
ДАЙТЕ  
НАЙ-
ДОБРОТО

Ново

ОТ СЕБЕ СИ!



| 81150 | 128,90 лв. | 700 г  / 14 порции х 50 г | (184,10 лв. за 1000 г) | 

| 81151 | 106,90 лв. | 280 г  / 14 порции х 20 г | (381,79 лв. за 1000 г) | 

| 81152 | 106,90 лв. | 392 г  / 14 порции х 28 г | (272,70 лв. за 1000 г) | 

81150   

128,90 лв.



1 |

2 |

3 |

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

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

Ново

ИСКАТЕ ДА СТЕ АКТИВНИ?
LR:GO Е ВАШАТА ЦЯЛОСТНА СИСТЕМА 
ЗА СПОРТ, КОЯТО ВИ ПОДКРЕПЯ ПРЕДИ, 
ПО ВРЕМЕ НА И СЛЕД ТРЕНИРОВКА. 
КАКВО ЧАКАТЕ? ГОТОВИ, ПО-МЕСТАТА, 
СТАРТ С LR:GO! 

LR:GO
Pre Performance Gel

Идеален за подготовка за 
тренировка. Гелът подпомага 
умствената дейност1, стимулира 
енергийния метаболизъм2 и 
подпомага мускулите и хрущялите3. 
Практичен формат: просто 
отворете, изпийте директно и сте 
готови за тренировка.

ВЕГАН ГИНКО БИЛОБА

LR:GO Pre Performance Gel

LR:GO Intra Performance Powder

LR:GO Post Performance Shake Банан и праскова



81151   

106,90 лв.

81156   

342,70 лв.

299,90 лв.

81157   

342,70 лв.

299,90 лв.

| 81153 | 106,90 лв. | 392 г  / 14 порции х 28 г | (272,70 лв. за 1000 г) | 

| 81156 | 299,90 лв. | 

| 81157 | 299,90 лв. |

81152   

81153   

106,90 лв.
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4 |

5 |

6 |



 Ново

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

Шейк 
Шоколад 

Шейк Банан 
и праскова

ИЛИ

LR:GO 
Intra Performance Powder

За ефективността на 
тренировката4,5,6 и за 
издръжливост4 по време 
на спорт. Просто отворете, 
разтворете във вода и 
останете активни. 

ВЕГАН БЕЗ ЗАХАР** АЦЕРОЛА

Банан и праскова

Шоколад

LR:GO
Post Performance Shake
Шоколадов или плодов? Изберете 
шейк по ваш вкус. За изграждане на 
мускули и за възстановяване след 
тренировка7,8,9.

ВЕГАН БЕЗ ЗАХАР** БАОБАБ ВИСОКО 
СЪДЪРЖАНИЕ НА 

ПРОТЕИНИ7

С КОМПЛЕКТА 
СПЕСТЯВАТЕ

LR:GO Система за спорт КОМПЛЕКТ I

Насладете се на шоколадов шейк след 
спорт. С веган протеини. А останалите 
продукти от комплекта осигуряват 
подкрепа преди и по време на тренировка.

LR:GO Система за спорт КОМПЛЕКТ II

Или изберете вкусен шейк с плодов 
вкус на банан и праскова. С комплекта 
получавате идеална подкрепа преди, 
по време на и след спорт. 

LR:GO Post Performance Shake Шоколад

LR:GO Система за спорт КОМПЛЕКТ I

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 + Performance Shake 
Шоколад | 392 г / 14 порции х 28 г

Pre Performance Gel | 700 г / 14 порции х 50 г + Intra Performance Powder | 280 г / 14 порции х 20 г + Performance Shake Банан и 
праскова | 392 г / 14 порции х 28 г



80278   

179,70 лв.

