т Е М А  З А  Г Р И Ж А

ХАРАКТЕРИСТИКИ
serox Грижата срещу бръчки намалява фините бръчици 
и мимическите бръчки. Изгражда стягащ филм, който 
кара кожата да изглежда по-стегната. Специално за 
бръчиците около устата, очите и челото.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Опаковката под форма на молив позволява 
целенасочено и дозирано нанасяне върху съответната 
зона от кожата. Нанасяйте една капка от интензивния 
концентрат за грижа срещу бръчките сутрин и вечер 
под продукта за ежедневна грижа целенасочено върху 
бръчките и леко потупвайте, докато попие. При нужда 
нанасяйте и през деня върху съответните места.

ИЗСЛЕДВАНИЯ
Още 30 минути след първото приложение на serox 
Грижата срещу бръчки дълбочината на бръчките е 
намалена средно с 27,34%.*

* Грижата срещу бръчки е тествана от 5 жени на възраст от 
40 до 50 г. в проучване на Dermatest GmbH за период от 4 
седмици през юни 2009 г.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
Оптимален ефект се постига при комбинирано 
приложение на Крема за интензивен резултат и Серума 
за незабавен резултат от серията serox.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Професионалните тампони с качество като в салон 
за красота са иновативен anti-aging продукт за лице. 
Колагенови молекули помагат на кожата да се свърже 
с влагата, естествени за кожата пептиди стимулират 
регенерацията. Така бръчиците в следствие на сухота 
са намалени и се противодейства на появата на 
мимическите бръчки.

С активен разтвор от Argireline®, Gatuline expression® и 
хиалуронова киселина.
Тампоните за очи са съставени от изсушен чрез 
замразяване колаген и трябва да се навлажнят с 
активизиращия разтвор.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Изстискайте течността в отделението на тампоните и 
отворете опаковката, когато тампоните са се напоили 
напълно. Поставете тампоните с гладката страна 
върху кожата и ги оставете да действат 15 минути. 
След приложението кожата изглежда подхранена и 
освежена. Използвайте всяка седмица.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
Оптимален ефект се постига при комбинирано 
приложение на Крема за интензивен резултат и  
Серума за незабавен резултат от серията serox.

Съставки: Aqua (Water), Glycerin, Dimethyl isosorbide, sodium Lactate, Acetyl 
Hexapeptide-8, Acmella oleracea extract, sodium Hyaluronate, Alcohol, caprylyl 
Glycol, Phenoxyethanol, ethylhexylglycerin 

Съставки: Колагенови тампони: collagen, Rayon, Paraffin, Hydrogenated Rosin, 
Hydrogenated Polyisobutene, PPG-15 stearyl ether, PeG-40 sorbitan Peroleate

Аргументи за продажба
• Професионални тампони с качество като в 
салон за красота
• Карат мимическите бръчки да изглеждат 
изгладени
• От изсушен чрез замразяване колаген

Съставки: Aqua (Water), Butylene Glycol, silica, Alcohol denat., Alcohol, Titanium 
Dioxide, Acrylates/c10-30 Alkyl Acrylate crosspolymer, sodium Polystyrene sulfo-
nate, Parfum (Fragrance), Triethoxycaprylylsilane, Acmella oleracea extract, Gly-
cerin, sodium Hydroxide, Parfum (Fragrance), caprylyl Glycol, Potassium sorbate, 
sodium Benzoate, sodium Hyaluronate, Acetyl Hexapeptide-8, Phenoxyethanol, 
Hexylene Glycol, ethylhexylglycerin, Fructose, Glucose, sucrose, urea, Dextrin, 
Alanine, Glutamic Acid, Aspartic Acid, Hexyl Nicotinate

Аргументи за продажба
• Срещу мимическите бръчки
• С високоефективни съставки
• Потвърдено действие (Dermatest GmbH)

НАИМЕНОВАНИЕ 
LR ZeiTGARD serox  
Професионални  
тампони за очи
СЪДЪРЖАНИЕ 
4 x 2 тампона

НАИМЕНОВАНИЕ 
LR ZeiTGARD serox 
Грижа срещу бръчки
СЪДЪРЖАНИЕ 
15 мл

MADE IN GERMANY
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ЦЕЛЕВА ГРУПА
За жени, за които стареенето е от 
второстепенно значение, но не 
и добрият външен вид. За тези, 
които в ежедневието искат грижа 
за лицето, която за секунди кара 
кожата да изглежда перфектно 
и скрива малките бръчици и 
неравномерности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Безупречна кожа с по-малко 
бръчки, стегната и красива – това 
са признаците на младежкото 
излъчване, което искаме да запазим 
или възстановим.
Кожата се променя с 
възрастта, появяват се повече 
неравномерности, порите се 
разширяват. Освен това кожата 
губи все повече еластичността и 
стегнатостта си. За противодействие 
на следите от стареенето на 
кожата перфектен помощник за 
ежедневната грижа за лицето е serox 
instant skin Perfector. Ефективната 
технология с двойно аnti-аging 
действие осигурява, от една страна, 
незабавно усъвършенстване – 
оптическо подмладяване на кожата 

за секунди.
Кадифеногладката, покриваща 
формула с фини цветни пигменти 
преобразява кожата. Намалява 
порите, неравномерностите и 
бръчките и матира лъщенето. А от 
друга страна, се грижи за трайно 
усъвършенстване – регенерация 
на структурата на кожата ден след 
ден. Това става благодарение на 
високоефективните съставки срещу 
стареене Gatuline® in-Tense и ultra Fil-
ling spheresTM. Те трайно подпомагат 
стегнатостта и еластичността на 
кожата и така тя изглежда по-гладка 
и стегната.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
LR ZeiTGARD serox instant skin Perfec-
tor може да се използва ежедневно 
и по всяко време. Започнете с 
обичайния си дневен крем и след 
това нанесете количество с размера 
на лешник от Крема за перфектна 
кожа върху цялото лице. След 
няколко секунди вече можете да се 
гримирате както обикновено.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ 
За да се подпомогне действието, 
препоръчваме следния ритуал: 
започнете със Серума за незабавен 
резултат serox, продължете с Крема 
за интензивен резултат serox и 
завършете със serox instant skin 
Perfector.

СТРУВА СИ ДА ЗНАЕТЕ 
При LR ZeiTGARD serox instant skin 
Perfector са използвани две anti-age 
съставки с дълбоко действие: 

gatuline® in-Tense
Представлява концентриран маслен 
екстракт от растението spilan-
thes Acmella. Gatuline® in-Tense 
действа посредством стимулиране 
на фибробластите (клетки в 
съединителната тъкан), при което 
структурата и плътността на дермата 
се реорганизира. Плътността и 
стегнатостта на кожата се повишават 
и тя изглежда гладка.

Ultra Filling SpheresTM  
Тази технология се базира на 
способността на дехидратирани, 
свързани помежду си сферички 
(състоящи се от биополимери), които 
проникват в горния слой на кожата и 
поемат водата, която се изпарява от 
по-долния слой на кожата (дермата). 
Обемът на сферичките нараства и 
така кожата се стяга и изглажда и е 
снабдена с хидратация.

НАИМЕНОВАНИЕ 
LR ZeiTGARD serox  
instant skin Perfector - 
Крем за перфектна кожа
СЪДЪРЖАНИЕ
30 мл

Аргументи за продажба
Ефективна технология с 
двойно аnti-аging действие:
• Незабавно усъвършенстване  

– оптическо подмладяване 
на кожата за секунди

• Трайно усъвършенстване –  
регенерация на структурата 
на кожата отвътре

Съставки: cyclopentasiloxane, Dimethicone 
crosspolymer, Dimethicone, isododecane, silica, 
Methyl Methacrylate crosspolymer, caprylic/capric 
Triglyceride, Dimethicone/vinyl Dimethicone cross-
polymer, ethylhexyl Palmitate, cyclotetrasiloxane, 
Titanium Dioxide, c30-45 Alkyl cetearyl Dimethi-
cone crosspolymer, sodium stearoyl Glutamate, 
Triethoxycaprylylsilane, sodium Hyaluronate, spilan-
thes Acmella Flower extract, isoceteth-10, Butylene 
Glycol, Trihydroxystearin, Tocopherol, Glucomannan, 
ci 77491 (iron oxides)

MADE IN GERMANY
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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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ЦЕЛЕВА ГРУПА
• Подходящ за жени и мъже след 

20-годишна възраст
• За суха и/или взискателна кожа

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Този продукт за anti-aging грижа за 
лицето подпомага обновяването 
на клетките на кожата и осигурява 
интензивен прилив на хидратация 
за повече жизненост. Ободрява 
и укрепва кожата с двоен ефект: 
освежаване и изглаждане с 
хиалуронова киселина и пептиди 
от овес. Леката кремообразна 
емулсия попива бързо и овлажнява 
кожата интензивно с хиалуронова 
киселина, екстракт от водорасли и 
комбинация от 7 билкови екстракта. 
Подходящ е за всеки тип кожа, която 
се нуждае от повече жизненост, 
енергия и еластичност. Идеален е и 
за ползване в движение.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанасяйте обилно PowerLift сутрин 
и вечер равномерно върху лицето с 
леки потупващи движения.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Бързото действие с двоен 
ефект включва лифтинг ефект с 
оптимално снабдяване с хидратация 
благодарение на хиалуронова 
киселина, пептиди от овес и билкови 
екстракти, както и anti-aging ефект 
с реактивиране на естествената за 
кожата регенерация благодарение 
на пептиди от овес и токоферил 
ацетат.

Хиалуроновата киселина е мощна 
съставка, която подпълва кожата 
и защитава колагеновите и 
еластиновите влакна.

ИЗСЛЕДВАНИЯ
PowerLift е тестван от 30 жени на 
възраст 34-45 г. в изследване на Der-
matest GmbH през октомври 2007 г. 
При потребителското проучване се 
отчита, че значително мнозинство 
от жените (83%) усещат стягане на 
кожата, намаляване на бръчките 
(80%) и ободрени витализиран вид 
на кожата (70%).

НАИМЕНОВАНИЕ 
LR ZeiTGARD PowerLift
СЪДЪРЖАНИЕ 
30 мл

Съставки: Aqua (Water), Propylene Glycol, ethyl-
hexyl stearate, Butyrospermum Parkii (shea) Butter, 
Decyl oleate, cetearyl Alcohol, Glycerin, Neopentyl 
Glycol Diheptanoate, Butylene Glycol, Hydroxyethyl 
urea, Dimethicone, isopropyl Palmitate, sodium 
stearoyl Glutamate, Phenoxyethanol, Tocopheryl 
Acetate, Ammonium Lactate, sodium Polyacryla-
te, sorbitol, Hexylene Glycol, carbomer, Parfum 
(Fragrance), Humulus Lupulus (Hops) cone extract, 
saccharide Hydrolysate, Fructose, Glucose, sodium 
Hydroxide, Hydrolyzed oat Protein, valeriana offici-
nalis Rhizome/ Root extract, sodium Hyaluronate, 
Disodium eDTA, ethylhexylglycerin, Laminaria 
Digitata extract, urea, Foeniculum vulgare (Fennel) 
Fruit extract, Melissa officinalis Leaf extract, sodium 
Benzoate, viscum Album (Mistletoe) extract, Dextrin, 
chamomilla Recutita (Matricaria) Flower extract, su-
crose, Achillea Millefolium extract, Hexyl Nicotinate, 
Glutamic Acid, Aspartic Acid, Alanine, Potassium 
sorbate, citric Acid

Аргументи за продажба
• Интензивен прилив на 
хидратация за повече 
жизненост на кожата
• Подпомага обновяването на 
клетките на кожата
• Намалява линиите и 
бръчиците
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ЦЕЛЕВА ГРУПА
За млади и стари, подходяща и 
за жени, и за мъже, които искат 
да направят нещо за кожата си в 
допълнение на ежедневната грижа.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Висококачествено масло от 
жожоба интензивно снабдява 
кожата с хидратация и прави тена 
свеж и сияен. Плодове шизандра 
подхранват кожата и подпомагат 
естествената регенерация през 
нощта. LR ZeiTGARD Filling spheres с 
доказаното си действие се грижат за 
ефективна anti-age грижа.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Два пъти седмично нанасяйте 
обилно количество преди лягане и 
оставете да подейства през нощта. 

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ 
Маската е перфектното допълнение 
към всички продукти за грижа LR 
ZeiTGARD.

СЪВЕТ 
Нанесете 20 минути преди лягане – 
така ще избегнете образуване на 
петна върху спалното бельо.

Съставки: Aqua (Water), Glycerin, Butyrospermum 
Parkii (shea) Butter, Dimethicone, simmondsia 
chinensis (Jojoba) seed oil, Dicaprylyl ether, cetyl 
Alcohol, Glyceryl stearate, cetearyl Alcohol, Jojoba 
esters, squalane, isopropyl Palmitate, Phenoxy-
ethanol, Helianthus Annuus (sunflower) seed Wax, 
PeG-75 stearate, Tocopheryl Acetate, ethylhexyl 
Palmitate, steareth-20, ceteth-20, urea, Trehalose, 
Acrylates/c10-30 Alkyl Acrylate crosspolymer, Toco-
pherol, Xanthan Gum, sodium Hyaluronate, Parfum 
(Fragrance), Algin, Pullulan, saccharide Hydrolysate, 
ethylhexylglycerin, Maltodextrin, Pentylene Glycol, 
serine, Acacia Decurrens Flower Wax, Polyglycerin-3, 
sodium Hydroxide, Trihydroxystearin, Glyceryl 
Polyacrylate, Disodium Phosphate, caprylyl Glycol, 
Potassium Phosphate, Glucomannan, Linalool

НАИМЕНОВАНИЕ 
LR ZeiTGARD 
Anti-Age system 
Нощна маска
СЪДЪРЖАНИЕ
50 мл

Аргументи за продажба
• Един продукт – три начина на 

приложение 
1. Интензивно снабдяване с 
хидратация 
2. Подпомагане на 
естествената регенерация на 
кожата 
3. Anti-аge ефект за кожа с 
младежки вид

• Перфектното допълнение 
към ежедневната грижа за 
всяка възраст

• Лесно и отпускащо 
приложение през нощта

MADE IN GERMANY
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MADE IN GERMANY

ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Този интелигентен серум защитава 
кожата от преждевременно стареене, 
предизвикано от синята светлина. 
Тя прониква по-дълбоко в кожата от 
uv лъчите и се излъчва от екраните 
на всички дигитални устройства като 
телевизори, телефони, компютри и 
др., но е част и от дневната светлина. 
Синята светлина може да предизвика, 
освен всичко друго, оксидативен 
стрес и увреждания на ДНК и клетките 
на кожата и така да доведе до 
преждевременно стареене – т.нар. 
дигитално стареене. Серумът LR ZeiT-
GARD BLue LiGHT DeFeNDeR с екстракт 
от спирулина и екстракт от син лотос 
защитава кожата  от дигиталното 
стареене чрез уникалното си тройно 
действие:
Отразява синята светлина: 
Съдържащият се в екстракта 
от спирулина цветен пигмент 
фикоцианин абсорбира 
синята светлина и редуцира 
високоенергийните лъчи, отразявайки 
ги като защитен щит – за идеална 
защита от преждевременно стареене 
и кожни раздразнения.
Улавя свободните радикали: 
Екстрактът от син лотос неутрализира 

свободните радикали и така 
противодейства на оксидативния 
стрес – за кожа със сияен и млад вид.
Възстановява кожата: Съдържащият 
се в екстракта от спирулина ензим 
фотолиаза възстановява вече 
възникналите вследствие на синята 
светлина увреждания на клетките на 
кожата и по този начин възпрепятства 
преждевременното образуване на 
бръчки – за значително намаляване на 
съществуващите бръчки.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанасяйте една помпичка от серума 
равномерно върху почистената 
кожа на лицето сутрин. След около 
една минута върху серума можете да 
нанесете обичайния си дневен крем 
от LR.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
Серумът LR ZeiTGARD BLue LiGHT 
DeFeNDeR изгражда ефективна 
защита срещу дигиталното стареене и 
перфектна база за дневната грижа за 
кожата. След него може да използвате 
LR ALoe viA Aloe vera Мултиактивен 
дневен крем, LR ZeiTGARD Beauty Dia-
monds Дневен крем, LR ZeiTGARD Na-
nogold Дневен крем или LR ZeiTGARD 
Platinum Крем против стареене.

СТРУВА СИ ДА ЗНАЕТЕ
Водораслите спирулина съществуват 
от над 3,5 млрд. години и са сред 
най-старите растителни организми на 
планетата. Както и другите растения 
и водорасли, те произвеждат 
кислород, като така допринасят за 
живота на Земята. Синьо-зелените 
микроводорасли разполагат със 
собствен механизъм за защита от 

синята светлина и затова точно те 
са образецът от природата, който е 
използван при разработването на LR 
ZeiTGARD BLue LiGHT DeFeNDeR. 
Екстрактът от спирулина съдържа 
основно ензима фотолиаза и 
пигмента фикоцианин. Фотолиазата 
възстановява евентуално възникнали 
увреждания на клетките на кожата, 
предизвикани от uv и Hev лъчите. 
Фикоцианинът защитава кожата 
на лицето от нови увреждания, 
като абсорбира и отразява синята 
светлина. 

Синият лотос (Nymphaea caerulea) 
е символ на безсмъртието и вечната 
младост. Той е най-свещеното цвете 
в египетската култура, използвало се 
като лечебно растение в египетската 
медицина и е много обичано заради 
пленителния си аромат. Със силното 
си антиоксидантно действие той е 
перфектно допълнение към екстракта 
от спирулина в LR ZeiTGARD BLue 
LiGHT DeFeNDeR. Екстрактът от син 
лотос улавя перфектно свободните 
радикали и ги неутрализира. Така 
действа срещу оксидативния стрес 
и последиците от него върху кожата 
ни. Освен това предлага оптимална 
защита на клетките, има хидратиращо 
действие, успокоява кожните 
раздразнения и зачервявания и 
подобрява еластичността  
на кожата.

Аргументи за продажба
• Интелигентен серум срещу 

дигиталното стареене
• Защита от негативните 

ефекти от синята светлина
• Уникално тройно действие 
• Отразява синята светлина, 

улавя свободните радикали 
и възстановява кожата

Съставки: Aqua (Water), Pentylene Glycol, 
squalane, Phenoxyethanol, Glycerin, 
Panthenol, carbomer, Xanthan Gum, sucrose, 
ethylhexylglycerin, Parfum (Fragrance), Nymphaea 
caerulea Flower extract, sodium Hydroxide, 
spirulina Maxima extract, Lecithin, Linalool, 
Potassium sorbate, sorbic Acid, ci 42090 (Blue 1)

НАИМЕНОВАНИЕ 
LR ZeiTGARD BLue LiGHT
DeFeNDeR СЕРУМ
СЪДЪРЖАНИЕ 
30 мл



 

ЛИЦЕ

ЗЪБИ

ТЯЛО

Функционални
решения за грижа
за специални
потребности

Тази серия за грижа включва: 
Измиващ крем · Крем за лице · Паста за зъби · 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. 

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.



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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LR MICROSILVER 
PLUS FACE

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

MADE IN GERMANY
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LR MICROSILVER 
PLUS FACE

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

MADE IN GERMANY
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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:

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)

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
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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

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
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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

Хигиена 
на устата 
по всяко 

време!
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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

НАИМЕНОВАНИЕ
LR MicRosiLveR PLus 
Гел за ръце
СЪДЪРЖАНИЕ
75 мл

Може да 

възпрепятства 

разпространението 

на до 99,87% от 

микроорганизмите 

като бактерии и 

вируси.
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LR MICROSILVER  
PLUS BOdy

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
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LR MICROSILVER  
PLUS BOdy

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
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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
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Top-
seller

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. 

 

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
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1. ОФИЦИАЛНО НАИМЕНОВАНИЕ
Посочва наименованието на 
продукта на съответния език.

2. СЪСТАВКИ
Дава информация за съставките и 
тяхното количество. Съставките, 
които  са посочени първи, са с най-
високо съдържание в продукта, 
тези, които са последни, са в най-
ниски концентрации в продукта.

3. НЕТНО ТЕГЛО
Дава информация за нетното тегло 
на продукта в опаковката.

4. СТРАНА НА ПРОИЗВОДСТВО
Посочва страната, в която е 
произведен продуктът.

5. СИМВОЛ eAC
eAc е съкращение за Евроазиатската 
общност. Изделията, които могат 
свободно да се внасят/изнасят, 
получават символа eAc и с това 
производителят/доставчикът 
потвърждава, че продуктът е 
преминал през всички необходими 
процедури за съответствие в 
страна членка от митническия 
съюз и че продуктът отговаря 
на предписаните технически 
изисквания във всички държави от 
митническия съюз Русия/Беларус/
Казахстан.

6. ДАННИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Дава информация за вносителя и 
седалището на фирмата.

7. ТРАЙНОСТ СЛЕД ОТВАРЯНЕ
Посочва датата, до която продуктът 
е траен след отваряне.

8. ПАРТИДЕН НОМЕР
Партидният номер служи за 
еднозначна идентификация та 
продуктите. Така се гарантира 
проследяемост и документиране на 
продуктовите партиди.



3. АРОМАТИ

 ДАМСКИ АРОМАТИ

 МЪЖКИ АРОМАТИ



КАК СЕ СЪЗДАВА АРОМАТЪТ?

1. Създаване 
LR разработва своята иновативна концепция за аромати – 
от ароматните нотки през маркетинг концепцията до опаковката – изцяло в централата си в Германия. Това става в 
сътрудничество с международни творчески центрове и топ парфюмеристи. Производството също се извършва при LR в 
Ален.
 
2. Качество 
Ароматите на LR са с голяма дълготрайност благодарение на измеримо по-високи концентрации на парфюмни 
масла в сравнение с други производители. Докато за един Eau de Parfum съдържание на парфюмни масла от 10-14% 
е обичайно за пазара, парфюмите на LR са с измеримо по-висока концентрация на парфюмни масла.

3. Разнообразие 
Чрез 3 различни ценови сегмента – аромати на звезди, дизайнерски аромати и LR Classics – достигаме широко 
пазарно покритие. Цялостната концепция предлага ексклузивно разнообразие от аромати, което отговаря на всеки 
вкус и възможности.

4. Звездни аромати
LR има уникална концепция за сътрудничество със знаменитости. Международни звезди от филмовия, модния и 
шоу бизнеса съвместно с LR създават свои собствени парфюми.
  
5. Ноу-хау 
Компетентността на LR в създаването на аромати е потвърдена чрез номинации за немските награди DUFT STARS.

5-ТЕ ФАКТОРА ЗА УСПЕХА НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ПАРФЮМИ НА LR

Върховата нотка е 
началото на аромата, 
първото впечатление 
от парфюма, когато се 
напръска.
Тя трае около 10 - 15 
минути. Това първо 
впечатление е решаващо 
за това дали ще харесаме 
или отхвърлим даден 
парфюм.

Сърцевата нотка 
се разгръща едва 
около 10 - 20 минути 
след нанасянето 
на парфюма. Тя е 
централната част 
на аромата и ухае 
интензивно за около час.

Базовата нотка, известна и 
като „фон“, изгражда третата 
и последна част от парфюма. 
Тя се задържа като единствена 
нотка в края и оставя най-
интензивното впечатление – 
запазва се за няколко часа.

ВЪРХОВА НОТКА СЪРЦЕВА НОТКА БАЗОВА НОТКА



Само трябва да тествате. Затова LR предлага практични тестери в кутията Starbox. Препоръчваме първо да 
изпробвате аромата върху лентичка и ако ви хареса, да го тествате още веднъж върху кожата. Само върху кожата 
ароматът може да се разгърне както трябва, а вие да прецените дали ви харесва или не. Съвет: тествайте максимум 
4 аромата един след друг и след това направете малка пауза, тъй като носът бързо се претоварва. Важен фактор при 
търсенето на правилния аромат е при какви поводи искате да носите парфюма. Сезонът (през лятото се носят по-
леки, свежи аромати, докато през зимата спокойно могат да се слагат и по-тежки и интензивни) и поводът (например 
за ежедневието в офиса, за спорт или празник) имат значение. Разбира се, ароматът трябва да отговаря на това 
какъв тип сте вие – дали сте по-скоро спортна натура или елегантно-романтична например? LR предлага голямо 
разнообразие.

КОМБИНАЦИЯ ОТ АРОМАТИ
Невероятно, но истина: до 200 аромата се крият в един-единствен парфюм. Това прави хармоничния баланс на аромата много 
чувствителен. Ако използвате различни парфюми едновременно, разваляте тази хармония и се получава дисхармония , 
която нарушава характера на отделния аромат. Затова ви съветваме, за да избегнете подобна дисхармония, да използвате 
пълни ароматни серии. Така ще носите любимия си парфюм от главата до петите.

ПРАВИЛНО НАНАСЯНЕ НА АРОМАТА 
Напръскайте парфюма и го оставете да изсъхне върху кожата. В никакъв случай не втривайте и не разтърквайте върху 
кожата, за да не се изгуби наситеността на аромата. Чистите парфюми заради високата си концентрация на парфюмни 
масла се ползват много пестеливо. Често е достатъчна само една капка върху определена част от кожата. Идеални 
са зоните, където кръвоносните съдове са разположение гъсто на повърхността на кожата и кръвоснабдяването 
е по-богато. Там кожата е по-топла и ароматът може да се разгърне най-добре. Такива зони са шията, деколтето, 
вътрешната страна на китката или зад коляното, свивката на лактите и врата. Не забравяйте и за прочутата капка 
парфюм зад ухото!

ЕТО ЗАЩО СЛЕД ИЗВЕСТНО ВРЕМЕ ВЕЧЕ НЕ УСЕЩАТЕ СОБСТВЕНИЯ СИ ПАРФЮМ
Това е естествен резултат от привикването. Ако постоянно използвате един и същ парфюм, след известно време 
носът привиква към този мирис и го игнорира. Останалите около вас могат въпреки това да продължават да усещат 
интензивно аромата.
Нашият съвет: Просто по-често сменяйте парфюма си! Не се ограничавайте само до един любим аромат, а използвайте 
различни в зависимост от повода и настроението си.

ЕДИН И СЪЩ АРОМАТ – РАЗЛИЧНИ ВЪЗПРИЯТИЯ НА МИРИСА
Две съществени причини за това са особеностите на кожата и храненето ни. Ароматът реагира със специфичния 
мирис на кожата и по този начин развива индивидуално излъчване. Така един аромат може да не е толкова интензивен 
върху суха кожа, колкото върху по-мазна. Затова е възможно един парфюм, който сте харесали на друг човек, при вас 
да стои съвсем различно. Освен особеностите на кожата други решаващи фактори за възприемането на аромата са 
настроението и времето на деня. Това, което вечер ухае добре, през деня може да ни се струва твърде натрапчиво.

КАК ДА УДЪЛЖИТЕ ТРАЙНОСТТА НА АРОМАТА ВЪРХУ КОЖАТА
От една страна, парфюмите издържат различно дълго в зависимост от съставките, които съдържат. От друга, трайността на 
един аромат варира според индивидуалните особености на кожата на човека, който го носи. За да удължите трайността, 
освежавайте парфюма си през деня.

СЪХРАНЕНИЕ НА ПАРФЮМА 
Парфюмът трябва да се съхранява на сухо и хладно място, най-добре в оригиналната си опаковка. Силната слънчева 
светлина и топлина могат да променят цвета на парфюма и да намалят интензивността и трайността му. 

ЕТО КАК ДА ОТКРИЕТЕ ПРАВИЛНИЯ АРОМАТ ЗА ВАС
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Ароматни нотки

АРОМАТНИ НОТКИ И АРОМАТНИ НАПРАВЛЕНИЯ

Амбър Амбърът е загадъчен аромат от морето и е познат от Античността. Той придава топло и тежко усещане 
с леко сладко и пикантно ухание с ориенталски характер.

Бергамот Бергамотът е зелен цитрусов плод, който ухае свежо, сочно и резливо.

Букет В парфюмерията за букет се говори, когато се комбинират различни цветни нотки. Те изграждат букет.

Хелиотроп Есенция от храста хелиотроп със сладко-пудров аромат, напомнящ на ванилия, марципан и бадеми.

Ирис Ирис е растение от семейство Iridaceae (Перуникови), от чиито корени се извлича земен, сладко-
дървесен аромат. Придава на парфюма мъжествен характер.

Жасмин Ароматът на цветовете на жасмина е интензивен, цветен, сладък и опияняващ с приятна медена 
нотка. Жасминът е много изискана съставка, която се използва в много дамски аромати.

Кардамон Кардамонът е популярна подправка в арабските страни и заради пикантния си, ароматичен мирис се 
използва и като съставка в парфюмите.

Мускус Мускусът първоначално произлиза от секрет, отделян от мускусния елен, но днес вече се произвежда 
синтетично. Той се характеризира с отличителна анималистична нотка, която излъчва естествена 
топлина и сладост. Най-често използван в парфюмите е белият мускус, който създава усещане за 
нежност и чистота и за добре поддържана кожа.

Нероли Нероли е ароматът на цветове от горчив портокал. Той е пикантен, горчиво-сладък, много плодов, 
леко цветен и напомня за слънце и топлина.

Портокалови 
цветове

Вижте Нероли.

Пачули Ароматът се извлича от сушените листа от храста пачули. Той е земен, дървесно-сладък и тежък. 
Пачули придава на аромата загадъчен и изкусителен характер.

Роза Ароматът на розовите листенца е цветен, много женствен и чувствен. Има стотици различни видове 
рози, които в зависимост от произхода и цвета си могат да имат от пудров до плодов аромат.

Сандалово 
дърво

Сандаловото дърво има кадифен, топъл, балсамово-сладък дървесен аромат.

Перуника Вижте Ирис

Тонка Семената от плода на дървото тонка излъчват топъл, цветен, мек аромат, напомнящ на ванилия и 
мар¬ципан. Ароматът има ориенталски дъх и лек ефект на афродизиак.

Тубероза Туберозата е цвете с блестящобели, подобни на лилия цветове, които излъчват  изключително 
омайващ, тежък, сладък, опияняващ аромат. Тубе-розата е ценна ароматна есенция, използвана в 
луксозната парфюмерия.

Ванилия Ванилията се смята за кралицата на подправките и се отличава с топъл, нежен, сладък аромат, който е 
интензивен и дълготраен.

Ветивер Ветиверът се извлича от корените на тропическа сладка трева. Има земен, дървесен, опушен аромат и 
създава топла атмосфера.
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Ароматни направления

Иланг-иланг Жълтеникавите цветове на дървото иланг-иланг, което се среща в Югоизточна Азия, ухаят подобно на 
жасмин, цветно, сладко и опияняващо.

Кедрово 
дърво

Кедровото дърво често се използва в производството на мъжки аромати заради дървесния си, топъл 
и сух мирис.

Цитрусови 
нотки

Цитрусовите нотки придават на парфюмите лек, резлив, осве¬жаващ характер. Това са например 
портокал, лимон, бергамот, лайм или грейпфрут.

Воден „Воден“ описва характер на аромат, който напомня за свежестта и лекотата и чистотата на водата.

Ароматичен „Ароматичен“ описва аромата на билки (градински чай, розмарин, лавандула, босилек, мащерка) и се 
използва преди всичко широко при мъжките парфюми.

Цветен „Цветен“ описва аромата на цветя (например роза, жасмин, тубероза, портокалови цветове, иланг 
иланг, теменужка). Цветните нотки основно се използват при дамските парфюми, но понякога и при 
мъжките.

Шипров „Шипров“ е категория дамски парфюми, идваща от едноименния парфюм Chypre на Francois Coty 
от 1917 г. Той описва контраста между цитрусови нотки във върховата нотка и пачули и дъбов мъх в 
базовата нотка.

Фужерен „Фужерен“ е категория мъжки парфюми и описва парфюмен акорд от цитрусови нотки, лавандула, 
мушкато и дървесни нотки (дъбов мъх и пачули).

Свеж „Свеж“ е ароматно впечатление, което винаги се използва в комбинация с друг ароматен характер, 
например свеж и цветен (за леки цветни нотки) или свеж и цитрусов (за цитрусови нотки).

Плодов „Плодов“ описва аромата на плодове (например малина, ябълка, круша, праскова, слива, пъпеш). Това 
ухание често е използвано в парфюмите за по-младата целева група.

Гурме „Гурме“ се отнася за сладък, захарен мирис на шоколад, ликьор, кафе, мед, карамел, пралин, сладки 
бадеми и др.

Зелен „Зелен“ описва натурален ароматен характер, който напомня за трева и листа и често се използва за 
върховата нотка.

Дървесен „Дървесен“ описва аромата на дърво, например кедрово или сандалово, както и пачули или ветивер. 
Най-често се използва в базовата нотка на парфюма. Дървесните нотки традиционно се използват за 
мъжки аромати, но се радват на все по-голяма популярност и при дамските.

Морски „Морски“ описва свежи, прозрачни, но в същото време силни ароматни нотки, които напомнят за 
морски бриз, водопад или солен океан.

Ориенталски „Ориенталски“ описва ароматен характер, който ухае топло, богато, силно, чувствено и изкусително  – 
често на екзотични цветя, ванилия, амбър и тонка.

Пудров „Пудров“ описва сладко-сух ароматен характер: козметичен, женствен и нежен. Ароматът наподобява 
този на пудра за лице и тяло.

Пикантен „Пикантен“ описва аромата на подправки. Почти всички познати подправки се използват като 
есенциални масла в парфюмерията (канела, карамфил, пипер, кориандър, джинджифил, кардамон).
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LR Classics SANTORINI
beautyqueen
Heart & Soul
Guido Maria Kretschmer for Women
Pseudonym

Lovingly
Shine by Day
Sensual Grace
Shine by Night
Femme Noblesse

LR Classics VALENCIA
PURE by Guido Maria Kretschmer
LR Classics LOS ANGELES
Rockin˙ Romance
LR Classics MARbELLA

АРОМАТНО 
НАПРАВЛЕНИЕ

LR ДАМСКИ АРОМАТИТИП

LR Classics HAWAII
MEU
LR Classics ANTIGUA
brilliant Look
Harem
PURE TENDERNESS by GMK
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АРОМАТЪТ НА ЗВЕЗДИТЕ
Като модел, но и като сияйно 
красива майка и съпруга на 
холивудската звезда Брус Уилис, 
Ема Химинг-Уилис е идеалната дама, 
която да представи тази бляскава 
ароматна колекция.

