
Ново

ВЪВ 
ФОРМА
ЗА ЛЯТОТО

Emil Lesov
ЗАВОДСКИ ЦЕНИ ЗА 
УЛЕСНЕНИЕ НА  ПАРТНЬОРИ
С Health Party ОРГАНИЗАЦИЯ



| 81160 | 96,90 лв. | 2 x 6 бр. х 40 г | (20,19 лв. за 100 г) | 
| 81155 | 64,90 лв. | 6 бр. х 40 г | (27,04 лв. за 100 г) | 
| 81154 | 64,90 лв. | 6 бр. х 40 г | (27,04 лв. за 100 г) | 

| 81156 | 299,90 лв. | 

| 81157 | 299,90 лв. | 

299,90 лв.

299,90 лв.

81156   

81157   

+





3 |
4 |
5 |

1 |

2 |

Шейк 
Шоколад

Шейк Банан 
и праскова

ЗА ДОБРЕ ТРЕНИРАНО 
ТЯЛО ЗА ЛЯТОТО1 - 9: 

1 Пантотеновата киселина допринася за нормална умствена дейност. Пантотеновата киселина допринася за намаляване на умората и отпадналостта. Фолатът, витамин B12 и магнезият допринасят за 
нормална психическа функция. Цинкът допринася за нормална когнитивна функция. 2 Магнезият допринася за намаляване на умората и отпадналостта. Биотинът и пантотеновата киселина допринасят за 
нормален енергиен метаболизъм. 3 Калцият и магнезият допринасят за нормална мускулна функция. Витамин С допринася за нормалното изграждане на колаген за нормална функция на ставния хрущял.

* С изключение на LR:GO Pre Performance Gel – той е разработен в Германия и се произвежда в Европа.

С КОМПЛЕКТА 
СПЕСТЯВАТЕ

ИЛИ

ПО-ВИСОКО.
ПО-ДАЛЕЧЕ.
ПО-СИЛНО.
LR:GO.
НАДМИНИ СЕБЕ СИ.

Започнете тренировките със 
система – с подкрепа преди, 
по време на и след спорт. 
Подгответе се за следващото 
предизвикателство. 

LR:GO Система за спорт КОМПЛЕКТ I

Насладете се на шоколадов шейк 
след тренировка. Той е източник на 
веган протеини и е много вкусен. С 
комплекта с трите продукта получавате 
цялостна подкрепа с ценни вещества 
преди, по време на и след тренировка. 

LR:GO Система за спорт КОМПЛЕКТ II

Предпочитате плодов вкус? Шейкът с 
вкус на банан и праскова ви снабдява 
с важни хранителни вещества за 
регенерацията на тялото 7, 8, 9. Вземете 
го в комплект с продуктите LR:GO Pre 
и Intra Performance.

PRE Performance Gel1-3:

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

Emil Lesov
214,20 ЛВ.

Emil Lesov
214,20 ЛВ.



64,90 лв.

81154   

64,90 лв.

81155   

129,80 лв.
96,90 лв.

81160   
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6 x 6 x

НОВО

Изберете вашия 
двоен комплект от 
вариантите с вкус 
на лимон или вкус 

на шоколадово 
брауни -25%

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

Новите блокчета LR:GO POST 
Performance помагат за 
възстановяване на тялото след 
тренировка8,9 и за изграждане на 
мускулите7. Може да изберете от 
двата варианта: с вкус на лимон и 
вкус на шоколадово брауни.

LR:GO 
Post Performance Bar 
Шоколадово брауни

LR:GO 
Post Performance Bar 
Лимон

Блокчетата LR:GO Post 
Performance с плодов вкус на 
лимон са богати на протеини 
и ви подкрепят след 
тренировка. 7, 8, 9 Една кутия 
съдържа шест блокчета.

