
FEEL THE
SOUL

OF NATURE

СВЕТЪТ НА АРОМАТИТЕ 
ЗА ВАШАТА ДУША
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LR SOUL OF NATURE.

От основаването на LR през 1985 г. темата за ароматите е ключова, защото именно с тях 
започна всичко преди повече от 35 години и оттогава те имат съществен принос за успеха 

на компанията. Някои аромати не само са благоуханни за обонянието ни, но имат и силата да 
събуждат спомени и да предизвикват положителни чувства. И до днес ароматите са постоянна 

и успешна част от продуктовото портфолио на LR. Искаме да продължим тази история 
на успеха. Затова сега разширяваме света на ароматите на LR и интегрираме нов аспект 

в портфолиото ни. Верни на мотото „More Quality for your Life“, отново нашата цел е да ви 
предложим повече. Повече за вътрешното ви благосъстояние, повече за сетивата ви, повече за 

ежедневието ви – всичко това е обединено в една марка:
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НАТУРАЛНИ АРОМАТИ, 
КОИТО ВИ КАРАТ ДА СЕ 

ЧУВСТВАТЕ ДОБРЕ

Подарък от душата на природата за душата на хората: SOUL OF YOU.
LR SOUL OF NATURE ви предлага най-добрите аромати от душата на природата, за да накара 
тялото и душата ви да разцъфтят. 100% натурални етерични масла разгръщат аромата си и ви 
докосват. Вдишвайте дълбоко и позволете на силата на маслата да подейства положително 

на благосъстоянието и настроението ви. Изберете как искате да се чувствате тук и сега. 
Изживейте действието на маслата лично и почувствайте душата на природата: 

„FEEL THE SOUL OF NATURE“.
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Толкова чудесни са 
етеричните масла

Създадени от природата и извлечени от душата на растенията: Етеричните масла 
са висококонцентрирани растителни есенции, които заради своите натурални 

ароматични и ефективни свойства от векове са доказано средство, което влияе на 
настроението. Във всяка капка масло е скрита цялата сила от душата на природата, 

която може да докосне по положителен начин нашата душа. Дори само чрез 
интензивното ароматно действие етеричните масла могат директно да разведрят 

настроението ни и да отпуснат сетивата ни. 
Кои аромати от природата са успявали да подействат благотворно на чувствата, 

емоциите и душата ви досега?

Може би си спомняте за свежия аромат на току-що нарязан сочен цитрусов плод, 
за нежното ухание на цъфнала роза или за разходка в поле с лавандула? Тогава вие 

вече сте изживели силата на етеричните масла. Не оставяйте тези ароматни спомени 
да избледнеят и изчезнат. Според вашите желания и с помощта на натуралната сила 
на етеричните масла вие може да решите как искате да повлияете положително на 

благосъстоянието си. Може да изживявате действието на ароматите всеки ден, винаги, 
навсякъде и още по-интензивно с LR SOUL OF NATURE.
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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. 

Ефективен начин 
за повишаване на 

настроението

Ето как действат:
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 – т.е. там, 
където се предизвикват нашите 
чувства и емоции и може да се повлияе 
положително на настроението ни. 



6

Етеричните масла се образуват в маслените жлези и се съхраняват 
в тъканите на растенията. Ако потъркате например лист от мента, 
потича масло. Така ръцете ни се напояват със силен аромат. Ключът 
към извличането и запазването на този силен аромат е дестилацията.  

1. Парна дестилация:

Два метода, една цел: 
извличане на маслата

2. Студено пресоване:

Стъпка 1:

Стъпка 2:

Стъпка 2:

Стъпка 3:

Стъпка 1:

Стъпка 4:

Най-често използваният метод за извличане на масла 
е парната дестилация. При нея етеричните масла се 
добиват от растителния материал чрез термична обработка.

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

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

Освободените етерични 
масла се издигат с парата.

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

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

Корите на плодовете се 
пресоват механично и 
етеричното масло изтича. 

