Коледните празници са моментът от годината,
когато можем да си отделим време. Време за
ритуали за грижа и малки паузи. Време да се
откъснем от напрегнатото ежедневие. Време
да се погрижим за себе си и да се занимаваме
с неща, които ни правят щастливи.
Времето е най-ценният подарък! Затова не
забравяйте да подарите време на любимите си
хора. Радвайте се на прекрасни празници заедно
и разбира се, изненадайте ги с някои от нашите
идеи за подаръци.

Опаковано
с любов!
Много от нашите
коледни продукти
са в атрактивна
подаръчна кутия.

За всеки продаден
продукт с този символ
LR дарява по 2 или 20
лв. в помощ на деца в
различни страни.
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4 I Aloe Vera
Figgy Fruit
Комплект

73,90 лв.
ЛИМИТИРАН
В ПОДАРЪЧНА
КУТИЯ

Изживявайте лични моменти на
щастие всеки ден!
Редовно си отделяйте време за кратки паузи
за вдъхновяваща грижа. Усетете позитивната
енергия от биоекстракт от смокиня и гел Алое
Вера. Плодово-пикантният аромат действа
ободряващо и събужда положителни емоции.
Серията за грижа Figgy Fruit носи слънчево
настроение дори през студения сезон.

ПОДГОТОВКА
Изглаждащият пилинг за тяло премахва нежно
мъртвите клетки. Така кожата е освободена от
ненужния товар и става по-гладка и нежна, а вие
чувствате лекота. | 31,90 лв.

ПОЧИСТВАНЕ
Душ кремът със стимулиращ ефект почиства деликатно и
подхранва кожата. Обгърнете кожата си в нежна пяна и се
насладете на усещането за чистота и хармония. | 29,50 лв.

ГРИЖА
Гел-кремът за тяло хидратира и подхранва интензивно
кожата и е с приятен аромат, който остава през деня и дава
положителна енергия. | 31,90 лв.

5 I LR Cheer Up
Yourself Рол-он с
етерични масла

Доброто настроение е винаги с вас!
Радвайте се на усещане за щастие и
безгрижност винаги когато искате – с
практичния и ефективен рол-он!
Свежа плодова композиция, която носи
щастие: свежият аромат на маслото от
лимонена трева и сладкият аромат на
маслото от испанска мандарина създават
настроение. Маслото от сандалово дърво от
Източна Индия със сладко-топлата си нотка
завършва аромата и хармонизира тялото, ума
и душата. Почувствайте приятното затопляне
като слънчеви лъчи върху кожата. При
необходимост нанесете рол-она върху
шията и китките и усетете двойния
ефект.

1 | Aloe Vera Figgy Fruit Пилинг за тяло
| 27132 | 31,90 лв. | 200  мл (15,95 лв. за 100 мл)
2 | Aloe Vera Figgy Fruit Душ крем
| 27130 | 29,50 лв. | 250  мл (11,80 лв. за 100 мл)
3 | Aloe Vera Figgy Fruit Гел-крем за тяло
| 27131 | 31,90 лв. | 200  мл (15,95 лв. за 100 мл)
4 |Aloe Vera Figgy Fruit Комплект
| 27133 | 73,90 лв. |
Пилинг за тяло + Душ крем + Гел-крем за тяло
5 | LR Cheer Up Yourself Рол-он с етерични масла | 81072 | 31,90 лв. | 10  мл (319,00 лв. за 100 мл)
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5 I Milk & Honey
Комплект

99,90 лв.
ЛИМИТИРАН
В ПОДАРЪЧНА
КУТИЯ

Насладете се на отпускаща грижа!
Стрес и по празниците? Тогава е време
за благотворен ритуал за грижа с мляко
и мед! Прочутата комбинация за красота
на египетската царица Клеопатра отпуска,
регенерира и успокоява кожата и душата
по натурален начин.