142,90 лв.

| 80278 | 142,90 лв. | 3 x (6 x 60 g) | (132,31 лв. за 1000 г) | 

| 80193 | 198,90 лв. |

1 |

2 |



Вашият ден с Figu Active:
Заместете 1-2 хранения на ден:
Сутрин: С мюслито Figu Active си осигурявате 
балансирана, засищаща закуска. А ако трябва да 
излезете бързо, вземете блокче Figu Active.
Обед: Изберете здравословно хранене със зеленчуци, 
крехко месо и картофи за обяд.
Вечер: Ако обичате сладкото, шейкът Figu Active 
Creamy Chocolate е идеален за вечеря.

-20%

С FIGU ACTIVE
ЛЕСНО ДО ЦЕЛТА
НАЙ-НАКРАЯ ИСКАТЕ ДА ПОСТИГНЕТЕ ИЛИ 
ДА ЗАДЪРЖИТЕ ЖЕЛАНОТО ТЕГЛО1?
ПО-ЛЕСНО Е ОТКОЛКОТО СИ МИСЛИТЕ – 
С FIGU ACTIVE! ПЪЛНОЦЕННА НАСЛАДА 
БЕЗ ИЗЛИШНИ КАЛОРИИ.

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

Figu Active Блокчета 
Троен микс комплект 
(свободен избор)

Практични, когато сте в 
движение. Вкусни блокчета в 
три варианта: ягода и йогурт, 
хрупкав карамел или нуга. 

Figu Active Блокчета Троен микс комплект (свободен избор)

Figu Active Троен микс комплект (свободен избор)
3 x 450 г до 512 г |



80193   

266,70 лв.

198,90 лв.
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РАЗЛИЧНИ КОМБИНАЦИИ
ИЗБЕРЕТЕ ТРОЕН МИКС 
КОМПЛЕКТ ПО ВАШ ВКУС 
И ЖЕЛАНИЕ!

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.
 

Шейкове

Мюсли

Супи

-25%

Figu Active Троен микс комплект (свободен избор)

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



80935   

164,50 лв.

131,60 лв.

+


ОПТИМАЛНА ПОДКРЕПА

1 Витамин B12 допринася за нормален енергиен метаболизъм и за нормална функция на нервната система. Витамин B12 допринася за намаляване на умората и отпадналостта. 2 Желязото 
допринася за нормален енергиен метаболизъм и за намаляване на умората и отпадналостта. 3 Тиаминът и витамин В12 допринасят за нормална психическа функция. 4 Витамин B6, 
B12, тиаминът, ниацинът и магнезият допринасят за нормална функция на нервната система и за нормален енергиен метаболизъм. 5 Съдържащият се в гуараната кофеин помага за 
повишаване на бдителността и концентрацията. Съдържащият се в гуараната кофеин допринася за повишаване на издръжливостта. 6 Витамин B12 допринася за намаляване на умората и 
отпадналостта. 7 Тиаминът, витамин B6 и B12 допринасят за нормална психическа функция. 8 Витамин C допринася за нормален енергиен метаболизъм. 9 Витамин E, витамин C и селенът в 
Mind Master Extreme допринасят за защита на клетките от оксидативен стрес. 10 Витамин D допринася за поддържане на нормалната мускулна функция.
 

Подарък

С КОМПЛЕКТА 
СПЕСТЯВАТЕ

ПРЕЗ ДЕНЯ И НОЩТА
ВСИЧКО Е ПО-ЛЕСНО – 
С НЕНАДМИНАТОТО ДУО. 
С NIGHT MASTER МОЖЕТЕ ДА ПРЕЗАРЕДИТЕ 
БАТЕРИИТЕ СИ НОЩЕМ. С MIND MASTER 
СТЕ ПЪЛНИ С ЕНЕРГИЯ ПРЕЗ ДЕНЯ.

Mind Master Комплект 4+1
(свободен избор) 
4 бутилки + 1 подарък

Перфектният комплект за всички, които 
искат да останат ефективни, фокусирани 
и същевременно спокойни1,2,3.