Маслото се отделя от 
съдържащият вода сок 
и може да се събере.
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Nomen est omen (от латински "Името е знак") – 
името на марката LR SOUL OF NATURE говори 
само за себе си. Отделните етерични масла идват 
директно от най-чистите източници на Земята и 
благодарение на LR SOUL OF NATURE могат да 
разгърнат своето действие във вашия дом.

Растенията, от които 
се добиват етеричните 
масла, са от различни 
места по целия свят.

Директно на място и с 
най-голямо внимание 
сме избрали техните 
доставчици. Това са 
семейни фирми и 
кооперативи, чиито 
продукти се отглеждат и 
търгуват на справедливи 
цени.

По този начин 
може да се осигури 
устойчиво отглеждане 
и успешен маркетинг 
на продуктите в 
дългосрочен план.

Източниците 
на най-добрите 

аромати

лимон и 
портокал

мащерка

бергамоткедър

лавандула

мента

евкалипт

Нашето 
обещание за 

качество:

100% НАТУРАЛНИ 
ЕТЕРИЧНИ МАСЛА

НАЙ-ВИСОКИ 
СТАНДАРТИ ЗА КОНТРОЛ 

НА КАЧЕСТВОТО
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АРОМАТНИ 

РЕЦЕПТИ:

Арома комплект с масла:

АРОМА КОМПЛЕКТ С МАСЛА

ЗА ОЩЕ КОМПОЗИЦИИ ОТ МАСЛА 

ВИЖТЕ НАШИТЕ РЕЦЕПТИ (СТР.11-17)

Внимание: Маслата 
трябва да се използват 
само разредени и 
смесени с масло 
носител.

Сърцето на марката LR SOUL OF NATURE 
са 100% натуралните етерични масла. 
Многостранна, силна и с високото качество 
от LR – всяка есенция с натурален произход 
съдържа най-доброто от душата на природата. 
Независимо какви предпочитания имате към 
ароматите и какво искате в момента – 
разнообразието от масла ви помага да 
откриете любимите си и така да подкрепите 
благосъстоянието си според вашите 
потребности. 

Арома сила 
в един 

комплект

Как искате да се чувствате днес? По-силни, радостни, релаксирани? 
Създайте за секунди вашата лична композиция от масла и оставете 
ароматите да подействат чрез сетивата ви или върху кожата ви като 
грижа за тялото или масажно масло.

8 ЕТЕРИЧНИ МАСЛА 
+ LR ПОДХРАНВАЩО МАСЛО
8 x 10 мл + 1 x 100 мл I 26090
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От върха 
до базата

Нежно LR 
подхранващо масло

ВЪРХОВИ НОТКИ:

СЪРЦЕВИ НОТКИ:

БАЗОВА НОТКА:

Подхранващо

LR 
ПОДХРАНВАЩО 
МАСЛО

За оптимално действие на натуралните етерични 
масла върху кожата е необходимо вещество 

носител – базово масло. Подхранващото масло 
от LR е богата комбинация от бадемово масло, 

масло от жожоба и маслени екстракти от Алое Вера. 
Това е масло за тяло и за масаж, което подхранва 

интензивно и хидратира. Може да се използва чисто 
или в комбинация с етерични масла. 

Етеричните масла и техните аромати се разделят 
в категории: върхова, сърцева или базова нотка. 
В коя категория попада отделното масло зависи 
от съответната ароматна нотка. 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. 

Основата за 
ароматното 

действие

лимон, портокал, 
бергамот, евкалипт, 
мента

лавандула, мащерка

кедър

100 мл I 26070
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Масло от лимон
Освежаващият аромат на лимон 
активира сетивата и внася жизненост 
в живота ви. Почувствайте се 
мотивирани и освежени. Просто се 
чувствайте винаги добре!

100% НАТУРАЛЕН 
ПРОИЗХОД – 
ПРОИЗВЕДЕНО В 
АРЖЕНТИНА

Аржентина

Освежаващо

МЕТОД НА ЕКСТРАКЦИЯ:

ЛИМОН

100% НАТУРАЛНИ 
ЕТЕРИЧНИ МАСЛА

Ободряващите масла от лимон 
и портокал на LR Soul of Nature 
идват от Аржентина и по-точно от 
региона Конкордия. Тук от повече 
от 20 години с много любов се 
отглеждат лимонови и 
портокалови дървета, като се 
прилага биологично земеделие без 
употреба на пестициди.