ДИЗАЙН НА АРОМАТА
Lightning Collection – три 
ароматни композиции със сияен 
блясък, многостранни емоции и 
магическа енергия. Трите ароматни 
произведения са украсени с 
кристали Swarowski®. 

Тези кристали са фантастичен 
източник на вдъхновение със 
своето разнообразие от шлифоване, 
цветове, ефекти, форми и 
размери. Swarowski® е примиум 
марка за най-фини, прецизно 
шлифовани кристали още от 1895 
г. Висококачествените кристали 
са сертифицирани с печата „Crys-
tals from Swarowski®“. Само този 
етикет гарантира автентичността 
на използваните кристали Swa-
rowski®. С помощта на номера 
за проследяване върху етикета 
Swarowski® може да се провери 
автентичността на кристалите. 
Ексклузивната капачка на флакона 
във формата на кристал привлича 
вниманието към парфюма.

ОПИСАНИЕ НА АРОМАТА 
Essence of marine
Проблясващи отражения на 
светлината върху бистрата водна 
повърхност – този свеж аромат 
излъчва магическата чистота и 
дълбочина на водата. Водни акорди 
срещат топло кедрово дърво.

АРОМАТИ ОТ СЪЩОТО 
АРОМАТНО СЕМЕЙСТВО
LR Classics VALENCIA
LR Classics LOS ANGELES
Rockin’ Romance
LR Classics MARbELLA

НАИМЕНОВАНИЕ
Lightning Collection
presented by 
Emma Heming-Willis
Essence of marine
СЪДЪРЖАНИЕ
50 мл
АРОМАТНО СЕМЕЙСТВО 
свеж – прозрачен – воден

Съставки: (Eau de Parfum)
Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), 
benzyl Salicylate, Limonene, Alpha-Isomethyl 
Ionone, Citronellol, Citral, Linalool, Geraniol, benzyl 
benzoate

Върхова нотка 
Бергамот, лимон, водна нотка
Сърцева нотка 
Пикантна нотка, момина сълза, 
иланг-иланг
Базова нотка 
Кедрово дърво, мускус, 
сандалово дърво
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ОПИСАНИЕ НА АРОМАТА
Essence of amber
Ароматът въплъщава енергията на живота в цялата 
й топлина и динамика. Парфюм от изпълнено с 
настроение съчетание от плодов бергамот, остър 
портокал и изкусително, топло пачули.

АРОМАТИ ОТ СЪЩОТО АРОМАТНО СЕМЕЙСТВО
LR Classics HAWAII, MEU, LR Classics ANTIGUA,  
Femme Noblesse, Harem

НАИМЕНОВАНИЕ
Lightning Collection
presented by 
Emma Heming-Willis
Essence of amber
СЪДЪРЖАНИЕ
50 мл
АРОМАТНО 
СЕМЕЙСТВО 
топъл – чувствен

Върхова нотка 
Бергамот, череша, мандарина
Сърцева нотка 
Портокалови цветове, роза, ирис
Базова нотка 
Тонка, пачули, ванилия

Съставки: (Eau de Parfum) 
Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Limonene, benzyl Salicylate, 
Linalool, Coumarin, Geraniol, Ethylhexyl Methoxycinnamate, butyl Methoxydi-
benzoylmethane, Ethylhexyl Salicylate, benzyl Alcohol, Citral, Alpha-Isomethyl 
Ionone, Citronellol

ОПИСАНИЕ НА АРОМАТА
Essence of rose
Розата – сияйно красиво въплъщение на многолики 
емоции, уловена в чувствен парфюм от омайващ 
жасмин, романтична роза и дъх на мускус.

АРОМАТИ ОТ СЪЩОТО АРОМАТНО СЕМЕЙСТВО
Lovingly by bruce Willis, Shine by Day, Sensual Grace, 
Shine by Night

НАИМЕНОВАНИЕ
Lightning Collection
presented by 
Emma Heming-Willis
Essence of rose
СЪДЪРЖАНИЕ
50 мл
АРОМАТНО 
СЕМЕЙСТВО 
романтичен – лек –  
цветен 

Съставки: (Eau de Parfum) 
Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), benzyl Salicylate, Linalool, 
Alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol, Geraniol, Ethylhexyl Methoxycinnamate, 
butyl Methoxydibenzoylmethane, Limonene, Ethylhexyl Salicylate, Hexyl Cinna-
mal, benzyl benzoate, Eugenol, CI 17200 (Red 33)

Върхова нотка 
Зелена нотка, плодова нотка, жасмин
Сърцева нотка 
Роза, пикантна нотка, пудрова нотка
Базова нотка 
Мускус, сладка нотка, лек амбър
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АРОМАТЪТ НА ЗВЕЗДИТЕ
От есента на 2011 г. не само 
кинозвездата Брус Уилис със своята 
успешна серия аромати и продукти 
за грижа, но и прекрасната му 
съпруга и бивш модел Ема Химинг-
Уилис е част от семейството на LR 
като посланик на марката.

Световната звезда Брус Уилис е 
вдъхновен от любовта си към Ема да 
й подари този аромат като символ 
на привързаността си. Lovingly е 

парфюм, който е толкова страстен 
като това уникално обяснение в 
любов. В началото свежи цитрусови 
нотки омагьосват и след това 
преминават в сърце от фини цветя. 
С нежен дъх на сандалово дърво 
и мускус ароматът отзвучава 
чувствено. Lovingly – парфюмът, 
изразяващ предаността на Брус 
Уилис към неговата любима съпруга 
Ема.

ДИЗАЙН НА АРОМАТА
Дизайнът на флакона впечатлява 
с класическия си и елегантен вид. 
Ръчно изработената сатенена 
панделка като знак на голямата 
привързаност символизира 
вечната любов между Брус и Ема. 
Жизнерадостта и романтиката е 
подсилена от нежно извития дизайн 
на флакона.

ОПИСАНИЕ НА АРОМАТА 
С букет от бели цветя и дъх на 
свежи цитрусови плодове ароматът 
ви обгръща в чувствена аура 
от очарование и жизнерадост. 
Сандалово дърво и мускус придават 
на аромата топлина и истинска 
романтика.

ОТЛИЧИЯ
Номиниран за немската награда за 
парфюми DUFT STARS 2012

АРОМАТИ ОТ СЪЩОТО 
АРОМАТНО СЕМЕЙСТВО
Shine by Day & Shine by Night
Sensual Grace
Femme Noblesse

НАИМЕНОВАНИЕ 
Lovingly by bruce Willis 
СЪДЪРЖАНИЕ 
50 мл
АРОМАТНО 
СЕМЕЙСТВО 
цветен – зелен – елегантен

Съставки: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua 
(Water), benzyl Salicylate, Ethylhexylglycerin, Hexyl 
Cinnamal, Citronellol, Limonene, Linalool, benzyl 
Alcohol, Geraniol, Eugenol, Coumarin, Citral

Върхова нотка 
Цитрусови плодове, круша, 
пикантна нотка
Сърцева нотка 
Жасмин, лилия, божур, 
тубероза
Базова нотка 
Бяло кедрово дърво, 
сандалово дърво, мускус
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НАИМЕНОВАНИЕ
MEU by Cristina Ferreira
СЪДЪРЖАНИЕ 
50 мл
АРОМАТНО 
СЕМЕЙСТВО 
ориенталски – чувствен

АРОМАТЪТ НА ЗВЕЗДИТЕ
Кристина Ферейра от дълго време 
е популярна TV суперзвезда в 
Португалия. Като водеща на забавни 
и шоу програми тя всеки ден 
очарова и впечатлява феновете 
си със своето мило и естествено 
държание. Един изключително 
личен подарък за нейните 
почитатели е първият й аромат MEU 
– „Мой“.

ДИЗАЙН НА АРОМАТА
Наситенорозовият флакон 
излъчва женствена елегантност, 
многостранност, очарователност и 
жизнерадост. Златистото „U“ придава 
на дизайна дръзка и модерна нотка. 
Името на парфюма „MEU“ („Мой“) 
насочва към португалските корени 
на TV звездата.

ОПИСАНИЕ НА АРОМАТА 
Първият аромат на Кристина е 
много индивидуален, тъй като 
въплъщава многостранната й 
личност. Омагьосваща ароматна 
композиция от леко сладък и плодов 
бергамот, елегантна роза, топла 
ванилия и изкусително пачули – 
завладяващ, неустоим аромат, носещ 
нотка от личността на португалската 
TV звезда.

Той излъчва истинска елегантност 
и женствено очарование, 
автентичност, симпатия и 
многостранност и съчетава по 
чудесен начин португалските 
корени на Кристина и нейния 
модерен, международен начин на 
живот.

АРОМАТИ ОТ СЪЩОТО 
АРОМАТНО СЕМЕЙСТВО
LR Classics HAWAII
LR Classics ANTIGUA
brilliant Look
Harem

Върхова нотка 
Бергамот
Сърцева нотка 
Жасмин, роза
Базова нотка 
Пачули, ванилия

Съставки: (Eau de Parfum)
Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), 
benzyl Salicylate, benzyl benzoate, Citronellol,  
Citral, Coumarin, Geraniol, Linalool, Limonene 
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Харизматично очарование

АРОМАТЪТ НА ЗВЕЗДИТЕ
Като международен моден дизайнер 
Гуидо Мария Кречмер от години 
създава мода за жени и мъже. 

Мода, ориентирана изцяло към 
хората, които я носят. Но част от 
перфектната визия е и аромат, който 
подчертава личността.

Самият дизайнер казва във връзка с 
това: „Човек трябва да обича хората, 
да може да се постави на тяхно 
място, да ги докосне със своята 
мода.Точно така е с добрия парфюм. 
Не искам само да
изкушавам, а да докосвам.“

Парфюмът е абсолютно чувствено 
изживяване. Той докосва, събужда 
спомени, разпръсва очарование 
и жизнерадост и е израз на стил. 
Също както дрехата той изразява 
личността. Като моден дизайнер 
Гуидо Мария Кречмер от дълго 
време е мечтал за свое лично 
ароматно произведение. Сега той 
изпълнява мечтата си.

ДИЗАЙН НА АРОМАТА
Също и като при неговите модни 
колекции, в парфюма има много 
от Гуидо: стилна и класическа 
елегантност, любов към детайлите и 
интернационално излъчване.

ОПИСАНИЕ НА АРОМАТА
Дамският парфюм е отличителна 
композиция. Нежно изкушение 
среща класическа елегантност – 
от върховата до базовата нотка. 
Ароматен букет от мандарина, роза 
и ванилия придава на парфюма 
изкусителна и топла нотка. 

АРОМАТИ ОТ СЪЩОТО 
АРОМАТНО СЕМЕЙСТВО 
LR Classics SANTORINI
beautyqueen
Heart & Soul
Pseudonym

НАИМЕНОВАНИЕ
Guido Maria Kretschmer 
for Women
СЪДЪРЖАНИЕ 
50 мл
АРОМАТНО 
СЕМЕЙСТВО 
цветен – плодов – чувствен

Съставки: (Eau de Parfum) 
Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Li-
nalool, benzyl Salicylate, Hexyl Cinnamal, Limonene, 
Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, Coumarin, butyl 
Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Methoxy-
cinnamate, Ethylhexyl Salicylate, Geraniol, benzyl 
benzoate, Citral, Farnesol, CI 17200 (Redd 33)

Върхова нотка
Бергамот, мандарина, слива, 
круша
Сърцева нотка 
Роза, жасмин, портокалови 
цветове, лотос
Базова нотка 
Сух амбър, сандалово дърво, 
ванилия, мускус

НАИМЕНОВАНИЕ 
HAUTE PARFUM FOR
YOUR HOME
by Guido Maria Kretschmer
СЪДЪРЖАНИЕ 
310 г

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
Наслаждавайте се на аромата не 
само върху кожата си, но изпълнете и 
дома си с него.
Вдъхновен от парфюмната си 
колекция Haute Parfum, Гуидо 
създаде и дизайнерски ароматни 
свещи с изискана визия. Те 
също носят личния почерк на 
дизайнера: чувствено-елегантни и 
очарователно-харизматични. И след 
изгарянето на свещта стъклената 
поставка може да се използва като 
декоративен аксесоар за дома.

Чувствена елегантност
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АРОМАТЪТ НА ЗВЕЗДИТЕ
Бъдете истински. Бъдете естествени. 
Просто бъдете себе си. Това 
е посланието на Гуидо Мария 
Кречмер.

Чаровният дизайнер е пример 
за това и въодушевява хората 
със своята позитивна енергия и 
жизнерадост. Затова Гуидо създаде 
аромат аромат, който ви кара 
да се чувствате добре, който ви 
придружава във всеки момент от 
деня и ви вдъхновява просто да 
бъдете себе си.

ДИЗАЙН НА АРОМАТА
Името PURE се отразява във всеки 
отделен елемент на парфюма. 
Флаконът спечелва с ясната 
си, изчистена форма. Освен в 
картонена кутия флаконът е и във 
фина текстилна торбичка – още 
един акцент. Тя може да има много 
приложения и да съхранявате 
различни неща в нея – телефон, 
очила и др.

ОПИСАНИЕ НА АРОМАТА
PURE by Guido Maria Kretschmer за 
жени е освежаващ във върховата 
нотка, загадъчен в сърцевата и 
чувствено-топъл в базовата. Това е 
аромат, който ви придружава във 
всяка ситуация и през целия ден. 
Свеж аромат от праскова, жасмин и 
момина сълза, който ви обгръща.

АРОМАТИ ОТ СЪЩОТО 
АРОМАТНО СЕМЕЙСТВО
LR Classics VALENCIA
LR Classics LOS ANGELES
Rockin’Romance
LR Classics MARbELLA

НАИМЕНОВАНИЕ 
PURE
by Guido Maria Kretschmer
for women
СЪДЪРЖАНИЕ 
50 мл
АРОМАТНО 
СЕМЕЙСТВО 
флорален – плодов – 
вдъхновяващ

Съставки: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua 
(Water), benzyl Salicylate, Hexyl Cinnamal, Limone-
ne, Alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol, Linalool, 
Geraniol, Citral, benzyl benzoate

Върхова нотка 
Круша, касис, цитрусова нотка
Сърцева нотка
Праскова, жасмин, момина 
сълза
Базова нотка 
Амбър, кедрово дърво, мускус
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НАИМЕНОВАНИЕ 
PURE HAPPINESS
by Guido Maria Kretschmer
for women
СЪДЪРЖАНИЕ
50  мл
АРОМАТНО СЕМЕЙСТВО 
плодов – цветен – ободряващ

Съставки: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), 
Aqua (Water), benzyl Salicylate, Limonene, Linalool, 
Hexyl Cinnamal, Geraniol, Alpha-Isomethyl Ionone, 
Citronellol, benzyl Alcohol, Citral

Върхова нотка 
Грейпфрут, бергамот
Сърцева нотка 
Жасмин, ирис
Базова нотка 
Мускус, тютюн

АРОМАТЪТ НА ЗВЕЗДИТЕ
С колекцията PURE by Guido Maria 
Kretschmer популярният моден 
дизайнер създаде аромати, които ви 
карат да се чувствате добре и които 
се харесват много. Аромати, които 
ви придружават във всеки момент 
от деня и ви вдъхновяват просто 
да бъдете себе си. Колекцията 
PURE  HAPPINESS by Guido Maria 
Kretschmer ви вдъхновява да се 
наслаждавате пълноценно на 
живота – винаги и навсякъде.

PURE HAPPINESS носи чиста 
жизнерадост. Вариант на аромата 
PURE, изпълнен с положителна 
енергия.

ДИЗАЙН НА АРОМАТА
„Бъдете истински. Бъдете лъчезарни. 
Просто бъдете щастливи.“ Усетете 
чистата жизнерадост тук и сега. 
Наслаждавайте се на чудесното 
чувство да искате да прегърнете 
целия свят.

PURE HAPPINESS просто ви прави 
щастливи – носещ лекота аромат, 
който всеки ден предизвиква 
лъчезарната ви усмивка.

Още един акцент е текстилната 
торбичка, в която е опакован 
парфюмът. След разопаковането тя 
може да има много приложения и да 
съхранявате различни неща в нея – 
телефон, очила, червило и др. 

ОПИСАНИЕ НА АРОМАТА
PURE HAPPINESS by Guido Maria 
Kretschmer за жени е свеж парфюм, 
който се отличава с плодово-цветни 
ароматни нотки. Ободряващият 
аромат с грейпфрут, жасмин и 
мускус ви обгръща в лекота.

АРОМАТИ ОТ СЪЩОТО 
АРОМАТНО СЕМЕЙСТВО
LR Lightning Collection Essence  
of Marine
Shine by day
beautyqueen
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НАИМЕНОВАНИЕ 
PURE TENDERNESS
by Guido Maria Kretschmer  
for women
СЪДЪРЖАНИЕ 
50 мл
АРОМАТНО СЕМЕЙСТВО
цветен – дървесен – интензивен

Върхова нотка 
Кардамон, фрезия
Сърцева нотка  
Бели цветя, момина сълза
Базова нотка 
Кедрово дърво, тонка

АРОМАТЪТ НА ЗВЕЗДИТЕ
С колекцията PURE by Guido  Maria 
Kretschmer популярният моден 
дизайнер създаде аромати, които 
се харесват много. Успешното му 
сътрудничество с LR продължава със 
създаването на PURE TENDERNESS 
by Guido Maria Kretschmer. Новата 
ароматна колекция изкушава с 
интензивни нюанси и естествени 
феромони.

ДИЗАЙН НА АРОМАТА
„Бъдете истински. Бъдете чувствени. 
Просто бъдете изкусителни.“ 
Изживейте моменти на изкушение и 
силно привличане.  
PURE TENDERNESS ви отвежда в 
чувствен свят, изпълнен с емоции и 
страст. 

Наелектризиращ аромат с много 
сексапил. Вълнуващ, опияняващ, 
истинско оръжие в
изкуството на съблазняването.

ОПИСАНИЕ НА АРОМАТА
PURE TENDERNESS by Guido Maria 
Kretschmer за жени е интензивен 
парфюм, който се отличава с цветно-
дървесни ароматни нотки. Неустоим 
аромат, изпълнен с чувственост. 
Специалният акцент е, че парфюмът 
съдържа естествени феромони, 
които придават еротично излъчване.  

АРОМАТИ ОТ СЪЩОТО АРОМАТНО 
СЕМЕЙСТВО
brilliant Look
Harem
Lightning Essence of Amber

Още един акцент е текстилната 
торбичка, в която е опакован 
парфюмът. След разопаковането тя 
може да има много приложения и да 
съхранявате различни неща в нея – 
телефон, очила, червило и др.

Съставки: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), 
Aqua (Water), Propanediol, Ceratonia Siliqua 
(Carob) Fruit Extract, Jasminum Officinale (Jasmine) 
Flower Extract, Phenethyl Alcohol, Caprylyl Glycol, 
Alpha-Isomethyl Ionone, Coumarin, Geraniol, 
Linalool, Citral, benzyl Alcohol, Citro-nellol, Tris 
(Tetramethylhydroxypiperidinol) Citrate, CI 14700 
(Red 4), CI 60730 (Ext. Violet 2), CI 19140 (Yellow 5), 
CI 42090 (blue 1), CI 17200 (Red 33)
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ОПИСАНИЕ НА АРОМАТА
Shine by Day
Жизнена енергия, бляскава лекота и истинска 
наслада на момента. Вдъхновен от сияйната светлина 
на слънцето, този парфюм озарява деня ви! Свежа 
зеленина се съчетава с розов пипер, роза – с нежна 
теменужка, а ванилия – със сандалово дърво. С 
нежната си флорална композиция, ароматът ви кара да 
излъчвате светлина!

АРОМАТИ ОТ СЪЩОТО АРОМАТНО СЕМЕЙСТВО
PURE by Guido Maria Kretschmer
Femme Noblesse
Lightning collection Essence of Rose

НАИМЕНОВАНИЕ
Shine by Day
СЪДЪРЖАНИЕ
50 мл
АРОМАТНО 
СЕМЕЙСТВО 
цветен – плодов –  
жизнен

Върхова нотка 
Розов пипер, свежа зеленина
Сърцева нотка 
Теменужка, роза
Базова нотка 
Ванилия, сандалово дърво

Съставки: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), benzyl Salicylate, 
Linalool, Alpha-Isomethyl Ionone, Limonene, Geraniol, Citronellol, Citral,  
benzyl benzoate

ОПИСАНИЕ НА АРОМАТА
Shine by Night
Красотата на нощта ви кара да изживеете още по-
интензивно всеки момент. Докато звездите озаряват 
небето, вие излъчвате очарователна женственост 
с вълнуващо-елегантна аура. Този чувствен аромат 
с жасмин, тубероза и топли ванилови акорди ви 
превръща в кралицата на нощта, а дъх на сладък мед 
прави изкушението перфектно. Накарайте звездите да 
танцуват, като разклатите флакона!

АРОМАТИ ОТ СЪЩОТО АРОМАТНО СЕМЕЙСТВО
Pseudonym
Lovingly
beautyqueen

НАИМЕНОВАНИЕ
Shine by Night
СЪДЪРЖАНИЕ
50 мл
АРОМАТНО 
СЕМЕЙСТВО 
цветен – елегантен – 
изкусителен 

Съставки: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), butylphenyl
Methylpropional, Linalool, benzyl Salicylate, Hexyl Cinnamal, Limonene,
Geraniol, Citronellol, Hydroxycitronellal, benzyl benzoate, Isoeugenol,
Farnesol, Citral, Eugenol, benzyl Alcohol

Върхова нотка 
Мандарина, портокал
Сърцева нотка 
Жасмин, тубероза
Базова нотка 
Ванилия, мед

С
БлЕСТящИ 
ЧАСТИЦИ
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ОПИСАНИЕ НА АРОМАТА 
Вашият свят, вашият моден подиум
С визията си и с този аромат ще завладеете света. 
Винаги го носете навсякъде със себе си. Комбинация 
от свежа, сочна мандарина, романтична роза, 
изкусителен жасмин и мускус.

АРОМАТИ ОТ СЪЩОТО АРОМАТНО СЕМЕЙСТВО
LR Classics SANTORINI, Heart & Soul, 
Pseudonym, Guido Maria Kretschmer for Women

НАИМЕНОВАНИЕ 
beautyqueen
СЪДЪРЖАНИЕ 
50 мл
АРОМАТНО  
СЕМЕЙСТВО 
цветен – плодов – чувствен

Съставки: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Linalool, Limo-
nene, benzyl Salicylate, Alpha-Isomethyl Ionone, Hexyl Cinnamal, Citronellol, 
Ethylhexyl Methoxycinnamate, butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl 
Salicylate, Geraniol, benzyl Alcohol, CI 60730 (Ext. Violet 2), CI 61570 (Green 5), 
CI 19140 (Yellow 5)

Върхова нотка 
Бергамот, мандарина, озонови акорди
Сърцева нотка 
Роза, слива, теменужка
Базова нотка 
Кедрово дърво, ирис, мускус

ОПИСАНИЕ НА АРОМАТА 
Изпълнен с прелест и чувственост
Интерпретация на модерната женственост – елегантна 
грация, нежна лекота и загадъчна чувственост. Sensual 
Grace е очарователен аромат от роза, ванилия и ценна 
ароматично-сладка гурме нотка. Омайващ парфюм, 
който ни изкушава да мечтаем и елегантно подчертава 
чувствената женствена аура.

АРОМАТИ ОТ СЪЩОТО АРОМАТНО СЕМЕЙСТВО
Lovingly by bruce Willis, Shine by Day, Shine by Night, 
Femme Noblesse

НАИМЕНОВАНИЕ 
Sensual Grace
СЪДЪРЖАНИЕ 
50 мл
АРОМАТНО 
СЕМЕЙСТВО 
цветен – зелен – 
елегантен

Съставки: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Tris(Tetrame
thylhydroxypiperidinol)Citrate, benzyl Salicylate, Coumarin, benzyl benzoate,
Citronellol, Limonene, Geraniol, Linalool, Hexyl Cinnamal, benzyl Alcohol,
benzyl Cinnamate, CI 17200 (Red 33)

Върхова нотка 
Слива, тамян, роза, памуклийка
Сърцева нотка 
Момина сълза, жасмин, ирис, мушкато
Базова нотка 
Сандалово дърво, ветивер, ванилия, карамел, 
мускус
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ОПИСАНИЕ НА АРОМАТА
Класическо изкушение
Елегантният, пудров аромат е непреходна класика. 
Изключителна композиция от портокалови
цветове, иланг-иланг, ванилия и ценна тонка абсолю. 
Омагьосващ, привлекателен аромат за жени с характер 
и стил.

АРОМАТИ ОТ СЪЩОТО АРОМАТНО СЕМЕЙСТВО
Lovingly, Shine by Day, Shine by Night, Sensual Grace

НАИМЕНОВАНИЕ 
Femme Noblesse
СЪДЪРЖАНИЕ 
50 мл
АРОМАТНО 
СЕМЕЙСТВО 
цветен – зелен – 
елегантен

Съставки: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Alpha-Isomethyl 
Ionone, Linalool, Limonene, benzyl Salicylate, Geraniol, Ethylhexyl Methoxy-
cinnamate, butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Salicylate, Coumarin, 
Citronellol, benzyl benzoate, Citral, Farnesol, benzyl Alcohol,  
CI 14700 (Red 4), CI 19140 (Yellow 5)

Върхова нотка 
Портокалови цветове, мушкато, босилек
Сърцева нотка 
Иланг-иланг, теменужка, канела
Базова нотка 
Ванилия, мед, мускус, тонка

ОПИСАНИЕ НА АРОМАТА 
Неустоимо ориенталски
Неустоимият чар на Ориента. Harem е пленителна 
композиция от сочна мандарина и сладка комбинация 
от шоколад и карамел. Опияняващ жасмин и наситен 
аромат на пачули са перфектен завършек на това 
гурме произведение. 

АРОМАТИ ОТ СЪЩОТО АРОМАТНО СЕМЕЙСТВО 
LR Classics HAWAII, MEU, LR Classics ANTIGUA

Съставки: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Hexyl
Cinnamal, Coumarin, Linalool, benzyl Alcohol, Limonene, Ethylhexyl
Methoxycinnamate, butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Salicylate,
CI 17200, Farnesol, Amyl Cinnamal, Citronellol, CI 60730 (Ext. Violet 2),
CI 19140 (Yellow 5), CI 14700 (Red 4)

Върхова нотка 
Бергамот, мандарина, шоколад
Сърцева нотка 
Различни плодови нотки:
пасифлора, праскова, кайсия
Базова нотка 
Пачули, ванилия, карамел

НАИМЕНОВАНИЕ 
Harem
СЪДЪРЖАНИЕ 
50 мл
АРОМАТНО 
СЕМЕЙСТВО 
ориенталски –  
пудров –  
изкусителен
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ОПИСАНИЕ НА АРОМАТА 
Зашеметяващо плодов
Heart & Soul е въплъщение на самоуверената 
женственост. Вдъхновяващ и страстен. Плодово-
чувственият ароматен коктейл от касис и червена 
слива придава необикновено излъчване.

АРОМАТИ ОТ СЪЩОТО АРОМАТНО СЕМЕЙСТВО 
LR Classics SANTORINI, beautyqueen, Pseudonym, Guido 
Maria Kretschmer for Women   

НАИМЕНОВАНИЕ
Heart & Soul
СЪДЪРЖАНИЕ 
50 мл
АРОМАТНО 
СЕМЕЙСТВО 
цветен – плодов – 
чувствен

Съставки: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Limonene, 
Citronellol, Linalool

Върхова нотка 
Червен портокал, ананас, фрезия
Сърцева нотка 
Касис, божур, круша, слива
Базова нотка 
Мускус, сандалово дърво, бяло кедрово дърво

ОПИСАНИЕ НА АРОМАТА
Аромат със силно присъствие – дързък, 
вдъхновяващ и сияен
Улавя усещането за живот на модерната ,уверена жена. 
brilliant Look е аромат с много лица. Фрезия, ирис, 
портокалови цветове и ванилия създават вълнуваща 
ароматна експлозия за бляскаво излъчване. Перфектно 
допълнение към визията ви!

АРОМАТИ ОТ СЪЩОТО АРОМАТНО СЕМЕЙСТВО 
LR Classics HAWAII, MEU, LR Classics ANTIQUA, Harem

НАИМЕНОВАНИЕ
brilliant Look
СЪДЪРЖАНИЕ
50 мл
АРОМАТНО 
СЕМЕЙСТВО 
ориенталски –  
пудров – изкусителен

Съставки: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), butyl Methoxydi-
benzoylmethane, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Ethylhexyl Salicylate, Linalool, 
benzyl Salicylate, Alpha-Isomethyl Ionone, benzyl Alcohol, Limonene, Citronel-
lol, Citral, Coumarin, CI 19140 (Yellow 5), CI 17200 (Red 33)

Върхова нотка 
Бергамот, круша, фрезия
Сърцева нотка 
Жасмин, ирис, портокалови цветове
Базова нотка 
Карамел, пачули, ванилия



MADE IN GERMANYMADE IN GERMANY

L R  Д А М С К И  А Р О М АТ И

ОПИСАНИЕ НА АРОМАТА 
Лек, но и чувствен
Очарователната сдържаност се превръща в уверена 
чувственост. Pseudonym пленява със загадъчната 
си женствена композиция от праскова, изкушаващи 
теменужки и сандалово дърво.

АРОМАТИ ОТ СЪЩОТО АРОМАТНО СЕМЕЙСТВО
LR Classics SANTORINI, beautyqueen, 
Heart & Soul, Guido Maria Kretschmer for Women

НАИМЕНОВАНИЕ 
Pseudonym
СЪДЪРЖАНИЕ 
50 мл
АРОМАТНО 
СЕМЕЙСТВО 
цветен – плодов – 
чувствен

Съставки: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), benzyl
Salicylate, Alpha-Isomethyl Ionone, benzyl benzoate, Limonene, benzyl
Alcohol, Citronellol, Tris(Tetramethylhydroxypiperidinol)Citrate, CI 19140
(Yellow 5), CI 17200 (Red 33)

Върхова нотка 
Праскова, личи, диня
Сърцева нотка 
Фрезия, теменужка, ирис
Базова нотка 
Сандалово дърво, ванилия, ветивер

ОПИСАНИЕ НА АРОМАТА 
Вдъхновяващо свеж
Уникалната композиция е заредена с енергията на 
витализиращи цитрусови плодове и чувствеността на 
романтична роза и топло кедрово дърво. 

АРОМАТИ ОТ СЪЩОТО АРОМАТНО СЕМЕЙСТВО 
LR Classics VALENCIA, LR Classics LOS ANGELES,  
LR Classics MARbELLA

Съставки: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Limonene, Citral, 
Linalool, Cinnamal, Citronellol

Върхова нотка 
Портокал, лимон, пикантна нотка
Сърцева нотка 
Гардения, роза, жасмин
Базова нотка 
лек амбър, скъпоценни видове мускус,  
кедрово дърво

НАИМЕНОВАНИЕ 
Rockin´ Romance
СЪДЪРЖАНИЕ 
50 мл
АРОМАТНО  
СЕМЕЙСТВО 
свеж – цветен – 
вдъхновяващ

top
seller
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ОПИСАНИЕ НА АРОМАТА 
Екзотична ароматна комбинация от канела, хелиотроп, 
ванилия и тонка. LR Classics Hawaii ви отвежда до 
далечни екзотични острови. Безкрайни плажове, 
синьо море и романтични залези – с LR Classics Hawaii 
изживявате усещането за островен рай, уловено 
в уникален аромат. Екзотичното произведение 
омагьосва с нотки канела, хелиотроп, ванилия и тонка.

АРОМАТИ ОТ СЪЩОТО АРОМАТНО СЕМЕЙСТВО 
MEU, Harem, LR Classics ANTIGUA, brilliant Look

НАИМЕНОВАНИЕ
LR Classics HAWAII
СЪДЪРЖАНИЕ 
50 мл
АРОМАТНО 
СЕМЕЙСТВО 
ориенталски – пудров – 
изкусителен

Съставки: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Coumarin, Citronel-
lol, Geraniol, benzyl benzoate, Linalool, Limonene, benzyl Cinnamate, Eugenol, 
Citral

Върхова нотка 
Бергамот, канела, карамфил
Сърцева нотка 
Жасмин, роза, хелиотроп, момина сълза, 
сандалово дърво
Базова нотка 
Валиния, мускус, тонка

ОПИСАНИЕ НА АРОМАТА 
Истинско омагьосване с фрезия, жасмин и мускус. 
Пленителният остров Санторини е дал името си на 
този аромат, който със своята цветно-топла наситеност 
напомня за летен ден в Гърция с тюркоазеносиньо 
небе и кристалночисто море. Изкусителна фрезия 
преминава в сърце от жасмин и завършва перфектно с 
мускус.

АРОМАТИ ОТ СЪЩОТО АРОМАТНО СЕМЕЙСТВО 
beautyqueen, Heart & Soul, Pseudonym, Guido Maria 
Kretschmer for Women

НАИМЕНОВАНИЕ
LR Classics SANTORINI
СЪДЪРЖАНИЕ 
50 мл
АРОМАТНО 
СЕМЕЙСТВО 
цветен – плодов – 
чувствен

Съставки: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Linalool,
benzyl benzoate, Citronellol, Geraniol, Limonene, Ethylhexyl Methoxycinnamate,
butyl Methoxydibenzoylmethane, Alpha-Isomethyl Ionone, Ethylhexyl Salicylate, 
benzyl Salicylate, CI 17200 (Red 33), CI 60730 (Ext. Violet 2)

Върхова нотка 
Фрезия
Сърцева нотка 
Жасмин
Базова нотка 
Мускус
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ОПИСАНИЕ НА АРОМАТА 
Портокал и жасмин нежно галят ценно пачули. 
Освежаващи портокали се съчетават с омайващ 
жасмин в жизнерадостен аромат, който напомня 
за средиземноморския град Марбея през лятото. 
Базовата нотка изгражда земен, интензивен аромат 
на пачули. Изразителна композиция за изключителни 
жени.