80982   

129,80 лв.

96,90 лв.

81112   

329,80 лв.

244,90 лв.

| 80935 | 131,60 лв. | 

| 81112 | 244,90 лв. | 

| 80982 | 96,90 лв. | 
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-25%

-25%

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

Night Master,
двоен комплект

За спокойна нощ благодарение 
на комплекс от вещества за 
подкрепа на естествените процеси 
в организма по време на почивката 
през нощта4.

Mind Master Extreme,
двоен комплект

Практичен формат, когато сте в 
движение: бърз и здравословен 
прилив на енергия за тялото5,6,8,9,10 
и ума7,9. 

БЕЗ ЛАКТОЗА БЕЗ ЗАХАР БЕЗ ГЛУТЕН ВЕГАН НАТУРАЛНИ АРОМАТИ

БЕЗ ЛАКТОЗА БЕЗ ГЛУТЕН БЕЗ ИЗКУСТВЕНИ 
ОЦВЕТИТЕЛИ

БЕЗ ЗАХАР

Mind Master Комплект 4+1 подарък (свободен избор от вариантите Green / Red)

Night Master, двоен комплект

Mind Master Extreme, двоен комплект

| 4 x 500 мл + подарък Mind Master (Green / Red) | 500 мл | (52,64 лв. за 1000 мл) |

2 x 111 г / 30 сашета по 3,7 г | (110,32 лв. за 100 г) |

2 x 35 г / 14 сашета по 2,5 г | (138,43 лв. за 100 г) |



80331   

84,90 лв.

67,50 лв.

80522   

119,80 лв.

88,90 лв.

| 80331 | 67,50 лв. | 

| 80522 | 88,90 лв. | 

| 80823 | 204,90 лв. | 3 x 1000 мл | (68,30 лв. за 1000 мл) | 

| 80338 | 67,50 лв. | 



1 |

2 |

3 |

4 |



1 Съдържащият се в Reishi Plus витамин C допринася за защита на клетките от оксидативен стрес, за нормален енергиен метаболизъм и за намаляване на умората и отпадналостта. 2 Калцият 
допринася за нормален енергиен метаболизъм и за нормален пренос на сигналите между нервните клетки. 3 Витамин D и калцият допринасят за поддържане на нормалното състояние на костите и 
зъбите. 4 Витамин C допринася за нормалното изграждане на колаген за нормална функция на кръвоносните съдове. 5 EPA и DHA допринасят за нормална сърдечна функция. Затова е необходимо да 
се приемат минимум 250 мг EPA и DHA на ден. 6 DHA допринася за поддържането на нормална мозъчна функция и на нормално зрение.

-25%

-20%

НАЙ-ДОБРАТА ПОДКРЕПА
ЗА НАЙ-ХУБАВАТА ВЪЗРАСТ
ЧУВСТВАТЕ, ЧЕ ВИ ЛИПСВА НЕЩО, 
ЗА ДА СТЕ ПЪЛНОЦЕННИ ВСЕКИ ДЕН? 
ИЗБЕРЕТЕ ОТ ПРОДУКТИТЕ ЗА ПОВЕЧЕ СИЛА И ЕНЕРГИЯ1.

ВЕГАН

Reishi Plus Капсули

Наслаждавайте се на всеки ден 
благодарение на благотворните 
свойства на „гъбата на дълголетието” 
за повече жизненост1 и на ценна 
комбинация от хранителни вещества.

Woman Phyto Капсули,
двоен комплект

За оптимална подкрепа 
през периода на 
климактериума2,3.

БЕЗ ЛАКТОЗА БЕЗ ГЛУТЕН

Reishi Plus Капсули

Women Phyto Капсули, двоен комплект

Aloe Vera Гел за пиене Intense Sivera, троен комплект + подарък: Aloe Vera Витализиращ душ гел
+ подарък: Aloe Vera Витализиращ душ гел | 250 мл

Super Omega Капсули

 30 капсули  / 15,2 г |(444,08 лв. за 100 г) |

60 капсули / 99,3 г | (67,98 лв. за 100 г) |

2 x 90 капсули  / 46,8 г | (94,98 лв. за 100 г) |



80823   

204,90 лв.