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

INTRA Performance Powder 4-6 :

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

POST Performance продукти7-9 :

БАОБАБ ВЕГАН С НИСКО СЪДЪРЖАНИЕ 
НА ЗАХАР

ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ 
НА ПРОТЕИНИ7

С важни хранителни вещества 
за регенерацията.7, 8, 9 Новите 
блокчета LR:GO Post Performance 
имат чудесен шоколадов вкус и ви 
снабдяват с протеини. Една кутия 
съдържа шест блокчета.

Emil Lesov
46,40 ЛВ.

Emil Lesov
69,20 ЛВ.

Emil Lesov
46,40 ЛВ.



| 81131 | 88,90 лв. | 450 г | (197,55 лв. за 1000 г) | 

| 80193 | 198,90 лв. | 

81131   

88,90 лв.



1 |

2 |

МММ... ТОВА Е 

Figu Active ви помага да постигнете 
целите си за теглото.
Продуктите Figu Active са вкусни и с 
малко калории. Просто заместете две 
хранения, за да отслабнете, или едно 
хранене, за да поддържате теглото си.1

Предложение за сервиране

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

Лимитирано

ВЕГЕТАРИАНСКИ

ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ 
НА ПРОТЕИНИ2

ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ 
НА ФИБРИ

ВКУСЪТ НА 
ЛЯТОТО

Figu Active 
Tropical Summer 
Шейк

Вашият помощник по пътя към 
желаното тегло за лятото със само 
217 kcal за порция1. Ценни протеини 
подпомагат мускулатурата2. Съдържа 
полезни фибри като люспи от семена 
на псилиум.

Figu Active Tropical Summer Шейк

Figu Active Троен микс комплект (свободен избор) от шейкове, супи или мюсли
3 x 450 до 512 г

Emil Lesov
63,50 ЛВ.



80193   

266,70 лв.
198,90 лв.
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ИМАТЕ ЛЮБИМИ 
ВКУСОВЕ? ВЗЕМЕТЕ ГИ

1  Контрол на теглото: 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 две основни хранения на ден. Поддържане на теглото: Заместването на едно от ежедневните основни хранения в рамките на нискокалорична 
диета със заместител на хранения допринася за поддържането на теглото след намаляването му. За да се постигне посоченото действие, трябва да се замества едно основно хранене на ден.  

2 Протеините допринасят за поддържането и увеличаването на мускулната маса.
 

ВАШИЯТ ВКУСЕН 
ПОМОЩНИК ЗА 
ПОСТИГАНЕ НА 
ФИГУРА ЗА ПЛАЖА:

Само сега 
вземете във 
вашия троен 

микс комплект

Шейкове

Шейкове Мюсли

Супи

-25%

Новият шейк Figu Active 
Tropical Summer е със свеж 
плодов вкус на манго ласи. 
Включете го сега във вашия 
летен комплект Figu Active.

В ИЗГОДЕН КОМПЛЕКТ!

Figu Active 
Троен микс комплект (свободен избор)

Създайте ваш индивидуален троен микс 
комплект от следните варианти:
Figu Active Шейкове: 
Ягода и банан, Latte Macchiato, Ванилия, 
Шоколад или Tropical Summer
Figu Active Мюсли: 
Хрупкаво мюсли с червена боровинка 
Figu Active Супи: 
Картофена "Auberge", Доматена "Mediterranée" 
или Зеленчуци и къри "India"

Emil Lesov
142,10 ЛВ.



1 Витамин C допринася за нормален енергиен метаболизъм.
2 Витамин C допринася за нормалното изграждане на колаген за нормална функция на ставния хрущял и за нормална функция на костите.

БЪДЕТЕ АКТИВНИ И

С НАШАТА РЕЦЕПТА ЗА ЗДРАВЕ 
С 20-ГОДИШНИ ТРАДИЦИИ!

ОСТАНЕТЕ ЗДРАВИ

Празнувайте с нас и нашите юбилейни
предложения. Започвайте деня си с Aloe Vera 
Гел за пиене и се възползвайте от още 
специални оферти всеки месец. #20YearsAloe.



224,70 лв.
204,90 лв.

197,70 лв.
182,90 лв.