Използвайте мултимаската Milk & Honey за красива кожа
на лицето. Дуо маската съдържа 2 различни текстури:
гел с мед за по-мазната T-зона и крем с мляко за сухата
кожа на бузите.
СЪВЕТ:
Оставете маската да действа, докато си вземате
отпускаща вана. | 37,90 лв.

Луксозната формула на Пяната за вана Milk & Honey
почиства нежно, подхранва и прави кожата невероятно
мека, нежна и гладка. | 21,50 лв.

Където теокаитмед...
мляк

Древната тайна
за красота:
Ценните съставки на млякото – като мазнини,
След ваната поглезете кожата си с Крема за тяло Milk &
белтъци и млечна захар – в комбинация със
Honey с неустоим сладък аромат. | 31,90 лв.
стимулиращото действие
на меда се грижат за
фантастично гладка
кожа.
Освен това медът
Ароматната свещ Milk & Honey с топлата си светлина и
съдържа
витамин С и
нежно ухание на мед превръща банята ви в чувствен оазис.
други
антиоксиданти,
с
Красивата стъклена чаша може да се използва за декорация
които защитава клетките
и след изгарянето на свещта. | 31,90 лв.
от свободните радикали
и противодейства на
1 | LR Milk & Honey Мултимаска за лице | 27079 | 37,90 лв. | 2x 17  мл (111,47 лв. за 100 мл)
преждевременното
2 | LR Milk & Honey Пяна за вана
| 27074 | 21,50 лв. | 250  мл (8,60 лв. за 100 мл)
стареене на
3 | LR Milk & Honey Крем за тяло
| 27073 | 31,90 лв. | 200  мл (15,95 лв. за 100 мл)
кожата.
4 |LR Milk & Honey Ароматна свещ
| 40127 | 31,90 лв. | 190  г
Продължителността на горене на свещта е около 30 часа.
| 27083 | 99,90 лв. |
5 |LR Milk & Honey Комплект
Мултимаска за лице + Пяна за вана + Крем за тяло + Ароматна свещ
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Men's Essentials: Всичко, от което се
нуждаят мъжете за ежедневната си
програма за грижа.
За всички мъже, за които е важен перфектно
поддържаният външен вид.
С тези продукти за грижа получавате идеалната
грижа. Витализиращ биоекстракт от хмел,
хидратиращо Алое Вера и мъжествен дървесен
аромат са отличителните характеристики на
серията за истинския мъж.

Практичен душ гел за ефикасно почистване и силно
освежаване по време на сутрешния душ. Почиства цялото
тяло, лицето и косата с Алое Вера и хмел. | 28,90 лв.

Грижа за гладка кожа и брада. С Алое Вера и хмел
защитава кожата на лицето и брадата от загуба на
влага. | 37,90 лв.

За перфектно оформяне на прическата и брадата.
Стилизира и хидратира с Алое Вера и хмел. | 29,50 лв.

Защита за сухата кожа на ръцете през зимата.
Подхранва интензивно с масло от макадамия и
витамин Е, Алое Вера и хмел. | 19,90 лв.

Храмстеенлие-то с

много таланти!

Биоекстрактът от хмел е
известен в козметиката със своите
подхранващи и успокояващи
свойства. Високото съдържание
на флавоноиди осигурява
защита от свободните радикали.
Съставките кемпферол и
кверцетин имат силно
антиоксидантно действие и
правят кожата нежна. Също така
хмелът успокоява скалпа и придава
на косата здравина и плътност.