80338   

84,90 лв.

67,50 лв.
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Два специални продукта, ...
... които подкрепят сърцето. Aloe Vera 
Гелът за пиене Intense Sivera подпомага 
нормалната функция на кръвоносните 
съдове4. Super Omega подкрепя функциите 
на сърцето5 и мозъка6.

от устойчив 
риболов

-20%

С КОМПЛЕКТА 
СПЕСТЯВАТЕ

Подарък

Aloe Vera Гел за пиене 
Intense Sivera,
троен комплект

Специалистът за вашата 
жизненост
+ подарък: Aloe Vera 
Витализиращ душ гел

Super Omega Капсули

Специалистът за подкрепа на 
сърдечната и мозъчната функция, както 
и за поддържане на нормално зрение5, 6.



| 20823 | 39,90 лв. | 200 мл | (19,95 лв. за 100 мл) | 

| 20827 | 53,90 лв. | 

| 20824 | 28,90 лв. | 200 мл | (14,45 лв. за 100 мл) | 

39,90 лв.

28,90 лв.

20824   

20823   

3 |

1 |

2 |





ОТПУСКАНЕ ЗА КОЖАТА
СЪС СИЛАТА НА РАСТЕНИЯТА

БУТИЛКИ И БУРКАНЧЕТА ОТ 
РЕЦИКЛИРАНА ПЛАСТМАСА (RPET)*

Aloe Vera CBD Комплект за почистване на тялото

Aloe Vera CBD Душ гел-олио

Душ гел-олио | 200 мл + Маслен скраб за тяло с морска сол | 200 мл

Aloe Vera CBD Маслен скраб за тяло с морска сол

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

Aloe Vera CBD 
Маслен скраб за тяло с морска сол

Успокояващ и подхранващ 
скраб за тяло с кристали 
морска сол за по-гладка и 
фина кожа.

Aloe Vera CBD 
Душ гел-олио

Почиства, успокоява и 
защитава нежно кожата 
благодарение на Алое Вера, 
био масло от семената на 
Cannabis Sativa и CBD. 



20827   

68,80 лв.

53,90 лв.
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"Made in Germany" 
е нашето обещание 
за качество, на което 
можете 100% да 
разчитате.

УСЕТЕТЕ МАГИЯТА НА ПРИРОДАТА ВЪРХУ КОЖАТА СИ.
С ПРЕМИУМ СЕРИЯТА ЗА ГРИЖА LR ALOE VIA CBD ПОЛУЧАВАТЕ 
УСПОКОЯВАЩАТА И ИНТЕНЗИВНО ПОДХРАНВАЩА СИЛА ОТ 
ПРИРОДАТА. ПОЧУВСТВАЙТЕ Я ВЪРХУ КОЖАТА СИ.

С морска сол

С био масло от семената 
на Cannabis Sativa

Aloe Vera CBD 
Комплект за почистване на тялото

Комплектът със CBD Душ гел-олио 
и Скраб за тяло дарява благотворна 
грижа за стресираната кожа. 

С КОМПЛЕКТА 
СПЕСТЯВАТЕ



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



27152   

55,80 лв.

46,90 лв.
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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. 



26072   

75,80 лв.

56,50 лв.