АРОМАТИ ОТ СЪЩОТО АРОМАТНО СЕМЕЙСТВО
LR Classics VALENCIA, LR Classics LOS ANGELES,  
Rockin´ Romance

НАИМЕНОВАНИЕ
LR Classics MARbELLA
СЪДЪРЖАНИЕ 
50 мл
АРОМАТНО 
СЕМЕЙСТВО 
свеж – цветен – 
вдъхновяващ 

Съставки: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Linalool, Limonene, 
benzyl Salicylate, Citronellol, Geraniol, Coumarin, Hexyl Cinnamal, benzyl benzo-
ate, Citral, benzyl Alcohol, Tris (Tetramethylhydroxypiperidinol) Citrate, CI 17200 
(Red 33)

Върхова нотка 
Бергамот, портокал, озонов аромат
Сърцева нотка 
Божур, момина сълза, жасмин
Базова нотка 
Пачули, ветивер, мускус, ванилия

ОПИСАНИЕ НА АРОМАТА 
Цветна симфония от роза, ирис, теменужка и жасмин. 
Антигуа е вълшебно цветно произведение, което в 
началото изкушава с меланж от роза и ирис, за да се 
съчетае след това хармонично с аромата на жасмин и 
теменужки. лек аромат, който ни кара да мечтаем за 
почивка в рая.

АРОМАТИ ОТ СЪЩОТО АРОМАТНО СЕМЕЙСТВО
LR Classics HAWAII, MEU, brilliant Look

НАИМЕНОВАНИЕ
LR Classics ANTIGUA
СЪДЪРЖАНИЕ 
50 мл
АРОМАТНО 
СЕМЕЙСТВО 
ориенталски – пудров – 
изкусителен

Съставки: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Alpha-
Isomethyl Ionone, Citronellol, Ethylhexyl Methoxycinnamate, butyl 
Methoxydibenzoylmethane, Geraniol, Ethylhexyl Salicylate, Linalool, CI 17200 
(Red 33), CI 19140 (Yellow 5), CI 14700 (Red 4), CI 60730 (Ext. Violet 2)

Върхова нотка 
Праскова и кайсия, теменужки и бергамот
Сърцева нотка 
Ирис и хелиотроп, роза, жасмин
Базова нотка 
Сандалово дърво, ванилия, мускус
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ОПИСАНИЕ НА АРОМАТА 
Бляскав, пулсиращ, пълен с живот. Ободряващ и 
вълнуващ ароматен коктейл от момина сълза, диня и 
за завършек – дъх на сандалово дърво.

АРОМАТИ ОТ СЪЩОТО АРОМАТНО СЕМЕЙСТВО 
LR Classics VALENCIA, LR Classics MARbELLA,  
Rockin´ Romance

НАИМЕНОВАНИЕ
LR Classics  
LOS ANGELES
СЪДЪРЖАНИЕ 
50 мл
АРОМАТНО 
СЕМЕЙСТВО 
свеж – цветен – 
вдъхновяващ

Върхова нотка 
Круша, диня, лотос
Сърцева нотка 
Момина сълза, жасмин, роза
Базова нотка 
Бял мускус, ирис, сандалово дърво

ОПИСАНИЕ НА АРОМАТА 
С цитрусови плодове, цветни нотки и омайващ 
мускус. ясният аромат на свежи цитрусови плодове 
изгражда началото на Valencia, на който контрастира 
сладостта на разкошни цветя, който след това 
преминава в топла, омайваща мускусна нотка. 
Освежаваща ароматна наслада, изпълнена с безгрижна 
жизнерадост и средиземноморско усещане – в чест на 
средиземноморския метрополис Валенсия.

АРОМАТИ ОТ СЪЩОТО АРОМАТНО СЕМЕЙСТВО 
LR Classics LOS ANGELES, Rockin‘ Romance,  
LR Classics MARbELLA

НАИМЕНОВАНИЕ
LR Classics VALENCIA
СЪДЪРЖАНИЕ 
50 мл
АРОМАТНО 
СЕМЕЙСТВО 
свеж – цветен – 
вдъхновяващ 

Съставки: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Hydroxy- 
citronellal, Limonene, Citronellol, Geraniol, Hexyl Cinnamal, Citral, Linalool,  
CI 19140 (Yellow 5)   

Върхова нотка 
лимон, грейпфрут
Сърцева нотка 
Флорални акорди, жасмин
Базова нотка 
Амбър, дървесни акорди, мускус

Съставки: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Citronellol, 
Geraniol, Alpha-Isomethyl Ionone, Linalool, Ethylhexyl Methoxycinnamate, butyl 
Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Salicylate, Limonene, Citral, CI 60730 (Ext. 
Violet 2), CI 17200 (Red 33)
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ПОВОД АРОМАТНО 
НАПРАВЛЕНИЕ

LR МЪЖКИ АРОМАТИТИП

Terminator
LR Classics bOSTON

ароматичен
зелен
харизматичен

дървесен 
зелен
елегантен

Metropolitan Man
LR Classics MONACO
LR Classics STOCKHOLM
PURE by Guido Maria Kretschmer
bruce Willis

Just Sports
Ocean Sky
LR Classics NIAGARA

свеж
воден 
спортен

ориенталски
пикантен
чаровен

Racing
Guido Maria Kretschmer for Men
bruce Willis Personal Edition
Jungle Man
LR Classics SINGAPORE
PURE TENDERNESS for Men  
by Guido Maria Kretschmer
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MADE IN GERMANY

АРОМАТЪТ НА ЗВЕЗДИТЕ
Smart Guys live forever – точно 
като Брус Уилис. Парфюмът му е 
направен за силните мъже, които 
обичат свободата. Харизматичната 
филмова звезда изразява 
самоувереност и независимост с 
този уникален мъжки аромат. 
За разработването на първия аромат 
на Брус Уилис екипът на LR посети 
актьора в Ню Йорк и Ню Орлеанс, за 
да създаде заедно с него ароматните 
нюанси, дизайна на флакона и 
опаковката. „Разработването 
на моя нов аромат заедно с 
много посветения и работещ 

със страст екип на LR ми донесе 
много удоволствие. Продуктите 
символизират индивидуалност, 
уникалност и дълготрайност. Това е, 
което ме спечели и което ме свързва 
с LR“, каква Брус Уилис през юни 
2010 г. на продуктовото представяне 
във Франкфурт.

ДИЗАЙН НА АРОМАТА
Многостранната личност на Брус 
Уилис е изразена и чрез дизайна на 
флакона. Метална плочка украсява 
скъпия и тежък стъклен флакон. 
Капачката е от истинско кедрово 
дърво от устойчиво отглеждане. 
Всеки парфюм е уникат, тъй 
като всяка капачка е различна 
– дървото е с различни шарки. 
Надписът е разположен нарочно 
диагонално върху плочката, за да 
подчертае изключителността и 
индивидуалността на филмовата 
звезда.

ОПИСАНИЕ НА АРОМАТА
Началото се характеризира с 
витализиращ грейпфрут и пикантен 
пипер, последвани от земни 
нотки ветивер и топло кедрово 
дърво. Острите и свежи аромати 
и забележителният флакон са 
подходящи за непринудени 
приключенци и мъже, които 
управляват живота си уверено и 
непреклонно.

Първият аромат на екшън героя – 
вече една истинска легенда!

ОТЛИЧИЯ
Номиниран за немската
награда за парфюми DUFT STARS
2011

АРОМАТИ ОТ СЪЩОТО 
АРОМАТНО СЕМЕЙСТВО 
Metropolitan Man
LR Classics MONACO
LR Classics STOCKHOLM     

НАИМЕНОВАНИЕ 
bruce Willis
СЪДЪРЖАНИЕ 
50 мл
АРОМАТНО 
СЕМЕЙСТВО 
дървесен – зелен – 
елегантен

Съставки: Alcohol denat., Parfum (Fragrance),
Aqua (Water), Citronellol, Hexyl Cinnamal, Linalool,
Limonene, Diethylhexyl Syringylidene Malonate,
Caprylic/Capric Triglyceride, benzyl benzoate,
Geraniol, Citral, CI 60730 (Ext. Violet 2), CI 19140
(Yellow 5), CI 14700 (Red 4), CI 17200 (Red 33),
CI 61570 (Green 5) 

Върхова нотка 
Грейпфрут, портокал
Сърцева нотка 
Пипер, листа мушкато
Базова нотка 
Кедрово дърво, ветивер, 
бензое
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АРОМАТЪТ НА ЗВЕЗДИТЕ
Както суперзвездата Брус Уилис, 
така и неговата съпруга Ема Хеминг-
Уилис участваха във всяка стъпка 
от работния процес по пътя към 
перфектния краен резултат – от 
изработването на аромата до 
дизайна на флакона, като актьорът 
дори позволи на LR да надникне в 
личния му живот.

Резултатът е зрял аромат за 
харизматични мъже с упорит 
и твърд характер. Нотки кожа, 
съчетани с лавандула и тютюн, 
не оставят никакво място за 
компромиси.

ДИЗАЙН НА АРОМАТА
Дори флаконът на парфюма bruce 
Willis Personal Edition е красноречив! 
Комбинацията от изискан стъклен 
флакон, алуминиева плочка и 
дървена капачка създават силна 
и ценна смесица от материали. 
Топлите цветове и ясните линии 
са насочени към мъжете със силен 
характер, със стил и чувство за 
сдържаност. Топла тоналност, ясен, 
изчистен характер, мъжествени 
класическо-елегантни страни.

ОПИСАНИЕ НА АРОМАТА
Суперзвездата такъв, какъвто е в 
личния си живот – това въплъщава 
по уникален начин новият аромат на 
Брус Уилис и LR. Цитрусови плодове 
създават свежо начало, докато 
ароматични нотки, обогатени с дъх 
на тютюн, излъчват отличителна 
мъжествена елегантност. Силната 
базова нотка от чувствени акорди 
кожа и ценен уд придава на аромата 
собствен почерк – този на самия 
Брус Уилис!

bruce Willis Personal Edition – аромат 
за мъжете с изключителна харизма, 
които излъчват увереност и 
спокойствие.

AuSzEichNuNgEN
Das bruce Willis Parfum schaffte es 
unter die besten 5 beim DEUTSCHEN 
PARFUMPREIS 2011 in der Kategorie 
„Lifestyle Herren“! 

Für die erfolgreiche Einführung der 
bruce Willis Parfumserie erhält LR 
im Januar 2012 den Marketingpreis 
Münster-Osnabrück!

АРОМАТИ ОТ СЪЩОТО 
АРОМАТНО СЕМЕЙСТВО 
Racing  
Guido Maria Kretschmer for Men  
Jungle Man
LR Classics SINGAPORE

НАИМЕНОВАНИЕ 
bruce Willis  
Personal Edition
СЪДЪРЖАНИЕ 
50 мл
АРОМАТНО 
СЕМЕЙСТВО 
ориенталски –  
пикантен – чаровен

Съставки:  Alcohol denat., Parfum (Fragrance), 
Aqua (Water), Ethylhexyl Methoxycinnamate, butyl 
Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Salicylate, 
Limonene, Linalool, Coumarin, Citral, CI 60730 (Ext. 
Violet 2), CI 14700 (Red 4), CI 17200 (Red 33), CI 
19140 (Yellow 5)  

Върхова нотка 
Бергамот, кардамон
Сърцева нотка 
лавандула, акорди тютюн
Базова нотка 
Акорди кожа, уд, пачули
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АРОМАТЪТ НА ЗВЕЗДИТЕ
Като международен моден дизайнер 
Гуидо Мария Кречмер от години 
създава мода за жени и мъже. 

Мода, ориентирана изцяло към 
хората, които я носят. Но част от 
перфектната визия е и аромат, който 
подчертава личността.

ДИЗАЙН НА АРОМАТА
В „Haute Parfum“ – първата 
ароматна колекция на Гуидо Мария 
Кречмер, подобно на неговите 
модни колекции, е скрито много 
от Гуидо: стилна и класическа 
елегантност, любов към детайлите и 
интернационално излъчване.

ОПИСАНИЕ НА АРОМАТА 
Елегантен, висококачествен, 
непреходен и автентичен – 
уникална и изтънчена композиция. 
Мъжествените, свежо-ароматични 
акорди от бергамот, пипер и кожа 
придават на аромата чаровно и 
неустоимо излъчване. Малко по 
малко изисканите, пикантните и 
свежите есенции разгръщат всички 
свои страни върху кожата.

АРОМАТИ ОТ СЪЩОТО 
АРОМАТНО СЕМЕЙСТВО 
Racing
bruce Willis Personal Edition
Jungle Man
LR Classics SINGAPORE

НАИМЕНОВАНИЕ 
Guido Maria Kretschmer 
for Men
СЪДЪРЖАНИЕ 
50 мл
АРОМАТНО 
СЕМЕЙСТВО 
ориенталски –  
пикантен – чаровен

Съставки:  Alcohol denat., Parfum (Fragrance), 
Aqua (Water), Limonene, Coumarin, Linalool, butyl 
Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Methoxy-
cinnamate, Eugenol, Ethylhexyl Salicylate, Citral, 
Citronellol, Geraniol, CI 14700 (Red 4), CI 42090 (blue 
1), CI 19140 (Yellow 5)

Върхова нотка 
Бергамот, мандарина, 
перуанско пиперено дърво
Сърцева нотка 
Пипер, мушкато, кашмирено 
дърво
Базова нотка 
Ванилия, ветивер, кожа

НАИМЕНОВАНИЕ 
HAUTE PARFUM FOR
YOUR HOME
by Guido Maria Kretschmer
СЪДЪРЖАНИЕ 
310 г

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
Наслаждавайте се на аромата не 
само върху кожата си, но изпълнете и 
дома си с него.
Вдъхновен от парфюмната си 
колекция Haute Parfum, Гуидо 
създаде и дизайнерски ароматни 
свещи с изискана визия. Те 
също носят личния почерк на 
дизайнера: чувствено-елегантни и 
очарователно-харизматични. И след 
изгарянето на свещта стъклената 
поставка може да се използва като 
декоративен аксесоар за дома.

Харизматично очарование

Чувствена елегантност
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АРОМАТЪТ НА ЗВЕЗДИТЕ
Бъдете истински. Бъдете естествени. 
Просто бъдете себе си. Това 
е посланието на Гуидо Мария 
Кречмер.

Чаровният дизайнер е пример 
за това и въодушевява хората 
със своята позитивна енергия 
и жизнерадост. Затова Гуидо 
създаде аромат, който ви кара 
да се чувствате добре, който ви 
придружава във всеки момент от 
деня и ви вдъхновява просто да 
бъдете себе си.

ДИЗАЙН НА АРОМАТА
„С удоволствие съм този, който 
съм.“ Да цениш себе си, да си във 
вътрешен мир и да се наслаждаваш 
на живота си. Да си приземен 
и начисто със себе си. Просто 
да бъдеш автентичен. Такъв е и 
дизайнът – автентичен и чист. 
Флаконът спечелва с ясната 
си, изчистена форма. Освен в 
картонена кутия флаконът е и във 
фина текстилна торбичка – още 
един акцент. Тя служи не само като 
опаковка за парфюма, но и след това 
може да има много приложения. В 
нея може да съхранявате различни 
неща – смартфон, слънчеви очила 
и др. 

ОПИСАНИЕ НА АРОМАТА
PURE by Guido Maria Kretschmer за 
мъже е харизматичен във върховата 
нотка, многостранен в сърцевата 
и пикантен в базовата. Това е 
аромат, който ви вдъхновява просто 
да бъдете себе си. Мъжествен 
аромат от карамфил, гваяково 
дърво и кедрово дърво, който ви 
придружава по всяко време.

АРОМАТИ ОТ СЪЩОТО 
АРОМАТНО СЕМЕЙСТВО
Metropolitan Man
LR Classics MONACO
LR Classics STOCKHOLM
bruce Willis

НАИМЕНОВАНИЕ 
PURE
by Guido Maria Kretschmer
for men
СЪДЪРЖАНИЕ 
50 мл
АРОМАТНО СЕМЕЙСТВО
дървесен – пикантен – 
харизматичен

Съставки: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua 
(Water), Linalool, Limonene, Coumarin, Eugenol, 
benzyl Salicylate

Върхова нотка 
Анджелика, шафран, розов 
оксид
Сърцева нотка 
Карамфил, гваяково дърво, 
кедрово дърво
Базова нотка 
Сандалово дърво, сух амбър, 
мускус
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НАИМЕНОВАНИЕ
PURE HAPPINESS
by Guido Maria Kretschmer
for men
СЪДЪРЖАНИЕ 
50  мл
АРОМАТНО СЕМЕЙСТВО 
дървесен – свеж – вдъхновяващ

Съставки: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), 
Aqua (Water), Limonene, Hexyl Cinnamal, Linalool, 
Citronellol, Citral, Geraniol, Eugenol

Върхова нотка 
Грейпфрут, пипер
Сърцева нотка 
Кедрово дърво, мушкато
Базова нотка 
Мускус, балсамови нотки

АРОМАТЪТ НА ЗВЕЗДИТЕ
С колекцията PURE by Guido  Maria 
Kretschmer популярният моден 
дизайнер създаде аромати, които ви 
карат да се чувствате добре и които 
се харесват много. Аромати, които 
ви придружават във всеки момент 
от деня и ви вдъхновяват просто 
да бъдете себе си. Колекцията 
PURE  HAPPINESS by Guido Maria 
Kretschmer ви вдъхновява да се 
наслаждавате пълноценно на 
живота – винаги и навсякъде.

PURE HAPPINESS носи чиста 
жизнерадост. Вариант на аромата 
PURE, изпълнен с положителна 
енергия.

ДИЗАЙН НА АРОМАТА
„Бъдете истински. Бъдете лъчезарни. 
Просто бъдете щастливи.“ 
Почувствайте усещането за свобода 
– безгранична като морето и пълна 
с чудесни обещания. Живейте тук и 
сега и се наслаждавайте на момента.
PURE HAPPINESS просто ви прави 
щастливи – аромат, зареден с 
темперамент и позитивна енергия! 

Още един акцент е текстилната 
торбичка, в която е опакован 
парфюмът. След разопаковането тя 
може да има много приложения и да 
съхранявате различни неща в нея – 
телефон, очила и др.
 

ОПИСАНИЕ НА АРОМАТА
PURE HAPPINESS by Guido Maria 
Kretschmer за мъже е парфюм, 
който се отличава с дървесно-
свежите си ароматни нотки. Това 
е аромат, който ви вдъхновява да 
се наслаждавате пълноценно на 
живота. Темпераментен аромат 
с грейпфрут, кедрово дърво и 
свеж мъх, който ви зарежда с 
положителна енергия.

АРОМАТИ ОТ СЪЩОТО 
АРОМАТНО СЕМЕЙСТВО
LR Classic Antigua
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НАИМЕНОВАНИЕ 
PURE TENDERNESS
by Guido Maria Kretschmer  
for men
СЪДЪРЖАНИЕ 
50 мл
АРОМАТНО СЕМЕЙСТВО
ароматичен – дървесен – 
интензивен 

Съставки: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua 
(Water), Propanediol, Coleus Forskohlii Root Extract, 
Camellia Sinensis Leaf Extract, Linalool, Limonene, 
Coumarin, Hexyl Cinnamal, Alpha-Isomethyl Ionone, 
Ethylhexyl Methoxycinnamate, butyl Methoxydiben-
zoylmethane, Ethylhexyl Salicylate, CI 14700 (Red 4), 
CI 42090 (blue 1)

Върхова нотка
лимон, мандарина
Сърцева нотка  
лавандула, велур
Базова нотка 
Дървесни акорди, тонка

АРОМАТЪТ НА ЗВЕЗДИТЕ
С колекцията PURE by Guido  Maria 
Kretschmer популярният моден 
дизайнер създаде аромати, които 
се харесват много. Успешното му 
сътрудничество с LR продължава със 
създаването на PURE TENDERNESS 
by Guido Maria Kretschmer. Новата 
ароматна колекция изкушава с 
интензивни нюанси и естествени 
феромони.

ДИЗАЙН НА АРОМАТА
„Бъдете истински. Бъдете чувствени. 
Просто бъдете изкусителни.“ 
Изживейте моменти на необуздано 
изкушение и съблазън. PURE 
TENDERNESS ви отвежда в чувствен 
свят, изпълнен със сексапил и 
страст. 

Вълнуваща ароматна композиция 
с магическа притегателна сила, на 
която не може да се устои. 

ОПИСАНИЕ НА АРОМАТА
PURE TENDERNESS by Guido Maria 
Kretschmer за мъже е интензивен 
парфюм, който се отличава с 
дървесни-ароматични нотки. 
Аромат, изпълнен с чувственост, 
който чрез естествените феромони 
придава силно мъжествено 
излъчване и е просто неустоим. 

АРОМАТИ ОТ СЪЩОТО АРОМАТНО 
СЕМЕЙСТВО
RACING
bruce Willis
bruce Willis Personal Edition 

Още един акцент е текстилната 
торбичка, в която е опакован 
парфюмът. След разопаковането тя 
може да има много приложения и да 
съхранявате различни неща в нея – 
телефон, очила и др.
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ОПИСАНИЕ НА АРОМАТА
Прилив на адреналин
Вълнуващ аромат с портокал, кардамон, жасмин и 
силно кедрово дърво. Парфюмът Racing е създаден 
за мъжете, които обичат предизвикателствата и 
непрекъснато дават нови дефиниции за
успеха! Ароматът убеждава със свеж портокал, 
кардамон, изкусителен жасмин и силно кедрово дърво.

АРОМАТИ ОТ СЪЩОТО АРОМАТНО СЕМЕЙСТВО 
Guido Maria Kretschmer for Men, bruce Willis Personal 
Edition, Jungle Man, LR Classics SINGAPORE 

НАИМЕНОВАНИЕ 
Racing
СЪДЪРЖАНИЕ 
50 мл
АРОМАТНО 
СЕМЕЙСТВО 
ориенталски – 
пикантен –  
чаровен

Съставки:  Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Linalool, Limone-
ne, Geraniol, Citral, Eugenol

Върхова нотка 
Цитрусови плодове, портокал, кардамон, 
карамфил, босилек
Сърцева нотка 
Жасмин, сандалово дърво, гваяково дърво, 
момина сълза и кедрово дърво
Базова нотка 
Амбър, мускус, пудрови акорди

ОПИСАНИЕ НА АРОМАТА 
3, 2, 1 – действие!
Парфюмът LR Just Sport е идеален за непринудените 
мъже, които търсят аромат, който перфектно 
съчетава спортен дух, елегантност и мъжественост. 
Свежите цитрусови плодове, динамичната острота на 
джинджифила и пикантният кардамон се комбинират 
с чувствено-елегантни дървесни и мускусни нотки – за 
спокоен, непринуден начин на живот.

АРОМАТИ ОТ СЪЩОТО АРОМАТНО СЕМЕЙСТВО 
Ocean‘ Sky, LR Classics NIAGARA

НАИМЕНОВАНИЕ 
LR Just Sport
СЪДЪРЖАНИЕ 
50 мл
АРОМАТНО 
СЕМЕЙСТВО 
дървесен – 
пикантен 

Съставки:  (Eau de Parfum) 
Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Linalool, benzyl Salicylate, 
Limonene, Coumarin, Alpha-Isomethyl Ionone, Citral, Citronellol, Eugenol, 
Geraniol

Върхова нотка 
Водка, звезден анасон, джинджифил, 
ананас
Сърцева нотка 
Пиперено дърво, кардамон, индийско 
орехче
Базова нотка 
Ветивер, палисандрово дърво, мускус
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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 
Диня, 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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ОПИСАНИЕ НА АРОМАТА
Винаги изпреварващ времето
Енергична композиция от бергамот, лимон и амбър. 
За мъже с изразен характер, които търсят непреходен 
аромат. Парфюмът се отличава с яснота и острота 
от бергамота и лимона и след това отзвучава с 
кадифената топлота на амбъра. 

АРОМАТИ ОТ СЪЩОТО АРОМАТНО СЕМЕЙСТВО
LR Classics bOSTON

НАИМЕНОВАНИЕ 
Terminator
СЪДЪРЖАНИЕ 
50 мл
АРОМАТНО 
СЕМЕЙСТВО 
ароматичен – зелен – 
харизматичен

Съставки: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Limonene,
Linalool, Ethylhexyl Methoxycinnamate, butyl Methoxydibenzoylmethane,
Coumarin, Citral, Ethylhexyl Salicylate, Geraniol, CI 60730 (Ext. Violet 2),
CI 19140 (Yellow 5), CI 17200 (Red 33)

Върхова нотка 
Бергамот
Сърцева нотка 
лимон
Базова нотка 
Амбър

ОПИСАНИЕ НА АРОМАТА
Свобода за приключения
Парфюм Jungle Man – свобода за приключения. 
Експлозивното му излъчване покорява и жените, и 
мъжете. Това е аромат, който винаги остава загадъчен. 
Той дава на мъжете нужния кураж и кара жените да 
въздишат… Добре дошли в джунглата на живота!

АРОМАТИ ОТ СЪЩОТО АРОМАТНО СЕМЕЙСТВО
Racing, Guido Maria Kretschmer for Men,  
bruce Willis Personal Edition, LR Classics SINGAPORE

Съставки:  Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Linalool, butyl-
phenyl Methylpropional, Alpha-Isomethyl Ionone, Coumarin, benzyl Alcohol, 
Eugenol, Limonene, Geraniol, Ethylhexyl Methoxycinnamate, butyl Methoxydi-
benzoylmethane, Ethylhexyl Salicylate, CI 17200 (Red 33), CI 19140 (Yellow 5), 
CI 42090 (blue 1)   

Върхова нотка 
Зелена мента, див пелин
Сърцева нотка 
Кардамон, лавандула, карамфил
Базова нотка 
Тонка, мускус, сандалово дърво, кедрово 
дърво, ванилия

НАИМЕНОВАНИЕ 
Jungle Man 
СЪДЪРЖАНИЕ 
50 мл
АРОМАТНО 
СЕМЕЙСТВО 
ориенталски – пикантен – 
чаровен

top
seller
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ОПИСАНИЕ НА АРОМАТА 
Парфюмът LR Classics Singapore е контрастен и 
вълнуващ като самия световен метрополис. Той е 
пикантно-ориенталска композиция, която оставя 
трайно впечатление. Топлината на ванилията се 
слива с кедровото дърво в отличителна мъжествена и 
изкусителна нотка. 

АРОМАТИ ОТ СЪЩОТО АРОМАТНО СЕМЕЙСТВО 
Racing, bruce Willis Personal Edition, Jungle Man, 
Guido Maria Kretschmer for Men

НАИМЕНОВАНИЕ
LR Classics SINGAPORE
СЪДЪРЖАНИЕ 
50 мл
АРОМАТНО 
СЕМЕЙСТВО 
ориенталски – пикантен – 
чаровен

Съставки: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Limonene, Cou-
marin, Linalool, benzyl Alcohol, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Alpha-Isomethyl 
Ionone, benzyl benzoate, Ethylhexyl Salicylate, Citral, butyl Methoxydibenzoylme-
thane, benzyl Cinnamate, Hexyl Cinnamal, Geraniol, CI 17200 (Red 33), CI 60730 
(Ext. Violet 2), CI 42090 (blue 1)

Върхова нотка 
Бергамот, портокал, мандарина, лимон, 
кардамон, канела
Сърцева нотка 
Сандалово дърво, кедрово дърво, жасмин, 
лавандула, индийско орехче, градински чай
Базова нотка 
Ванилия, мускус, перуанско балсамово масло, 
бензое

ОПИСАНИЕ НА АРОМАТА 
Парфюмът LR Classics Monaco – за мъжете с безспорен 
инстинкт за изключителното. Метрополисът на 
Средиземно море очарова с лукс и ексклузивност, 
които са изразени и в едноименния аромат. Monaco 
се разгръща първо със свежи портокалови цветове в 
комбинация с пикантен джинджифил. 

АРОМАТИ ОТ СЪЩОТО АРОМАТНО СЕМЕЙСТВО 
Metropolitan Man, LR Classics STOCKHOLM,
bruce Willis

НАИМЕНОВАНИЕ
LR Classics MONACO
СЪДЪРЖАНИЕ 
50 мл
АРОМАТНО 
СЕМЕЙСТВО 
дървесен – зелен – 
елегантен

Съставки: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Alpha-Isomethyl
Ionone, Ethylhexyl Methoxycinnamate, butyl Methoxydibenzoylmethane,
Ethylhexyl Salicylate, Geraniol, CI 17200 (Red 33), CI 19140 (Yellow 5),
CI 14700 (Red 4), CI 42090 (blue 1)

Върхова нотка 
Бергамот, грейпфрут
Сърцева нотка 
Зелени, цветни нотки
Базова нотка 
Кедрово дърво, амбър, мускус, пачули
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ОПИСАНИЕ НА АРОМАТА 
Парфюмът LR Classics Stockholm – актуален като 
модерния скандинавски град. Тайната на Stockholm е 
майсторското съчетание на аромати: дъх на кедрово 
дърво се слива с острия и свеж бергамот и омайващия 
амбър в пленяващ, мъжествен аромат. За динамичните 
мъже, които са в духа на времето.

АРОМАТИ ОТ СЪЩОТО АРОМАТНО СЕМЕЙСТВО
Metropolitan Man, LR Classics MONACO,
bruce Willis

НАИМЕНОВАНИЕ
LR Classics STOCKHOLM
СЪДЪРЖАНИЕ 
50 мл
АРОМАТНО 
СЕМЕЙСТВО 
дървесен – зелен – 
елегантен

Съставки: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Linalool,
Limonene, Alpha-Isomethyl Ionone, Coumarin, Hexyl Cinnamal, benzyl
benzoate, Ethylhexyl Methoxycinnamate, butyl Methoxydibenzoylmethane,
Citral, Ethylhexyl Salicylate, Citronellol, CI 60730 (Ext. Violet 2), CI 19140
(Yellow 5)

Върхова нотка 
Бергамот, лимон, анасон
Сърцева нотка 
Кедрово дърво, гваяково дърво, галбанум
Базова нотка 
Амбър, мускус

ОПИСАНИЕ НА АРОМАТА 
Парфюмът LR Classics Niagara – аромат като 
величествен водопад – могъщ и необуздан. 
Ароматичната композиция започва с морски акорди и 
след това преминава в сияйно-топла база от кедрово 
дърво. Niagara е аромат за заредените с енергия, 
страстни и уверени мъже.

АРОМАТИ ОТ СЪЩОТО АРОМАТНО СЕМЕЙСТВО
LR Just Sport, Ocean‘Sky

НАИМЕНОВАНИЕ
LR Classics NIAGARA
СЪДЪРЖАНИЕ 
50 мл
АРОМАТНО 
СЕМЕЙСТВО 
свеж – воден – спортен

Съставки: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Linalool, 
Alpha-Isomethyl Ionone, Ethylhexyl Methoxycinnamate, butyl 
Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Salicylate, Limonene, Geraniol, CI 60730 
(Ext. Violet 2), CI 19140 (Yellow 5), CI 42090 (blue 1)

Върхова нотка 
Океански акорди, мента, зелени акорди, 
кориандър
Сърцева нотка 
Нероли, мушкато
Базова нотка 
Кедрово дърво, мъх, мускус
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ОПИСАНИЕ НА АРОМАТА 
Парфюмът LR Classics boston – аромат за жадните за 
живот. Парфюмът съчетава свежия аромат на ябълки 
и портокали с изтънчена комбинация от мускус и 
чувствен амбър. Както американския метрополис на 
източния бряг, вдъхновил този парфюм, така и boston 
по характерен и неповторим начин е празник на 
оптимизма и желанието за живот.

АРОМАТИ ОТ СЪЩОТО АРОМАТНО СЕМЕЙСТВО
Terminator

НАИМЕНОВАНИЕ
LR Classics bOSTON
СЪДЪРЖАНИЕ 
50 мл
АРОМАТНО 
СЕМЕЙСТВО 
ароматичен – зелен – 
харизматичен

Съставки:  Alcohol denat., Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Linalool, Limonene, 
Eugenol, Citral

Върхова нотка 
ябълка, лимон, портокал
Сърцева нотка 
Жасмин, роза, момина сълза
Базова нотка 
Мускус, амбър, дървесни нотки

top
seller
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1. ОФИЦИАЛНО НАИМЕНОВАНИЕ
Посочва наименованието на 
продукта на съответния език.

2. СЪСТАВКИ
Дава информация за съставките и 
тяхното количество. Съставките, 
които  са посочени първи, са с най-
високо съдържание в продукта, 
тези, които са последни, са в най-
ниски концентрации в продукта.

3. НЕТНО ТЕГЛО
Дава информация за нетното тегло 
на продукта в опаковката.

4. СТРАНА НА ПРОИЗВОДСТВО
Посочва страната, в която е 
произведен продуктът.

5. СИМВОЛ EAc
EAC е съкращение за Евроазиатската 
общност. Изделията, които могат 
свободно да се внасят/изнасят, 
получават символа EAC и с това 
производителят/доставчикът 
потвърждава, че продуктът е 
преминал през всички необходими 
процедури за съответствие в 
страна членка от митническия 
съюз и че продуктът отговаря 
на предписаните технически 
изисквания във всички държави от 
митническия съюз Русия/Беларус/
Казахстан. 

6. ДАННИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Дава информация за вносителя и 
седалището на фирмата.

7. ТРАЙНОСТ СЛЕД ОТВАРЯНЕ
Посочва датата, до която продуктът 
е траен след отваряне.

8. ПАРТИДЕН НОМЕР
Партидният номер служи да 
еднозначна идентификация та 
продуктите. Така се гарантира 
проследяемост и документиране на 
продуктовите партиди.



4. ГРИМ

 LR DELUXE ГРИМ

 LR COLOURS ГРИМ 
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АМУРОВА ДЪГА 
Амуровата дъга, известна още и като лъка на Купидон, 
е дъгообразната извивка на горната устна. Добре 
изразената и симетрична Амурова дъга е символ за 
чувственост.

БАЗА/ОСНОВА / ПРАЙМЪР
Базата създава основата за грима на съответната зона от 
лицето, грижи се за изравнен вид на кожата и я подготвя 
за следващите стъпки от нанасянето на грим. Има 
различни видове за различните части на лицето: основа 
за лице, за устни, за очи и за спирала.