80883   

80783   

| 80883 | 204,90 лв. | 3 x 1000 мл | (68,30 лв. за 1000 мл) | 

| 80783 | 182,90 лв. | 3 x 1000 мл | (60,97 лв. за 1000 мл) | 
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Специалистът 
за здрави стави 
и свобода на 
движението2

Нискокалоричният 
специалист за добър 
метаболизъм1

ПодаръкС КОМПЛЕКТА 
СПЕСТЯВАТЕ

Aloe Vera Гел за пиене 
Active Freedom, 
троен комплект
+ подарък Aloe Vera Бързо 
действащ Спрей за спешна 
помощ

За по-добра подвижност. 
Обогатен с витамини C и E, 
колаген, глюкозамин сулфат и 
хондроитин сулфат за здрави 
хрущяли и стави.2

Aloe Vera Гел за пиене 
Peach Flavour, троен комплект
+ подарък Aloe Vera Бързо 
действащ Спрей за спешна 
помощ

За стимулиране на 
метаболизма1. С приятен 
вкус на праскова и само 
4 kcal за 100 мл.

Aloe Vera Гел за пиене Active Freedom, троен комплект + подарък Aloe Vera Бързо действащ Спрей за спешна помощ

Aloe Vera Гел за пиене Peach Flavour, троен комплект + подарък Aloe Vera Бързо действащ Спрей за спешна помощ
+ подарък Aloe Vera Бързо действащ Спрей за спешна помощ | 150 мл

+ подарък Aloe Vera Бързо действащ Спрей за спешна помощ | 150 мл

Emil Lesov
130,60 ЛВ.

Emil Lesov
146,40 ЛВ.



27150   

26,90 лв.

27151   

28,90 лв.

| 27150 | 26,90 лв. | 200 мл | (13,45 лв. за 100 мл) | 

| 27151 | 28,90 лв. | 200 мл | (14,45 лв. за 100 мл) | 

| 27152 | 46,90 лв. | 

1 |

2 |

3 |




Сорбе за тяло с лека 
гелообразна текстура

Душ гел с пилинг 
частици от грейпфрут

Лимитирано

Лимитирано

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

ОСВЕЖАВАЩ ГРЕЙПФРУТ 
ПЛЮС ПОДХРАНВАЩО 
АЛОЕ ВЕРА.
 СВЕЖА ГРИЖА ЗА КОЖАТА – 
ИДЕАЛНО СЛЕД СПОРТ.

Aloe Vera Fresh Grapefruit 
Душ гел

Повече от ежедневен душ гел! 
С 30% Алое Вера и биоекстракт 
от грейпфрут освежава сетивата 
и кожата, без да я изсушава. 
Натуралните пилинг частици от 
грейпфрут се грижат за гладка кожа 
и приятен, витализиращ масажен 
ефект. Подходящ за жени и за мъже. 

Aloe Vera Fresh Grapefruit 
Сорбе за тяло

Лека гелообразна грижа с 30% Алое Вера, 
биоекстракт от грейпфрут и ментол, 
която се топи върху кожата. Сорбето за 
тяло освежава, хидратира, подхранва и 
същевременно охлажда. Подходящо за 
жени и за мъже. 

Aloe Vera Fresh Grapefruit Душ гел

Aloe Vera Fresh Grapefruit Сорбе за тяло

Aloe Vera Fresh Grapefruit Комплект за грижа за тялото

| Душ гел | 200 мл + Сорбе за тяло | 200 мл

Emil Lesov
20,60 ЛВ.

Emil Lesov
19,20 ЛВ.
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27152   

55,80 лв.

46,90 лв.



Грейпфрут – храна за кожата:
С ценните си витамини и минерали 
грейпфрутът е чудесен за кожата. 
Биоекстрактът от грейпфрут дарява усещане 
за чистота и свежест. В съчетание с 30% Алое 
Вера е перфектна грижа за кожата. 