1 | LR Подхранващо масло, двоен комплект | 26072 | 56,50 лв. | 2 x 100 мл | (28,25лв. за 100 мл) |  
2 | Масло от лимон | 26080 | 24,50 лв. | 10 мл | (245,00 лв. за 100 мл) |3 | Масло от портокал | 26081 | 19,30 лв. | 10 мл |  
(193,00 лв. за 100 мл) | 4 | Масло от бергамот | 26082 | 62,50 лв. | 10 мл | (625,00 лв. за 100 мл) | 
5 | Масло от мента | 26083 | 37,90 лв. | 10 мл | (379,00 лв. за 100 мл) | 6 | Масло от евкалипт | 26084 | 26,50 лв. | 10 мл |  
(265,00 лв. за 100 мл) | 7 | Масло от лавандула | 26085 | 47,50 лв. | 10 мл | (475,00 лв. за 100 мл) | 8 | Масло от мащерка | 
26086 | 62,50 лв. | 10 мл | (625,00 лв. за 100 мл) | 9 | Масло от кедър | 26087 | 19,30 лв. | 10 мл | (193,00 лв. за 100 мл) | 



1 Aquatic Chronic 2, 2 Asp.Tox.1, 3 Flam.Liq.3, 4 SkinIrrt.2, 5 SkinSens.1, 6 SkinSens.1B, 7 Acute Tox.4, 8 Eye Dam.1, 9 Skin Corr.1B, 10 Aquatic Chronic3, 11 Eye Irrit.1, 12 Eye Irrit.2
* NOI = natural origin index (индекс за натурален произход) според ISO 16128. ** Капачки от пластмаса (PP). *** Може да съдържа до 55% рециклирано стъкло.

-25%
LR Подхранващо масло,
двоен комплект

Нежно и подхранващо: 2в1 
Маслото за тяло и за масажи с 
97% натурални съставки* е 
идеална база за етеричните масла. 
Сега в лимитиран двоен комплект. 

100% НАТУРАЛНИ ЕТЕРИЧНИ МАСЛА

ЕТЕРИЧНИ МАСЛА В СТЪКЛЕНИ ШИШЕНЦА, 
НАПРАВЕНИ ОТЧАСТИ ОТ РЕЦИКЛИРАНО 

СТЪКЛО***

ЕТЕРИЧНИ МАСЛА ЗА АРОМАТИЗИРАНЕ НА 
ПОМЕЩЕНИЯ

ЕТЕРИЧНИ МАСЛА ЗА АРОМАТИЗИРАНЕ НА 
LR ПОДХРАНВАЩОТО МАСЛО

БУТИЛКИ И БУРКАНЧЕТА ОТ 
РЕЦИКЛИРАНА ПЛАСТМАСА 

(RPET)**

АРОМАТНИ 
МАСЛА
ЗА ВСЯКО 
НАСТРОЕНИЕ
ИЗБЕРЕТЕ МАСЛА СПОРЕД 
ВАШЕТО ЖЕЛАНИЕ И 
НАСТРОЕНИЕ:
НАСЛАДЕТЕ СЕ НА АРОМАТА ИМ 
ВЪВ ВАШИЯ ДОМ С ПОМОЩТА НА 
ДИФУЗЕР ИЛИ СЪЗДАЙТЕ МАСЛО ЗА 
ТЯЛО С УНИКАЛЕН АРОМАТ. 



27,50 лв.

24,50 лв.

69,90 лв.

62,50 лв.

21,50 лв.

19,30 лв.

42,50 лв.

37,90 лв.

29,50 лв.

26,50 лв. 52,90 лв.

47,50 лв.

69,90 лв.

62,50 лв. 21,50 лв.

19,30 лв.

26080   

26082   

26081   

26083   

26084   

26086   

26085   

26087   
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-10%
Масло от лимон1,2,3,4,5

Ботаническо наименование: 
Citrus Limon
Ароматно действие: освежаващо
Съчетава се с: масло от 
лавандула, мащерка и портокал

Масло от бергамот2,3,4,5,10,11

Ботаническо наименование: 
Citrus Aurantium Bergamia
Ароматно действие: благотворно
Съчетава се с: масло от 
лавандула, нероли, роза и други 
цитрусови масла