КРЪСТОСАНИ ПРОДАЖБИ
Продажба на допълнителни продукти, които допълват 
основния продукт.
Например: Многоцветната пудра Hollywood и четката за 
пудра LR by da Vinci.

КОНТУРИРАНЕ
Оптическо моделиране на лицето, при което чрез 
прилагане на техники за нанасяне на отсенки отделни 
части от лицето се смекчават, а други се подчертават с 
хайлатъри.

ФИНИШ/ЗАВЪРШЕК
Завършекът на продукта определя как ще изглежда 
гримът върху кожата. Има естествени, матови и 
копринени текстури. Естественият завършек подчертава 
собствения тен. Матовият завършек не отразява 
светлината, докато коприненият леко отразява 
светлината и кара тена да изглежда сияен.

ПЕЧЕНИ СЕНКИ
При този процес на производство суровата 
кремообразна текстура на сенките се пече в 
продължение на 48 часа в специална фурна. По време 
на този процес водата от кремообразната текстура 
се изпарява и се получават силно пигментирани 
прахообразни сенки. Специалната текстура позволява 
както сухо, така и мокро нанасяне. Когато се нанасят 
навлажнени, цветовете стават по-силни.

ПОДТОН НА КОЖАТА
Под понятието подтон на кожата се разбира 
преобладаващото количество меланин в кожата. 
Високото съдържание на меланин се проявява като 
топъл, жълтеникав до маслинен подтон. Такива типове 
кожа обикновено лесно потъмняват, без да изгарят на 
слънце. Друг признак за този тип кожа е зеленикавият 
цвят на вените на китката. Ако кожата бързо изгаря и 
потъмнява само леко или никак, говорим за студен, 
розов до червеникав подтон на кожата. При този тип 
вените на китката са по-скоро синкави.

ХАЙЛАЙТВАНЕ/ИЗСВЕТЛЯВАНЕ 
При хайлайтването отделни зони от лицето (вижте 
Контуриране) се подчертават оптически чрез нанасяне 
на по-светъл фон дьо тен, коректор, хайлайтър или 
пудра.

ПРЕЛИВАНЕ 
Смесването на различни нюанси върху кожата, за да се 
получат плавни преходи и равномерен завършек.

 Тясно Правоъгълно Кръгло Лице с форма
 лице лице лице на сърце

РЕЧНИК



УСТНИ
Избор на цветове и съвети

ИЗБОР НА ЦВЯТ НА ЧЕРВИЛОТО 
При светъл тип кожа трябва да се придържате към 
розовите, кафявите и телесните тонове. За вечерен грим 
обаче могат спокойно да се носят и по-силни цветове. 
При студен подтон на кожата е добре да се използват 
предимно червени тонове със синкав оттенък. Жените 
със среден или маслинен тон на кожата могат да носят 
и тъмночервени, къпинови, виолетови и червено-кафяви 
нюанси и при дневния грим. Карминено червено, фуксия 
и тъмни земни тонове са най-подходящи за тъмните 
типове кожа.

СЪВЕТИ
Избягвайте тъмните тонове при тънки устни. Те правят 
устните да изглеждат още по-малки. Топлите червени 
тонове подчертават силно оцветените зъби. Нюансите 
със синкав оттенък правят тена да изглежда по-светъл.
Внимавайте гримът на очите и тонът на ружа да 
съответства на цвета на червилото.
Винаги подчертавайте само една част от лицето.

Signature Red 
кожа с маслинен цвят, зелени очи, 
кафява коса

Sensual Rosewood 
много светла кожа, сини очи, руса 
коса 

Light Chocolate
среден тон на кожата, кафяви очи, 
светлокафява коса

Peppy Tomato
светла кожа, кафяви очи, 
тъмнокафява коса 

Camney Red 
тъмна кожа, кафяви очи, 
тъмнокафява коса 

Soft Beige
светла коса, сини очи, средно 
руса до светлокафява коса



L R  D E LU X E  Г Р И М

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Избор на нюанси в зависимост 
от визията и типа. Подходящи за 
всички типове кожа. Предварително 
подгответе напуканите устни с 
пилинг за устни.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Червилото High Impact се предлага 
в 6 различни нюанса. Трите нюанса 
Signature Red, Camney Red и Pep-
py Tomato са силни цветове и 
са подходящи за изразителна 
визия. Тоновете Sensual Rose-
wood, Soft Beige и Light Choco-
late са подходящи за семпла, 
естествена визия заради розовите и 
кафеникавите нюанси.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Започнете с нанасяне върху горната 
устна. Разнесете цвета от средата 
към ъгълчетата на устните, като 
следвате естествената форма на 
устните. По същия начин нанесете и 
върху долната устна.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
Преди нанасяне на червилото 
сложете тънък слой от основата за 
очи и устни върху подхранени и 
ексфолирани устни. За внимателно 
нанасяне на цвета на червилото 
използвайте четката за устни LR by 
da Vinci. За корекции или очертаване 
използвайте Хайлайтър молива 
в нюанс Ginger. За да направите 
устните да изглеждат по-обемни, 
нанесете Брилянтен гланц за устни в 
подходящ цвят в средата на устните. 

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ
Предварително очертайте устните 
с хайлайтъра, за да постигнете по-
силен контраст.
Ако случайно излезете от контура на 
устните, коригирайте с хайлайтъра. 
След нанасяне на червилото 
притиснете устните върху салфетка. 
Така то ще издържи по-дълго и ще 
избегнете нежелани отпечатъци 
върху зъбите. 

НАИМЕНОВАНИЕ
High Impact Червило
СЪДЪРЖАНИЕ 
3,5 г

Червени тонове:

Signature Red Camney Red Peppy Tomato

Soft Beige Light Chocolate

Sensual Rosewood

Розов тон:

Бежови/ кафяви тонове: 

Съставки: Pentaerythrityl Tetraisostearate, Octyldo-
decanol, Polyglyceryl-3 Diisostearate, Polyethylene, 
Mica, Diisostearyl Malate, Octyldodecyl Stearoyl 
Stearate, Polybutene, Cera Microcristallina (Micro-
crystalline Wax), Synthetic Beeswax, Euphorbia 
Cerifera (Candelilla) Wax), Parfum (Fragrance), Toco-
pheryl Acetate, Irvingia Gabonensis Kernel Butter, 
Hydrogenated Coco-Glycerides, Silica, Tin Oxide

Може да съдържа:
CI 77891 (Titanium Dioxide), CI 15985 (Yellow 6), CI 
15850 (Red 7), CI 77491 (Iron Oxides), CI 15850 (Red 
6), CI 77492 (Iron Oxides), CI 42090 (Blue 1), CI 77499 
(Iron Oxides), CI 15850 (Red 6)

Аргументи за продажба
• Равномерно нанасяне на 

цвета
• Кремообразна текстура и 

интензивна дълбочина на 
цвета

• От матов до блестящ 
завършек
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ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходящи за всички типове 
кожа. Предварително подгответе 
напуканите устни с пилинг за устни.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Брилянтният гланц за устни се 
предлага в 6 нюанса: Nude Shine, 
Dramatic Rosewood, Pink Brilliance, 
Berry Glam, Orange Flash и Rose 
Temptation.
Кремообразната, подхранваща 
текстура стои леко върху устните, 
без да лепне. Блестящите частици 
отразяват светлината и карат 
устните да изглеждат бляскави и 
по-обемни.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанесете Брилянтния гланц 
за устни върху червилото или 
директно върху устните. Започнете 
от вътрешната част на устните 
и движете апликатора с леки 
потупващи движения към външната 
част. 

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
За постигане на интензивен резултат 
просто нанесете подходящ цвят 
червило High Impact под гланца 
за устни. Ако никой от наличните 
цветове не подхожда, изберете един 
от телесните нюанси Nude Shine или 
Dramatic Rosewood. 

НАИМЕНОВАНИЕ
Брилянтен гланц за устни
СЪДЪРЖАНИЕ 
4 мл

Съставки: Polybutene, Octyldodecanol, Silica, VP/
Hexydecene Copolymer, Calcium Aluminum Borosili-
cate, Calcium Sodium Borosilicate, Phenoxyethanol, 
Parfum (Fragrance), Lecithin, Tocopherol, Ascorbyl 
Palmitate, Citric Acid, Synthetic Fluorphlogopite, 
Alumina, Tin Oxide, Mica

Може да съдържа:
CI 77891 (Titanium Dioxide), CI 77499 (Iron Oxides), 
CI 77491 (Iron Oxides), CI 77492 (Iron Oxides), CI 
15850 (Red 7), CI 42090 (Blue 1), CI 15985 (Yellow 6), 
CI 15850 (Red 6)

Аргументи за продажба
• Блестящи частици за 

оптически по-обемни устни
• Пухкав апликатор улеснява 

прецизното нанасяне

Блестящи частици и телесни тонове:

Nude Shine Dramatic Rosewood

Rose Temptation

Pink Brilliance Berry Glam Orange Flash

Блестящи частици и цветни пигменти:

Лек блясък и цветни пигменти:



Цвят на очите Тонове сенки за очи Препоръка за Четворка артистични сенки за очи

сини златисто, кафяво Velvet Vintage, Secret Dawn, Delighted Nude

кафяви синьо, виолетово, сиво Sublime Marine, Velvet Vintage, Secret Dawn, 
Delighted Nude

зелени розово, жълто, кафяво Delighted Nude, Velvet Vintage

ОЧИ
Стъпки за нанасяне, съвети и избор на цветове

СТЪПКИ ЗА НАНАСЯНЕ 
1. Стъпка: Първо нанесете Основата за очи и устни 
върху клепача. 
2. Стъпка: В зависимост от желаната визия нанесете 
различните тонове сенки за очи един след друг върху 
очите, като ги преливате добре.
3. Стъпка: По желание сложете очна линия върху ръба 
на горния клепач. 
4. Стъпка: Нанесете спирала върху миглите на горния 
и долния клепач. Внимавайте да достигнете и до 
вътрешните, къси мигли. 
5. Стъпка: Веждите са рамката на лицето. Използвайте 
Перфектния стилизатор, за да ги оформите.
6. Стъпка: : Преди лягане задължително почистете грима 
си. За целта използвайте Лосиона за премахване на грим 
за очи.

7. Стъпка: За да стимулирате растежа на миглите и да 
имате по-гъсти и дълги мигли, нанасяйте Активиращия 
серум за мигли върху горния и долния ръб на клепача. 

СЪВЕТИ 
При зачервени очи избягвайте сенки за очи с червени 
и лилави подтонове, защото така ще изглеждат още 
по-уморени и насълзени. В този случай се придържайте 
към кафявите и сивите тонове без червени нюанси. 
Не забравяйте да нанесете светъл тон сенки за очи 
във вътрешния ъгъл на окото. Така погледът се отваря 
и ободрява. Винаги внимавайте да създавате плавни 
преходи чрез преливане с четката LR by da Vinci. 
Завършвайте грима винаги със спирала върху миглите 
на горния и долния клепач.

Вариантът Night Rock е подходящ за всеки цвят на очите за класически опушен грим (Smokey Eyes).
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ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходящ за всеки тип кожа.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Красивата кожа се нуждае не само 
от достатъчно подхранване, но и от 
цялостно почистване. Зоната около 
очите също трябва да се почиства 
от грима преди лягане, за да може 
кожата да се регенерира през 
нощта и миглите да не се накъсват. 
Двуфазният лосион за премахване 
на грим съдържа два компонента и 
отстранява дори водоустойчив грим, 
без да оставя мазен филм. 

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Разклатете добре преди употреба. 
Сложете няколко капки върху 
памучен тампон. Почистването 
на сенките се извършва, като при 
затворени очи нежно движите 
тампона от външния към вътрешния 
ъгъл на окото. При премахването 
на спиралата поставете тампона 
на ръба на миглите и го задръжте 
леко притиснат към миглите. Така 
спиралата се разтваря. След това 
придвижете тампона по дължина в 
посоката на растеж. За да премахнете 
остатъците от ръба на миглите, 
използвайте потопена в лосиона 
клечка за уши и нежно почистете в 
основата. 

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
След почистването и грижата за 
околоочната зона може да нанесете 
Активиращия серум за мигли върху 
долния и горния ръб на миглите. 

НАИМЕНОВАНИЕ
Лосион за премахване на 
грим за очи
СЪДЪРЖАНИЕ
125 мл

Съставки: Aqua (Water), Ethylhexyl Stearate, 
Octyldodecanol, Cyclopentasiloxane, Propylene 
Glycol, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) 
Oil, Panthenol, Sodium Chloride, Glycerin, Sodium 
Benzoate, Potassium Sorbate, Parfum (Fragrance), 
Citric Acid, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butyl 
Methoxydibenzoylmethane, Optunia Ficus-Indica 
Stem Dry Matter, Benzyl Salicylate, Alcohol, Ethyl-
hexyl Salicylate, Geraniol, Phenoxyethanol, Linalool, 
Tocopherol, Citronellol, Limonene,  
Eugenol, Tris (Tetramethylhydroxypiperidinol)  
Citrate, CI 60725 (Violet 2), CI 60730 (Ext. Violet 2)

Аргументи за продажба
• Отстранява дори 

водоустойчив и упорит грим 
за очи без търкане

• Не оставя мазен филм върху 
кожата

• Съставките подхранват 
чувствителната зона около 
очите

MADE IN GERMANY
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ЦЕЛЕВА ГРУПА
За жени с редки и къси мигли, които 
желаят да имат дълги и гъсти мигли. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
LR DELUXE Активиращият серум 
за мигли стимулира растежа на 
миглите и ги прави по-дълги и 
плътни. Гелообразната текстура 
попива бързо, без да раздразва 
чувствителната зона около очите. 

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанасяйте сутрин и вечер след 
почистване на лицето върху горния 
и долния ръб на миглите. Една 
лентичка от серума е достатъчна, 
тъй като фината четка позволява 
прецизно нанасяне. 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Формулата включва следните 
активни съставки: 
• Комбинацията от екстракт от 

червена детелина и иновативен 
пептид се грижи за по-дълги и 
здрави мигли*

• Провитамин B5 и биотин-пептид 
имат подхранващо действие и 
увеличават гъстотата на миглите*

• Кофеин и есенциални 
аминокиселини също стимулират 
растежа на миглите*

* Изследване на Dermatest с 20 жени за 
период от 12 седмици

** Офталмогично тествана поносимост от 
DermaConsult

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
Използвайте Активиращия серум за 
мигли след почистване с Лосиона 
за премахване на грим за очи. За 
да постигнете незабавен ефект 
„изкуствени мигли“, първо нанесете 
Основата за обемни мигли и след 
това Фантастичната спирала. 

НАИМЕНОВАНИЕ
Активиращ серум за 
мигли
СЪДЪРЖАНИЕ 
5,5 мл

Съставки: Aqua (Water), Glycerin, Butylene Glycol, 
Polyacrylate Crosspolymer-6, Phenoxyethanol, Tet-
rasodium Cystinyl Disuccinate, Panthenol, Arginine, 
Acetyl Tetrapeptide-3, Dextran, Tocopheryl Acetate, 
Caffeine, Biotinoyl Tripeptide, Trifolium Pratense 
(Clover) Flower Extract, Lecithin, Alcohol, Biotin, 
Citric Acid, Ethylhexylglycerin

Аргументи за продажба
• Намалена загуба на мигли и 

максимална плътност*
• До 35% по-дълги мигли само 

след 6 седмици*
• Доказано укрепва миглите*
• Серум за мигли с добра кожна 

поносимост със стимулиращ 
растежа активен комплекс**
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Съставки: Aqua (Water), Glyceryl Stearate, Cera Microcristallina (Microcrystalline 
Wax), Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, 
Polyvinyl Alcohol, Propylene Glycol, Stearic Acid, Triethanolamine, Palmitic Acid, 
Glycerin, Sodium Dehydroacetate, PVP, Cellulose, Lecithin, Methylparaben, Ethyl-
paraben, Propylparaben, Butylparaben, Phenoxyethanol, Tocopherol, Ascorbyl 
Palmitate, Citric Acid, CI 77499 (Iron Oxides), CI 77266 (Black 2)(nano)

НАИМЕНОВАНИЕ
Фантастична спирала
СЪДЪРЖАНИЕ 
10 мл

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходяща и за носещите контактни лещи.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Фантастичната спирала удължава, повдига и разделя 
миглите. Вълнообразната четка обхваща всяка мигла, 
създава обем и придава наситеночерен цвят. Може да 
се нанася на няколко слоя, без да става на бучки или да 
се размазва.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дръжте четката вертикално и туширайте миглите с 
леки зигзаг движения от основата към върховете, за да 
придадете повече обем и дължина. След това сменете 
техниката и движете четката вертикално нагоре, за 
да разделите и извиете миглите. Може да повторите 
няколко пъти, тъй като с всяко нанасяне Фантастичната 
спирала придава повече цвят, обем и дефиниране. 
След като спиралата върху горните мигли изсъхне, 
нанесете и върху долните.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
За да удължите максимално миглите, използвайте 
Основата за мигли под Фантастичната спирала.
Активиращият серум за мигли помага дългосрочно за 
стимулиране растежа на миглите.

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ
Нанасяйте най-много спирала там, където е най-
високата точка на веждата. Не движете четката в 
тубичката сякаш помпате, тъй като така влиза повече 
въздух и спиралата изсъхва по-бързо.

Аргументи за продажба
• За ефект „изкуствени мигли“
• Спирала за максимална дължина, 

дефиниране и обем

Съставки: Aqua (Water), Sucrose Stearate, Hydrogenated Rice Bran Wax, 
Synthetic Beeswax, C18-36 Acid Triglyceride, Pentylene Glycol, Cetearyl Alcohol, 
Oryza Sativa Cera (Rice) Bran Wax, CI 77891 (Titanium Dioxide), Polybutene, 
Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Nylon-66, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/
Beheneth-25 Methacrylate Crosspolymer, Panthenol, Butylene Glycol, Hydrolyzed 
Coix Lacryma-Jobi Ma-Yuen Seed

НАИМЕНОВАНИЕ
Основа за обемни мигли
СЪДЪРЖАНИЕ 
9 мл

Аргументи за продажба
• Подхранване и подготовка на миглите за 

максимален ефект от спиралата
• Нанася се като база под Фантастичната 

спирала

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходяща и за носещите контактни лещи.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Бялата текстура се нанася като спирала и обгръща и 
разделя миглите. Основата за обемни мигли помага 
за оформянето на миглите и ги прави да изглеждат 
по-обемни, по-дълги и по-дефинирани. Фините влакна 
на четката обхващат всички мигли и ги подготвят 
оптимално за нанасянето на Фантастичната спирала. 

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанесете като спирала от основата към върха на 
горните и долните мигли. Изчакайте за кратко и след 
това нанесете черна спирала. 

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
Използвайте Фантастичната спирала върху Основата за 
обемни мигли. 
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Secret Dawn

Night Rock

Sublime Marine

Delighted Nude

Velvet Vintage

Sublime MarineDelighted Nude

НАИМЕНОВАНИЕ
Четворка артистични 
сенки за очи
СЪДЪРЖАНИЕ
4 x 0,5 г

Съставки: Mica, Talc, Calcium Aluminum Borosilica-
te, Paraffinum Liquidum (Mineral Oil), Dimethicone, 
Silica, Polysorbate 20, Synthetic Fluorphlogopite, 
Glyceryl Ethylhexanoate/Stearate/Adipate, Magnesi-
um Aluminum Silicate, Polyacrylamide, Octyldo-
decyl Stearoyl Stearate, Cetearyl Ethylhexanoate, 
Isopropyl Myristate, C13-14 Isoparaffin, Phenoxy-
ethanol, Sodium Dehydroacetate, Methylparaben, 
Tocopheryl Acetate, Ethylhexyl Methoxycinnamate, 
Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Ethylpara-
ben, Laureth-7, Sorbitan Stearate, Zea Mays (Corn) 
Starch, Lauroyl Lysine, Propylparaben, Imidazolidinyl 
Urea, Butylparaben, BHT

Може да съдържа:
CI 77891 (Titanium Dioxide), CI 77007 (Ultramari-
nes), CI 77510 (Ferric Ferrocyanide), CI 75470 (Carmi-
ne), CI 77400 (Bronzer Powder), CI 77000 (Aluminum 
Powder), CI 42090 (Blue 1), CI 77288 (Chromium 
Oxide Greens), CI 77289 (Chromium Hydroxide 
Green), CI 19140 (Yellow 5), CI 77491 (Iron Oxides), 
CI 77492 (Iron Oxides), CI 77499 (Iron Oxides)

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходящи за всички типове кожа.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Четворката артистични сенки за 
очи се предлагат в 5 варианта с по 
4 печени сенки за очи. Във всеки 
от вариантите Night Rock, Velvet 
Vintage, Secret Dawn, Delighted Nude 
и Sublime Marine има по четири 
перфектно съчетани помежду 
си нюанса сенки за очи. С всеки 
комплект можете да създавате 
различни визии.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Сенките за очи могат да се използват 
по различни начини в зависимост 
от очите ви и визията, които искате 
да постигнете. По-вдлъбнатите очи 
могат да се подчертаят със светли 
и средни тонове, тъй като тъмните 
цветове оптически карат очите 
да изглеждат още по-вдлъбнати.  
По-раздалечените очи изглеждат 
по-приближени с по-тъмни акценти 
във вътрешния ъгъл на окото. При 
отпуснати клепачи тъмните сенки 
за очи трябва да се нанасят във 
форма на полукръг върху подвижния 
клепач. 
Използвайте или само един нюанс 
върху целия клепач, или изградете 
няколко слоя и внимателно ги 
прелейте. Във вътрешния ъгъл на 
окото и под веждата нанесете най-
светлия цвят, а в сгъвката и външния 
ъгъл на окото използвайте тъмните 
цветове.  За да засилите цветовете 
на сенките, навлажнете четката или 
апликатора с малко вода преди 
нанасяне.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
За да създадете оптимална основа 
за грима на очите, нанесете от 
Основата за очи и устни върху 
клепача. За прецизно нанасяне на 
цветовете на сенките използвайте 
четката за сенки LR by da Vinci. За 
да постигнете плавни преходи, 
прелейте сенките с четката за 
преливане LR by da Vinci.

Аргументи за продажба
• Равномерно нанасяне и 

лесно преливане
• Силно пигментирани и 

много наситени цветове
• Wet & Dry текстура за сухо 

или влажно нанасяне
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Deep Black

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходяща и за носещите контактни 
лещи.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Течната, наситеночерна и 
дълготрайна формула изсъхва 
бързо, без да се рони или разтича. 
Филцовият апликатор със заострен 
връх позволява прецизно, 
равномерно нанасяне.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Използвайте върху ръба на горните 
мигли върху кожа, върху която няма 
продукти с мазна текстура
или пудра. Широчината, дължината 
и формата на линията зависят от 
визията, която искате да постигнете. 
Евентуално може да нанесете линия 
и по долния ръб на миглите.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
След нанасянето на Основата за 
обемни мигли и Фантастичната 
спирала нанесете Супер очната 
линия. За премахване използвайте 
Лосиона за премахване на грим за 
очи.

НАИМЕНОВАНИЕ
Full Colour Супер очна 
линия
СЪДЪРЖАНИЕ 
1,1 мл

Съставки: Aqua (Water), Polysorbate 80, Styrene/
Acrylates/Ammonium Methacrylate Copolymer, 
Cocamidopropyl Betaine, Phenoxyethanol, Sodium 
Chloride, Caprylyl Glycol, Sodium Laureth Sulfate, 
Butylene Glycol, Glycerin, Coconut Acid, Benzoic 
Acid, Sodium Laureth-12 Sulfate, Disodium EDTA, 
Hexylene Glycol, Sodium Carbonate, Simethicone, 
Ammonium Hydroxide, Sorbitan Stearate, PEG-40 
Stearate, Cellulose Gum, CI 77510 (Ferric Ferrocyani-
de), CI 77491 (Iron Oxides), CI 75470 (Carmine)

Аргументи за продажба
• Изключително тънкият 

филцов връх позволява 
прецизно нанасяне по ръба 
на миглите

• Водоустойчива, 
наситеночерна формула за 
изразителен поглед

MADE IN GERMANY
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Dark Liquid

Bright Liquid

НАИМЕНОВАНИЕ
Перфектен стилизатор за 
вежди
СЪДЪРЖАНИЕ 
6 мл

Съставки: 
Bright Liquid:
Aqua (Water), Alcohol denat., Mica, Acrylates Copo-
lymer, VP/VA Copolymer, Aminomethyl Propanol, 
Phenoxyethanol, PPG-26-Buteth-26, Caprylyl Glycol, 
PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Talc, Ethylhexyl-
glycerin, Disodium EDTA, Tin Oxide, CI 77499 (Iron 
Oxides), CI 77491 (Iron Oxides), CI 77891 (Titanium 
Dioxide), CI 77492 (Iron Oxides)

Dark Liquid:
Aqua (Water), Alcohol denat., Acrylates Copolymer, 
VP/VA Copolymer, Mica, Aminomethyl Propanol, 
Phenoxyethanol, PPG-26-Buteth-26, Caprylyl Glycol, 
PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Ethylhexylglycerin, 
Disodium EDTA, CI 77499 (Iron Oxides), CI 77491 
(Iron Oxides), CI 77891 (Titanium Dioxide)

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходящ за всеки тип кожа и всеки 
цвят на косата.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
С гелообразната течност могат да 
се изравнят неравномерности или 
да се придаде повече плътност на 
веждите. Нюансът Bright Liquid е 
подходящ за руси до светлокафяви 
или червени коси. Dark Liquid е 
подходящ за среднокафяви до 
черни коси.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Разрешете веждите с Перфектния 
стилизатор за вежди, като започнете 
от началната точка с движения, 
насочени нагоре. Падащата 
надолу част от веждите срешете в 
съответната форма.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
За да оформите и подчертаете 
веждите по-добре, нанесете 
Хайлайтър молива по извивката 
под веждите и прелейте добре. 
За още по-силен ефект разнесете 
малко хайлайтър и над извивката на 
веждите.

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ
Преди да използвате Перфектния 
стилизатор за оцветяване и 
фиксиране на веждите, придайте на 
безформените, тънки, твърде гъсти 
или твърде редки вежди правилната 
форма. Определете началната, 
връхната и крайната точка и 
премахнете всички косъмчета, които 
се отклоняват от желаната форма. 
За тази цел поставете тънка четка в 
края на ноздрата в права линия към 
вътрешния ъгъл на окото. Дръжката 
на четката показва началната точка 
на веждата над вътрешния ъгъл 
на окото. За да определите най-
високата точка, поставете четката 
в края на ноздрата – при насочен 
напред поглед дръжката трябва да 
преминава диагонално през средата 
на зеницата. До най-високата точка 
веждата върви нагоре и оттам 
се извива надолу. Ако от края на 
ноздрата насочите четката към 
външния ъгъл на окото, дръжката й 
показва точния край на веждата.

Аргументи за продажба
• Гелообразна течност за по-

плътни и по-добре оформени 
вежди

• Естествен завършек и 
фиксиране

• Оцветява веждите, но не и 
кожата

MADE IN GERMANY
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Gorgeous Grey

Satin Brown

Moonlight Silver

Velvet Violet

НАИМЕНОВАНИЕ
Металическа очна линия
СЪДЪРЖАНИЕ 
0,37 г

Съставки: Cyclopentasiloxane, Synthetic Beeswax, 
Mica, Cera Microcristallina (Microcrystalline Wax), 
Trimethylsiloxysilicate, VP/Hexadecene Copolymer, 
Myristyl Lactate, C30-45 Alkyl Cetearyl Dimethicone 
Crosspolymer, Myristyl Alcohol, Tocopherol, Lecithin, 
Ascorbyl Palmitate, Glyceryl Stearate, Magnesium Si-
licate, Glyceryl Oleate, Citric Acid May contain: Silica, 
CI 77891 (Titanium Dioxide), CI 77491 (Iron Oxides), 
CI 77492 (Iron Oxides), CI 77499 (Iron Oxides), CI 
75470 (Carmine), CI 77000 (Aluminum Powder), CI 
77288 (Chromium Oxide Greens), CI 77510 (Ferric 
Ferrocyanide), CI 42090 (Blue 1)

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходяща и за носещите контактни 
лещи.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Меката текстура на Металическата 
очна линия служи за контуриране 
и очертаване на очите с наситен 
цвят. Финият връх позволява 
очертаването на прецизна линия, 
а гумичката служи за преливане. 
За да постигате винаги най-добри 
резултати, финият връх може да се 
оформя с вградената острилка.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Поставете върха на Металическата 
очна линия върху вътрешния ъгъл 
на окото и колкото е възможно по-
близо до ръба на миглите и нанесете 
линия към външния ъгъл на окото. 
Ако желаете, нанесете линия и по 
долния ръб на миглите. Прелейте с 
гумичката.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
За да подчертаете още по-силно 
формата, цвета и контура на очите, 
първо нанесете подходящите 
нюанси от Четворката артистични 
сенки за очи. За отстраняване 
използвайте Лосиона за премахване 
на грим за очи.

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ
Ако ви е трудно да направите 
перфектната линия на клепача, 
първо сложете малки точици по 
линията на миглите. След това 
свържете отделните точици в една 
линия. При преливането малките 
неточности могат да се тушират.

Аргументи за продажба
• Водоустойчива, нежна 

текстура с металически 
блясък

• С прибираща се острилка и 
гумичка в другия край

Гумичка

Фин връх

Прибираща се острилка

Система за завъртане

MADE IN GERMANY



РЪКОВОДСТВО ЗА ЧЕТКИ 
Изберете правилната четка за всяко приложение
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Четка за 
фон дьо тен

Четка за 
пудра

Четка за 
руж

Четка за 
сенки за 

очи

Четка за 
преливане

Четка за 
вежди и 

очна линия

Четка за 
вежди и 

мигли

Четка за 
устни

Бузи •
Очи • • •
Лице • •
Мигли •
Вежди • •
Устни •

Нанасяне • • • •
Преливане • • •
Контуриране • •
Линии •
Нюансиране •
Оформяне •

Пудра • • • • •
Течност • •
Крем • • •

Естествени • • • •
Синтетични • • • •

ГРИЖА ЗА ЧЕТКИТЕ 
Четките трябва да се мият на всеки 2-3 седмици, за да 
се възстанови формата на космите и да се премахнат 
остатъците от грим продукти. За почистването им 
използвайте или лосион за почистване на четки, или 
нежния Aloe Vera Крем-сапун. 
Сложете от почистващия продукт върху дланта си, 

навлажнете четката и въртете космите върху ръката 
си. Измийте добре четката, докато се изплакнат всички 
остатъци от почистването.
Никога не поставяйте четките да съхнат с главата 
надолу – така лепилото, което свързва космите, може 
да се разтвори. Попийте течността с кърпа и пригладете 
четката. Поставете я легнала за 24 часа на ръба на маса.

РЪЧНО 

ПРОИЗВЕДЕНИ 

В ГЕРМАНИЯ
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Сияйна основа Perfect Wear Фон 
дьо тен

Perfect Smooth 
Компактен фон 

дьо тен

Hollywood 
Многоцветна 

пудра

Hollywood 
Двуцветна пудра

Velvet Touch 
Микропудра

Прозрачна • • • •
Средна • • •
Висока •

Матов •
Копринен • • • •
Естествен • • •

SPF 37 30

За нанасяне в 
движение

• • •

Коригира нерав-
номерностите

• • •

Рефлектиращи 
пигменти

• • •

За всеки тон на 
кожата

• 6 нюанса 6 нюанса • •

Мултифунк-
ционален 

• •

Четка LR by Da Vinci 
Четка за фон 

дьо тен

LR by Da Vinci 
Четка за фон 

дьо тен

Включена 
гъбичка

LR by Da Vinci 
Четка за руж / 

пудра

LR by Da Vinci 
Четка за руж / 

пудра

LR by Da Vinci 
Четка за пудра

ОСНОВА, ФОН ДЬО ТЕН И ПУДРА
Информация за покривността, завършека и употребата



ОСНОВА, ФОН ДЬО ТЕН И ПУДРА
Открийте перфектния фон дьо тен

1. СТЪПКА
Определете типа на кожата си. Продуктите с матов 
завършек са подходящи за мазна и най-често за 
по-млада кожа. Продуктите с копринен и естествен 
завършек са подходящи за всички типове кожа. Пудрата 
не е подходяща за суха кожа, защото частиците пудра не 
се свързват с кожата и допълнително я изсушават. 

2. СТЪПКА
Може да разберете кой е най-подходящият за вас 
тон фон дьо тен, като тествате възможните нюанси 

върху брадичката си. Тонът, който се слива с кожа, е 
подходящият.
 
3. СТЪПКА
Имайте предвид, че тонът на кожата се променя през 
годината. Затова смесвайте два нюанса, за да получите 
оптималния за вас тон или през лятото ползвайте по-
тъмен тон фон дьо тен.

Светъл 
Porcelain

Light Beige

Среден 
Beige

Dark Beige

Тъмен 
Beige Noisette

Hazelnut
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Ginger

Porcelain
НАИМЕНОВАНИЕ
Хайлайтър молив
СЪДЪРЖАНИЕ
2,5 мл

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходящ за всеки тип кожа. 
Нюансът Porcelain е подходящ за 
червеникав тип кожа и придава 
озаряващ блясък. Нюансът Gin-
ger е подходящ за маслинен или 
жълтеникав тен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Светлата, озаряваща текстура се 
нанася върху зоните от лицето, 
където се пречупва светлината. 
Тези части от лицето трябва да 
бъдат оптически подчертани чрез 
поставяне на светли акценти. Така 
Хайлайтърът прави устните да 
изглеждат по-обемни, очите – по-
отворени, скулите – по-високи. 
Системата за завъртане и щракване 
позволява лесно дозиране, а с 
тънкия връх на четката могат да се 
нанасят без проблем тънки линии. 
Двата цвята Porcelain и Ginger могат 
да се ползват и като коректор. 
Съставките като масло от амарант, 
бисаболол, масло от австралийска 
мирта правят текстурата особено 
богата.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Хайлайтър моливът се нанася върху 
грима върху следните зони от 
лицето:

Под веждите: За да подчертаете 
веждите, направете тънка линия под 
веждата. Започнете от най-високата 
точка надолу към слепоочието.