1 | Aloe Vera 4в1 Душ гел за лице, тяло, коса и брада | 20436 | 28,90 лв. | 250  мл (11,56 лв. за 100 мл)
2 | Aloe Vera 2в1 Масло за лице и брада
| 20437 | 37,90 лв. | 30  мл (126,33 лв. за 100 мл)
3 | Aloe Vera 2в1 Стилизиращ балсам за коса и брада | 20438 | 29,50 лв. | 50  мл (59,00 лв. за 100 мл)
4 | Aloe Vera Крем за ръце
| 20439 | 19,90 лв. | 75  мл (26,53 лв. за 100 мл)
5 |Aloe Vera Men's Essentials Комплект
| 20440 | 96,90 лв. |
4в1 Душ гел за тяло, лице, коса и брада + 2в1 Масло за лице и брада + 2в1 Стилизиращ балсам за коса и брада + Крем за ръце + Подарък: торбичка за съхранение
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5 I Men's
Essentials
Комплект

96,90 лв.
ЛИМИТИРАН
В ПОДАРЪЧНА
КУТИЯ

Подарък:
торбичка
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1I
LR LIFETAKT
5 in 1 Men's Shot

289,90 лв.

Силна формула за мъжете,
които искат всичко в едно
Иновативният 5in1 Men’s
Shot съдържа концентрирана
комбинация от активни съставки
в компактна формула – цялостно
решение в практичен формат.
Лесна, ефективна и перфектна
подкрепа за всичко, което е
важно за мъжете.

Натуралният продукт съдържа концентрираната сила
на избрани активни съставки от науката и природата,
специално съобразени с потребностите на мъжете.
Активен комплекс: Активира в тялото петте процеса за
истинска мъжественост с иновативна комбинация от съставки:
• Изграждащи елементи като колаген и L-аргинин
• Ефективни минерали: цинк, мед, магнезий, селен и манган
• 10 концентрирани витамина
Превантивен комплекс: Защитава и действа превантивно
чрез ефективна комбинация от съставки от природата:
• Екстракт от черен пипер
• Кофеин от зелен чай
• Касис
• Червен портокал

1 | LR LIFETAKT 5 in 1 Men's Shot | 81020 | 289,90 лв. | 30 x 25 мл (38,65 лв. за 100 мл)

ЕДИН 5IN1 MEN´S SHOT НА ДЕН
СЕ ГРИЖИ ДЪЛГОСРОЧНО ЗА:

ЧИСТА
ЕНЕРГИЯ1,2
ЗДРАВА
КОЖА3
ГЪСТА
КОСА4
ПРИВЛЕКАТЕЛНИ
МУСКУЛИ1,5
СИЛНА
ПОТЕНТНОСТ6

Т иаминът, витамин B6, витамин B12 и магнезият допринасят за нормален енергиен метаболизъм.
Витамин B6, витамин B12 и магнезият допринасят за намаляване на умората и отпадналостта.
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.
1
2
3
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Открийте вътрешното си равновесие!
Пазаруване за коледните празници,
подготовка за празничната трапеза,
украсяване на елхата и дома, опаковане на
подаръците... списъкът със задачи е дълъг.
Времето на коледните празници може
да бъде и много напрегнато. Затова е
важно да си осигурим редовни антистрес
ритуали. Наслаждавайте се на моменти на
хармония и вътрешен мир.

Практичният рол-он UNSTRESS YOURSELF
ви дава чувство на спокойствие. Така може да
избягате от предпразничния стрес. | 31,90 лв.

Хармоничната композиция от билки като
маточина, лайка и лавандула стопля тялото
и душата и разгръща ароматичното си
действие. | 23,90 лв.

1 | LR UNSTRESS YOURSELF Рол-он с етерични масла | 81071 | 31,90 лв. | 10  мл (319,00 лв. за 100 мл)
2 | LR LIFETAKT Rest & Relax Премиум билков чай
| 80544 | 23,90 лв. | 75 г (31,87 лв. за 100 г)
3 |Rest & Relax Комплект
| 80545 | 42,90 лв. |
2 x Rest & Relax Премиум билков чай + Подарък: цедка за чай

Лавандулата не
просто има чудесен
аромат. Съдържащите се
в нея етерични масла имат
успокояващо и отпускащо
действие. Освен всичко друго
лавандулата помага и за
по-лесно заспиване и за
по-добра почивка и
възстановяване.