Лимитирано

С КОМПЛЕКТА 
СПЕСТЯВАТЕ

ОБИЧАМЕ ГРЕЙПФРУТ,
КОЖАТА НИ – СЪЩО!

Aloe Vera Fresh Grapefruit
Комплект за грижа за тялото

Душ гелът и Сорбето за тяло 
с подхранващо Алое Вера 
и освежаващ грейпфрут 
осигуряват двойна свежест 
за кожата. 

Emil Lesov
33,50 ЛВ.



26136   

116,70 лв.
86,90 лв.



С АРОМАТ

*NOI = natural origin index (индекс за натурален произход) според ISO 16128

-25%

100% НАТУРАЛНИ 
ЕТЕРИЧНИ МАСЛА

НАД 95% НАТУРАЛНИ 
СЪСТАВКИ В ПРОДУКТИТЕ 

ЗА ГРИЖА*

CHEERFUL SOUL
Комплект

Комплектът за позитивна 
енергия. Душ гелът ви 
събужда с освежаващия 
си аромат. Лекото сорбе 
за тяло дарява нежна 
грижа и ви обгръща в 
жизнерадостен аромат. 
Рол-онът ви носи 
усещане за радост – 
винаги и навсякъде.

НА РАДОСТ

Emil Lesov
62,10 ЛВ.



| 26136 | 86,90 лв. | 

| 26138 | 23,90 лв. | 100 мл |
| 26137 | 62,90 лв. | 240 г | (26,21 лв. за 100 г) | 

23,90 лв.

62,90 лв.

26138   

26137   
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2 |
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НАСЛАЖДАВАЙТЕ СЕ НА ЛЯТОТО С CHEERFUL SOUL.

Спрей за лятото
Това е вашият 
енергизиращ 
прилив на 
свежест с 
цитрусов аромат 
за горещите 
летни дни. 

Освежете лицето** и тялото си с 
няколко напръсквания от спрея 
Cheerful Soul и усетете чувството 
на радост и жизненост. Ароматът 
носи добро настроение и ви кара 
да се усмихнете. 

Съвет: Препоръчваме ви да 
съхранявате спрея в хладилник. 

** При нанасяне върху лицето затворете очите и устата.

Лимитирано

CHEERFUL SOUL
Спрей за лице и тяло

Спреят за лице и тяло 
освежава и едновременно 
подхранва кожата с 98% 
ценни натурални съставки 
и 100% натурални етерични 
масла.

CHEERFUL SOUL
Ароматна свещ 
за палене навън

Тази ароматна свещ ще създаде уютна 
атмосфера и ще превърне терасата 
ви в оазис на доброто настроение. 
Стилен дизайн с два фитила и чаша от 
рециклирано стъкло. Освен че ароматът 
прогонва грижите и тревогите ви, 
тъй като е цитрусов, държи надалеч и 
досадните комари. Продължителността 
на горене е минимум 30 часа. 

Заредената с енергия композиция от етерични масла от 
лимон, портокал, роза и кедър ви обгръща с истинска ведрост 
и кара душата ви да засияе от радост. 

Cheerful Soul Комплект

Cheerful Soul Спрей за лице и тяло
Cheerful Soul Ароматна свещ за палене навън

| Душ гел | 200 мл + Сорбе за тяло | 200 мл + Рол-он | 10 мл

Emil Lesov
17,10 ЛВ.

Emil Lesov
44,90 ЛВ.



114,90 лв.
85,50 лв.

79,90 лв.
59,50 лв.

89,90 лв.
66,90 лв.

99,90 лв.
74,50 лв.

28236   

28235   

28250   

28244   









ЦЕЛЕНАСОЧЕНА ГРИЖА

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

СРЕЩУ МИМИЧЕСКИТЕ 
БРЪЧКИ

Serox Крем за 
интензивен резултат

Anti-аging крем с 
Argireline® и Ultra 
Filling SpheresTM 
за намаляване 
на фините и по-
дълбоките бръчки.