CITRUS LIMON
10 мл I 26080

Извлича се чрез студено 
пресоване на корите на плода.
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Масло от портокал
Свежият плодов аромат на маслото от портокал 
отключва доброто настроение. Концентрирайте се 
върху благосъстоянието си и усетете как по естествен и 
натурален начин се стимулира настроението ви. 

РЕЦЕПТА „ПЪЛНИ С ЕНЕРГИЯ“:

Ободряващо

МЕТОД НА ЕКСТРАКЦИЯ:

ПОРТОКАЛ

10 капки

40 капки

100 м
л

CITRUS SINENSIS
10 мл I 26081

Извлича се чрез студено 
пресоване на корите на плода. 

Вдъхновете се от нашата рецепта и си направете 

сами енергизиращо 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 LR ПОДХРАНВАЩО МАСЛО

+ 40 КАПКИ LR МАСЛО ОТ ПОРТОКАЛ 

+ 10 КАПКИ LR МАСЛО ОТ ЛИМОН
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ИСТИНСКО 
ОСВЕЖАВАНЕ 
ОТ ИТАЛИЯ

МЕТОД НА ЕКСТРАКЦИЯ:

БЕРГАМОТ

Италия

Португалия

100% НАТУРАЛИН 
ЕТЕРИЧНИ МАСЛА

Масло от бергамот
Освежаващ ароматен профил, който 
ви дарява вътрешен мир. Бъдете 
в хармония със себе си и усетете 
как се повдига настроението ви 
благодарение на маслото 
от бергамот. 

Благотворно

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. 

CITRUS AURANTIUM 
BERGAMIA

10 мл I 26082

Извлича се чрез студено 
пресоване на корите на плода.
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ДИШАЙТЕ ДЪЛБОКО – 
НАТУРАЛНО МАСЛО 
ОТ ПОРТУГАЛИЯ

МЕТОД НА ЕКСТРАКЦИЯ:

ЕВКАЛИПТ
Масло от 
евкалипт
Не позволявайте на нищо да ви спре 
и действайте активно. Освежаващият 
аромат ви мотивира да останете силни и 
фокусирани.

Витализиращо

2 капки

8 капки

40 капки

100 м
лНатуралното масло от евкалипт 

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

РЕЦЕПТА „ЗА СИЛЕН СТАРТ“:

Вдъхновете се от нашата рецепта и си направете 

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 LR ПОДХРАНВАЩО МАСЛО

+ 40 КАПКИ LR МАСЛО ОТ ЕВКАЛИПТ 

+ 8 КАПКИ LR МАСЛО ОТ МЕНТА

+ 2 КАПКИ LR МАСЛО ОТ МАЩЕРКА

EUKALYPTUS 
GLOBULUS
10 мл I 26084

Извлича се чрез парна дестилация 
на листа и клонки. 
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МЕТОД НА ЕКСТРАКЦИЯ:

МЕНТА

ПРИЛИВ НА СВЕЖЕСТ ОТ ИНДИЯ

100% НАТУРАЛНИ 
ЕТЕРИЧНИ МАСЛА

Индия

България

Масло от мента
Запазете ясния си ум с освежаващия 
аромат на мента. Той активира сетивата, 
стимулира концентрацията и ви дава 
вътрешна сила. 

Активиращо

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. 

MENTHA PIPERITA
10 мл I 26083

Извлича се чрез парна 
дестилация на листата. 
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МЕТОД НА ЕКСТРАКЦИЯ:

ЛАВАНДУЛА

100% ОТПУСКАНЕ,
100% ОТ БЪЛГАРИЯ

Масло от лавандула
Всеки иска да се радва на спокоен и 
възстановителен сън. Успокояващият аромат 
на маслото от лавандула създава отпускаща, 
благотворна атмосфера и нежно ви отвежда в 
страната на сънищата. 

Отпускащо

20 капки

30 капки

100 м
л

Натуралното масло от 
лавандула на LR Soul of Nature 
се произвежда от кооператив в 
България.