3 I Rest & Relax
Комплект

42,90 лв.
ЛИМИТИРАН
В ПОДАРЪЧНА
КУТИЯ

При
необходимост
нанесете Рол-она
UNSTRESS YOURSELF
върху китките,
слепоочията или в
областта на врата и
усетете незабавния
ефект!
CHRISTMAS 2020
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3 I Inner
Harmony
Комплект

52,90 лв.
ЛИМИТИРАН
В ПОДАРЪЧНА
КУТИЯ

Насладете се на моменти на
регенерация за тялото и ума!
Създайте си малък оазис на спокойствието,
далеч от списъците със задачи и крайните
срокове. Нека кратките паузи за релакс станат
ваш редовен навик!
Приятно успокояващият аромат на лавандулови
цветове нежно ви придружава в страната на
сънищата. Открийте пътя към вътрешния мир и
чувството на сигурност, за да сте по-отпочинали и
възстановени!
Висококонцентрираният активен комплекс от Ultra Filling SpheresTM,
масло от жожоба и плодове шизандра ви дарява anti-age грижа и
регенерация за кожата по време на сън, а отпускащият аромат на
лавандула ви осигурява спокойна нощ.
• Маската е без отмиване и за оптимални резултати трябва да се
ползва 2 пъти седмично. | 45,90 лв.

Практичният спрей с успокояващи етерични масла и лавандула
за секунди ви обгръща с отпускащо, благотворно ухание и ви дава
усещане за спокойствие и мир.
• Преди почивка/сън напръскайте 1-2 пъти спрея върху възглавницата
или завивката и се насладете на отпускащия аромат. | 21,50 лв.

Презареждайте батериите си през нощта и се събуждайте свежи и
бодри на сутринта! Напитката за по-добър сън с натурални съставки
като Алое Вера, екстракти от шафран и хмел ви помага да заспите бързо,
да спите по-дълбоко и спокойно и да се събуждате отпочинали.1,2,3
• Разбъркайте съдържанието на едно саше в 100 мл вода и изпийте
30 минути преди лягане. | 164,90 лв.
1 | LR ZEITGARD Нощна маска с аромат на лавандула
2 | LR Спрей за релакс
3 |Inner Harmony Комплект
Спрей за релакс + Нощна маска с аромат на лавандула
4 | LR LIFETAKT Night Master

| 71014 | 45,90 лв. | 50  мл (91,80 лв. за 100 мл)
| 27090 | 21,50 лв. | 150  мл (14,33 лв. за 100 мл)
| 71023 | 52,90 лв. |

1
2

| 81110 | 164,90 лв. | 111 г (148,56 лв. за 100 г)