Serox 
Грижа срещу бръчки

Интензивен 
концентрат 
с Gatuline 
Expression® 
и Dynalift® 
целенасочено 
намалява 
мимическите 
бръчки около 
устните, очите и 
по челото. 

Serox Професионални тампони за очи

Изсушен чрез замразяване колаген 
в съчетание с активиращ разтвор 
от Argireline® и Gatuline Expression® 
оптически изглажда мимическите бръчки. 

Serox Instant 
Skin Perfector

Технология с двоен 
ефект за незабавно 
видимо подмладяване и 
дълготрайна регенерация 
на структурата на кожата. 

Emil Lesov
61,10 ЛВ.

Emil Lesov
53,20 ЛВ.

Emil Lesov
47,80 ЛВ.

Emil Lesov
42,50 ЛВ.



444,60 лв.
289,90 лв.

| 28244 | 85,50 лв. | 50 мл | (171,80 лв. за 100 мл) | 
| 28235 | 66,90 лв. | 4 x 2 тампона | 
| 28236 | 59,50 лв. | 15 мл | (396,67 лв. за 100 мл) | 
| 28250 | 74,50 лв. | 30 мл | (248,33 лв. за 100 мл) | 
| 28245 | 289,90 лв. | 

28245   
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |

Серум за 
незабавен 
резултат

Грижа 
срещу 
бръчки

Крем за 
интензивен 
резултат

Тампони 
за очи

Специална грижа с 
високоефективни съставки, 
които действат целенасочено 
срещу мимическите бръчки и 
следите на времето по лицето.

-34%

Serox Комплект

Комплект с продукти с качество като в 
салон за красота. Професионалната 
комбинация от съставки ефективно 
намалява мимическите бръчки. 

| Крем за интензивен резултат | 50 мл + Серум за незабавен резултат | 30 мл + Грижа срещу бръчки | 15 мл 
+ Професионални тампони за очи | 4 x 2 тампона

Serox Крем за интензивен резултат
Serox Професионални тампони за очи
Serox Грижа срещу бръчки
Serox Instant Skin Perfector
Serox Комплект

Emil Lesov
207,10 ЛВ.



20441   

95,70 лв.
67,50 лв.

20436   

28,90 лв.
21,50 лв.

| 20441 | 67,50 лв. | 

| 20436 | 21,50 лв. | 
| 250 мл | (8,60 лв. за 100 мл) |

| 20763 | 58,90 лв. | 

| 20647 | 20,90 лв. | 
| 150 мл | (13,93 лв. за 100 мл) |





1 |

2 |

3 |

4 |

ПОЧИСТВАЩА И 
ПОДХРАНВАЩА 
ГРИЖА С АЛОЕ ВЕРА 
В ДВА ЧУДЕСНИ 
КОМПЛЕКТА:

НЕЖНА ГРИЖА 
С АЛОЕ ВЕРА

-29%

-25%

ЗА НЕЯ И НЕГО
Практична, цялостна 
грижа за мъже и 
система за грижа за 
косата за жени.

Aloe Vera 
Комплект за грижа за 
мъже III

Всичко в един комплект: 
Грижа за кожата, косата и 
брадата със силата на Алое 
Вера, биоекстракт от хмел и 
свеж дървесен аромат. 

Aloe Vera 
4в1 Душ гел 
за тяло, лице, коса и брада 

Почиства нежно и цялостно 
тялото, лицето, косата и 
брадата. С 15% Алое Вера, 
биоекстракт от хмел и свеж 
аромат.

Aloe Vera Комплект за грижа за мъже III

| 4в1 Душ гел за тяло, лице, коса и брада | 
250 мл + 2в1 Масло за лице и брада | 30 мл 
+ 2в1 Стилизиращ балсам за коса и брада 
| 50 мл
4в1 Душ гел 
за тяло, лице, коса и брада

Aloe Vera Nutri-Repair Комплект 
за грижа да косата

| Шампоан I 200 мл 
+ Nutri-Repair Балсам за коса I 200 мл
+ Nutri-Repair Маска за коса I 200 мл
Aloe Vera Nutri-Repair Маска 
без отмиване

Emil Lesov
15,40 ЛВ.