В средата на носа: Права линия 
от хайлайтъра в средата на носа 
го прави да изглежда по-тесен и 
изящен. За да подсилите ефекта, 
сложете по-тъмен контуриращ 
продукт в страничната част на носа.

Около устните: Тънките устни ще 
изглеждат по-плътни, ако сложите 
малко хайлайтър върху Амуровата 
дъга. Контурите на устните могат да 
се подчертаят, ако нанесете тънка 
линия от хайлайтъра около устните. 

Върху скулите: Лицата с кръгла 
форма могат да бъдат оптически 
стеснени, ако се нанесе хайлайтър 
върху скулите. Сложете малко 
Бронзант Sun Dream под скулите, 
за да ги издължите и подчертаете 
визуално. 

В зоната на очите: За по-отворен 
поглед, нанесете малко хайлайтър 
във вътрешния ъгъл на окото. 
Тъмните кръгове под очите също 
могат да бъдат прикрити.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
Нанесете Хайлайтъра върху фон дьо 
тена Perfect Wear, за да създадете 
сияен завършек. 
Нанесете Бронзант Sun Dream върху 
всички зони на лицето, които трябва 
да бъдат оптически смекчени.

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ
За да избегнете сенките, създаващи 
грешно впечатление, изберете 
източник на светлина, при  
който светлината пада  
фронтално върху лицето.

Аргументи за продажба
• Може да се ползва за 5 зони 

от лицето
• Лесно дозиране 

благодарение на системата 
за завъртане и щракване

• Прикрива неравностите и 
сенките под очите

Съставки: Aqua (Water), Cyclopentasiloxane, 
Glycerin, Amaranthus Caudatus Extract, Caprylyl Di-
methicone Ethoxy Glucoside, Hydrogenated Castor 
Oil, Titanium Dioxide, Silica, Polyglyceryl-2 Sesqui-
isostearate, Methylpropanediol, Sodium Chloride, 
Dimethicone, Dimethicone Crosspolymer, Alcohol, 
Bisabolol, Dimethiconol, Tocopherol, Backhousia 
Citriodora Leaf Oil, Lecithin, Car- 
nosine, Silybum Marianum Fruit Extract, Phenoxy-
ethanol, Citral, Linalool

Може да съдържа:
CI 77891 (Titanium Dioxide), CI 77492 (Iron Oxides), 
CI 77491 (Iron Oxides), CI 77499 (Iron Oxides)
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НАИМЕНОВАНИЕ
Бърз филър за бръчки
СЪДЪРЖАНИЕ
3,6 г

Съставки: Octyldodecanol, Dicaprylyl Carbonate, 
Cera Microcristallina (Microcrystalline Wax), Boron 
Nitride, Methyl Methacrylate Crosspolymer,  
Nylon-12, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter,  
Cetyl Palmitate, C30-45 Alkyl Methicone, C30-45 Ole-
fin, Silica, HDI/Trimethylol Hexyllactone Crosspolymer, 
Squalane, Tocopheryl Acetate, Panthenol, Pentae-
rythrityl Tetra-di-t-butyl Hydroxyhydrocinnamate, 
Ubiquinone, Tocopherol

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Зряла кожа с първи признаци 
на бръчки. Като цяло за кожа с 
неравности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Оптически запълва бръчки и 
неравности и ги кара да изглеждат 
по-равномерно под грима.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанесете Бързия филър за бръчки 
върху съответните бръчки и 
неравности, разнесете добре и 
оставете за кратко да подейства. 
Ако моливът се затъпи, просто го 
подострете.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
След нанасянето на филъра 
нанесете равномерно фон дьо тена 
Perfect Wear върху цялото лице с 
четката за фон дьо тен LR by da Vinci.

Аргументи за продажба
• Оптически запълва бръчки и 

неравности
• Дълготрайна текстура

Напречни бръчки на челото/ бръчки на тревога

Бръчки на гнева (на глабелата)

Заешки бръчки

Бръчки пачи крак (периорбитални линии)

Назолабиални бръчки

Периорални бръчки

Ментолабиални бръчки (бръчки от тъга)
Напречна бръчка на брадичката
Брадичка „портокалова кора“

MADE IN GERMANY
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Съставки: Isododecane, Hydrogenated Coco-Glycerides, Cera Alba (Beeswax), 
Silica, Boron Nitride, Talc, Cera Microcristallina (Microcrystalline Wax), Quater-
nium-18 Bentonite, Propylene Carbonate, Mica, CI 77891 (Titanium Dioxide), CI 
77742 (Manganese Violet), CI 77492 (Iron Oxides), CI 77491 (Iron Oxides)

Съставки: Aqua (Water), Cyclopentasiloxane, Dimethicone, Cetyl PEG/PPG-10/1 
Dimethicone, Propylnene Glycol, Cetyl Dimethicone, Talc, Phenoxyethanol, Sodi-
um Chloride, Magnesium Sulfate, Sodium Dehydroacetate, Parfum (Fragrance), 
Disteardimonium Hectorite, Methylparaben, Benzimidazole Diamond Amidoethyl 
Urea Carbamoyl Propyl Polymethylsilsesquioxane, Tetrasodium EDTA, Hydro-
genated Dimethicone, Ethylparaben, Butylparaben, BHT, Propylene Carbonate, 
Aluminium Hydroxide, Propylparaben, Dimethicone/Methicone Copolymer, CI 
77891 (Titanium Dioxide), CI 77491 (Iron Oxides), CI 77492 (Iron Oxides)

НАИМЕНОВАНИЕ
Основа за очи и устни
СЪДЪРЖАНИЕ
2,2 г

НАИМЕНОВАНИЕ
Сияйна основа
СЪДЪРЖАНИЕ
30 мл

Аргументи за продажба
• С четка апликатор за прецизно и лесно 

нанасяне
• Идеално дозиране чрез система за завъртане 

и щракване
• Използва се като база под грима на устните и 

очите

Аргументи за продажба
• Прикрива неравномерностите и 

разширените пори
• Основа за нанасяне на фон дьо тен и пудра
• Текстурата с цвят на праскова и пигменти, 

отразяващи светлината, придават естествена 
озареност на кожата

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходяща за всеки тен и тип кожа. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Сияйната основа прикрива неравномерностите и 
разширените пори и може да се ползва самостоятелно 
или под фон дьо тен за удължаване на дълготрайността 
му. Нанася се без усилия и пасва на всеки тон на 
кожата.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
След почистването и грижата нанесете Сияйната 
основа равномерно върху кожата. Оставете за кратко 
да подейства, преди да нанесете фон дьо тен.

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходяща за всеки тен и тип кожа. Напуканите устни 
трябва предварително да бъдат добре подхранени.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основата за очи и устни прави цветовете на червилото 
или сенките по-наситени, тъй като изравнява 
естествения цвят на устните и кожата.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Завъртете долната част на молива, докато малко 
количество от основата излезе върху върха на четката. 
След това нанесете кремообразната текстура на тънък, 
равномерен слой върху устните или върху подвижния 
клепач. Изчакайте 1-2 минути, преди да нанесете грим.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
Нанесете червилото High Impact с четката за устни 
LR by da Vinci върху основата. Нанесете Четворката 
артистични сенки за очи върху основата на клепача.
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ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходящ за всеки тип кожа. 
Текстурата на фон дьо тена не 
се събира в бръчките и затова 
може да се ползва и при зряла 
кожа. При светъл тен използвайте 
тоновете 1 и 2, при среден тон 
на кожата използвайте номер 
3, а за по-тъмните типове кожа 
подходящи са нюансите 4, 5 и 6. За 
да постигнете естествен резултат, 
преди да нанесете върху цялото 
лице, тествайте различни нюанси 
върху брадичката. Ако никой от 
предлаганите тонове не пасва точно 
на вашия тон на кожата, смесете два 
цвята върху обратната страна на 
дланта си. При нанасяне внимавайте 
за плавно преливане.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Копринената текстура на фон дьо 
тена Perfect Wear е със средна 
покривност и прави тена да 
изглежда равномерен. Фон дьо 
тенът се предлага в 6 естествени 
нюанса: Porcelain, Light Beige, Beige, 
Dark Beige, Beige Noisette и Hazel-
nut. Има слънцезащитен фактор 
37. Отразяващият светлината 
копринен завършек придава на тена 
естествена озареност.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Преди нанасяне почистете добре 
лицето и нанесете подходящ за типа 
кожа продукт за грижа. Сложете 
малко фон дьо тен върху обратната 
страна на дланта си и с четката за 
фон дьо тен LR by da Vinci нанесете 
равномерно върху лицето отвътре 
навън. Прелейте добре в линията на 
брадичката и на косата.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
Като подготовка на лицето нанесете 
тънък слой от Сияйната основа с 
помощта на четката за фон дьо тен 
LR by da Vinci.

НАИМЕНОВАНИЕ
Perfect Wear Фон дьо тен
СЪДЪРЖАНИЕ
30 мл

Съставки: Aqua (Water), Cyclopentasiloxane, 
Isohexadecane, Titanium Dioxide (nano), Cetyl 
PEG/PPG-10/1 Dimethicone, Ethylhexyl Palmitate, 
Trimethylsiloxysilicate, Pentylene Glycol, Glyceryl 
Ethylhexanoate/Stearate/Adipate, Disteardimonium 
Hectorite, Benzyl PCA, Glycerin, Stearic Acid, Alu-
minum Hydroxide, Methicone, Sodium Levulinate, 
PPG-15 Stearyl Ether, Sodium Anisate, Disodium 
EDTA, Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil, Tocopherol, Re-
tinyl Palmitate, Talc, Helianthus Annuus (Sunflower) 
Seed Oil, Steareth-20, Chlorhexidine Digluconate, 
N-Hydroxysuccinimide, BHT, Palmitoyl Tripepti-
de-1, Chrysin, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Potassium 
Sorbate

Може да съдържа:
CI 77491 (Iron Oxides), CI 77492 (Iron Oxides), CI 
77499 (Iron Oxides), CI 77891 (Titanium Dioxide), CI 
77947 (Zinc Oxide)

Аргументи за продажба
• Фон дьо тен със средна 

покривност и слънцезащитен 
фактор 37

• Равномерен и естествено 
сияен тен благодарение на 
копринения завършек

• Оптически се слива с кожата

Светли:

Porcelain Light Beige

Beige Noisette Hazelnut

Beige Dark Beige

Средни:

Тъмни:
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ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходящ за всеки тип кожа. 
Компактният фон дьо тен Per-
fect Smooth поради по-голямото 
съдържание на пудра има по-висока 
покривност от фон дьо тена Perfect 
Wear. Благодарение на тази силно 
пигментна плътност неравномерната 
кожа може да придобие равномерен 
тен. За да откриете правилния тон 
фон дьо тен, тествайте различни 
нюанси върху брадичката. Цветът, 
който се слива с тона на кожата, 
е правилният. За разлика от фон 
дьо тена Perfect Wear, компактният 
фон дьо тен Perfect Smooth не е 
подходящ за смесване на различните 
нюанси.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Кремообразният компактен фон дьо 
тен Perfect Smooth е подходящ както 
за цялостен грим, така и за бързо 
освежаване на грима в движение. 
Той прикрива неравномерностите 
и петънцата, матира тена и е със 
слънцезащитен фактор 30. 

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанесете Компактния фон дьо 
тен Perfect Smooth с включената 
гъбичка или с четката за фон дьо 
тен LR by da Vinci равномерно върху 
почистена и подхранена кожа на 
лицето. 

Моделиране на лицето:
За да изпъкне формата на лицето 
ви по възможно най-добрия начин, 
можете да подчертаете и съответно 
смекчите определени части от него. 
За по-светлите зони използвайте 
два тона по-светъл фон дьо тен от 
тона на кожата. За да придадете 
дълбочина на другите части на 
лицето, изберете тон фон дьо тен, 
който е с до два нюанса по-тъмен от 
тона на кожата. След това прелейте 
двата тона от вътрешността на 
лицето навън. 

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
Преди нанасяне сложете тънък слой 
от Сияйната основа с помощта на 
четката за фон дьо тен LR by da Vinci, 
за да изглежда кожата по-свежа и да 
удължите трайността на грима.
След нанасяне на фон дьо тена 
фиксирайте грима с двуцветната 
пудра Hollywood.

НАИМЕНОВАНИЕ
Perfect Smooth Компактен 
фон дьо тен
СЪДЪРЖАНИЕ
8,5 г

Съставки: Dicaprylyl Carbonate, Phenyl Trime-
thicone, Titanium Dioxide (nano), Hydrogenated 
Polydecene, Zinc Oxide, Polyethylene, Mica, 
Hydrogenated Coconut Oil, Methyl Methacrylate 
Crosspolymer, Nylon-12, Glyceryl Dibehenate, Tri-
behenin, Alumina, Dimethicone, Glyceryl Behenate, 
Parfum (Fragrance), Lecithin, Tocopherol, Ascorbyl 
Palmitate, Citric Acid

Може да съдържа: CI 77891 (Titanium Dioxide),  
CI 77492 (Iron Oxides), CI 77491 (Iron Oxides),  
CI 77499 (Iron Oxides

Аргументи за продажба
• Предлага се в 6 естествени 

тона
• Надграждаща, средна 

покривност за 
усъвършенстван вид на 
кожата

• Подходящ за бързо 
освежаване на грима, когато 
сте в движение

Светли:

Porcelain Light Beige

Beige Noisette Hazelnut

Средни:

Тъмни:

Beige Dark Beige
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Petal Peach Ruddy Rose

Petal Peach Ruddy Rose

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Двата варианта са подходящи за 
всеки тен и тип кожа.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Нюансът Ruddy Rose съчетава 
светъл и тъмен розов тон. Двата 
цвята са подходящи преди всичко за 
поставяне на цветни акценти.
Вариантът Petal Peach съчетава 
светъл кайсиев тон с бронзант 
и може да се използва и за 
контуриране на лицето.

Нюансът Ruddy Rose може да се 
нанесе като руж над линията на 
контура или в зоната пред скулите, 
за да придаде цветни акценти на 
бузите и да направи тена по-свеж.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
Нанесете Перфектния прахообразен 
руж с четката за пудра LR by da Vinci 
върху фон дьо тена Perfect Wear 
или компактния фон дьо тен Perfect 
Smooth.

НАИМЕНОВАНИЕ
Перфектен прахообразен 
руж
СЪДЪРЖАНИЕ
11,8 г

Съставки: 
Ruddy Rose:
Talc, Aluminum Starch Octenylsuccinate, Pentaery-
thrityl Tetraisostearate, Mica, Phenyl Trimethicone, 
Octyldodecyl Stearoyl Stearate, Sorbic Acid, Sodium 
Dehydroacetate, Parfum (Fragrance), CI 77491 (Iron 
Oxides), CI 75470 (Carmine), CI 15850 (Red 7), CI 
19140 (Yellow 5), CI 77007 (Ultramarines), CI 77499 
(Iron Oxides), CI 77492 (Iron Oxides)

Petal Peach:
Talc, Aluminum Starch Octenylsuccinate, Pentaery-
thrityl Tetraisostearate, Mica, Phenyl Trimethicone, 
Octyldodecyl Stearoyl Stearate, Sorbic Acid, Sodium 
Dehydroacetate, Parfum (Fragrance), CI 16035 (Red 
40), CI 77499 (Iron Oxides), CI 77492 (Iron Oxides), CI 
77491 (Iron Oxides), CI 15850 (Red 7), CI 77007 (Ult-
ramarines), CI 15985 (Yellow 6), CI 19140 (Yellow 5)

Аргументи за продажба
• Предлага се в нюансите  

Ruddy Rose и Petal Peach
• Матовите цветове придават 

цветни акценти на лицето
• Дуо цветовете могат да 

се могат да се ползват 
поотделно или смесени

MADE IN GERMANY
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Съставки: Talc, Caprylic/Capric Triglyceride, Silica, Isodecyl Neopentanoate, Zinc 
Stearate, Parfum (Fragrance), Sorbic Acid, CI 77492 (Iron Oxides), CI 77491 (Iron 
Oxides), CI 77499 (Iron Oxides), CI 77891 (Titanium Dioxide)

Съставки: Talc, Zea Mays (Corn) Starch, Zinc Stearate, Dimethicone, Pentaeryth-
rityl Tetraisostearate, Octyldodecyl Stearoyl Stearate, Silica, Nylon-12, Diisostearyl 
Malate, Argania Spinosa Kernel Oil, HDI/Trimethylol Hexyllactone Crosspolymer, 
Potassium Sorbate, Chlorphenesin, Parfum (Fragrance)

Може да съдържа:
CI 77491 (Iron Oxides), CI 77492 (Iron Oxides), CI 77499 (Iron Oxides), CI 77891 
(Titanium Dioxide)

НАИМЕНОВАНИЕ
Sun Dream Бронзант
СЪДЪРЖАНИЕ
11 г

НАИМЕНОВАНИЕ
Velvet Touch  
Микропудра
СЪДЪРЖАНИЕ
10 г

Аргументи за продажба
• Пресована пудра за подчертаване на чертите 

на лицето и за придаване на равномерен 
завършек

• Придава на лицето свеж, бронзиран вид

Аргументи за продажба
• Лека текстура за копринен, прозрачен 

завършек
• Фиксира фон дьо тена без ефект „маска“

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Не е подходяща за много светли типове кожа. При суха 
кожа използвайте само върху фон дьо тен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Идеална за фиксиране на грима, изравняване на тона 
на кожата и намаляване на лъщенето.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанесете Микропудрата Velvet Touch върху фон дьо 
тена, за да го фиксирате.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
Нанесете с четката за пудра LR by da Vinci.

ЦЕЛЕВА ГРУПА
За светли и тъмни типове кожа. При суха кожа 
използвайте само върху фон дьо тен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
За отделни акценти или за равномерен завършек 
върху цялото лице – брозантът Sun Dream придава на 
лицето естествен бронзов тен без блестящи частици 
и червени пигменти. Бронзантът е подходящ и за 
изравняване на светлата шия с потъмнялото лице и 
деколте.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Изтръскайте излишната пудра от четката, за да не бъде 
цветът твърде интензивен и неестествен. Сложете 
от пудрата върху брадичката, бузите и челото. За да 
подчертаете скулите, контурирайте с четката за руж LR 
by da Vinci.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
В зависимост от начина на приложение нанесете с 
четката за пудра или четката за руж LR by da Vinci. За 
да създадете равномерен завършек, преди това леко 
нанесете от многоцветната пудра Hollywood върху 
лицето.
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ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходяща за всеки тон на кожата. 
При суха кожа използвайте само 
върху фон дьо тен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Многоцветната пудра е подходяща 
за фиксиране на фон дьо тена 
и за нанасяне върху грима в 
движение при нужда. Жълтият 
нюанс прикрива синкавите сенки 
и неравномерности.  Зеленото 
неутрализира зачервяванията. 
Бежовото подчертава естествения 
тон на кожата и изравнява 
разликите в пигментацията.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанесете Многоцветната пудра 
Hollywood с четката за пудра LR by 
da Vinci като финиш върху фон дьо 
тена. За целта смесете и трите цвята 
заедно и нанесете върху цялото 
лице.
За да скриете сини венички или 
сенки под очите, нанесете жълтата 
пудра върху съответната зона. 
Зачервявания (петна, венички, 
белези) могат да се неутрализират 
с нанасяне на зеления тон пудра. 
Бежовата пудра изравнява 
разликите в пигментацията, т.е. 
местата, които са по-тъмни или по-
светли от тона на кожата. По този 
начин се подкрепя естествения 
тон на кожата и тенът изглежда 
равномерен.

Изравняване на 
зачервяванията

Изравняване на разликите в 
пигментацията

Изравняване на сини 
венички или сенки под очите

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
Преди пудрата нанесете на фон дьо 
тена Perfect Wear с четката за фон 
дьо тен LR by da Vinci. За нанасяне 
върху цялото лице или само в 
съответните зони използвайте 
четката за пудра LR by da Vinci.

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ
Внимавайте кожата да не е твърде 
суха. Защото тогава се появява 
ронене и лющене. От друга страна, 
ако кожата е намазана с прекалено 
много крем или съотношението 
между фон дьо тена и крема не е 
оптимално, пудрата може да стане 
на бучици.
Преди да нанесете руж или бронзант 
върху фон дьо тена, напудрете 
лицето с Многоцветната пудра 
Hollywood. Благодарение на ефекта 
„пудра върху пудра“ ружът или 
бронзантът могат да се разпределят 
равномерно.

НАИМЕНОВАНИЕ
Hollywood Многоцветна 
пудра
СЪДЪРЖАНИЕ
12 г

Съставки: Talc, Mica, Nylon-12, Zinc Stearate, 
Dimethicone, Octyldodecyl Stearoyl Stearate, Diiso-
stearyl Malate, Dehydroacetic Acid, Phenoxyethanol, 
Sorbic Acid, Benzoic Acid, Lauroyl Lysine, Tocopheryl 
Acetate, Sorbitan Sesquioleate, Parfum (Fragrance), 
Benzyl Salicylate, Alpha-Isomethyl Ionone, Citronel-
lol, Eugenol, Hydroxycitronellal, Benzyl Benzoate,

Може да съдържа: 
CI 77891 (Titanium Dioxide), CI 77289 (Chromium 
Hydroxide Green), CI 19140 (Yellow 5), CI 77007 
(Ultramarines), CI 77492 (Iron Oxides), CI 77491 (Iron 
Oxides), CI 77499 (Iron Oxides)

Аргументи за продажба
• 3 нюанса за различни 

неравномерности на кожата
• Фиксиране на фон дьо тена 
• Служи за смекчаване на тена



L R  D E LU X E  Г Р И М

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходяща за всеки тип кожа. При 
суха кожа използвайте само върху 
фон дьо тен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двуцветната пудра съчетава 
виолетов и жълт тон. 

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанесете жълтата пудра или с 
гъбичката, или четката за пудра 
LR by da Vinci под очите. Разнесете 
виолетовата пудра по цялото лице с 
четката за пудра LR by da Vinci. Двата 
тона могат и да се смесят и да се 
нанесат върху фон дьо тена, за да се 
постигнат по-плавни преходи и да се 
фиксира гримът.

Лилавото прави сивкавия и 
уморен тен да изглежда по-
свеж и жизнен

Жълтото заличава тъмните 
сенки 

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
За равномерно нанасяне 
използвайте четката за пудра LR by 
da Vinci.

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ
Използвайте жълтата пудра, за да 
придадете сутрешна свежест на 
тена си. За по-жизнен тен и вечер 
нанесете виолетовата пудра.

НАИМЕНОВАНИЕ
Hollywood Двуцветна 
пудра
СЪДЪРЖАНИЕ
10 г

Аргументи за продажба
• С гъбичка за бързо 

допълнително нанасяне
• Мултифункционална пудра 

за смекчаване на тена
• Фиксира грима

Съставки: Talc, Mica, Nylon-12, Zinc Stearate, 
Dimethicone, Octyldodecyl Stearoyl Stearate, Diiso-
stearyl Malate, Dehydroacetic Acid, Phenoxyethanol, 
Lauroyl Lysine, Sorbic Acid, Benzoic Acid, Tocopheryl 
Acetate, Sorbitan Sesquioleate, Parfum (Fragrance), 
Benzyl Salicylate, Alpha-Isomethyl Ionone, Citronel-
lol, Eugenol, Hydroxycitronellal, Benzyl Benzoate

Може да съдържа: 
CI 77891 (Titanium Dioxide), CI 19140 (Yellow 5), 
CI 77492 (Iron Oxides), CI 77491 (Iron Oxides), CI 
77007 (Ultramarines), CI 77742 (Manganese Violet), 
CI 45410 (Red 27)



ОЧИ
Вежди, мигли и корекции

ВЕЖДИ 
Преди да нанесете нов грим, клепачите и миглите 
трябва да бъдат почистени от остатъците от стария 
грим. След това прегледайте формата на веждите и 
ако е нужно, я коригирайте. Винаги внимавайте да 
премахвате косъмчета само под и между веждите и да 
не прекалявате с това. За да постигнете подходящата 
форма, определете началната, връхната и крайната 
точка и премахнете всички косъмчета, които се 
отклоняват от желаната форма. За тази цел поставете 
тънка четка в края на ноздрата в права линия към 
вътрешния ъгъл на окото. Дръжката на четката показва 
началната точка на веждата над вътрешния ъгъл на 
окото. За да определите най-високата точка, поставете 
четката в края на ноздрата – при насочен напред 
поглед дръжката трябва да преминава диагонално през 
средата на зеницата. До най-високата точка веждата 
върви нагоре и оттам се извива надолу. Ако от края на 
ноздрата насочите четката към външния ъгъл на окото, 
дръжката й показва точния край на веждата. 

МИГЛИ
Ако искате да придадете на миглите по-голяма извивка, 
преди нанасяне на спирала оформете с извивачка 
за мигли. За по-обемни мигли, поставете четката на 
спиралата близо до ръба на миглите. След това с леки 
зигзаг движения изтеглете към върха, за да оформите 
по-добре миглите.

КОРЕКЦИИ
За да увеличите оптически разстоянието между по-
приближените очи, нанесете по-светъл тон сенки за 
очи във вътрешния ъгъл на окото, а по-тъмен нюанс 
поставете във външния ъгъл на окото и леко го 
разнесете навън.
При по-раздалечени очи не разнасяйте сенките за 
очи извън външния ъгъл на окото, а в кръгла форма 
изтеглете цвета към горната част на клепача, за да не 
изглежда окото толкова продълговато. Нанесете по-
тъмен цвят във вътрешния ъгъл на окото и очертайте с 
тъмен молив долния ръб на миглите.
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Cold Blue

Soft Snow

Dark Hazel

Olive Green

Soft Ashes

Dark Coal

Dark Brown

Absolute Black

1

3
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Съставки: Absolute Black: Aqua (Water), Propylene Glycol, Tromethamine, Citric 
Acid, Oleyl Alcohol, Magnesium Aluminum Silicate, Stearic Acid, Glyceryl Stearate, 
Cellulose, Hectorite, Xanthan Gum, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, 
Methylparaben, Ethylparaben, CI 77499 (Iron Oxides)

Dark Brown: Aqua (Water), Propylene Glycol, Tromethamine, Citric Acid, Oleyl 
Alcohol, Magnesium Aluminum Silicate, Stearic Acid, Glyceryl Stearate, Cellulose, 
Hectorite, Xanthan Gum, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Methylpa-
raben, Ethylparaben, CI 77499 (Iron Oxides), CI 77491 (Iron Oxides)

Съставки: Soft Snow: CI 77891 (Titanium Dioxide), Mica, Stearyl Dimethicone, 
Cera Microcristallina (Microcrystalline Wax), Octadecene, Aluminum Distearate, 
Magnesium Silicate
Dark Coal: CI 77499 (Iron Oxides), Mica, Stearyl Dimethicone, Cera Microcristallina 
(Microcrystalline Wax), Octadecene, CI 77510 (Ferric Ferrocyanide), Aluminum 
Distearate, Magnesium Silicate
Cold Blue: CI 77007 (Ultramarines), Mica, Stearyl Dimethicone, Magnesium 
Silicate, Cera Microcristallina (Microcrystalline Wax), Octadecene, Aluminum Di-
stearate, CI 77499 (Iron Oxides), CI 75470 (Carmine), CI 77891 (Titanium Dioxide)
Soft Ashes: Mica, CI 77891 (Titanium Dioxide), CI 77499 (Iron Oxides), Stearyl 
Dimethicone, Cera Microcristallina (Microcrystalline Wax), Octadecene, CI 77491 
(Iron Oxides), Aluminum Distearate, Magnesium Silicate
Olive Green: Mica, CI 77492 (Iron Oxides), Stearyl Dimethicone, CI 77499 (Iron 
Oxides), CI 77491 (Iron Oxides), Cera Microcristallina (Microcrystalline Wax), 
Octadecene, Aluminum Distearate, CI 77510 (Ferric Ferrocyanide), Methyl Metha-
crylate Crosspolymer
Dark Hazel: Mica, CI 77491 (Iron Oxides), Stearyl Dimethicone, CI 77499 (Iron 
Oxides), Cera Microcristallina (Microcrystalline Wax), Octadecene, Magnesium Sili-
cate, Aluminum Distearate

НАИМЕНОВАНИЕ
Течна очна линия 
СЪДЪРЖАНИЕ
2,5 мл

НАИМЕНОВАНИЕ
Молив за очи
СЪДЪРЖАНИЕ
1,1 г

Аргументи за продажба
• Силно пигментирана формула с блестящ 

завършек
• Не се рони и не става бучки
• Лесно нанасяне благодарение на филцовия 

връх

Аргументи за продажба
• Идеален за меки контури
• Лесно нанасяне и голяма дълготрайност

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходяща и за носещите контактни лещи.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Течната очна линия LR COLOURS за секунди подчертава 
формата на очите с наситеночерната си формула. 
Заостреният апликатор позволява прецизно и лесно 
нанасяне.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанесете по горния ръб на миглите:

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
След нанасяне на Течната очна линия нанесете  
една от трите спирали LR COLOURS върху миглите. 

ЦЕЛЕВА ГРУПАn
Подходящ и за носещите контактни лещи.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Меката, кадифена текстура позволява лесно нанасяне 
върху клепача. 6-те различни цветове предлагат 
различни възможности за подчертаване на очите и за 
създаване на различни визии. 

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанесете цвета близо по ръба на миглите и очертайте 
тънка линия. За придаване на „котешки поглед“ 
изтеглете линията леко извън външния ъгъл на окото. 
Нанесете белия молив във водната линия, за да 
уголемите оптически окото. 
Редовно подостряйте молива, за да не се затъпява 
върхът му.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ 
Допълнително подчертайте окото с желания  
тон сенки за очи и след това нанесете  
спирала Volume & Curl, Extreme Volume  
или Length & Definition. 

MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY
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Mint ’n’ Pine GreenCashmere ’n’ Copper

Rose ’n’ Grey

Mint ’n’ Pine Green Cashmere ’n’ Copper

Mauve ’n’ Plum

Gold ’n’ Bronze

Vintage Rose ’n’ GrapeTaupe ’n’ Bronze 

Sky ’n’ Water

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходяща комбинация от цветове 
за всеки тон на кожата. Подходящи и 
за носещите контактни лещи.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Силно пигментираните, 
прахообразни сенки се нанасят и 
преливат без усилия. В зависимост 
от цвета и наситеността могат да се 
създават семпли и естествени или 
по-бляскави и вълнуващи визии.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанесете по-светлия тон сенки 
за очи от ръба на миглите до под 
веждите. С по-тъмния тон поставете 
нюанси в сгъвката на клепача и 
външния ъгъл на окото. След това 
прелейте тоновете, за да направите 
плавни преходи. 

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
Нанесете сенките за очи с четката 
за сенки за очи LR by da Vinci и 
след това ги прелейте с четката 
за преливане LR by da Vinci. Окото 
може допълнително да бъде 
подчертано с Молива за очи или 
Течната очна линия от LR COLOURS. 
Накрая нанесете спирала Volume & 
Curl, Extreme Volume или Length & 
Definition. 