3

www.saffractiv.com, към дата: 13.11.2019 г.
Comercial Química Massó, непубликувано изследване, 2014 г.
Витамините тиамин, ниацин, B6 и B12 и магнезият допринасят за нормална функция на нервната система.
Цинкът допринася за нормална когнитивна функция.
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Отделете си време за грижа за естествено
красива кожа с Алое Вера!
Насладете се на истинска свежест, хидратация и
интензивна грижа с най-доброто от природата.
Чист гел от Алое Вера, натурални растителни
екстракти, ценни масла и богати, нежно ухаещи
текстури ви осигуряват ежедневен ритуал за грижа
за кожата.
1 I Aloe Vera Комплект за почистване на лицето:
Грижата за лицето започва с правилното почистване
ПОЧИСТВАНЕ СУТРИН И ВЕЧЕР
2 | Aloe Vera Балансиращо почистващо мляко | 28,90 лв.
НАНАСЯНЕ НА ТОНИК СУТРИН И ВЕЧЕР
3 | Aloe Vera Избистрящ тоник за лице | 28,90 лв.
ДЕТОКС 1-2 ПЪТИ СЕДМИЧНО
4 | Aloe Vera Магическа бълбукаща маска | 39,90 лв.
5 I Aloe Vera Комплект за грижа за лицето:
Перфектната грижа за изтощената кожа през зимата
СУТРИН
6 | Aloe Vera Серум за лице за 24-часова хидратация
Помага на кожата трайно да задържа влагата и предотвратява
образуването на бръчки от сухота | 52,90 лв.
7 | Aloe Vera Богато подхранващ дневен крем
Интензивна защита през зимата с ценно арганово масло
за мека и нежна кожа | 45,90 лв.
ВЕЧЕР
8 | Aloe Vera Регенериращ нощен крем
Подхранваща грижа с биоекстракт от маслина за интензивна
нощна регенерация на изтощената кожа през зимата | 45,90 лв.
1 |Aloe Vera Комплект за почистване на лицето
| 20798 | 77,90 лв. |
Aloe Vera Балансиращо почистващо мляко + Aloe Vera Избистрящ тоник за лице + Aloe Vera Магическа бълбукаща маска
2 | Aloe Vera Балансиращо почистващо мляко
| 20670 | 28,90 лв. | 200  мл (14,45 лв. за 100 мл)
3 | Aloe Vera Избистрящ тоник за лице
| 20671 | 28,90 лв. | 200  мл (14,45 лв. за 100 мл)
4 | Aloe Vera Магическа маска за лице
| 20789 | 39,90 лв. | 50  мл (79,80 лв. за 100 мл)
5 |Aloe Vera Комплект за грижа за лицето
| 20735 | 114,90 лв. |
Aloe Vera Серум за лице за 24-часова хидратация + Aloe Vera Богато подхранващ дневен крем + Aloe Vera Регенериращ нощен крем
6 | Aloe Vera Серум за лице за 24-часова хидратация | 20685 | 52,90 лв. | 30  мл (176,33 лв. за 100 мл)
7 | Aloe Vera Богато подхранващ дневен крем
| 20740 | 45,90 лв. | 50  мл (91,80 лв. за 100 мл)
8 | Aloe Vera Регенериращ нощен крем
| 20675 | 45,90 лв. | 50  мл (91,80 лв. за 100 мл)

1 I Aloe Vera
Комплект за
почистване на лицето

77,90 лв.
ЛИМИТИРАН
В ПОДАРЪЧНА
КУТИЯ

5 I Aloe Vera
Комплект за
грижа за лицето

114,90 лв.
ЛИМИТИРАН
В ПОДАРЪЧНА
КУТИЯ

Арганово
масло

Аргановото
масло е богато на
антиоксиданти, витамин E и
есенциални мастни киселини.
То има стягащо, но също и
антибактериално действие.
Затова аргановото масло е
натурална суперхрана, която
едновременно защитава и
подхранва кожата.
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2

ЛВ

. ДАРЕНИ

4I Aloe Vera
Kids Комплект

44,90 лв.
ЛИМИТИРАН
В ПОДАРЪЧНА
КУТИЯ

Е

Коледа е време за семейството!
Най-накрая ваканция – най-накрая повече
време за игри и приключения. За забавлението
по време на къпане ще се погрижат LR и
приятелите от джунглата. Страхотните продукти
за деца превръщат ежедневната грижа за
тялото в удоволствие.

Идеално за малки и големи, когато понякога по време
на игрите, спорта и забавлението се появят проблеми
с кожата. Продуктите от кутията за специална
грижа предлагат бърза и ефективна регенерация,
хидратация и защита с високо съдържание на Алое
Вера и растителни екстракти. | 83,90 лв.

Почистване за кожата и косата. За по-лесно
разресване, без дърпане. С тропически аромат за
истинско усещане за джунглата. | 21,50 лв.

Щадящо почистване за млечните зъби с лек вкус на мента и
магически блестящ ефект – така миенето на зъбите е страхотно
удоволствие. | 9,90 лв.