Emil Lesov
48,20 ЛВ.



81,30 лв.
58,90 лв.

26,50 лв.
20,90 лв.

20763   

20647   
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 Съвет:
Нанесете маската 
без отмиване 
върху косата 
преди използване 
на сешоар или 
стилизиращ уред. 
Тя създава защитен 
слой около косъма, 
който го предпазва 
от въздействието на 
топлината.

-27%

-21%

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

Aloe Vera Nutri-Repair
Комплект за грижа за косата

Вашата цялостна система за 
грижа за суха и изтощена коса. 
Комплексът Nutri-Oil-Repair в 
балсама и маската подхранва 
и регенерира косата със 7 
натурални масла. За чудесна 
мекота и блясък. 

Aloe Vera 
Nutri-Repair 
Маска без отмиване

Защита за косата от 
топлината. Маската с 
60% гел Алое Вера и 
биоекстракт от бамбук 
подхранва и хидратира 
косата. 

Emil Lesov
14,90 ЛВ.

Emil Lesov
42,10 ЛВ.



| 27535 | 42,90 лв. | 200 мл | (21,45 лв. за 100 мл) | 
| 27536 | 42,90 лв. | 200 мл | (21,45 лв. за 100 мл) | 
| 20604 | 43,50 лв. | 200 мл | (21,75 лв. за 100 мл) | 
| 20603 | 28,50 лв. | 100 мл | 

57,90 лв.
42,90 лв.

57,90 лв.
42,90 лв.

27535   

27536   





1 |
2 |
3 |
4 |

ПЕРФЕКТНА
НАШИТЕ СПЕЦИАЛНИ 
ПРОДУКТИ ALOE VERA 

ЗА РЕГЕНЕРАЦИЯ 
СЛЕД СПОРТ И ЗА 
СТЕГНАТ СИЛУЕТ.

-25%

-25%

Отпускащата грижа 
повлиява благотворно 

на мускулите след спорт. 
Ефективните продукти за 
по-стегната и еластична 

кожа помагат за по-добрата 
форма на тялото ви. 

ФОРМА

Aloe Vera 
Коригиращ крем за тяло

Богат крем за бедрата и 
седалището. Подобрява 
еластичността и нежността 
на кожата. С 30% Алое Вера, 
биоекстракт от зелен чай и 
активен комплекс Legance®.

Aloe Vera 
Оформящ гел за тяло 

Бързо попиващ гел за корема, 
горната част на ръцете и бедрата. 
Подобрява еластичността на 
тъканите, укрепва и стяга кожата. 
С 30% Алое Вера.

Aloe Vera Коригиращ крем за тяло
Aloe Vera Оформящ гел за тяло
Aloe Vera Мултифункционален MSM гел за тяло
Aloe Vera Отпускащ термолосион

Emil Lesov
30,60 ЛВ.

Emil Lesov
30,60 ЛВ.



54,90 лв.
43,50 лв.

33,90 лв.
28,50 лв.

20604   

20603   
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Регенерацията 
е важна
Подарете на 
мускулите си 
загряващ, 
отпускащ масаж с 
термолосиона. 
MSM гелът с 
ценните си съставки 
и охлаждащия 
си ефект също 
подпомага 
регенерацията.

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

-20%

-15%

Aloe Vera 
Мултифункционален 
MSM гел за тяло

Охлаждащ гел за 
натоварените мускули и 
стави. С 60 % Алое Вера, 
екстракт от върбова 
кора, екстракт от листа 
от мечо грозде и MSM.

Aloe Vera 
Отпускащ 
термолосион

Загряващ лосион при 
мускулни схващания. 
С 45% гел Алое Вера и 
натурални етерични масла.

Emil Lesov
31,10 ЛВ.

Emil Lesov
20,40 ЛВ.



27,00 лв.
21,50 лв.

28,90 лв.
25,90 лв.