НАИМЕНОВАНИЕ
Сенки за очи
СЪДЪРЖАНИЕ 
2 x 1,25 г

Аргументи за продажба
• Комбинация от два перфектно 

съчетани помежду си цвята
• Прахообразна текстура със 

светоотразяващи пигменти
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Rose ’n’ Grey

Mint ’n’ Pine Green Cashmere ’n’ Copper

Mauve ’n’ Plum

Gold ’n’ Bronze

Vintage Rose ’n’ GrapeTaupe ’n’ Bronze 

Sky ’n’ Water

Gold‘n‘Bronze: 
gold
Mica, Kaolin, Tapioca Starch, Magnesium Stearate, 
Caprylic/Capric Triglyceride, Glyceryl Caprylate, Silica, 
Lithothamnium Calcareum Extract, Benzyl Alcohol, 
Mannitol, Diatomaceous Earth, Tin Oxide, Helianthus 
Annuus (Sunflower) Seed Oil, Rosmarinus Officinalis 
(Rosemary) Leaf Extract, Zinc Sulfate, CI 77891 
(Titanium Dioxide), CI 77492 (Iron Oxides), CI 77163 
(Bismuth Oxychloride), CI 77491 (Iron Oxides), CI 
77499 (Iron Oxides)
bronze
Kaolin, Mica, Tapioca Starch, Magnesium Stearate, 
Caprylic/Capric Triglyceride, Silica, Glyceryl Caprylate, 
Lithothamnium Calcareum Extract, Benzyl Alcohol, 
Mannitol, Diatomaceous Earth, Helianthus Annuus 
(Sunflower) Seed Oil, Rosmarinus Officinalis (Rosema-
ry) Leaf Extract, Zinc Sulfate, CI 77499 (Iron Oxides), CI 
77491 (Iron Oxides), CI 77891 (Titanium Dioxide)

Vintage Rose n`Grape: 
Vintage Rose
Mica, Kaolin, Magnesium Stearate, Caprylic/Capric 
Triglyceride, Silica, Glyceryl Caprylate, Tapioca 
Starch, Lithothamnium Calcareum Extract, Benzyl 
Alcohol, Mannitol, Diatomaceous Earth, Maltodextrin, 
Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Rosmarinus 
Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, Zinc Sulfate, CI 
77891 (Titanium Dioxide), CI 77742 (Manganese 
Violet), CI 77491 (Iron Oxides), CI 77499 (Iron Oxides), 
CI 75470 (Carmine)
grape
Kaolin, Mica, Magnesium Stearate, Caprylic/Capric 
Triglyceride, Maltodextrin, Silica, Glyceryl Caprylate, 
Tapioca Starch, Lithothamnium Calcareum Extract, 
Benzyl Alcohol, Mannitol, Diatomaceous Earth, 
Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Tin Oxide, 
Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, Zinc 
Sulfate, CI 77891 (Titanium Dioxide), CI 77499 (Iron 
Oxides), CI 77491 (Iron Oxides), CI 75470 (Carmine), CI 
77007 (Ultramarines), CI 77510 (Ferric Ferrocyanide)

Съставки: 
Mint n´ Pine Green 
mint
Kaolin, Mica, Caprylic/Capric Triglyceride, Magnesium 
Stearate, Glyceryl Caprylate, Silica, Tapioca Starch, 
Lithothamnium Calcareum Extract, Benzyl Alcohol, 
Mannitol, Tin Oxide, Diatomaceous Earth, Helianthus 
Annuus (Sunflower) Seed Oil, Rosmarinus Officinalis 
(Rosemary) Leaf Extract, Zinc Sulfate, CI 77891 (Tita-
nium Dioxide), CI 77007 (Ultramarines), CI 77491 (Iron 
Oxides), CI 42090 (Blue 1)
Pine green
Kaolin, Mica, Caprylic/Capric Triglyceride, Magnesium 
Stearate, Silica, Glyceryl Caprylate, Tapioca Starch, 
Lithothamnium Calcareum Extract, Benzyl Alcohol, 
Mannitol, Diatomaceous Earth, Helianthus Annuus 
(Sunflower) Seed Oil, Tin Oxide, Rosmarinus Offici-
nalis (Rosemary) Leaf Extract, Zinc Sulfate, CI 77499 
(Iron Oxides), CI 77891 (Titanium Dioxide), CI 77288 
(Chromium Oxide Greens), CI 42090 (Blue 1)

Sky‘n‘Water:
sky
Mica, Kaolin, Tapioca Starch, Caprylic/Capric 
Triglyceride, Magnesium Stearate, Glyceryl Caprylate, 
Lithothamnium Calcareum Extract, Silica, Benzyl 
Alcohol, Mannitol, Diatomaceous Earth, Helianthus 
Annuus (Sunflower) Seed Oil, Tin Oxide, Rosmarinus 
Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, Zinc Sulfate, CI 
77891 (Titanium Dioxide), CI 77007 (Ultramarines)
water
Kaolin, Mica, Tapioca Starch, Caprylic/Capric 
Triglyceride, Magnesium Stearate, Calcium Sodium 
Borosilicate, Silica, Glyceryl Caprylate, Lithothamnium 
Calcareum Extract, Benzyl Alcohol, Mannitol, Tin Oxi-
de, Diatomaceous Earth, Helianthus Annuus (Sunflo-
wer) Seed Oil, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf 
Extract, Zinc Sulfate, CI 77891 (Titanium Dioxide), CI 
77499 (Iron Oxides), CI 77510 (Ferric Ferrocyanide), CI 
77007 (Ultramarines), CI 77491 (Iron Oxides)

Rose‘n‘Grey:
rose
Mica, Kaolin, Magnesium Stearate, Tapioca Starch, 
Caprylic/Capric Triglyceride, Glyceryl Caprylate, 
Silica, Lithothamnium Calcareum Extract, Benzyl 
Alcohol, Mannitol, Diatomaceous Earth, Helianthus 
Annuus (Sunflower) Seed Oil, Rosmarinus Officinalis 
(Rosemary) Leaf Extract, Zinc Sulfate, CI 77891 
(Titanium Dioxide), CI 77007 (Ultramarines), CI 77742 
(Manganese Violet), CI 77499 (Iron Oxides), CI 77163 
(Bismuth Oxychloride) ,CI 77491 (Iron Oxides), CI 
75470 (Carmine)
grey
Kaolin, Mica, Tapioca Starch, Magnesium Stearate, 
Caprylic/Capric Triglyceride, Silica, Glyceryl Caprylate, 
Lithothamnium Calcareum Extract, Benzyl Alcohol, 
Mannitol, Diatomaceous Earth, Helianthus Annuus 
(Sunflower) Seed Oil, Rosmarinus Officinalis (Rosema-
ry) Leaf Extract, Zinc Sulfate, CI 77499 (Iron Oxides), CI 
77891 (Titanium Dioxide), CI 77007 (Ultramarines), CI 
77492 (Iron Oxides), CI 77163 (Bismuth Oxychloride), 
CI 77491 (Iron Oxides)

Taupe‘n‘Bronze:
taupe
Mica, Kaolin, Tapioca Starch, Magnesium Stearate, 
Caprylic/Capric Triglyceride, Silica, Glyceryl Caprylate, 
Lithothamnium Calcareum Extract, Benzyl Alcohol, 
Tin Oxide, Mannitol, Diatomaceous Earth, Helianthus 
Annuus (Sunflower) Seed Oil, Rosmarinus Officinalis 
(Rosemary) Leaf Extract, Zinc Sulfate, CI 77891 
(Titanium Dioxide), CI 77499 (Iron Oxides), CI 77491 
(Iron Oxides), CI 77288 (Chromium Oxide Greens), CI 
77007 (Ultramarines)
bronze
Kaolin, Mica, Magnesium Stearate, Tapioca Starch, 
Caprylic/Capric Triglyceride, Glyceryl Caprylate, Silica, 
Lithothamnium Calcareum Extract, Benzyl Alcohol, 
Mannitol, Diatomaceous Earth, Helianthus Annuus 
(Sunflower) Seed Oil, Rosmarinus Officinalis (Rosema-
ry) Leaf Extract, Zinc Sulfate, CI 77491 (Iron Oxides), CI 
77499 (Iron Oxides), CI 77163 (Bismuth Oxychloride), 
CI 77891 (Titanium Dioxide), CI 77492 (Iron Oxides)

Cashmere‘n‘ Copper: 
cashmere
Mica, Kaolin, Tapioca Starch, Magnesium Stearate, 
Caprylic/Capric Triglyceride, Glyceryl Caprylate, 
Lithothamnium Calcareum Extract, Silica, Benzyl 
Alcohol, Mannitol, Tin Oxide, Diatomaceous Earth, 
Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Rosmarinus 
Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, Zinc Sulfate, CI 
77891 (Titanium Dioxide), CI 77491 (Iron Oxides), CI 
77007 (Ultramarines), CI 75470 (Carmine), CI 77499 
(Iron Oxides), CI 77492 (Iron Oxides)
copper
Mica, Kaolin, Tapioca Starch, Magnesium Stearate, 
Caprylic/Capric Triglyceride, Glyceryl Caprylate, Litho-
thamnium Calcareum Extract, Benzyl Alcohol, Silica, 
Mannitol, Alumina, Diatomaceous Earth, Helianthus 
Annuus (Sunflower) Seed Oil, Rosmarinus Officinalis 
(Rosemary) Leaf Extract, Zinc Sulfate, CI 77491 (Iron 
Oxides), CI 77499 (Iron Oxides), CI 77163 (Bismuth 
Oxychloride), CI 77492 (Iron Oxides), CI 77007 (Ultra-
marines), CI 77891 (Titanium Dioxide)

Mauve‘n‘Plum: 
mauve
Mica, Kaolin, Caprylic/Capric Triglyceride, Tapioca 
Starch, Magnesium Stearate, Glyceryl Caprylate, 
Silica, Lithothamnium Calcareum Extract, Benzyl 
Alcohol, Mannitol, Maltodextrin, Diatomaceous Earth, 
Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Tin Oxide, 
Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, Zinc 
Sulfate, CI 77891 (Titanium Dioxide), CI 77742 (Man-
ganese Violet), CI 77491 (Iron Oxides), CI 77499 (Iron 
Oxides), CI 75470 (Carmine), CI 77007 (Ultramarines)
plum
Mica, Kaolin, Tapioca Starch, Magnesium Stearate, 
Caprylic/Capric Triglyceride, Glyceryl Caprylate, 
Silica, Lithothamnium Calcareum Extract, Benzyl 
Alcohol, Mannitol, Tin Oxide, Diatomaceous Earth, 
Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Rosmarinus 
Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, Zinc Sulfate, CI 
77891 (Titanium Dioxide), CI 77491 (Iron Oxides), CI 
77499 (Iron Oxides), CI 77492 (Iron Oxides), CI 77742 
(Manganese Violet)

НАИМЕНОВАНИЕ
Сенки за очи
СЪДЪРЖАНИЕ 
2 x 1,25 г
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Cashmere Brown

Cashmere Creme

1

2

3

4

ЦЕЛЕВА ГРУПА
За жени със светли и редки вежди, 
които искат да ги подчертаят и да 
направят лицето си по-изразително.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двустранният молив за вежди 
има по-тънък и по-дебел връх. С 
тънкия връх очертавате контури 
или рисувате отделни косъмчета. 
Меката консистенция на дебелия 
връх е подходяща за запълване и 
разнасяне.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Маркирайте долния и горния 
ръб на веждите с тънката страна 
и направете тънки линийки по 
естествения растеж на веждите. 
След това с дебелата страна 
запълнете веждите и придайте 
желаната интензивност на цвета. 

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
За да подчертаете още повече 
веждите и оптически да уголемите 
очите, нанесете Хайлайтър молив за 
очи директно под веждите. 

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ
За да постигнете перфектна форма 
на веждите, определете началната, 
връхната и крайната точка и 
премахнете всички косъмчета, които 
се отклоняват от желаната форма. 
За тази цел поставете тънка четка в 
края на ноздрата в права линия към 
вътрешния ъгъл на окото. Дръжката 
на четката показва началната точка 
на веждата над вътрешния ъгъл 
на окото. За да определите най-
високата точка, поставете четката 
в края на ноздрата – при насочен 
напред поглед дръжката трябва да 
преминава диагонално през средата 
на зеницата. До най-високата точка 
веждата върви нагоре и оттам 
се извива надолу. Ако от края на 
ноздрата насочите четката към 
външния ъгъл на окото, дръжката й 
показва точния край на веждата.

НАИМЕНОВАНИЕ
Двустранен молив за 
вежди
СЪДЪРЖАНИЕ 
4,9 г & 1,3 г

Аргументи за продажба
• За равномерни и добре 

оформени вежди
• Придава изразителен контур 

на лицето

Съставки: 
Cashmere Creme Eye Shadow:
Dicaprylyl Carbonate, CI 77891 (Titanium Dioxide), 
Hydrogenated Coco-Glycerides, Mica, Ricinus Com-
munis (Castor) Seed Oil, Myristyl Myristate, Methyl 
Methacrylate Crosspolymer, C30-45 Alkyl Methicone, 
Cera Alba (Beeswax), C30-45 Olefin, Cetyl Palmitate, 
Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax / Cera Carnauba, 
CI 77492 (Iron Oxides), CI 77499 (Iron Oxides), CI 
77491 (Iron Oxides), Sucrose Acetate Isobutyrate, 
VP/Hexadecene Copolymer, Dimethicone, Trimethyl-
siloxysilicate, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate
Cashmere Creme Eyebrow:
Cera Microcristallina (Microcrystalline Wax), C10-18 
Triglycerides, CI 77891 (Titanium Dioxide), Coperni-
cia Cerifera (Carnauba) Wax / Cera Carnauba, Mica, 
Myristyl Myristate, Hydrogenated Coco-Glycerides, 
Hydrogenated Castor Oil, Rhus Succedanea Fruit 
Wax, CI 77492 (Iron Oxides), Sorbitan Palmitate, CI 
77499 (Iron Oxides), CI 77491 (Iron Oxides), Stearal-
konium Hectorite, Propylene Carbonate, Pentaeryth-
rityl Tetra-di-t-butyl Hydroxyhydrocinnamate

Cashmere Brown Eye Shadow:
Dicaprylyl Carbonate, Hydrogenated Coco-
Glycerides, Mica, Ricinus Communis (Castor) 
Seed Oil, Myristyl Myristate, Methyl Methacrylate 
Crosspolymer, C30-45 Alkyl Methicone, Cera Alba 
(Beeswax), C30-45 Olefin, CI 77499 (Iron Oxides), 
Cetyl Palmitate, Copernicia Cerifera (Carnauba) 
Wax / Cera Carnauba, CI 77891 (Titanium Dioxide), 
Sucrose Acetate Isobutyrate, CI 77491 (Iron Oxides), 
CI 77492 (Iron Oxides), VP/Hexadecene Copolymer, 
Dimethicone, Trimethylsiloxysilicate, Tocopherol, 
Ascorbyl Palmitate
Cashmere Brown Eyebrow:
Cera Microcristallina (Microcrystalline Wax), C10-18 
Triglycerides, Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax 
/ Cera Carnauba, CI 77499 (Iron Oxides), Mica, CI 
77891 (Titanium Dioxide), Myristyl Myristate, Hydro-
genated Coco-Glycerides, Hydrogenated Castor Oil, 
Rhus Succedanea Fruit Wax, Sorbitan Palmitate, CI 
77491 (Iron Oxides), CI 77492 (Iron Oxides), Stearal-
konium Hectorite, Propylene Carbonate, Pentaeryth-
rityl Tetra-di-t-butyl Hydroxyhydrocinnamate
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Съставки: 
rosé 
Isodecyl Isononanoate, Cera Microcristallina (Microcrystalline Wax), Hydrogena-
ted Coco-Glycerides, Polymethyl Methacrylate, Silica, Mica, Copernicia Cerifera 
(Carnauba) Wax / Cera Carnauba, Disteardimonium Hectorite, Propylene Carbo-
nate, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, CI 77891 (Titanium Dioxide), CI 77491 (Iron 
Oxides), CI 77492 (Iron Oxides), CI 77499 (Iron Oxides)
green
Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Copernicia 
Cerifera (Carnauba) Wax /Copernicia Cerifera Cera, Mica, Glyceryl Ricinoleate, Cera 
Alba (Beeswax), Myristyl Myristate, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Cetyl Al-
cohol, Lecithin, Tocopherol, Ascorbyl Palmityte, Tin Oxide, CI 77491 (Iron Oxides), 
CI 77891 (Titanium Dioxide), CI 77510 (Ferric Ferrocyanide)

НАИМЕНОВАНИЕ
Хайлайтър молив 
за очи
СЪДЪРЖАНИЕ
2 x 4,6 г

Аргументи за продажба
• Оптически уголемява очите
• 2 върха – за дневен и вечер грим

ЦЕЛЕВА ГРУПАn
Подходящ за всеки тип и цвят на кожата.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Хайлайтър моливът за очи може да се нанася над и под 
веждите. Нанесен плътно под веждата, той оптически 
повдига клепача нагоре. Нанесен над веждата, той я 
повдига визуално нагоре. По този начин се получава 
по-бодър и свеж израз, а контурът на веждите се 
подчертава още повече. За вечер грим подходящ 
е бяло-зеленият връх, докато нежното розово 
подчертава най-добре на дневна светлина.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанесете Хайлайтър молива за очи директно над и/
или под контура на веждите и прелейте с пръсти или с 
четката за преливане LR by da Vinci. 

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
Преди това оформете, контурирайте и нарисувайте 
веждите с Двустранния молив за вежди. 
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ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходящи и за носещите контактни 
лещи.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Спиралата Volume & Curl повдига 
миглите и с извитата си четчица им 
придава лека извивка. 

Спиралата Extreme Volume кара 
миглите да изглеждат по-обемни. 
Благодарение на заострения връх 
на четката миглите във вътрешния 
и външния ъгъл на окото могат да 
бъдат безпроблемно достигнати.

Спиралата Length & Definition се 
отличава с водоустойчива и по 
този начин с дълготрайна текстура. 
Фината четка оформя и разделя 
миглите и ги кара да изглеждат по-
дълги.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дръжте четката вертикално и 
туширайте миглите с леки зигзаг 
движения от основата към върха, 
за да придадете повече обем 
и дължина. След това сменете 
техниката и движете четката 
вертикално нагоре, за да разделите 
и извиете миглите. Може да 
повторите няколко пъти, тъй като с 
всяко нанасяне спиралата придава 
повече цвят, обем и дефиниране. 
След като спиралата върху горните 
мигли изсъхне, нанесете и върху 
долните.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
За да подчертаете още повече очите, 
ги контурирайте с молива за очи LR 
COLOURS и нанесете сенки за очи LR 
COLOURS върху клепача. 

НАИМЕНОВАНИЕ
Volume & Curl Спирала,
Extreme Volume Спирала,
Length & Definition 
Водоустойчива спирала
СЪДЪРЖАНИЕ 
10 мл / 11 мл / 7 мл 

Аргументи за продажба
• Правилната спирала за всяка 

потребност
• Спиралата Volume & Curl се 

предлага в три различни 
цвята

• Дълготрайност благодарение 
на водоустойчивата текстура 
на спиралата  
Length & Definition

Съставки: 
Volume & Curl Спирала – Absolute Black: 
Aqua (Water), Cera Alba (Beeswax), CI 77499 (Iron 
Oxides), Stearic Acid, Copernicia Cerifera (Carnauba) 
Wax, PEG-8 Beeswax, Acrylates/Octylacrylamide 
Copolymer, VP/Hexadecene Copolymer, Glycerin, 
Aminomethyl Propanediol, Mica, Caprylyl Glycol, CI 
77891 (Titanium Dioxide), Hydroxyethylcellulose, 
Dimethicone, Silica Dimethyl Silylate, Tocopheryl 
Acetate, CI 77007 (Ultramarines), Argania Spinosa 
Kernel Oil, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) 
Oil, Silica, Disodium EDTA

Volume & Curl Спирала – Dark Brown: 
Aqua (Water), Cera Alba (Beeswax), CI 77499 
(Iron Oxides), CI 77491 (Iron Oxides), Stearic Acid, 
Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, PEG-8 Beeswax, 
Acrylates/Octylacrylamide Copolymer, VP/Hexa-
decene Copolymer, Glycerin, Aminomethyl Propa-
nediol, Caprylyl Glycol, Hydroxyethylcellulose, Dime-
thicone, Silica Dimethyl Silylate, Tocopheryl Acetate, 
Argania Spinosa Kernel Oil, Prunus Amygdalus 
Dulcis (Sweet Almond) Oil, Silica, Disodium EDTA

Volume & Curl Спирала – Night Blue: 
Aqua (Water), Cera Alba (Beeswax), CI 77007 (Iron 
Oxides), Stearic Acid, Copernicia Cerifera (Carnauba) 
Wax, PEG-8 Beeswax, Acrylates/Octylacrylamide 
Copolymer, VP/Hexadecene Copolymer, Glycerin, 
Aminomethyl Propanediol, Caprylyl Glycol, Hydroxy-
ethylcellulose, Dimethicone, Silica Dimethyl Silylate, 
Tocopheryl Acetate, Argania Spinosa Kernel Oil, 
Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Silica, 
Disodium EDTA, CI 77499 (Ultramarines)

Extreme Volume Спирала:
Aqua (Water), CI 77499 (Iron Oxides), Copernicia 
Cerifera (Carnauba) Wax, Oryza Sativa (Rice) Bran 
Wax, Stearic Acid, Butylene Glycol, Palmitic Acid, 
Hydrogenated Olive Oil Stearyl Esters, Glyceryl 
Stearate, Polybutene, Synthetic Beeswax, Acacia 
Senegal Gum, Glycerin, Aminomethyl Propanediol, 
VP/Eicosene Copolymer, Ozokerite, Phenoxyethanol, 
Hydrogenated Vegetable Oil, VP/VA Copolymer, 
Polyvinyl Alcohol, Stearyl Stearate, Tropolone

Length & Definition Водоустойчива спирала:
Isododecane, Paraffin, CI 77499 (Iron Oxides), VP/
Eicosene Copolymer, Cera Alba (Beeswax), Distear-
dimonium Hectorite, Pentaerythrityl Hydrogenated 
Rosinate, Cyclopentasiloxane, Talc, Polybutene, 
Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, Aqua (Water), 
Silica, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Polyquater-
nium-7, Methylparaben, Propylparaben

Length & Definition 
Водоустойчива спирала

Length & Definition 
Водоустойчива спирала

Night Blue

Volume & Curl Спирала

Volume & Curl Спирала

Extreme Volume Спирала

Extreme Volume Спирала

Absolute BlackAbsolute Black

Absolute Black

Dark Brown

*
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УСТНИ
Избор на цвят и съвети

ГРИЖА ЗА УСТНИТЕ 
Устните се нуждаят от интензивна грижа. Поради 
липсата на мастни жлези и малкото мастна тъкан те не 
могат да се предпазват от влиянията на околната среда. 
Затова през лятото устните трябва да се защитават 
минимум с SPF 15 от вредните UV  лъчи, а през зимата 
трябва да се снабдяват с богата грижа. За да премахнете 
мъртвите клетки от устните, използвайте пилинг за 
устни или мека четка за зъби, която прокарайте по 
устните с кръгови движения.

КОРЕКЦИЯ НА УСТНИТЕ
При тънки устни не използвайте тъмни цветове, 
защото така ще изглеждат още по-тесни. С молив за 
устни очертайте контура, като подчертаете особено 
Амуровата дъга и средата на долната устна, за да 
придадете оптически повече обем. След това оцветете 
устните с червило и с хайлайтър подчертайте средната 
извивка на Амуровата дъга. С гланц за устни в подходящ 
цвят, поставен в средата на устните, те ще получат 
видимо повече обем.
При много обемни устни избягвайте червила в светли 
цветове и с молива за устни се придържайте към 
естествения контур на устните.

Warm Rose
светла кожа, сини очи, средноруса 
– светлокафява коса

Magic Mauve 
много светла кожа, сини очи, руса 
коса

Juicy Rose
среден цвят на кожата, кафяви 
очи, светлокафява коса

Orange Toffee
светла кожа, тъмнокафява коса, 
кафяви очи
 

Midnight Plum
кожа с маслинен цвят, зелени очи, 
кафява коса 

Hot Chili
светла кожа, тъмнокафява коса, 
кафяви очи

Brown Rose
среден цвят на кожата, кафяви 
очи, светлокафява коса
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Crystal Plum

Crystal Peach

Crystal Caramel

Crystal Berry

Crystal Mauve

Crystal Rose

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходящо и за сухи устни 
благодарение на подхранващите 
съставки. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Текстурата на Блестящото червило 
предлага блясъка на гланц за устни 
и силната пигментация на червило. 
Предлага се в 6 нюанса: Crystal 
Caramel, Crystal Rose, Crystal Peach, 
Crystal Mauve, Crystal Plum и Crystal 
Berry. Кремообразната, подхранваща 
текстура стои леко върху устните, 
без да лепне. 

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Завъртете върха на молива до 
половин сантиметър. Нанесете 
Блестящото червило директно върху 
устните, като започнете от средата 
и с леки потупващи движения 
преминете към външната част на 
устните. При това внимавайте да не 
излизате от естествения контур на 
устните.

НАИМЕНОВАНИЕ
Блестящо червило
СЪДЪРЖАНИЕ
1,6 г

Аргументи за продажба
•Хидратираща текстура с 

плодов вкус
• Практична система със 

завъртане
Съставки: 
Crystal Caramel: Ricinus Communis (Castor) Seed 
Oil, Lanolin Oil, Pentaerythrityl Tetraisostearate, 
Caprylic/Capric Triglyceride, Octyldodecanol, 
Castor Isostearate Succinate, Octocrylene, CI 77891 
(Titanium Dioxide), Bis-Diglyceryl Polyacyladipate-1, 
Butyl Methoxydibenzoylmethane, Helianthus 
Annuus (Sunflower) Seed Wax, Polyethylene, C10-30 
Cholesterol/Lanosterol Esters, VP/Hexadecene 
Copolymer, Cera Microcristallina (Microcrystalline 
Wax), Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, Ozokerite, 
CI 77491 (Iron Oxides), Ethylhexyl Palmitate, Parfum 
(Fragrance), Tocopheryl Acetate, Shorea Robusta 
Resin, Mica, Rhus Verniciflua Peel Wax, Bisabolol, 
Tribehenin, Benzyl Alcohol, Sorbitan Isostearate, Pal-
mitoyl Oligopeptide, Benzyl Benzoate, Tocopherol, 
Ascorbyl Palmitate, Geraniol, CI 77499 (Iron Oxides), 
CI 77492 (Iron
Oxides), CI 15850 (Red 7)
 
Crystal Rose: Ricinus Communis (Castor) Seed 
Oil, Lanolin Oil, Pentaerythrityl Tetraisostearate, 
Octyldodecanol, Caprylic/Capric Triglyceride, Castor 
Isostearate Succinate, Octocrylene, Bis-Diglyceryl 
Polyacyladipate-1, CI
77163 (Bismuth Oxychloride), Butyl Methoxydi-
benzoylmethane, Polyethylene, Mica, Helianthus 
Annuus (Sunflower) Seed Wax, C10-30 Cholesterol/
Lanosterol Esters, VP/Hexadecene Copolymer, Cera 
Microcristallina (Microcrystalline Wax), Copernicia 
Cerifera (Carnauba) Wax, CI
77891 (Titanium Dioxide), Ozokerite, Ethylhexyl 
Palmitate, Parfum (Fragrance), Tocopheryl Acetate, 
Shorea Robusta Resin, Rhus Verniciflua
Peel Wax, Tribehenin, Bisabolol, Benzyl Alcohol, 
Sorbitan Isostearate,
Palmitoyl Oligopeptide, Benzyl Benzoate, Tocophe-
rol, Ascorbyl Palmitate, Geraniol, CI 15850 (Red 6), CI 
15850 (Red 7), CI 77499 (Iron Oxides) 

Crystal Peach: Ricinus Communis (Castor) Seed 
Oil, Lanolin Oil, Pentaerythrityl Tetraisostearate, 
Octyldodecanol, Caprylic/Capric Triglyceride, Castor 
Isostearate Succinate, Octocrylene, Bis-Diglyceryl 
Polyacyladipate-1, Butyl Methoxydibenzoylmethane, 
Polyethylene, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed 
Wax, Synthetic Fluorphlogopite, C10-30 Cholesterol/
Lanosterol Esters, VP/Hexadecene Copolymer, Cera 
Microcristallina (Microcrystalline Wax), Copernicia 
Cerifera (Carnauba) Wax, Ozokerite, CI 19140 (Yellow 
5), CI 77891 (Titanium Dioxide), Ethylhexyl Palmi-
tate, Parfum (Fragrance), Tocopheryl Acetate, Shorea 
Robusta Resin, Rhus Verniciflua Peel Wax, Bisabolol, 
Tribehenin, Benzyl Alcohol, Sorbitan Isostearate, 
Palmitoyl Oligopeptide, Benzyl Benzoate, Tocophe-

rol, Ascorbyl Palmitate, Geraniol, CI 15850 (Red 6) CI 
15850 (Red 7)

Crystal Mauve: Ricinus Communis (Castor) Seed 
Oil, Lanolin Oil, Pentaerythrityl Tetraisostearate, 
Octyldodecanol, Caprylic/Capric Triglyceride, Castor 
Isostearate Succinate, Octocrylene, Bis-Diglyceryl 
Polyacyladipate-1, Butyl Methoxydibenzoylmetha-
ne, Polyethylene, Helianthus Annuus (Sunflower) 
Seed Wax, CI 77891 (Titanium Dioxide), C10-30 
Cholesterol/Lanosterol Esters, VP/Hexadecene 
Copolymer, Cera Microcristallina (Microcrystalline 
Wax), Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, Ozokerite, 
Ethylhexyl Palmitate, Parfum (Fragrance), Tocopheryl 
Acetate, Shorea Robusta Resin, Rhus Verniciflua Peel 
Wax, Bisabolol, Tribehenin, Benzyl Alcohol, Sorbitan 
Isostearate, Palmitoyl Oligopeptide, Benzyl Ben-
zoate, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Geraniol, CI 
77492 (Iron Oxides), CI 15850 (Red 7), CI 42090 (Blue 
1), CI 77499 (Iron Oxides), CI 77491 (Iron Oxides)

Crystal Plum: Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, 
Lanolin Oil, Pentaerythrityl Tetraisostearate, Octyl-
dodecanol, Caprylic/Capric Triglyceride, Castor Iso-
stearate Succinate, Mica, Octocrylene, Bis-Diglyceryl 
Polyacyladipate-1, Butyl Methoxydibenzoylme-
thane, CI 77891 (Titanium Dioxide), Polyethylene, 
Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Wax, C10-30 
Cholesterol/Lanosterol Esters, VP/Hexadecene Copo-
lymer, Cera Microcristallina (Microcrystalline Wax), 
Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, CI 77491 (Iron 
Oxides), Ozokerite, Parfum (Fragrance), Ethylhexyl 
Palmitate, Tocopheryl Acetate, Synthetic Fluor-
phlogopite, Shorea Robusta Resin, Rhus Verniciflua 
Peel Wax, Tribehenin, Bisabolol, Benzyl Alcohol, 
Sorbitan Isostearate, Palmitoyl Oligopeptide, Benzyl 
Benzoate, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Geraniol, 
CI 15850 (Red 7), CI 77499 (Iron Oxides), CI 75470 
(Carmine)
 
Crystal Berry: Ricinus Communis (Castor) Seed 
Oil, Lanolin Oil, Pentaerythrityl Tetraisostearate, 
Octyldodecanol, Caprylic/Capric Triglyceride, Castor 
Isostearate Succinate, Octocrylene, Bis-Diglyceryl 
Polyacyladipate-1, Butyl Methoxydibenzoylmetha-
ne, Polyethylene, Helianthus Annuus 
(Sunflower) Seed Wax, C10-30 Cholesterol/Lano-
sterol Esters, VP/Hexadecene Copolymer, Cera 
Microcristallina (Microcrystalline Wax), Copernicia 
Cerifera (Carnauba) Wax, Ozokerite, CI 77891 
(Titanium Dioxide), CI 15850 (Red 7), Ethylhexyl 
Palmitate, Parfum (Fragrance), Tocopheryl Acetate, 
Shorea Robusta Resin, Rhus Verniciflua Peel Wax, 
Tribehenin, Bisabolol, Benzyl Alcohol, Sorbitan Iso-
stearate, Palmitoyl Oligopeptide, Benzyl Benzoate, 
Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Geraniol, CI 15850 
(Red 6), CI 42090 (Blue 1), CI 77499 (Iron Oxides), CI 
77491 (Iron Oxides), CI 77492 (Iron Oxides)

MADE IN GERMANY



L R  CO LO U R S  Г Р И М

Smoothy Pink

Smoothy Red

Smoothy Rose

Съставки: 
Smoothy Rose: Polybutene, Pentaerythrityl Tetraisostearate, Triisodecyl Trimelli-
tate, Octyldodecanol, Hydrogenated Polydecene, Silica Dimethyl Silylate, Mica, 
Parfum (Fragrance), Polyglyceryl-4 Isostearate, Silica, CI 77007 (Ultramarines), CI 
77891 (Titanium Dioxide), CI 77742 (Manganese Dio-
xide), CI 77491 (Iron Oxides)

Smoothy Pink: Polybutene, Pentaerythrityl Tetraisostearate, Triisodecyl Trimelli-
tate, Octyldodecanol, Hydrogenated Polydecene, Silica Dimethyl Silylate, Mica, 
Parfum (Fragrance), Polyglyceryl-4 Isostearate, Silica, CI 77007 (Ultramarines), CI 
77891 (Titanium Dioxide), CI 77742 (Manganese Dioxide), CI 77491 (Iron Oxides), 
CI 77499 (Iron Oxides), CI 77492 (Iron Oxides), Talc

Smoothy Red: Polybutene, Pentaerythrityl Tetraisostearate, Triisodecyl Trimelli-
tate, Octyldodecanol, Hydrogenated Polydecene, Silica Dimethyl Silylate, Parfum 
(Fragrance), Polyglyceryl-4 Isostearate, Mica, Silica, Talc, CI 77007 (Ultramarines), 
CI 77891 (Titanium Dioxide), CI 77491 (Iron Oxides), CI 77499 (Iron Oxides), CI 
77492 (Iron Oxides)

НАИМЕНОВАНИЕ
Гланц за устни
СЪДЪРЖАНИЕ
10 мл

Аргументи за продажба
• Цветен гланц за устни с високо съдържание 

на блестящи частици
• Подхранващи съставки за меки устни

ЦЕЛЕВА ГРУПА
3-те нюанса са подходящи за всеки тип и цвят на 
кожата. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Гланцът за устни LR COLOURS се предлага в три 
естествени нюанса: Smoothy Rose, Smoothy Pink и 
Smoothy Red. Съдържащите се блестящи частици 
отразяват светлината и така създават естествен акцент 
и карат устните да изглеждат по-обемни.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
С лек натиск сложете малко от текстурата върху 
устните. Започнете от средата и с леки потупващи 
движения преминете към външната част на устните. 
При това внимавайте да не излизате от естествения 
контур на устните.

Съставки: Caprylic/Capric Triglyceride, Pentaerythrityl Tetraisostearate, Bis-
Diglyceryl Polyacyladipate-2, Triisodecyl Trimellitate, Cera Alba (Beeswax), Cera 
Microcristallina (Microcrystalline Wax), Theobroma Grandiflorum Seed Butter, 
Caprylic/Capric/Myristic/Stearic Triglyceride, Ethylhexyl Triazone, Polyglyceryl-4 
Isostearate, Mica, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Synthetic Beeswax, Toco-
pheryl Acetate, Ethyl Vanillin, Tocopherol, Propylene Glycol, Helianthus Annuus 
(Sunflower) Seed Oil, Ascorbyl Palmitate, Sodium Saccharin, Tin Oxide, CI 77891 
(Titanium Dioxide) CI 15850 (Red 6)

НАИМЕНОВАНИЕ
Балсам за устни 
СЪДЪРЖАНИЕ
4,5 г

Аргументи за продажба
• За естествен, кадифен завършек и 

подхранени устни
• Нежна грижа благодарение на маслото от 

купуасу и витамин E

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходящ преди всичко за сухи и чувствителни устни.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Хидратира и повишава еластичността на устните. Леко 
светоотразяващата текстура осигурява свеж, естествен 
вид. 

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Завъртете половин-един сантиметър от балсама извън 
гилзата. Нанесете нежната текстура върху устните.

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ
Често на състоянието на устните се отразяват 
незначителни дреболии, които лесно могат да бъдат 
предотвратени. Честото навлажняване на устните 
с език може да ги изсуши. Честото докосване на 
устните с пръсти може да доведе до зачервявания и 
несъвършенства, предизвикани от бактерии.

MADE IN GERMANYMADE IN GERMANY
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ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходящ преди всичко за тези, 
които ползват червило LR COLOURS. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Моливът за устни очертава контура 
на устните и създава контраст и така 
устните изглеждат по-изразителни.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Започнете от средата на устните 
и следвайте естествения им 
контур. Внимавайте да получите 
равномерна линия.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ 
След контурирането нанесете 
червило LR COLOURS.