LAVANDULA 
ANGUSTIFOLIA
10 мл I 26085

Извлича се чрез парна дестилация 
на цветове и стръкове.

РЕЦЕПТА „В БАЛАНС“:

Вдъхновете се от нашата рецепта и си направете 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 LR ПОДХРАНВАЩО МАСЛО

+ 20 КАПКИ LR МАСЛО ОТ БЕРГАМОТ 

+ 30 КАПКИ LR МАСЛО ОТ ЛАВАНДУЛА
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Масло от мащерка
Истинско насърчаване с витализиращ 
аромат. Маслото от мащерка ви дарява 
силата да останете активни и фокусирани.

ЗА СПОКОЕН УМ – ОТ ТОПЛАТА ИСПАНИЯ

МЕТОД НА ЕКСТРАКЦИЯ:

МАЩЕРКА

Мароко
Испания

Фокусиращо

100% НАТУРАЛНИ 
ЕТЕРИЧНИ МАСЛА

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

THYMUS VULGARIS
10 мл I 26086

Извлича се чрез парна дестилация 
на цъфтящите стръкчета.
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Масло от кедър
Ако искате укрепване и стабилност, 
вдишвайте дълбоко и усетете как ароматът 
на маслото от кедър ви възстановява. Така 
отново ще откриете вътрешния си център. МЕТОД НА ЕКСТРАКЦИЯ:

КЕДЪР

СИЛАТА Е В СПОКОЙСТВИЕТО – 
И ИДВА ОТ МАРОКО

Заземяващо

12 капки

36 капки

2 капки
100 м

л

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. Стволовете на дърветата 
се обработват и използват в мебелната 
индустрия. Ние изкупуваме останалите 
дървени стърготини, които се обработват 
на място от семейна фирма. 

РЕЦЕПТА „ИСТИНСКИ РЕЛАКС“:

Вдъхновете се от нашата рецепта и си направете 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 LR ПОДХРАНВАЩО МАСЛО

+ 36 КАПКИ LR МАСЛО ОТ ЛАВАНДУЛА 

+ 12 КАПКИ LR МАСЛО ОТ БЕРГАМОТ

+ 2 КАПКИ LR МАСЛО ОТ КЕДЪР

CEDRUS ATLANTICA
10 мл I 26087

Извлича се чрез парна дестилация 
на дървесина.
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Арома уелнес 
за вашата душа

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

ВИСОКО КАЧЕСТВО:

LR SOUL OF NATURE: 4 СВЯТА – 4 НАСТРОЕНИЯ

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

LR SOUL OF NATURE е дар от душата на 
природата за душата на хората – Soul of 
you. Серията ви предлага най-доброто от 
природата: етерични масла в концентрирана 
форма, които действат. Чрез обонянието и 
след това в мозъка ароматните комбинации 
разгръщат действието си и събуждат 
положителни чувства. Усетете спокойствие, 
релакс, хармония, сила, радост – 
почувствайте се така, както желаете. 
Изживейте действието на ароматите лично 
и се потопете в света на четирите арома 
серии на LR SOUL OF NATURE.

Всяка от четирите арома серии ви кани 
да изживеете ароматно пътешествие. 
Хармонично съчетаните ароматни 
композиции на базата на най-добрите 
съставки стимулират благосъстоянието ви. 
На фокус при четирите серии са съответните 
ефективни ароматични маслени блендове. 
Продуктите за грижа като душ гел, бутер 
крем за тяло и практичен рол-он завършват 
ароматното изживяване, което всяка от 
сериите предлага.

• Relaxed Soul
• Hopeful Soul

• Strong Soul
• Cheerful Soul 
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СЪЗДАЙТЕ СИ НАСТРОЕНИЕ – 

С ЛИЧНИ РИТУАЛИ!