Масло от евкалипт1,2,3,4,5

Ботаническо наименование: 
Eucalyptus Globulus
Ароматно действие: витализиращо
Съчетава се с: масло от мента, 
мащерка, лимон, лавандула

Масло от мащерка1,2,5,7,8,9

Ботаническо наименование: 
Thymus Vulgaris
Ароматно действие: фокусиращо
Съчетава се с: масло от бергамот, 
лимон

Масло от портокал1,2,3,4,5

Ботаническо наименование: 
Citrus Sinensis
Ароматно действие: 
ободряващо
Съчетава се с: всички 
етерични масла

Масло от мента1,2,4,5,12

Ботаническо наименование: 
Mentha Piperita
Ароматно действие: 
активиращо
Съчетава се с: масло от 
лавандула, евкалипт

Масло от лавандула2,4,6,10,12

Ботаническо наименование: 
Lavandula Angustifolia
Ароматно действие: 
отпускащо
Съчетава се с: масло от мента, 
евкалипт, портокал, лимон 

Масло от кедър1,2,5

Ботаническо наименование: 
Cedrus Atlantica
Ароматно действие: 
заземяващо
Съчетава се с: масло от мента, 
евкалипт, портокал, лимон



29,90 лв.

23,90 лв.

65,90 лв.

52,50 лв. 78,50 лв.

62,50 лв.

28181   

28182   28183   



 

-20%

-20% -20%

ЧУВСТВАЙТЕ 
СЕ ПО-МЛАДИ,
ИЗГЛЕЖДАЙТЕ 
ПО-СВЕЖИ!

NANOGOLD Е ВАШАТА 
ЗЛАТНА ТАЙНА ЗА 
КРАСОТА, АКО ИСКАТЕ 
ДА ИЗГЛЕЖДАТЕ СВЕЖИ, 
ЖИЗНЕНИ И МЛАДИ 
И С НАПРЕДВАНЕ НА 
ВЪЗРАСТТА. 
А ЗА БОГАТА ГРИЖА И 
РЕГЕНЕРАЦИЯ ПРЕЗ НОЩТА 
ИЗПОЛЗВАЙТЕ НОЩНАТА 
МАСКА.

Nanogold 
Тоник за лице

Избистря и освежава кожата на 
лицето. С нанозлато и копринени 
протеини служи като UVA защита 
срещу преждевременното 
стареене. 

Nanogold
Дневен крем

Грижа през деня: 
Луксозната текстура с 
нанозлато и копринени 
протеини като UVA 
защита и със специален 
комплекс от съставки 
глези кожата и я защитава 
от преждевременното 
стареене.

Nanogold
Нощен крем

Грижа през нощта: 
С нанозлато и копринени 
протеини като UVA защита 
срещу преждевременното 
стареене. С TIMP-Peptide® и 
съставката против бръчки 
SYN®-COLL за възстановяване 
и регенерация на 
предизвиканите от 
слънчевата светлина 
увреждания на кожата. 



144,40 лв.

99,90 лв.

45,90 лв.

33,90 лв.

28188   

71011   

| 28181 | 23,90 лв. | 125 мл | (19,12 лв. за 100 мл) | 
| 28182 | 52,50 лв. | 50 мл | (105,00 лв. за 100 мл) | 
| 28183 | 62,50 лв. | 50 мл | (125,00 лв. за 100 мл) | 
| 28188 | 99,90 лв. | 
| 71011 | 33,90 лв. | 50 мл | (67,80 лв. за 100 мл) | 
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Нощен крем

Подхранваща 
нощна маска

Дневен крем

-30%

-26%

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

Nanogold Комплект
Дневен и Нощен крем

Дневният и Нощният крем 
предлагат UVA защита срещу 
преждевременното стареене 
на кожата. Също така помагат 
за изграждането на собствен за 
кожата колаген. 