НАИМЕНОВАНИЕ
Молив за устни 
СЪДЪРЖАНИЕ
1,16 г

Аргументи за продажба
• Матова текстура
• Седем силно пигментирани 

цвята

Съставки: 
Warm Rose: C10-18 Triglycerides, Hydrogenated 
Coconut Oil, Mica, Cera Microcristallina (Microcrys-
talline Wax), Myristyl Myristate, Rhus Succedanea 
Fruit Wax, Behenyl Alcohol, Hydrogenated Coco-
Glycerides, Cetyl Palmitate, Copernicia Cerifera 
(Carnauba) Wax, Hydrogenated Castor Oil, Sorbitan 
Palmitate, Stearalkonium Hectorite, Propylene Car-
bonate, Pentaerythrityl Tetra-di-t-butyl Hydroxyhyd-
rocinnamate, CI 77891 (Titanium Dioxide), CI 77491 
(Iron Oxides), CI 77499 (Iron Oxides), CI 77492 (Iron 
Oxides), CI 15850 (Red 7)

Magic Mauve: C10-18 Triglycerides, Mica, Hy-
drogenated Coconut Oil,  Cera Microcristallina 
(Microcrystalline Wax), Myristyl Myristate, Rhus Suc-
cedanea Fruit Wax, Behenyl Alcohol, Hydrogenated 
Coco-Glycerides, Cetyl Palmitate, Copernicia Cerifera 
(Carnauba) Wax, Hydrogenated Castor Oil, Sorbitan 

Palmitate, Stearalkonium Hectorite, Propylene Car-
bonate, Pentaerythrityl Tetra-di-t-butyl Hydroxyhyd-
rocinnamate, Tin Oxide, CI 77891 (Titanium Dioxide), 
CI 77491 (Iron Oxides), CI 77499 (Iron Oxides), CI 
15850 (Red 7)

Juicy Rose: C10-18 Triglycerides, Mica, Hydrogena-
ted Coconut Oil, Cera Microcristallina (Microcrystal-
line Wax), Myristyl Myristate, Rhus Succedanea Fruit 
Wax, Behenyl Alcohol, Hydrogenated Coco-Glyceri-
des, Cetyl Palmitate, Copernicia Cerifera (Carnauba) 
Wax, Hydrogenated Castor Oil, Sorbitan Palmitate, 
Stearalkonium Hectorite, Propylene Carbonate, 
Pentaerythrityl Tetra-di-t-butyl Hydroxyhydrocin-
namate, Tin Oxide, CI 77891 (Titanium Dioxide), CI 
77491 (Iron Oxides), CI 15850 (Red 7)

Orange Toffee: C10-18 Triglycerides, Hydrogenated 
Coconut Oil, Mica, Cera Microcristallina (Microcrys-
talline Wax), Myristyl Myristate, Rhus Succedanea 
Fruit Wax, Behenyl Alcohol, Hydrogenated Coco-
Glycerides, Cetyl Palmitate, Copernicia Cerifera 
(Carnauba) Wax, Hydrogenated Castor Oil, Sorbitan 
Palmitate, Stearalkonium Hectorite, Propylene 
Carbonate, Pentaerythrityl Tetra-di-t-butyl Hydro-
xyhydrocinnamate, CI 77891 (Titanium Dioxide), CI 
77491 (Iron Oxides), CI 15850 (Red 7), CI 77499 (Iron 
Oxides), CI 77492 (Iron Oxides)

Midnight Plum: C10-18 Triglycerides, Hydroge-
nated Coconut Oil, Mica, Cera Microcristallina 
(Microcrystalline Wax), Myristyl Myristate, Rhus 
Succedanea Fruit Wax, Behenyl Alcohol, Hydroge-
nated Coco-Glycerides, Cetyl Palmitate, Copernicia 
Cerifera (Carnauba) Wax, Hydrogenated Castor Oil, 
Sorbitan Palmitate, Stearalkonium Hectorite, Pro-
pylene Carbonate, Pentaerythrityl Tetra-di-t-butyl 
Hydroxyhydrocinnamate, CI 77491 (Iron Oxides), CI 
77891 (Titanium Dioxide), CI 15850 (Red 7), CI 77499 
(Iron Oxides)

Hot Chili: C10-18 Triglycerides, Hydrogenated Coco-
nut Oil, Cera Microcristallina (Microcrystalline Wax), 
Mica, Myristyl Myristate, Rhus Succedanea Fruit Wax, 
Behenyl Alcohol, Hydrogenated Coco-Glycerides, 
Cetyl Palmitate, Copernicia Cerifera (Carnauba) 
Wax, Hydrogenated Castor Oil, Sorbitan Palmitate, 
Stearalkonium Hectorite, Propylene Carbonate, 
Pentaerythrityl Tetra-di-t-butyl Hydroxyhydrocinna-
mate, CI 45410 (Red 27), CI 77491 (Iron Oxides), CI 
19140 (Yellow 5), CI 77499 (Iron Oxides)

Brown Rose: C10-18 Triglycerides, Hydrogenated Co-
conut Oil, Mica, Cera Microcristallina (Microcrystal-
line Wax), Myristyl Myristate, Rhus Succedanea Fruit 
Wax, Behenyl Alcohol, Hydrogenated Coco-Glyceri-
des, Cetyl Palmitate, Copernicia Cerifera (Carnauba) 
Wax, Hydrogenated Castor Oil, Sorbitan Palmitate, 
Stearalkonium Hectorite, Propylene Carbonate, 
Pentaerythrityl Tetra-di-t-butyl Hydroxyhydrocin-
namate, CI 77891 (Titanium Dioxide), CI 77499 (Iron 
Oxides), CI 77491 (Iron Oxides)

Кафеникаво-червени тонове:

Warm Rose Juicy Rose  Magic Mauve

Яркочервени тонове:

Розови тонове:

Brown Rose Orange Toffee

Hot Chili Midnight Plum
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ЦЕЛЕВА ГРУПА
Изберете цвета в зависимост от 
желаната визия и тип. Подходящо за 
всички типове кожа. Предварително 
се погрижете за напуканите устни с 
пилинг за устни.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Червилото LR COLOURS се предлага 
в седем нюанса. От кафеникаво-
червените тонове Brown Rose, 
Midnight Plum и Orange Toffee през 
силния червен тон Hot Chili до 
розовите тонове Warm Rose и Magic 
Mauve – има по нещо за всеки тип и 
за всеки повод.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Започнете с нанасяне върху горната 
устна. Разнесете цвета от средата 
към ъгълчетата на устните, като 
следвате естествената им форма. 
По същия начин нанесете и върху 
долната устна. Внимавайте да не 
излизате от естествения контур на 
устните.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
Предварително очертайте устните с 
Молив за устни LR COLOURS.

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ
След нанасяне на червилото 
притиснете устните върху салфетка 
и не разтърквайте горната и долната 
устна една върху друга. Така 
червилото ще издържи по-дълго и 
ще избегнете нежелани отпечатъци 
върху зъбите.

НАИМЕНОВАНИЕ
Червило
СЪДЪРЖАНИЕ
4,5 г

Аргументи за продажба
• Седем цвята, съответстващи 

на моливите за устни  
LR COLOURS

• Прецизно нанасяне за 
дефинирани контури

Съставки: 
Warm Rose: Polybutene, Hydrogenated Microcrystal-
line Cera, Triisodecyl Trimellitate, Octyldodecanol, 
Pentaerythrityl Tetraisostearate, Isostearyl Isostea-
rate, Tridecyl Trimellitate, Mica, Cera Alba (Beeswax), 
Diisostearyl Malate, Candelilla Cera, Phenylpropyl-
dimethylsiloxysilicate, Ethylhexyl Palmitate, Talc, 
Polyglyceryl-4 Isostearate, Tocopherol, Helianthus 
Annuus (Sunflower) Seed Oil, Ascorbyl Palmitate, 
Silica Dimethyl Silylate, Butylene Glycol, Caprylyl 
Glycol, Phenoxyethanol, Sodium Hyaluronate, 
Hexylene Glycol, CI 77891 (Titanium Dioxide), CI 
77491 (Iron Oxides), CI 77499 (Iron Oxides), CI 77007 
(Ultramarines), CI 77492 (Iron Oxides), CI 77742 
(Manganese Violet)  

Magic Mauve: Polybutene, Hydrogenated Microcry-
stalline Cera, Triisodecyl Trimellitate, Octyldode-
canol, Pentaerythrityl Tetraisostearate, Isostearyl 
Isostearate, Tridecyl Trimellitate, Mica, Cera Alba 
(Beeswax), Diisostearyl Malate, Candelilla Cera, 
Phenylpropyldimethylsiloxysilicate, Ethylhexyl Pal-
mitate, Polyglyceryl-4 Isostearate, Talc, Tocopherol, 
Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Ascorbyl 
Palmitate, Silica Dimethyl Silylate, Butylene Glycol, 
Tin Oxide, Caprylyl Glycol, Phenoxyethanol, Sodium 
Hyaluronate, Hexylene Glycol, CI 77891 (Titanium 
Dioxide), CI 77491 (Iron Oxides), CI 15850 (Red 7), CI 
77492 (Iron Oxides), CI 77499 (Iron Oxides), CI 77007 
(Ultramarines)
 
Juicy Rose: Polybutene, Hydrogenated Microcrystal-
line Cera, Triisodecyl Trimellitate, Octyldodecanol, 
Pentaerythrityl Tetraisostearate, Isostearyl Isostea-
rate, Tridecyl Trimellitate, Mica, Cera Alba (Beeswax), 
Diisostearyl Malate, Candelilla Cera, Phenylpropyl-
dimethylsiloxysilicate, Ethylhexyl Palmitate, Poly-
glyceryl-4 Isostearate, Talc, Tocopherol, Helianthus 
Annuus (Sunflower) Seed Oil, Ascorbyl Palmitate, 
Silica Dimethyl Silylate, Hydrogenated Polyisobu-
tene, Butylene Glycol, Tin Oxide, Phenoxyethanol, 
Caprylyl Glycol, Sodium Hyaluronate, Palmitic Acid, 
Hexylene Glycol, Benzoic Acid, CI 77891 (Titanium 
Dioxide), CI 15850 (Red 7), CI 77491 (Iron Oxides), CI 
77492 (Iron Oxides), CI 77742 (Manganese Violet), CI 
77499 (Iron Oxides), CI 16035 (Red 40)

 
Orange Toffee: Polybutene, Hydrogenated Microcry-
stalline Cera, Triisodecyl Trimellitate, Octyldodeca-
nol, Pentaerythrityl Tetraisostearate, Isostearyl Iso-
stearate, Tridecyl Trimellitate, Cera Alba (Beeswax), 
Diisostearyl Malate, Candelilla Cera, Phenylpropyldi-
methylsiloxysilicate, Ethylhexyl Palmitate, Mica, Cal-
cium Sodium Borosilicate, Polyglyceryl-4 Isostearate, 
Talc, Silica, Tocopherol, Helianthus Annuus (Sun-
flower) Seed Oil, Ascorbyl Palmitate, Silica Dimethyl 
Silylate, Tin Oxide, Butylene Glycol, Caprylyl Glycol, 
Phenoxyethanol, Sodium Hyaluronate, Hexylene 
Glycol, CI 77891 (Titanium Dioxide), CI 77491 (Iron 
Oxides), CI 77492 (Iron Oxides), CI 15850 (Red 7), CI 
77499 (Iron Oxides)

Midnight Plum: Polybutene, Hydrogenated 
Microcrystalline Cera, Triisodecyl Trimellitate, 
Octyldodecanol, Pentaerythrityl Tetraisostearate, 
Isostearyl Isostearate, Tridecyl Trimellitate, Cera 
Alba (Beeswax), Diisostearyl Malate, Candelilla Cera, 
Mica, Phenylpropyldimethylsiloxysilicate, Ethylhexyl 
Palmitate, Polyglyceryl-4 Isostearate, Talc, Tocophe-
rol, Silica, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, 
Ascorbyl Palmitate, Silica Dimethyl Silylate, Butylene 
Glycol, Caprylyl Glycol, Phenoxyethanol, Sodium 
Hyaluronate, Hexylene Glycol, CI 77891 (Titanium 
Dioxide), CI 77491 (Iron Oxides), CI 15850 (Red 7), CI 
77499 (Iron Oxides), CI 77742 (Manganese Violet), 
CI 77007 (Ultramarines), CI 77492 (Iron Oxides), CI 
15850 (Red 6)

Hot Chili: Polybutene, Hydrogenated Microcrystal-
line Cera, Triisodecyl Trimellitate, Octyldodecanol, 
Pentaerythrityl Tetraisostearate, Isostearyl Isostea-
rate, Tridecyl Trimellitate, Cera Alba (Beeswax), 
Diisostearyl Malate, Candelilla Cera, Phenylpropyl-
dimethylsiloxysilicate, Ethylhexyl Palmitate, Polygly-
ceryl-4 Isostearate, Tocopherol, Helianthus Annuus 
(Sunflower) Seed Oil, Talc, Ascorbyl Palmitate, Silica 
Dimethyl Silylate, Butylene Glycol, Caprylyl Glycol, 
Phenoxyethanol, Sodium Hyaluronate, Hexylene 
Glycol, CI 16035 (Red 40), CI 77492 (Iron Oxides), CI 
45410 (Red 27), CI 15850 (Red 7), CI 15850 (Red 6), CI 
77891 (Titanium Dioxide), CI 77491 (Iron Oxides), CI 
77499 (Iron Oxides)

Brown Rose: Polybutene, Hydrogenated 
Microcrystalline Cera, Triisodecyl Trimellitate, 
Octyldodecanol, Pentaerythrityl Tetraisostearate, 
Isostearyl Isostearate, Tridecyl Trimellitate, Cera 
Alba (Beeswax), Diisostearyl Malate, Candelilla Cera, 
Phenylpropyldimethylsiloxysilicate, Ethylhexyl Pal-
mitate, Polyglyceryl-4 Isostearate, Mica, Tocopherol, 
Talc, Silica, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, 
Ascorbyl Palmitate, Silica Dimethyl Silylate, Butylene 
Glycol, Caprylyl Glycol, Phenoxyethanol, Sodium 
Hyaluronate, Hexylene Glycol, CI 77742 (Manganese 
Violet), CI 77491 (Iron Oxides), CI 77891 (Titanium 
Dioxide), CI 77492 (Iron Oxides), CI 77007 (Ultrama-
rines), CI 77499 (Iron Oxides) 

Кафеникаво-червени тонове:

Яркочервени тонове:

Розови тонове:

Warm Rose Juicy Rose  Magic Mauve

Brown Rose Orange Toffee

Hot Chili Midnight Plum
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Фон дьо тен с 
немазна формула

Кремообразен фон 
дьо тен

BB крем Прахообразна 
пудра

Компактна пудра

Прозрачна • •
Средна • • •
Висока •

Матов • • •
Копринен

Естествен • •

SPF 15

Коригира 
неравномерностите • • • • •
Рефлектиращи 
пигменти •

Хидратира • • •
За всеки тон на 
кожата 6 нюанса 6 нюанса 2 нюанса • 3 нюанса

Мултифункционален • •

Четка 
LR by Da Vinci 

Четка за фон дьо 
тен

LR by Da Vinci 
Четка за фон дьо 

тен

LR by Da Vinci 
Четка за фон дьо 

тен

LR by Da Vinci 
Четка за пудра

LR by Da Vinci 
Четка за пудра

ФОН ДЬО ТЕН И ПУДРА
Информация за покривността, завършека и употребата
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Medium / Dark

Light

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходящ за всеки тип кожа.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
BB кремът LR COLOURS е лека 
алтернатива на фон дьо тена 
за ежедневен грим и истински 
многостранен талант. Както 
подсказва името (Blemish Balm – 
балсам за недостатъци), той 
прикрива несъвършенствата, 
изравнява тона на кожата и матира 
тена. Същевременно хидратира и 
защитава кожата с UV филтър с SPF 
15 от вредните UV лъчи.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанесете BB крема с пръсти или 
с четката за фон дьо тен LR by da 
Vinci върху лицето в посока отвътре 
навън. Предварително почистете 
кожата.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
Нанасянето на BB крема е по-лесно с 
четката за фон дьо тен LR by da Vinci.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:  
ИСТОРИЯТА НА BB КРЕМА 
Първият балсам за недостатъци 
е разработен още през 1967 г. 
от немската дерматоложка д-р 
Кристине Шрамек. Той действал 
противовъзпалително и трябвало 
преди всичко да успокоява и 
защитава наскоро оперирана или 
наранена кожа. През 80-те години 
BB кремът е въведен в Южна Корея и 
Япония, като е обогатен с избелващи 
съставки, тъй като в Източна Азия 
светлата и равномерна кожа се 
смята за особен белег за красота. BB 
кремът се наложил като ежедневна 
грижа за красотата и затова и днес 
се ползва и от много мъже в Азия 
като грижа всичко в едно.

НАИМЕНОВАНИЕ
BB Крем
СЪДЪРЖАНИЕ 
30 мл

Аргументи за продажба
• Грижа 5 в 1 
• Лека алтернатива на фон дьо 

тена

Съставки: Aqua (Water), Dicaprylyl Carbonate, 
Glycerin, Cyclopentasiloxane, Butylene Glycol 
Cocoate, Cetyl Alcohol, Bis-Ethylhexyloxyphenol 
Methoxyphenyl Triazine, Silica, Ethylhexyl Methoxy-
cinnamate, Tribehenin PEG-20 Esters, Cyclohexasilo-
xane, Microcrystalline Cellulose, Phenoxyethanol, 
Titanium Dioxide, Empetrum Nigrum Fruit Juice, 
Xanthan Gum, Caprylyl Glycol, Parfum (Fragrance), 
Cellulose Gum, Triethoxycaprylylsilane, Ethylhexyl-
glycerin, Biosaccharide Gum-1, Potassium Sorbate, 
Magnesium Oxide, Aluminum Oxide

Може да съдържа: CI 77891 (Titanium Dioxide), CI 
77492 (Iron Oxides), CI 77491 (Iron Oxides), CI 77499 
(Iron Oxides)

MADE IN GERMANY
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ЦЕЛЕВА ГРУПА
Особено подходящ за мазна до 
нормална кожа. Не се събира в 
бръчките и затова може да се ползва 
и при зряла кожа. При светъл тен 
използвайте тоновете Light Sand 
и Light Caramel, при среден тон 
на кожата използвайте Medium 
Sand и Medium Caramel, а за по-
тъмните типове кожа подходящи са 
нюансите Dark Sand и Dark Caramel. 
За да постигнете естествен резултат, 
преди да нанесете върху цялото 
лице, тествайте различни нюанси 
върху брадичката. Ако никой от 
предлаганите тонове не пасва точно 
на вашия тон на кожата, смесете два 
цвята върху обратната страна на 
дланта си. При нанасяне внимавайте 
за плавно преливане.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Кремообразният фон дьо тен  
LR COLOURS е с текстура на крем 
с матов завършек и висока 
покривност. Освен това хидратира 
кожата и не позволява образуването 
на сухи, лющещи се зони под фон 
дьо тена.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Преди нанасяне почистете добре 
лицето и нанесете подходящ за типа 
кожа продукт за грижа. Сложете 
малко фон дьо тен върху обратната 
страна на дланта си и с четката за 
фон дьо тен LR by da Vinci нанесете 
равномерно върху лицето отвътре 
навън. Прелейте добре в линията на 
брадичката и на косата.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
Предварително прикрийте 
тъмните кръгове под очите, 
несъвършенствата и сенките с 
Коректора стик.

НАИМЕНОВАНИЕ
Кремообразен фон дьо 
тен
СЪДЪРЖАНИЕ
30 мл

Съставки: Aqua (Water), Cyclopentasiloxane,
Glycerin, Nylon-12, Diethylhexyl Adipate, C11-12
Isoparaffin, Cetyl PEG/PPG-10/1 Dimethicone,
Aluminum Starch Octenylsuccinate, Sorbitan 
Sesquioleate, Polyglyceryl-4 Isostearate, Zinc Oxide
(Nano), Lauroyl Lysine, Dipalmitoyl Hydroxyproline,
Magnesium Sulfate, Phenoxyethanol, Synthetic
Beeswax, Benzyl Alcohol, Tocopheryl Acetate,
Disteardimonium Hectorite, Stearyl Beeswax,
Behenyl Beeswax, Sodium Lactate, Lactic Acid,
Benzoic Acid, Talc, Ubiquinone, TEA-Lactate,
Serine, Dehydroacetic Acid, Urea, Sorbitol, Alcohol
denat., Dimethicone, Sodium Chloride, Sodium
Benzoate, Ethylhexylglycerin, Allantoin

Може да съдържа: 
CI 77891 (Titanium Dioxide), CI 77492 (Iron Oxides), 
CI 77491 (Iron Oxides), CI 77499 (Iron Oxides)

Аргументи за продажба
• Равномерен тен благодарение 

на високата покривност 
• Текстура с матов завършек за 

дълготраен резултат 
• Хидратиращ

Hell:

Light Sand Light Caramel 

Dark Sand Dark Caramel

Medium Sand Medium Caramel

Mittel:

Dunkel:
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ЦЕЛЕВА ГРУПА
Особено подходящ за мазна до 
нормална кожа. При светъл тен 
използвайте тоновете Light Sand 
и Light Caramel, при среден тон 
на кожата използвайте Medium 
Sand и Medium Caramel, а за по-
тъмните типове кожа подходящи са 
нюансите Dark Sand и Dark Caramel. 
За да постигнете естествен резултат, 
преди да нанесете върху цялото 
лице, тествайте различни нюанси 
върху брадичката. Ако никой от 
предлаганите тонове не пасва точно 
на вашия тон на кожата, смесете два 
цвята върху обратната страна на 
дланта си. При нанасяне внимавайте 
за плавно преливане.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Фон дьо тенът с немазна формула 
LR COLOURS е с кремообразна 
текстура с матов завършек и средна 
покривност. Хидратиращи съставки 
подпомагат защитната киселинна 
мантия на кожата.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Преди нанасяне почистете добре 
лицето и нанесете подходящ за типа 
кожа продукт за грижа. Сложете 
малко фон дьо тен върху обратната 
страна на дланта си и с четката за 
фон дьо тен LR by da Vinci нанесете 
равномерно върху лицето отвътре 
навън. Прелейте добре в линията на 
брадичката и на косата.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
Предварително прикрийте 
тъмните кръгове под очите, 
несъвършенствата и сенките с 
Коректора стик.

НАИМЕНОВАНИЕ
Фон дьо тен с немазна 
формула
СЪДЪРЖАНИЕ
30 мл

Съставки: Aqua (Water), Cyclopentasiloxane, 
Butylene Glycol, Methyl Methacrylate Crosspolymer, 
Diethylhexyl Adipate, C11-12 Isoparaffin, Aluminum 
Starch Octenylsuccinate, Cetyl PEG/PPG-10/1 
Dimethicone, Sorbitan Isostearate, Polyglyceryl-4 
Isostearate, Magnesium Sulfate, Zinc Oxide (Nano), 
Phenoxyethanol, Synthetic Beeswax, Disteardimoni-
um Hectorite, Talc, Ethylhexylglycerin, Parfum (Fra-
grance), Behenyl Beeswax, Stearyl Beeswax, Benzoic 
Acid, Glycerin, Dehydroacetic Acid, Alcohol denat., 
Lactic Acid, Serine, Sodium Lactate, Sorbitol, TEA-
Lactate, Urea, Triethoxycaprylylsilane, Dimethicone, 
Sodium Chloride, Sodium Benzoate, Allantoin

Може да съдържа:
CI 77492 (Iron Oxides), CI 77891 (Titanium Dioxide), 
CI 77491 (Iron Oxides), CI 77499 (Iron Oxides)

Аргументи за продажба
• Равномерен тен благодарение 

на средната покривност 
• Текстура с матов завършек за 

дълготраен резултат
• Хидратиращ

Hell:

Light Sand Light Caramel 

Dark Sand Dark Caramel

Medium Sand Medium Caramel

Mittel:

Dunkel:
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Light Beige

Soft Moss

Dark Beige

Sun Shine

 Dark Beige Light Beige Soft Moss Sun Shine

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходящ за всеки тип кожа. 
Коректорът трябва да бъде един 
нюанс по-светъл от тона на кожата, 
но в никакъв случай по-тъмен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Меката текстура на коректора 
съдържа масло от авокадо и Алое 
Вера, слива се безпроблемно с 
кожата и я хидратира. 
Тоновете Sun Shine и Soft Moss 
могат да се използват за всеки тон 
кожа, но са особено подходящи 
за прикриване на зачервявания и 
сенки.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Коректорът може да се нанася 
под фон дьо тена върху различни 
зони на лицето, за да направи тена 
равномерен. За да накарате лилавите 
сенки около очите да изчезнат, 
нанесете коректора в нюанс Sun Shi-
ne и леко потупайте с пръст. Тонът 
Soft Moss е идеален за прикриване 
на зачервявания. И тук покрийте 
със стика съответната зона и нежно 
потупайте с пръсти.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
Нанесете Фон дьо тена с немазна 
формула, Кремообразния фон дьо 
тен или BB крема върху коректора с 
четката за фон дьо тен LR by da Vinci.

НАИМЕНОВАНИЕ
Коректор стик
СЪДЪРЖАНИЕ
2,5 г

Съставки: 
Sun Shine:
Cyclopentasiloxane, Octyldodecyl Stearoyl Stearate, 
Paraffin, Nylon-12, CI 77891 (Titanium Dioxide), 
Polybutene, Ozokerite, Tocopherol, Aloe Barbadensis 
Leaf Extract, Carthamus Tinctorius (Safflower) Seed 
Oil, Disteardimonium Hectorite, Persea Gratissima 
(Avocado) Oil, Ascorbyl Palmitate, Phytosterols, Olea 
Europaea (Olive) Fruit Oil, Sorbitan Oleate, Tocophe-
ryl Acetate, Mica, CI 77491 (Iron Oxides), CI 77492 
(Iron Oxides), CI 77499 (Iron Oxides)

Light Beige:
Cyclopentasiloxane, Octyldodecyl Stearoyl Stearate, 
Paraffin, Nylon-12, CI 77891 (Titanium Dioxide), 
Polybutene, Ozokerite, CI 77492 (Iron Oxides), 
Tocopherol, Carthamus Tinctorius (Safflower) Seed 
Oil, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Disteardimonium 
Hectorite, Persea Gratissima (Avocado) Oil, Ascorbyl 
Palmitate, Phytosterols, Olea Europaea (Olive) Fruit 
Oil, Sorbitan Oleate, Tocopheryl Acetate, Mica, CI 
77491 (Iron Oxides), CI 77499 (Iron Oxides)

Dark Beige:
Cyclopentasiloxane, Octyldodecyl Stearoyl Stearate, 
Paraffin, Nylon-12, Polybutene, CI 77891 (Titanium 
Dioxide), CI 77492 (Iron Oxides), Ozokerite, Toco-
pherol, Carthamus Tinctorius (Safflower) Seed Oil, 
Aloe Barbadensis Leaf Extract, Disteardimonium 
Hectorite, Persea Gratissima (Avocado) Oil, Ascorbyl 
Palmitate, Phytosterols, Olea Europaea (Olive) Fruit 
Oil, Sorbitan Oleate, Tocopheryl Acetate, Mica, CI 
77491 (Iron Oxides), CI 77499 (Iron Oxides)

Soft Moss:
Cyclopentasiloxane, Nylon-12, Octyldodecyl Stearo-
yl Stearate, Paraffin, Polybutene, CI 77891 (Titanium 
Dioxide), Mica, Ozokerite, Tocopherol, Carthamus 
Tinctorius (Safflower) Seed Oil, Aloe Barbadensis 
Leaf Extract, Disteardimonium Hectorite, Persea 
Gratissima (Avocado) Oil, Ascorbyl Palmitate, Phy-
tosterols, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Sorbitan 
Oleate, Tocopheryl Acetate, CI 77492 (Iron Oxides), 
CI 42090 (Blue 1)

Аргументи за продажба
• Лесно дозиране 

благодарение на системата 
за завъртане и щракване 

• Четири различни цвята за 
различни приложения или 
типове кожа

• Прикрива 
наравномерностите MADE IN GERMANY
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Cold Berry

Cold Apricot

Warm Berry

Warm Peach

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходящ за всеки тип кожа. 
Изберете нюанса, който пасва 
най-добре на естествения цвят на 
вашата кожа. Червеникавите нюанси 
Cold и Warm Berry подхождат преди 
всичко на червеникав подтон на 
кожата, Warm Peach и Cold Apri-
cot са подходящи за жълтеникави 
подтонове.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ружът LR COLOURS със 
жълтеникавите тонове Warm Peach 
и Cold Apricot и двата червеникави 
тона Cold и Warm Berry е подходящ 
за всички подтонове на кожата.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Ружът може да се нанася над 
контурната линия или в зоната 
пред скулите, за да се поставят 
цветни акценти на бузите и тенът 
да изглежда по-свеж. Винаги 
внимавайте да не слагате твърде 
много цвят, за да запазите 
естествения тен.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
Нанесете един от четирите нюанса 
руж с четката за руж LR by da Vinci 
върху BB крема, Кремообразния фон 
дьо тен или Фон дьо тена с немазна 
формула. След това фиксирайте 
грима с прахообразната пудра.

НАИМЕНОВАНИЕ
Руж
СЪДЪРЖАНИЕ
4 г

Съставки: 
Warm Peach: Kaolin, Mica, Caprylic/Capric Trigly-
ceride, Tapioca Starch, Magnesium Stearate, Silica, 
Glyceryl Caprylate, Lithothamnium Calcareum Ex-
tract, Benzyl Alcohol, Mannitol, Diatomaceous Earth, 
Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Tin Oxide, 
Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, Zinc 
Sulfate, Maltodextrin, CI 77891 (Titanium Dioxide), 
CI 77491 (Iron Oxides), CI 77742 (Manganese Violet), 
CI 77163 (Bismuth Oxychloride), CI 77499 (Iron 
Oxides), CI 77492 (Iron Oxides), CI 75470 (Carmine)

Cold Berry: Kaolin, Mica, Caprylic/Capric Triglyce-
ride, Tapioca Starch, Magnesium Stearate, Silica, 
Lithothamnium Calcareum Extract, Benzyl Alcohol, 
Levulinic Acid, Mannitol, p-Anisic Acid, Sodium 
Levulinate, Glycerin, Aqua (Water), Diatomaceous 
Earth, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, 
Tin Oxide, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf 
Extract, Zinc Sulfate, CI 77891 (Titanium Dioxide), 
CI 77742 (Manganese Violet), CI 77163 (Bismuth 
Oxychloride), CI 77007 (Ultramarines), CI 77492 
(Iron Oxides), CI 77491 (Iron Oxides), CI 77499 (Iron 
Oxides), CI 45410 (Red 27), CI 15850 (Red 7 Lake), CI 
75470 (Carmine)

Warm Berry: Kaolin, Mica, Caprylic/Capric Trigly-
ceride, Tapioca Starch, Magnesium Stearate, Silica, 
Glyceryl Caprylate, Lithothamnium Calcareum Ex-
tract, Benzyl Alcohol, Mannitol, Diatomaceous Earth, 
Maltodextrin, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed 
Oil, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, 
Tin Oxide, Zinc Sulfate, CI 77891 (Titanium Dioxide), 
CI 77007 (Ultramarines), CI 75470 (Carmine), CI 
77492 (Iron Oxides), CI 77491 (Iron Oxides), CI 77163 
(Bismuth Oxychloride), CI 77742 (Manganese Violet), 
CI 77499 (Iron Oxides)

Cold Apricot: Kaolin, Mica, Caprylic/Capric Trigly-
ceride, Magnesium Stearate, Tapioca Starch, Silica, 
Glyceryl Caprylate, Lithothamnium Calcareum Ex-
tract, Benzyl Alcohol, Mannitol, Diatomaceous Earth, 
Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Rosmarinus 
Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, Maltodextrin, 
Zinc Sulfate, CI 77491 (Iron Oxides), CI 77492 (Iron 
Oxides), CI 75470 (Carmine), CI 77499 (Iron Oxides)

Аргументи за продажба
• Подходящ нюанс за всеки 

повод и всеки тип кожа 
• Лесно нанасяне 

благодарение на кадифено-
нежната текстура

MADE IN GERMANY
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Sand

Apricot

Caramel

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходяща за всеки тип кожа.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Компактната пудра LR COLOURS 
матира тена и така предотвратява 
лъщенето на кожата, без да я 
изсушава. Пасва на естествения тон 
на кожата и намалява видимостта на 
неравномерностите.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанесете подходящия нюанс от 
компактната пудра с гъбичката или 
четката за пудра LR by da Vinci от 
средата на лицето към външните 
части.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
За да поставите акценти, след 
това използвайте Ружът или 
Бронзиращите перли LR COLOURS.

НАИМЕНОВАНИЕ
Компактна пудра
СЪДЪРЖАНИЕ
9 г

Съставки: 
Sand: Kaolin, Mica, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Tapioca Starch, Magnesium, Stearate, Silica, Glyceryl 
Caprylate, Lithothamnium Calcareum Extract, Benzyl 
Alcohol, Mannitol, Diatomaceous Earth, Helianthus 
Annuus (Sunflower) Seed Oil, Rosmarinus Officinalis 
(Rosemary) Leaf Extract, Zinc Sulfate, CI 77492 
(Iron Oxides), CI 77491 (Iron Oxides), CI 77499 (Iron 
Oxides)

Caramel: Kaolin, Mica, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Tapioca Starch, Magnesium Stearate, Silica, Glyceryl 
Caprylate, Lithothamnium Calcareum Extract, Benzyl 
Alcohol, Mannitol, Diatomaceous Earth, Helianthus 
Annuus (Sunflower) Seed Oil, Rosmarinus Officinalis 
(Rosemary) Leaf Extract, Zinc Sulfate, CI 77492 (Iron 
Oxides), CI 77491 (Iron Oxides), CI 77163 (Bismuth 
Oxychloride), CI 77891 (Titanium Dioxide), CI 77007 
(Ultramarines), CI 77499 (Iron Oxides)

Apricot: Kaolin, Mica, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Tapioca Starch, Magnesium Stearate, Silica, Glyceryl 
Caprylate, Lithothamnium Calcareum Extract, Benzyl 
Alcohol, Mannitol, Diatomaceous Earth, Helianthus 
Annuus (Sunflower) Seed Oil, Rosmarinus Officinalis 
(Rosemary) Leaf Extract, Zinc Sulfate, CI 77007 
(Ultramarines), CI 77492 (Iron Oxides), CI 77491 (Iron 
Oxides), CI 77163 (Bismuth Oxychloride), CI 77499 
(Iron Oxides)

Аргументи за продажба
• Чисти минерали защитават 

кожата от изсушаване 
• С помощта на гъбичката 

лесно може да нанасяте 
допълнително пудра, когато 
сте в движение

• Лека текстура, която 
позволява на кожата да диша

MADE IN GERMANY
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ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходяща за всеки тип кожа.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Леката, кремообразна пяна почиства кожата нежно и 
премахва грима. Предпазва от изсушаване и усещане 
за опъване.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Почиствайте лицето сутрин и вечер и отмивайте с 
вода.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Пантенолът (известен и като провитамин В5) 
подпомага изграждането на нови клетки.
Пантенолът не бива да липсва в грижата за кожата, 
защото помага за хидратацията, защитата и борбата 
срещу стареенето.