ПАРФЮМЕРИСТКАТА 

ЛОР ЖАКЕ:

Силата на 
ароматите

Освежаващ душ сутрин, последван от нанасяне 
на подхранващ бутер крем за тяло, който с нежно 
ухание се топи върху кожата, или създаване на 
уютна атмосфера у дома с различни комбинации 
от етерични масла – тези ритуали ни позволяват да 
спрем за малко и да открием оазис на спокойствие 
и почивка. Те създават лични моменти на щастие. 
Помагат ни да се отпуснем и да се заредим със сили 
за нови перспективи. Отдайте се на вашите лични 
ритуали за добро настроение и започвайте деня 
изпълнени с вдъхновяваща жизнерадост. Чувствайте 
се добре в кожата си. Ден след ден.

"Носът" зад създаването на четирите 
арома серии е френската парфюмеристка 
Лор Жаке. Тя работи с луксозни марки 
и обича да използва ценни натурални 
съставки от природата. Благодарение на 
своите експертни познания за натуралните 
съставки и страстта си да създава нови неща, 
Лор постоянно експериментира с етерични 
масла. Освен специалност парфюмерист 
тя е завършила и научна и медицинска 
ароматерапия.
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Всичко вече ви идва твърде много? Отпуснете 
се! Оставете напрегнатия ден зад гърба си и 
се насладете на моменти на вътрешен мир и 
спокойствие. 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. Маслената 
композиция от бергамот, лавандула, нероли и 
сандалово дърво и натуралните продукти за грижа 
ви подаряват ежедневен личен отпускащ ритуал 
у дома. Дишайте дълбоко, затворете очи и се 
отпуснете с Relaxed Soul.

Feel Your 
Relaxed Soul

Парфюмеристката 
Лор Жаке:
„Има ли нещо по-
подходящо за успокояване 
от етеричното масло от 
лавандула? Думата
"лавандула" идва от
латинската дума "lavare",
което значи „мия“, или с
други думи „пречиствам
духа“. То пасва много добре 
на етеричното масло от 
бергамот, което също 
действа успокояващо. 
Комбинацията с нероли и 
сандалово дърво създава 
много приятен, свеж, остър, 
успокояващ аромат.“
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Съвет:

Relax-
yourself-
Ritual –

Често сте подложени на 
твърде много стрес? Тогава 
ароматизирайте дома си с 
ароматния бленд. Капнете 2-3 
капки във водата на дифузер 
или аромалампа – това е 
достатъчно, за да можете да 
изключите за малко и просто 
да си починете.
10 мл, 26100

Отпускащ душ вечер? 
Страхотна идея! С душ гела 
с успокояващ аромат можете 
наистина да релаксирате. 
200 мл, 26101

Напръскайте възглавницата
и спалнята си малко 
преди лягане със спрея за 
възглавници и стаи. Сгушете 
се в леглото и се насладете 
на пълното разгръщане 
на отпускащото действие. 
Идеален е при пътувания.
100 мл, 26103

Преди да си легнете вечер, 
нанесете подхранващия 
бутер крем за тяло с 
успокояващ аромат и 
благотворно действие 
за кожата. 
200 мл, 26102

потопете се в 
свят на релакс 
и си починете!

Искате да се радвате на чувство за 
спокойствие навсякъде? Тогава носете 
рол-она винаги със себе си. Практичен, 
с незабавен двоен ефект. Осезаемото 
загряващо действие предизвиква приятно 
усещане върху кожата. Чрез стимулирането 
на сетивата се постига отпускане на 
вътрешните сили и духа. 
10 мл, 26104
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Ароматният бленд от етерични 
масла превръща дома ви в 
истински благотворен оазис, 
който действа хармонизиращо 
на настроението ви. Ароматът е 
перфектен за работни помещения.
10 мл, 26110

Get-in-
balance-
Ritual –

Винаги носете рол-она със себе си. 
Той е с благотворен незабавен двоен 
ефект. Осезаемото загряващо действие 
предизвиква приятно усещане върху 
кожата. Чрез стимулирането на сетивата 
се възстановява хармонията на 
вътрешните сили и духа.  
10 мл, 26113

Почувствайте спокойствие, 
докато сте под душа – душ 
гелът ви подарява сгряващи 
моменти на хармония и 
вътрешен баланс.
200 мл, 26111

Поглезете кожата си с 
бутер крема за тяло – 
ароматът му се отразява 
балансиращо на сетивата ви.
200 мл, 26112

направете нещо 
хубаво за себе си 
с моменти само 
за вас!