Чудесно забавление за децата – кристали за вана с богата пяна,
тропически аромат и изненадваща промяна на цвета. Кристалите
за вана с прах от Алое Вера, хранителна боя и биоекстракт от
праскова за секунди създават усещане за джунгла в банята и се
грижат за нежната детска кожа.
След употребата почистете ваната и фугите с топла вода. | 24,90 лв.
1 | Aloe Vera Kids 3в1 Душ гел, шампоан и балсам
| 20328 | 21,50 лв. | 250  мл (8,60 лв. за 100 мл)
2 | Aloe Vera Kids Магическа блестяща гел-паста за зъби | 20329 | 9,90 лв. | 50  мл (19,80 лв. за 100 мл)
3 | Aloe Vera Kids Променящи цвета си кристали за вана | 20333 | 24,90 лв. | 250 г (9,96 лв. за 100 г)
4 |Aloe Vera Kids Комплект
| 20334 | 44,90 лв. |
3в1 Душ гел, шампоан и балсам + Магическа блестяща гел-паста за зъби + Променящи цвета си кристали за вана
| 20814 | 83,90 лв. |
5 |Aloe Vera Box за специална грижа
Бързо действащ спрей за спешна помощ (150 мл) + Хидратиращ гел-концентрат (100 мл) + Защитаващ крем с прополис (100 мл)
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Сладки моменти на вкусна гурме грижа!
Има ли нещо по-хубаво от аромата на прясно
изпечени коледни сладки? Уханието на канела,
портокал, шоколад и ванилия събужда чудесни
спомени и радостни емоции…
Подсладете зимния сезон със серията за грижа
LR Cookielicious за вашия ежедневен ритуал за
красива кожа и добро настроение!

Пухкава почистваща пяна с вкусен
аромат на коледни сладки. Почиства
и подхранва кожата и създава
пленително коледно усещане. | 21,50 лв.

Поглезете кожата си с богато масло от шеа
и неустоим аромат на прясно изпечени
сладки. Маслената текстура подхранва
и хидратира интензивно за истинско
удоволствие за кожата. | 27,50 лв.

Кремообразна пяна за ръце с вкусен
аромат на сладки за кадифенонежни ръце
през зимата. Богато подхранваща грижа
за студения сезон. Лека текстура, която
попива много бързо и не лепне. | 23,50 лв.

1 |LR Cookielicious Комплект
| 27113 | 59,90 лв. |
Душ пяна + Бутер-крем за тяло + Пяна за ръце
| 27110 | 21,50 лв. | 200  мл (10,75 лв. за 100 мл)
2 | LR Cookielicious Душ пяна
3 | LR Cookielicious Бутер-крем за тяло | 27112 | 27,50 лв. | 200  мл (13,75 лв. за 100 мл)
| 27111 | 23,50 лв. | 100  мл (23,50 лв. за 100 мл)
4 | LR Cookielicious Пяна за ръце

Формула за грижа за
любителите на гурме
удоволствията

1. Вземете си ободряващ душ и поглезете
тялото и сетивата си с кремообразната душ
пяна с коледен аромат.
2. След това нанесете богатия бутер-крем
и се насладете на приятното усещане и
апетитния аромат.
3. Накрая подхранете ръцете си с
пяната за ръце – вместо крем за ръце – за
кадифена кожа. Не лепне и е с неустоим
аромат.

2

ЛВ

. ДАРЕНИ

Е

1I
LR Cookielicious
Комплект

59,90 лв.
ЛИМИТИРАН
В ПОДАРЪЧНА
КУТИЯ

CHRISTMAS 2020

21

2

ЛВ

1I
Aloe Vera
Nordic Pine Комплект

. ДАРЕНИ

Е

52,90 лв.
ЛИМИТИРАН
В ПОДАРЪЧНА
КУТИЯ

Време за повече енергия и жизненост!
Разходките, спортът и дейностите на свеж
въздух помагат срещу „зимната депресия“,
като стимулират кръвообращението.
Наслаждавайте се на зимните дни и освежете
тялото си с чиста глетчерна вода, зелен бор
и етерични масла. Почерпете нови сили от
швейцарските Алпи.