Съставки: Aqua (Water), Sodium Laureth Sulfate, PEG-6 Caprylic/Capric Glyce-
rides, Disodium Laureth Sulfosuccinate, Glycerin, Propylene Glycol, Cocami-
dopropyl Betaine, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Panthenol, Parfum (Fragrance), 
Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl 
Salicylate, Citric Acid, Sodium Benzoate, Sodium Chloride,  
Potassium Sorbate, CI 60730 (Ext. Violet 2), CI 42090 (Blue 1)

НАИМЕНОВАНИЕ 
Почистваща пяна за 
лице
СЪДЪРЖАНИЕ 
150 мл

Аргументи за продажба
• Нежно почистване на лицето
• Премахва грима
• Хидратира и не изсушава кожата

MADE IN GERMANY
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ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходящи за всеки тип и цвят на 
кожата. При суха кожа използвайте 
само върху фон дьо тен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
За поставяне на акценти или като 
равномерен завършек върху фон 
дьо тена – Бронзиращите перли 
придават на лицето естествен 
бронзов тен с лек блясък и без 
червени пигменти. Бронзантът е 
подходящ и за поставяне на акценти 
върху деколтето и шията.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанесете от Бронзиращите перли LR 
COLOURS върху брадичката, бузите 
и челото с четката за руж LR by da 
Vinci, за да бронзирате леко тена 
си. За да поставите акценти, просто 
нанесете под скулите и върху челото 
по линията на косата. Внимавайте 
да не се образуват резки линии, а 
прелейте с четката за пудра LR by da 
Vinci. За да подчертаете деколтето, 
нанесете от продукта над и под 
ключицата и в Т-образна форма над 
бюста.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
Нанесете подобната на пудра 
текстура на Бронзиращите перли с 
четката за руж LR by da Vinci върху 
съответните зони на лицето. 

НАИМЕНОВАНИЕ
Бронзиращи перли
СЪДЪРЖАНИЕ
18 г

Аргументи за продажба
• Придават на тена лек ефект 

на бронзов летен загар
• Пасват на всеки тип кожа
• Лека текстура с лек блясък и 

без червени пигменти

Съставки: 
Talc, Mica, Octyldodecyl Stearoyl Stearate,
Isostearyl Neopentynoate, Hydrogenated Starch
Hydrolysate, Aqua (Water), Caprylyl Glycol, Tin
Oxide, Phenoxyethanol, Sodium Dehydroacetate,
CI 77491 (Iron Oxides), CI 77891 (Titanium
Dioxide), CI 77492 (Iron Oxides), CI 77499 (Iron
Oxides)
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ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходяща за всеки тип кожа. 
Благодарение на прозрачността си е 
подходяща за всеки цвят на кожата.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Копринената текстура на 
Прахообразната пудра LR COLOURS 
позволява фиксиране на грима 
и матиране на лъщящите зони. 
Съдържащите се минерали не 
позволяват пудрата да утежнява 
кожата, да я изсушава или да 
запушва порите.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Фиксиране на грима:
Леко потопете мека четка за пудра в 
прахообразната пудра, изтръскайте 
излишния продукт в кутийката и 
нанесете с кръгови движения върху 
лицето.

Baking методът:
Под това се разбира постигане на 
дълготраен и особено равномерен 
вид на грима чрез естествената 
топлина на тялото. Първо нанесете 
коректор върху изобразените зони 
и го разнесете в кожата с бюти 
блендер или гъбичка. Оставете 
коректора да подейства за около 
5 минути и върху същите зони 
нанесете фон дьо тен. Оставете да 
подейства 5 до 10 минути и накрая 
нанесете Прахообразната пудра LR 
COLOURS върху същите места.

След още известно време прелейте 
напудрените места с голяма, мека 
четка за пудра. За да не се изсушава 
кожата, в началото нанесете силно 
хидратиращ крем.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
За Baking метода първо използвайте 
Коректора стик и Кремообразния 
фон дьо тен или Фон дьо тена с 
немазна формула.

НАИМЕНОВАНИЕ
Прахообразна пудра
СЪДЪРЖАНИЕ
15 г

Съставки: 
Mica, Kaolin, Caprylic/Capric Triglyceride, Glyceryl 
Caprylate, Lithothamnium Calcareum Extract, Benzyl 
Alcohol, Mannitol, Diatomaceous Earth, Helianthus 
Annuus (Sunflower) Seed Oil, Rosmarinus Officinalis 
(Rosemary) Leaf Extract, Zinc Sulfate, CI 77007 (Ul-
tramarines), CI 77891 (Titanium Dioxide), CI 77492 
(Iron Oxides), CI 77163 (Bismuth Oxychloride), CI 
77491 (Iron Oxides), CI 77499 (Iron Oxides) 

Аргументи за продажба
• Фиксира грима, без да 

утежнява кожата
• Прозрачна минерална пудра, 

подходяща за всеки тон на 
кожата
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НОКТИ
Избор на цветове, съвети за грижа и лакиране

ИЗБОР НА ЦВЕТОВЕ 
Изборът на подходящ цвят на лака за нокти се определя 
от визуалния ефект, който желаете да постигнете. На 
елегантната вечерна визия подхожда преди всичко 
стилен тъмен или червен маникюр. Ярките цветове 
са за визия, с която да привлечете внимание, докато 
телесните и розови тонове изглеждат естествено. Освен 
това тъмните цветове оптически смаляват ноктите, а 
светлите имат обратния ефект и са особено подходящи 
при малки нокти. 

ПРАВИЛНОТО ЛАКИРАНЕ
Преди лакиране на ноктите се препоръчва преди това 
да ги почистите с лакочистител за нокти, за да не бъде 
повърхността им мазна. Преди нанасяне изцедете 
четката, за да не се появяват капчици или неравности. 
Нанасяйте лака за нокти винаги от основата към върха с 
възможно най-малко движения. При по-широко нокътна 
плочка се препоръчва да оставите малка нелакирана 
линия от двете страни. Така ноктите изглеждат по-тесни. 
По-малките нокътни плочки могат да се лакират изцяло. 
По-светлите цветове ги уголемяват оптически.

ГРИЖА ЗА НОКТИТЕ 
Преди рязане или пилене на ноктите, ги потопете за 
5-10 минути в маслиново масло. По този начин може 
да избегнете нацепването на ноктите при пилене. 
Добре е ноктите да се изпиляват в желаната форма на 
еднаква дължина. Ножичката за нокти се ползва само 
ако имате счупен нокът. Скъсяването трябва да става 
винаги с пясъчна пила. Най-естественият вариант е 
заоблената форма, като тя трябва да се ориентира по 
формата на полумесеца на нокътя. При бледи нокти 
или жълтеникаво оцветяване помагат подхранващ лак, 
серум за нокти и полираща пила.
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Съставки: Ethyl Acetate, Butyl Acetate, Alcohol denat., PPG-20 Methyl Glucose 
Ether, Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil, Parfum (Fragrance), Tocopherol, 
Limonene, Linalool

Съставки: Ethyl Acetate, Butyl Acetate, Alcohol denat., PPG-20 Methyl Glucose 
Ether, Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil, Parfum (Fragrance), Tocopherol, 
Limonene, Linalool

НАИМЕНОВАНИЕ
Лакочистител в кутия
СЪДЪРЖАНИЕ
100 мл

НАИМЕНОВАНИЕ
Лакочистител
СЪДЪРЖАНИЕ
100 мл

Аргументи за продажба
• За бързо и цялостно премахване на лака

Аргументи за продажба
• Премахва лака за нокти, без да изсушава 

ноктите благодарение на натуралното масло 
от кайсиеви ядки

• За допълване на лакочистителя в кутия

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходящ за естествен маникюр, както и за акрилен 
или гел маникюр, тъй като не съдържа ацетон.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Премахва безпроблемно лака за нокти, без да 
изсушава ноктите и кожата.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Поставете тампон, напоен с лакочистител, върху 
нокътя и го оставете за няколко секунди да го 
разтвори. Изтрийте лака в посоката на растеж на 
нокътя. Ако тампонът не е достатъчен, не търкайте, 
а използвайте нов тампон. Червените и тъмните 
лакове за нокти са трудни за премахване. Също така се 
уверете, че сте почистили и кожата от всички следи от 
лака за нокти.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ 
За да избегнете трайно оцветяване на ноктите с 
червени или тъмни лакове за нокти, преди лакиране 
нанесете Базов лак за нокти LR COLOURS. За още по-
бързо изтриване на лака използвайте Лакочистителя в 
кутия и го допълвайте с Лакочистителя.

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходящ за естествен маникюр, както и за акрилен 
или гел маникюр, тъй като не съдържа ацетон.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Формулата без ацетон е нежна към ноктите. 
Натуралното масло от кайсиеви ядки действа 
подхранващо и помага за това кожата около ноктите да 
не се изсушава.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
С лакочистителя в кутия без много усилия премахвате 
лака за нокти. Завъртете пръста си леко в кутията и 
гъбичката, потопена в лакочистител, сама отстранява и 
най-упорития лак за нокти без следи.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
Когато гъбичката няма повече течност, долейте 
с лакочистителя за нокти. След използване на 
лакочистител нанесете Серума за ръце и нокти. 
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НАИМЕНОВАНИЕ
Професионална пила за 
нокти 

НАИМЕНОВАНИЕ
Четиристранна пила за 
полиране

Аргументи за продажба
• Бързо и прецизно оформяне на здрави и 

поддържани нокти
• Фината повърхност е подходяща и за 

чупливи нокти

Аргументи за продажба
• Придава естествен блясък на ноктите
• Изравнява, изглажда, изпилява и полира 

ноктите

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходяща само за естествени нокти.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
С пилата за полиране стъпка по стъпка се грижите за 
блестящи и поддържани нокти. 

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
„Шкурене“
Оформяне на грубата повърхност на ноктите.
Стъпка 1
Със зелената повърхност третирайте оцветените или 
неравни нокти. Движете пилата по посоката на растеж 
на ноктите. 
Стъпка 2
След това полирайте ноктите с кръгови движения с 
розовата повърхност. 
Стъпка 3
Накрая движете сивата повърхност в кръгови 
движения върху ноктите, докато се получи естествен 
блясък. 

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ 
Накрая нанесете Серума за ръце и нокти. 

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходяща за естествен и изкуствен маникюр.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двустранната пясъчна пила осигурява бързо и 
прецизно оформяне на ноктите. Благодарение на 
фината повърхност на пясъчните листове дори меките, 
тънки и чупливи нокти не се нацепват при пилене.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Отрежете ноктите до желаната дължина и след 
това ги оформете с пилата. Преди да започнете с 
изпиляването, определете желаната форма. За да не 
увредите ноктите, пилете само в една посока.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
След изпиляването на ноктите използвайте Пилата за 
полиране, за да изравните, изгладите, дооформите и 
полирате ноктите. Нанесете лак за нокти True Colour. 

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ
Пилата за нокти трябва или да се ползва само от 
един човек, или да се дезинфекцира след ползване. В 
противен случай е възможно да се пренесат заразни 
заболявания като гъбички по ноктите.
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Съставки: Aqua (Water), Ethylhexyl Palmitate, Cyclopentasiloxane, Glycerin, Cap-
rylic/Capric Triglyceride, Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copo-
lymer, Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil, Persea Gratissima (Avocado) Oil, Simmondsia 
Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Parfum (Fragrance), Hydrogenated Polydecene, 
Phenoxyethanol, Dimethicone Crosspolymer, Tocopheryl Acetate, Ethylhexylgly-
cerin, Tocopherol, Laureth-8, Cyclotetrasiloxane, Limonene, Linalool

Съставки: Ethyl Acetate, Butyl Acetate, Nitrocellulose, Phthalic Anhydride/Tri-
mellitic Anhydride/Glycols Copolymer, Isopropyl Alcohol, Acetyl Triethyl Citrate, 
Acetyl Tributyl Citrate, Adipic Acid/Fumaric Acid/Phthylic Acid/Tricyclodecane 
Dimethanol Copolymer, Stearalkonium Hectorite, Dimethicone, Aqua (Water), 
Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Tocopheryl Acetate, Acetyl Methicone, 
Ascorbyl Palmitate, Propylene Glycol, Citric Acid, Ethyl Linoleate, Ethyl Linolenate, 
Ethyl Oleate, Calcium Pantothenate, Hydrolized Corn Protein, Hydrolyzed Soy 
Protein, Hydrolized Wheat Protein, Ethyl Palmitate, Ethyl Stearate, Saccharomyces/
Magnesium Ferment, Fucus Vesiculosus Extract, Phenoxyethanol, Saccharomyces/
Copper Ferment, Saccharomyces/Iron Ferment, Saccharomyces/Silicon Ferment, 
Saccharomyces/Zinc Ferment, CI 77891 (Titanium Dioxide), CI 15850 (Red 6), CI 
60725 (Violet 2)

НАИМЕНОВАНИЕ
Серум за ръце и нокти 
СЪДЪРЖАНИЕ
15 мл

НАИМЕНОВАНИЕ
Billionnails Грижа за 
ноктите
СЪДЪРЖАНИЕ
5,5 мл

Аргументи за продажба
• 2 в 1: грижа за кожата и ноктите

Аргументи за продажба
• Подхранва и укрепва ноктите и така ги 

предпазва от начупване
• Комплекс от витамин E, C и F, протеини и 

калций подпомага растежа на ноктите

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходяща преди всичко за тънки и чупливи нокти. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
С този защитаващ и укрепващ лак за грижа ноктите 
са интензивно подхранени и оптимално подготвени 
за маникюр. Комбинацията от витамини, протеини и 
калций стимулира растежа на ноктите и същевременно 
намалява чупливостта им.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанесете грижата за нокти Billionnails с четчицата и 
оставете да изсъхне за около 15 минути.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ 
За допълнителна защита от нацепване на ноктите 
ги оформяйте с Професионалната пила за нокти. По 
желание нанесете цветен лак за нокти True Colour 
върху Грижата за нокти Billionnails.

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходящ за всеки тип кожа. Особено подходящ за 
чувствителна и напукана кожа. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Серумът за ръце с масло от гроздови семки, авокадо 
и жожоба и витамин Е хидратира сухите ръце и ги 
подхранва дълготрайно. За нежна кожа и поддържани 
нокти. Освен това попива бързо и не оставя нищо 
други освен приятен, нежен аромат и усещане за 
мекота.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Разтъркайте серума върху ръцете, като не забравяте и 
кожата около ноктите.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
Преди това оформете ноктите с Професионалната пила 
за нокти, нанесете подхранващ лак за нокти или цветен 
лак за нокти True Colour. 

MADE IN GERMANY
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Съставки: Butyl Acetate, Ethyl Acetate, Nitrocellulose, Acetyl Tributyl Citrate, 
Phthalic Anhydride/Trimellitic Anhydride/Glycols Copolymer, Isopropyl 
Alcohol, Stearalkonium Hectorite, Adipic Acid/Fumaric Acid/Phthylic Acid/Tricy-
clodecane Dimethanol Copolymer, Benzophenone-3, Prunus Armeniaca (Apricot) 
Kernel Oil, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Citric Acid, Daucus Carota 
Sativa (Carrot) Root Extract, CI 73360 (Red 30), CI 19140 (Yellow 5)

Съставки: Ethyl Acetate, Butyl Acetate, Isopropyl Alcohol, Cellulose Acetate Buty-
rate, Sucrose Acetate Butyrate, Phthalic Anhydride/Trimellitic Anhydride/Glycols 
Copolymer, Camphor

НАИМЕНОВАНИЕ
Базов лак за нокти
СЪДЪРЖАНИЕ
5,5 мл

НАИМЕНОВАНИЕ
Топ лак за нокти
СЪДЪРЖАНИЕ
5,5 мл

Аргументи за продажба
• Изглажда повърхността на ноктите
• Предпазва ноктите от оцветяване при 

лакиране с тъмни и наситени цветни лакове

Аргументи за продажба
• Запечатва и удължава трайността на цветния 

лак
• Предпазва ноктите от начупване и 

надраскване

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходящ за естествени и изкуствени нокти.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Топ лакът за нокти запечатва, удължава трайността 
и предпазва от надраскване цветния лак. Топ лакът 
запечатва и защитава и изкуствените нокти.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанесете Топ лака за нокти с четчицата и оставете да 
изсъхне за около 15 минути.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ 
Преди да нанесете Топ лака за нокти, лакирайте 
ноктите с цветен лак за нокти True Colour. Оставете го 
да изсъхне добре и след това лакирайте с Топ лака.

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходящ преди всичко за тънки и чупливи нокти.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Този базов лак за нокти запълва неравностите по 
повърхността на ноктите и я прави равна и гладка. 
Предпазва от упорито оцветяване на ноктите при 
лакиране с тъмни, наситени лакове.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанесете базовия лак за нокти с четчицата и оставете 
да изсъхне за около 15 минути.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
За допълнителна защита от нацепване на ноктите 
ги оформяйте с Професионалната пила за нокти. По 
желание нанесете цветен лак за нокти True Colour 
върху Базовия лак за нокти.
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НАИМЕНОВАНИЕ
Втвърдител за нокти
СЪДЪРЖАНИЕ
5,5 мл

НАИМЕНОВАНИЕ
Терапия за нокти
СЪДЪРЖАНИЕ
5,5 мл

Аргументи за продажба
• Заздравява, укрепва и запечатва ноктите
• Предпазва от начупване

Аргументи за продажба
• Възстановява ноктите и стимулира здравия 

им естествен растеж
• За здрава кожа около ноктите

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходяща преди всичко за меки, увредени нокти. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Терапията за нокти съдържа възстановяващи 
кератинови компоненти, които стимулират здравия 
растеж на ноктите. Витамин Е и екстракт от бамбук 
повишават еластичността и устойчивостта на ноктите.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанесете Терапията за нокти с четчицата и оставете да 
изсъхне за около 15 минути.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ 
Преди това с оформете ноктите с Професионалната 
пила за нокти.

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходящ за естествени нокти. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Поради ежедневното натоварване, агресивните лакове 
за нокти и поставянето на изкуствен маникюр ноктите 
могат да станат тънки и чупливи. Втвърдителят за 
нокти заздравява, укрепва и запечатва ноктите със 
специален защитен филм и предпазва от начупване и 
нацепване.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанесете Втвърдителя за нокти с четчицата и оставете 
да изсъхне за около 15 минути. 

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ
Преди това оформете ноктите и им придайте 
гладка повърхност с Професионалната пила и 
Четиристранната пила за полиране. 

Съставки: Ethyl Acetate, Butyl Acetate, Nitrocellulose, Isopropyl Alcohol, Phthalic 
Anhydride/Trimellitic Anhydride/Glycols Copolymer, Acetyl Triethyl Citrate, Silica, 
Adipic Acid/Fumaric Acid/Phthylic Acid/Tricyclodecane Dimethanol Copolymer, 
Cellulose Acetate Butyrate, Sucrose Benzoate, Camphor, MEK, Acetyl Methicone, 
CI 60725 (Violet 2)

Съставки: Butyl Acetate, Ethyl Acetate, Nitrocellulose, Phthalic Anhydride/Tri-
mellitic Anhydride/Glycols Copolymer, Acetyl Tributyl Citrate, Isopropyl Alcohol, 
Stearalkonium Hectorite, Adipic Acid/Fumaric Acid/Phthalic Acid/Tricyclodecane 
Dimethanol Copolymer, Camphor, Aqua (Water), Tocopheryl Acetate, Propylene 
Glycol, Citric Acid, Ethyl Linoleate, Ethyl Linolenate, Ethyl Oleate, Hydrolyzed Corn 
Protein, Hydrolyzed Soy Protein, Hydrolyzed Wheat Protein, Saccharomyces/Ma-
gnesium Ferment, Ethyl Palmitate, Ethyl Stearate, Phenoxyethanol, Saccharomy-
ces/Iron Ferment, Saccharomyces/Copper Ferment, Bambusa Arundinacea Leaf 
Extract, Saccharomyces/Silicon Ferment, Saccaromyces/Zinc Ferment, Potassium 
Sorbate, Sodium Benzoate, CI 77491 (Iron Oxides), CI 77891 (Titanium Dioxide)
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 Pink Flamenco Foxy Fuchsia Red Kiss Black Cherry Lady Lilac Brown Truffle Smoky Grey

 Marshmallow White Frosty Vanilla Ballerina Rose Sandy Beige Toffee Cream Latte Macchiato Happy Coral

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Подходящ за естествени и 
изкуствени нокти.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Лакът за нокти True Colour се 
предлага в 14 наситени цвята от 
светли и естествени през ярки и 
искрящи до тъмни и елегантни.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Стъпка 1: Изпилете всички нокти с 
еднаква дължина. С памучен тампон 
с малко лакочистител почистете 
ноктите. 
Стъпка 2: Внимавайте да не вземете 
твърде много цвят с четката. 
Нанесете лака равномерно от 
основата към върха на нокътя. 
Започнете от средата и завършете 
с две движения на четката вдясно и 
вляво. 
Стъпка 3: За да постигнете 
интензивен цвят, оставете ноктите 
да изсъхнат за около 15 минути и 
повторете стъпка 2. 
Стъпка 4: Оставете лака напълно да 
изсъхне.

НАСОКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПРОДАЖБИ
Оформете ноктите в желаната 
форма с Професионалната пила 
за нокти. След това почистете 
ноктите с лакочистител, преди да 
ги лакирате. Накрая нанесете Топ 
лака за нокти за защита на цветния 
лак за нокти. Ако ползвате ярки или 
тъмни цветове, преди лака за нокти 
нанесете Базовия лак за нокти, за да 
избегнете оцветяване. 

НАИМЕНОВАНИЕ
True Color Лак за нокти
СЪДЪРЖАНИЕ
5,5 мл

Аргументи за продажба
• Иновативна четка за 

равномерно нанасяне
• Бляскав завършек и 

интензивна покривност
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НАИМЕНОВАНИЕ
True Color Лак за нокти
СЪДЪРЖАНИЕ
5,5 мл

Brown Truffle: Butyl Acetate, Ethyl Acetate, Nitro-
cellulose, Adipic Acid/Neopentyl Glycol/Trimellitic 
Anhydride Copolymer, Isopropyl Alcohol, Acetyl 
Tributyl Citrate, Styrene/Acrylates Copolymer, Stea-
ralkonium Bentonite, Acrylates Copolymer, Phthalic 
Anhydride/Trimellitic Anhydride/Glycols Copolymer, 
Stearalkonium Hectorite, Phosphoric Acid, Talc, 
Aqua (Water), CI 77891 (Titanium Dioxide), CI 77499 
(Iron Oxides), CI 77491 (Iron Oxides), CI 19140 
(Yellow 5)

Smokey Grey: Butyl Acetate, Ethyl Acetate, Nitro-
cellulose, Adipic Acid/Neopentyl Glycol/Trimellitic 
Anhydride Copolymer, Isopropyl Alcohol, Acetyl 
Tributyl Citrate, Styrene/Acrylates Copolymer, Stea-
ralkonium Bentonite, Acrylates Copolymer, Phthalic 
Anhydride/Trimellitic Anhydride/Glycols Copolymer, 
Stearalkonium Hectorite, Mica, Phosphoric Acid, 
Aqua (Water), Talc, CI 77499 (Iron Oxides), CI 77891 
(Titanium Dioxide), CI 77491 (Iron Oxides), CI 77163 
(Bismuth Oxychloride), CI 77492 (Iron Oxides)

Съставки: 
Marshmallow-White: Butyl Acetate, Ethyl Acetate, 
Nitrocellulose, Adipic Acid/Neopentyl Glycol/ 
Trimellitic Anhydride Copolymer, Acetyl Tributyl 
Citrate, Isopropyl Alcohol, Stearalkonium Bentonite, 
Acrylates Copolymer, Styrene/Acrylates Copolymer, 
Phthalic Anhydride/Trimellitic Anhydride/Glycols 
Copolymer, Stearalkonium Hectorite, Phosphoric 
Acid, MEK, Aqua (Water), CI 77891 (Titanium Dioxi-
de), CI 60725 (Violet 2)

Frosty Vanille: Butyl Acetate, Ethyl Acetate, Nitrocel-
lulose, Adipic Acid/Neopentyl Glycol/Trimellitic An-
hydride Copolymer, Acetyl Tributyl Citrate, Isopropyl 
Alcohol, Stearalkonium Bentonite, Styrene/Acrylates 
Copolymer, Acrylates Copolymer, Benzophenone-1, 
Phthalic Anhydride/Trimellitic Anhydride/Glycols 
Copolymer, Stearalkonium Hectorite, Phosphoric 
Acid, Aqua (Water), CI 77891 (Titanium Dioxide), 
CI 77491 (Iron Oxides), CI 73360 (Red 30), CI 19140 
(Yellow 5)

Ballerina Rose: Butyl Acetate, Ethyl Acetate, 
Nitrocellulose, Adipic Acid/Neopentyl Glycol/ 
Trimellitic Anhydride Copolymer, Acetyl Tributyl 
Citrate, Isopropyl Alcohol, Stearalkonium Bentonite, 
Acrylates Copolymer, Styrene/Acrylates Copolymer, 
Benzophenone-1, Phthalic Anhydride/Trimellitic 
Anhydride/Glycols Copolymer, Phosphoric Acid, 
Stearalkonium Hectorite, Aqua (Water), CI 77891 
(Titanium Dioxide), CI 77491 (Iron Oxides), CI 73360 
(Red 30), CI 15850 (Red 7)

Sandy Beige: Butyl Acetate, Ethyl Acetate, Nitro-
cellulose, Adipic Acid/Neopentyl Glycol/ Trimellitic 
Anhydride Copolymer, Isopropyl Alcohol, Acetyl 
Tributyl Citrate, Stearalkonium Bentonite, Styrene/
Acrylates Copolymer, Acrylates Copolymer, Phthalic 
Anhydride/Trimellitic Anhydride/Glycols Copolymer, 
Stearalkonium Hectorite, Phosphoric Acid, Aqua 
(Water), Talc, CI 77891 (Titanium Dioxide), CI 77499 
(Iron Oxides), CI 77491 (Iron Oxides), CI 19140 
(Yellow 5)

Toffee Cream: Butyl Acetate, Ethyl Acetate,
Nitrocellulose, Adipic Acid/Neopentyl Glycol/
Trimellitic Anhydride Copolymer, Isopropyl Alcohol,
Acetyl Tributyl Citrate, Phthalic Anhydride/Trimellitic
Anhydride/Glycols Copolymer, Stearalkonium
Bentonite, Styrene/Acrylates Copolymer, Acrylates
Copolymer, Mica, Stearalkonium Hectorite,
Phosphoric Acid, Aqua (Water), Talc, CI 77891 (Tita-
nium Dioxide), CI 77499 (Iron Oxides), CI 77491
(Iron Oxides), CI 19140 (Yellow 5)

Latte Macchiato: Butyl Acetate, Ethyl Acetate, 
Nitrocellulose, Adipic Acid/Neopentyl Glycol/Tri-
mellitic Anhydride Copolymer, Isopropyl Alcohol, 
Acetyl Tributyl Citrate, Phthalic Anhydride/Trimel-
litic Anhydride/Glycols Copolymer, Stearalkonium 
Bentonite, Styrene/Acrylates Copolymer, Acrylates 
Copolymer, Stearalkonium Hectorite, Phosphoric 
Acid, Aqua (Water), Talc, CI 77891 (Titanium Dioxi-

de), CI 77499 (Iron Oxides), CI 77491 (Iron Oxides), 
CI 15850 (Red 7)

Happy Coral: Butyl Acetate, Ethyl Acetate, Nitro-
cellulose, Adipic Acid/Neopentyl Glycol/Trimellitic 
Anhydride Copolymer, Isopropyl Alcohol, Acetyl 
Tributyl Citrate, Phthalic Anhydride/Trimellitic Anhy-
dride/Glycols Copolymer, Stearalkonium Bentonite, 
Acrylates Copolymer, Styrene/Acrylates Copolymer, 
Stearalkonium Hectorite, Phosphoric Acid, Aqua 
(Water), CI 73360 (Red 30), CI 77891 (Titanium 
Dioxide), CI 12085 (Red 36)

Pink Flamenco: Butyl Acetate, Ethyl Acetate, Nitro-
cellulose, Adipic Acid/Neopentyl Glycol/Trimellitic 
Anhydride Copolymer, Isopropyl Alcohol, Acetyl 
Tributyl Citrate, Stearalkonium Bentonite, Styrene/
Acrylates Copolymer, Phthalic Anhydride/Trimellitic 
Anhydride/Glycols Copolymer, Acrylates Copolymer, 
Mica, Stearalkonium Hectorite, Phosphoric Acid, 
Aqua (Water), CI 77891 (Titanium Dioxide), CI 77742 
(Manganese Violet), CI 77499 (Iron Oxides), CI 15850 
(Red 7)

Foxy Fuchsia: Butyl Acetate, Ethyl Acetate, Nitro-
cellulose, Adipic Acid/Neopentyl Glycol/Trimellitic 
Anhydride Copolymer, Isopropyl Alcohol, Acetyl 
Tributyl Citrate, Phthalic Anhydride/Trimellitic Anhy-
dride/Glycols Copolymer, Stearalkonium Bentonite, 
Acrylates Copolymer, Styrene/Acrylates Copolymer, 
Stearalkonium Hectorite, Phosphoric Acid, Aqua 
(Water), CI 77891 (Titanium Dioxide), CI 15850 (Red 
7), CI 15880 (Red 34), CI 77510 (Ferric Ferrocyanide)

Red Kiss: Butyl Acetate, Ethyl Acetate, Nitrocellulose, 
Adipic Acid/Neopentyl Glycol/Trimellitic Anhydride 
Copolymer, Isopropyl Alcohol, Acetyl Tributyl Citra-
te, Phthalic Anhydride/Trimellitic Anhydride/Glycols 
Copolymer, Stearalkonium Bentonite, Acrylates 
Copolymer, Styrene/Acrylates Copolymer, Stearal-
konium Hectorite, Phosphoric Acid, Aqua (Water), CI 
73360 (Red 30), CI 15850 (Red 7)

Black Cherry: Butyl Acetate, Ethyl Acetate, Nitro-
cellulose, Adipic Acid/Neopentyl Glycol/Trimellitic 
Anhydride Copolymer, Isopropyl Alcohol, Acetyl 
Tributyl Citrate, Phthalic Anhydride/Trimellitic Anhy-
dride/Glycols Copolymer, Stearalkonium Bentonite, 
Styrene/Acrylates Copolymer, Acrylates Copolymer, 
Stearalkonium Hectorite, Phosphoric Acid, Aqua 
(Water), CI 15880 (Red 34), CI 77499 (Iron Oxides), CI 
15850 (Red 7), CI 77510 (Ferric Ferrocyanide) 

Lady Lilac: Butyl Acetate, Ethyl Acetate, Nitrocellu-
lose, Adipic Acid/Neopentyl Glycol/Trimellitic Anhy-
dride Copolymer, Isopropyl Alcohol, Acetyl Tributyl 
Citrate, Phthalic Anhydride/Trimellitic Anhydride/
Glycols Copolymer, Styrene/Acrylates Copolymer, 
Stearalkonium Bentonite, Acrylates Copolymer, 
Mica, Stearalkonium Hectorite, Silica, Phosphoric 
Acid, Aqua (Water), CI 77891 (Titanium Dioxide), 
CI 77499 (Iron Oxides), CI 15880 (Red 34), CI 15850 
(Red 7), CI 77510 (Ferric Ferrocyanide)
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ЗАБЕЛЕЖКА: Продуктите от серията LR COLOURS не са в картонени кутии. Съставките са или на самите
продукти, или на допълнителна листовка.

1. ОФИЦИАЛНО НАИМЕНОВАНИЕ
Посочва наименованието на 
продукта на съответния език.

2. СЪСТАВКИ
Дава информация за съставките и 
тяхното количество. Съставките, 
които  са посочени първи, са с най-
високо съдържание в продукта, 
тези, които са последни, са в най-
ниски концентрации в продукта.

3. НЕТНО ТЕГЛО
Дава информация за нетното тегло 
на продукта в опаковката.

4. СТРАНА НА ПРОИЗВОДСТВО
Посочва страната, в която е 
произведен продуктът.

5. СИМВОЛ EAC
EAC е съкращение за Евроазиатската 
общност. Изделията, които могат 
свободно да се внасят/изнасят, 
получават символа EAC и с това 
производителят/доставчикът 
потвърждава, че продуктът е 
преминал през всички необходими 
процедури за съответствие в 
страна членка от митническия 
съюз и че продуктът отговаря 
на предписаните технически 
изисквания във всички държави от 
митническия съюз Русия/Беларус/
Казахстан.

6. ДАННИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Дава информация за вносителя и 
седалището на фирмата.

7. ТРАЙНОСТ СЛЕД ОТВАРЯНЕ
Посочва датата, до която продуктът 
е траен след отваряне.

8. ПАРТИДЕН НОМЕР
Партидният номер служи да 
еднозначна идентификация та 
продуктите. Така се гарантира 
проследяемост и документиране на 
продуктовите партиди.
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