Съвет:
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Чувствате, че балансът ви е нарушен? Направете 
промяна! Спрете за момент и се концентрирайте 
върху благосъстоянието си. Ароматният свят 
на LR Soul of Nature Hopeful Soul възвръща 
отново равновесието ви и ви подарява усещане за 
вдъхновение и хармония. Бергамот, роза, римска 
лайка и сандалово дърво се сливат в хармонична 
ароматна композиция и ви подаряват перфектен 
балансиращ ритуал за грижа. Изживейте истинска 
хармония, почувствайте лекота и безгрижие и 
освободете духа си с Hopeful Soul.

Feel Your 
Hopeful Soul

„Тук се концентрирах 
върху връзката между 
тялото и душата – с 
етерично масло и абсолю 
от роза и етерично 
масло от римска лайка. 
Лайката се свърза с 
бога на слънцето Ра 
от древноегипетската 
митология и от векове 
се смята за свещено 
растение. Този 
аромат подпомага 
благосъстоянието ни, за 
да възстановим баланса 
на емоциите си и да 
останем позитивно и 
оптимистично настроени. 

Парфюмеристката
Лор Жаке:
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Чувствате се уморени и изтощени? Не се отказвайте! Това, 
от което се нуждаете сега, е нова енергия. Ароматният 
свят на LR Soul of Nature Strong Soul е извор на повече 
енергия, жизненост и бодър дух. С ароматите на мента, 
евкалипт, мащерка и кедър след вашия арома уелнес 
ритуал се чувствате по-силни и готови както за малките, 
така и за големите предизвикателства в живота. Усетете 
как с всяко вдишване се чувствате по-силни и 
възвърнете енергията си със Strong Soul.

Парфюмеристката
Лор Жаке:

Feel Your 
Strong Soul

„Свеж, жизнен аромат на 
базата на етеричното масло от 
ободряваща и стимулираща 
мента. Ароматът на мащерка 
предизвиква ободряващи емоции 
и помага срещу умора.“
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Stay-
powerful-
Ritual –

Съвет:

Ароматният бленд от 
етерични масла създава 
витализираща и укрепваща 
атмосфера. Тук можете 
отново да почерпите сили 
за малките и големите 
предизвикателства на 
ежедневието.  
10 мл, 26120

Подхранете кожата си с 
крема за тяло и се насладете 
на витализиращия аромат, 
който веднага въздейства на 
благосъстоянието ви.
200 мл, 26122

Използвайте душ гела под 
душа сутрин или след спорт 
и почерпете нови сили от 
активиращия му аромат.
200 мл, 26121

потопете се в аромата 
и се заредете с нова 
енергия!

Искате витализиращия и укрепващ 
незабавен ефект навсякъде? Носете рол-
она винаги със себе си. С уникален двоен 
комплекс. Hot-Cold комплексът стимулира 
рецепторите на кожата, действа 
отпускащо и намалява напрежението, а 
ефективният Energy комплекс освежава и 
витализира сетивата.
10 мл, 26123
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Lucky-me-
Ritual –

Съвет:

Ароматният бленд 
от етерични масла 
превръща дома ви в 
истински благотворен 
оазис, който действа 
позитивно на 
настроението ви.
10 мл, 26130

Превърнете взимането на душ 
в източник на радост с душ гела, 
който действа ободряващо на 
благосъстоянието както сутринта, 
така и през деня. 
200 мл, 26131

Напръскайте 2-3 пъти 
спрея в стаята си и 
оставете ароматната 
комбинация за добро 
настроение да ви 
обгърне с приятната 
си атмосфера.
100 мл, 26133

Обгърнете тялото си в 
леката и нежна текстура 
на сорбето за тяло и се 
насладете на аромата,
който подобрява 
настроението ви.
200 мл, 26132

подарете си 
моменти на 
щастие и 
позитивна 
енергия!