о
л
а
ч
а
н
о
в
о
Н
екунди!

само за с
Почиства и ободрява – за освежаващ и
зареждащ с енергия старт на деня. С истинска
швейцарска глетчерна вода, екстракт от бор и
35% гел Алое Вера. | 26,50 лв.

Надеждна защита против изпотяване дори и при
интензивна активност на открито. Без бели петна.
С истинска швейцарска глетчерна вода, екстракт
от бор и 15% гел Алое Вера. | 18,90 лв.

Срещу напукани устни през зимата. Защитава
ефективно от студа и вятъра и е с UV защита от
слънцето. С истинска швейцарска глетчерна вода,
екстракт от бор и 40% гел Алое Вера. | 16,90 лв.

LR
RESTART YOURSELF
Рол-он с етерични масла

• Уникалният HOT-COLD-КОМПЛЕКС
с конопено масло стимулира
рецепторите на кожата, действа
отпускащо и помага при главоболие.
• Ефективният ENERGY-КОМПЛЕКС
с евкалиптово масло, ментол
и камфор действа освежаващо
и витализиращо, за да сте поконцентрирани, по-енергични и
с по-бистър ум.

1 |Aloe Vera Nordic Pine Комплект
| 27123 | 52,90 лв. |
Душ гел + Крем-дезодорант + Балсам за устни
| 27120 | 26,50 лв. | 200  мл (13,25 лв. за 100 мл)
2 | Aloe Vera Nordic Pine Душ гел
| 27121 | 18,90 лв. | 50  мл (37,80 лв. за 100 мл)
3 | Aloe Vera Nordic Pine Крем-дезодорант
| 27122 | 16,90 лв. | 15  мл (112,67 лв. за 100 мл)
4 | Aloe Vera Nordic Pine Балсам за устни
5 | LR RESTART YOURSELF Рол-он с етерични масла | 81070 | 31,90 лв. | 10  мл (319,00 лв. за 100 мл)
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Заредете се с енергия за тялото и ума!
Чувствате ли се отпаднали и уморени? За
осезаемо повече енергия и жизненост отвътре
дългосрочно се грижи Mind Master Brain &
Body Performance Drink във вариант със
зелен чай или с екстракт от червено грозде.
Когато сте в движение и се нуждаете от бърз
прилив на енергия, винаги помага практичният
Mind Master Extreme.
Така оставате активни и работоспособни и
през зимата. Mind Master ви помага да давате
винаги най-доброто от себе си.

За бърз прилив на енергия
С ободряващ кофеин от гуарана1 за умствена и физическа
работоспособност. Незабавен ефект благодарение на
високата бионаличност.1 | 64,90 лв.

Класиката с цялата сила на зеления чай
За дългосрочно повече енергия и по-голяма умствена
и физическа работоспособност. Освен това защитава
клетките от оксидативен стрес.2 | 32,90 лв.

Плодовият вариант с вкус на грозде
За повече енергия, повече работоспособност и защита
от оксидативния стрес2 – а освен това и с приятен
плодов вкус. | 32,90 лв.
1 | Mind Master Extreme Performance Powder | 80980 | 64,90 лв. | 35 г, 14 сашета по 2,5 г
| 80900 | 32,90 лв. | 500  мл (65,80 лв. за 1000 мл)
2 | Mind Master Formula Green
| 80950 | 32,90 лв. | 500  мл (65,80 лв. за 1000 мл)
3 | Mind Master Formula Red

1
2

Съдържащият се в гуараната кофеин помага за повишаване на бдителността и концентрацията. Съдържащият се в гуараната кофеин допринася за повишаване на издръжливостта. Витамин С допринася за нормален енергиен метаболизъм.
Витамин E допринася за защита на клетките от оксидативен стрес. Тиаминът и витамин B12 допринасят за нормален енергиен метаболизъм. Витамин B12 допринася за нормална функция на нервната система.