20757   

20633   

| 20757 | 21,50 лв. | 2 x 50 мл | 
| 20633 | 25,90 лв. | 250 мл | (10,36 лв. за 100 мл) | 
| 20642 | 31,50 лв. | 

| 20361 | 33,50 лв. | 2 x 250 мл | (6,70 лв. за 100 мл) | 





1 |
2 |
3 |

4 |

ПОДГОТВЕТЕ 
ЧАНТАТА СИ ЗА 
ТРЕНИРОВКА...

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

-20% -10%
Aloe Vera 
Защитаващ
рол-он дезодорант,
двоен комплект

Нежна део защита за 
приятно усещане за 
свежест през целия ден. 
Без алкохол. С 15% гел 
Алое Вера и биоекстракт 
от памук. Много нежен и 
след бръснене. 

Aloe Vera 
2в1 Шампоан 
за коса и тяло

Освежаващ душ гел 
за тялото и косата. 
С 35% гел Алое Вера, 
биоекстракт от бамбук и 
лек освежаващ аромат.

Aloe Vera Защитаващ рол-он дезодорант, двоен комплект
Aloe Vera 2в1 Шампоан за коса и тяло
Aloe Vera Комплект за спорт

Aloe Vera Витализиращ душ гел, двоен комплект
| 2в1 Шампоан за коса и тяло | 250 мл + Защитаващ рол-он дезодорант | 50 мл

Emil Lesov
18,50 ЛВ.

Emil Lesov
15,40 ЛВ.



42,40 лв.
31,50 лв.

45,00 лв.
33,50 лв.

20642   

20361   
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… И НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ 
ПРОДУКТИТЕ ALOE 
VERA ЗА ГРИЖА 
СЛЕД СПОРТ:

-25%

-25%Вземете практичния 
2в1 шампоан за коса 
и тяло, нежния рол-
он дезодорант или 
свежия душ гел.

Aloe Vera 
Комплект за спорт

Практичният 2в1 
шампоан за тялото и 
косата с екстракт от 
бамбук почиства и 
освежава. Нежният рол-он 
дезодорант защитава от 
неприятната миризма от 
изпотяване. 

Aloe Vera 
Витализиращ
душ гел, двоен 
комплект

Нежно освежаващ душ 
гел с 35% Алое Вера и 
биоекстракт от киви. 
Хидратира и оставя 
усещане за натурална 
свежест. 

Emil Lesov
22,50 ЛВ.

Emil Lesov
23,90 ЛВ.



20639   

33,90 лв.
24,90 лв.

| 20639 | 24,90 лв. | 
| 200 мл | (12,45 лв. за 100 мл) | 



1 |

НЕЖНА ОСВЕЖАВАЩА 
И ХИДРАТИРАЩА 
ГРИЖА ЗА КОЖАТА – 
ИДЕАЛНО ЗА ТОПЛИТЕ 
ДНИ.

*   2 лв. от продажбата се даряват на LR Global Kids Fund. 
По този начин LR подкрепя проекти в помощ на деца в 
различни страни. 

2 лв.
ДАРЕНИЕ*

-26%

ГРИЖА ЗА КОЖАТА
С НАЙ-ДОБРОТО ОТ АЛОЕ ВЕРА

Aloe Vera 
Хидратиращ 
лосион за тяло

Интензивно подхранващ 
лосион за тяло, който подобрява 
хидробаланса на кожата.  
С 69% гел Алое Вера и 
биоекстракт от магнолия.

Aloe Vera 
Хидратиращ лосион за тяло

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

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

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

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

Ко
д:

 9
63

50
-4

27

BG

Emil Lesov
17,80 ЛВ.

Emil Lesov
ЗАВОДСКИ ЦЕНИ ЗА УЛЕСНЕНИЕ НА  ПАРТНЬОРИ
С Health Party ОРГАНИЗАЦИЯ
Въпроси, подкрепа, тест за всеки желаещ
0885253977 www.healthparty.bg