Искате да имате усещане за лекота 
навсякъде? Носете рол-она винаги 
със себе си, за да си подарявате 
добро настроение по всяко време. 
С незабавен двоен ефект. С приятно 
загряващо действие като топли 
слънчеви лъчи върху кожата и 
ободряващ ефект за положително 
настроение благодарение на сладкия 
топъл аромат.
10 мл, 26134
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Имали сте напрегнат ден? Не унивайте! Подарете 
си ценно време за себе си и се наслаждавайте на 
щастливите моменти в живота. Ароматният свят на 
LR Soul of Nature Cheerful Soul разпръсква добро 
настроение, за да излъчвате и вие положителна 
енергия. С благотворните аромати на лимон, 
портокал, роза и кедър изживявате моменти, които 
ви обгръщат с ведрост и събуждат усещане за 
щастие. Радвайте се на живота с добро настроение и 
усмивка на лицето. Cheerful Soul ви кара да сияете 
отвътре навън.

Парфюмеристката
Лор Жаке:

Feel Your 
Cheerful Soul

„Емоции на безусловна 
радост могат да бъдат 
предизвикани от 
щипещите хесперидични 
нотки: с етерични масла 
от портокал, лимон и 
роза. Етеричното масло 
от кедрово дърво ви 
помага да възприемате 
по-осъзнато моментите. 
Чувствате се бодри, 
жизнени и в добра 
умствена форма.“
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Relaxed Soul Hopeful Soul

Спестете 10 % и се насладете на четири

Relaxed 
Soul 

Комплект 
26105

Истинско отпускане Балансираща хармония

Hopeful 
Soul 

Комплект 
26114
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Cheerful SoulStrong Soul

комплекта за благотворни изживявания

Положителна енергияЕнергична жизненост

Strong Soul
Комплект 

26124

Cheerful 
Soul 

Комплект 
26135
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Вашият ежедневен арома ритуал

Грижа за кожата

ГРИЖА ЗА КОЖАТА РОЛ-ОН, КРЕМ ЗА ТЯЛО, ДУШ ГЕЛ, 
ПОДХРАНВАЩО МАСЛО И ОТДЕЛНИ ЕТЕРИЧНИ 

МАСЛА
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Всяка от четирите арома серии ви глези с хармонично съчетаната си ароматна композиция и съответни продукти за грижа за кожата. 
Изберете коя от сериите най-добре отговаря на вашите потребности. Позволете на ароматите да разгърнат пълното си действие с 
натуралните продукти за грижа за кожата или с помощта на дифузер или аромалампа.

Ароматизиране на стаи

ДИФУЗЕРАРОМАЛАМПАСПРЕЙ ЗА 
ВЪЗГЛАВНИЦИ/

СТАИ

ЕДИНИЧНИ ЕТЕРИЧНИ 
МАСЛА И БЛЕНДОВЕ С 

ЕТЕРИЧНИ МАСЛА



Вашият LR сътрудник:

ЛР Хелт Енд Бюти Систъмс ЕООД ·1784 София, България

ЛР
 Х

ел
т 

Ен
д 

Бю
ти

 С
ис

тъ
мс

 Е
О

О
Д

 с
и 

за
па

зв
а 

пр
ав

от
о 

за
 п

ро
ме

ни
 н

а 
пр

од
ук

ти
те

 п
ор

ад
и 

те
хн

ич
ес

ки
 

ил
и 

ка
че

ст
ве

ни
 п

од
об

ре
ни

я 
и 

не
 н

ос
и 

от
го

во
рн

ос
т 

за
 е

ве
нт

уа
лн

и 
пе

ча
тн

и 
гр

еш
ки

.
Ко

д:
 9

62
20

-0
27

BG

КОМПЛЕКТ 4 MOODS

4 БЛЕНДА ОТ 
ЕТЕРИЧНИ МАСЛА 
+ 4 РОЛ-ОНА

За вкъщи и навън

Настройте сетивата си! Как искате да се чувствате днес? 
Пълни с енергия, просто щастливи, балансирани или може би релаксирани?

Имаме подходящ комплект за всяко настроение: 
маслен бленд за вкъщи и рол-он за навън. 

Комплектът 4 Moods ви предлага най-доброто от 4-те ароматни серии 
за вашето индивидуално благосъстояние.

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

КОМПЛЕКТ 4 MOODS

8 x 10 мл I 26150