Zeitgard Нощна маска

Нанесете през нощта, за да изглеждате 
свежи на сутринта. Богатата маска с 
висококонцентриран комплекс от активни 
съставки от Ultra Filling Spheres™, масло от 
жожоба и плодове шизандра осигурява 
грижа, регенерация и жизненост. 

Nanogold Тоник за лице
Nanogold Дневен крем 
Nanogold Нощен крем
Nanogold Комплект
Zeitgard Нощна маска

Дневен крем | 50 мл + Нощен крем | 50 мл |



29,90 лв.

23,90 лв.

91,90 лв.

72,90 лв.

28302   

28320   





За младежка сияйност
Бляскави диаманти и пептиди: С тази 
луксозна грижа на базата на ексклузивна 
комбинация от активни съставки усещате 
кожата си стегната, възстановена и 
защитена.  

-20%

-20%

ПРОСТО
ЗАСИЯЙТЕ...
... С ЛУКСОЗНАТА АNTI-АGING 
СЕРИЯ BEAUTY DIAMONDS ЗА 
ГРИЖА ЗА ЗРЯЛА КОЖА.
ЗАПАЗЕТЕ КРАСОТАТА СИ ЗАДЪЛГО, 
ЗАЩОТО НИКОГА НЕ Е ТВЪРДЕ КЪСНО 
ДА ЗАСИЯЕТЕ.

Beauty Diamonds
Тоник за лице

Освежава кожата на лицето 
и хидратира интензивно. 
За нежно загладен и 
успокоен вид на кожата.

Beauty Diamonds
Интензивен крем

Богат продукт за аnti-аging грижа за 
лицето, който интензивно подхранва 
и глези кожата. С лифтинг ефект 
за намаляване на видимостта на 
бръчките.



236,30 лв.

149,90 лв.

83,90 лв.

62,50 лв.

| 28302 | 23,90 лв. | 125 мл | (19,12 лв. за 100 мл) | 
| 28320 | 72,90 лв. | 30 мл | (243,00 лв. за 100 мл) | 
| 28300 | 149,90 лв. | 

| 28314 | 62,50 лв. | 30 мл | (208,33 лв. за 100 мл) | 

28300   

28314   
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Масло от жожоба

Бадемово масло

Масло от гроздови семки

Арганово масло

Масло от макадамия

Масло от авокадо

-36%

-25%

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

Beauty Diamonds Комплект
Дневен, Нощен и Околоочен 
крем

Интензивно подхранваща грижа на 
базата на специална комбинация от 
активни съставки с диаманти, която 
помага за стягане, възстановяване и 
защита на кожата. За дневна, нощна и 
околоочна грижа. 

Beauty Diamonds
Озаряващо масло за лице

Масло за лице с ценни масла и 
витамини за интензивна защита 
на кожата от загуба на влага и за 
младежко излъчване. 

Beauty Diamonds Тоник за лице
Beauty Diamonds Интензивен крем
Beauty Diamonds Комплект

Beauty Diamonds Озаряващо масло за лице
Дневен крем | 50 мл + Нощен крем | 50 мл + Околоочен крем | 30 мл



20642   

42,40 лв.

31,50 лв.

| 20642 | 31,50 лв. | 
1 |



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

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

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

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

Ко
д:

 9
63

50
-2

27

BG

-25%

СИЛНА ГРИЖА С АЛОЕ ВЕРА
СЕГА В КОМПЛЕКТ

Aloe Vera Комплект за спорт

Aloe Vera 2в1 Шампоан за коса и 
тяло с гел Алое Вера и биоекстракт 
от бамбук плюс Aloe Vera Защитаващ 
рол-он дезодорант с гел Алое Вера 
и биоекстракт от памук

Aloe Vera Комплект за спорт

Шампоан за коса и тяло | 250 мл + 
Рол-он дезодорант | 50 мл

**  2 лв. от цената се даряват на LR Global Kids Fund. По този начин LR подпомага проекти в помощ на деца в различни страни по света.

2 лв.
ДАРЕНИЕ**