ла
Концентртиа рана си
от природа

Зелен чай:
Той има също толкова
ободряващо действие като кафето.
Аминокиселината L-теанин действа
успокояващо, помага да се отпуснем и
отново да намерим вътрешния си баланс.
Червено грозде:
Съдържа ценни антиоксиданти и витамини
като С и Е, които укрепват организма и
допринасят за защита на клетките,
като неутрализират свободните
радикали.
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1I
LR Classics
DELUXE
ISTANBUL Комплект

62,90 лв.
ЛИМИТИРАН
В ПОДАРЪЧНА
КУТИЯ

Разтъркайте
леко флакона,
за да усетите
аромата.

Разтъркайте
леко флакона,
за да усетите
аромата.

Потопете се в света на 1001 нощ!
Избягайте от стреса по празниците и се отдайте
на ориенталски изкушения. Бляскавите зимни
аромати LR Classics DELUXE ISTANBUL са истинска
експлозия за сетивата: изкусителни, вълнуващи,
възпламеняващи – омагьосващи като екзотичния
свят на Ориента. Серията за грижа LR ALOE VIA Aloe
Vera Oriental Spa действа витализиращо за тялото
и душата. Подарете си усещане като в истинска
традиционна ориенталска баня (хамам) и се потопете
в чувствен спа оазис.

Вълнуващ ориенталски мъжки парфюм с пипер,
мед и амбър | 37,90 лв.

Луксозен, изкусителен дамски парфюм с червен
портокал, фрезия и тонка | 37,90 лв.

Витализираща грижа с душ гел-олио и балсам за
ръце и стъпала | 37,90 лв.
• Душ гел-олио:
Ценно арганово масло и 15% Алое Вера се грижат за сухата
кожа още под душа, като я хидратират, подхранват и правят мека
като кадифе. Пикантно-сладкият аромат ви отвежда в света на
1001 нощ. | 27,50 лв.
• Балсам за ръце и стъпала:
Екстрактът от чили стимулира микроциркулацията на кожата и
улеснява затоплянето. Балсамът подхранва и регенерира сухата
кожа и е идеален за отпускащ масаж на ръцете и стъпалата. | 21,50 лв.

4 I Aloe Vera
Oriental Spa
Комплект

37,90 лв.
ЛИМИТИРАН
В ПОДАРЪЧНА
КУТИЯ

1 | LR Classics DELUXE ISTANBUL Комплект
| 30287 | 62,90 лв. | Дамски + Мъжки парфюм (свободен избор на варианти)
2 | LR Classics DELUXE ISTANBUL Мъжки парфюм | 3295-168 | 37,90 лв. | 50  мл (75,80 лв. за 100 мл)
3 | LR Classics DELUXE ISTANBUL Дамски парфюм | 3295-133 | 37,90 лв. | 50  мл (75,80 лв. за 100 мл)
4 | Aloe Vera Oriental Spa Комплект
| 20800 | 37,90 лв. | Oriental Spa Балсам за ръце и стъпала + Oriental Spa Душ гел-олио
5 | Aloe Vera Oriental Spa Балсам за ръце и стъпала | 20775 | 21,50 лв. | 100  мл (21,50 лв. за 100 мл)
6 | Aloe Vera Oriental Spa Душ гел-олио
| 20801 | 27,50 лв. | 200  мл (13,75 лв. за 100 мл)
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Бъдете истински. Бъдете лъчезарни.
Просто бъдете щастливи!
PURE HAPPINESS by Guido Maria Kretschmer е
истинска радост от живота – това са аромати за жени
и мъже, изпълнени с положителна енергия, които
предизвикват усмивка върху лицето. Сега освен
като парфюм може да им се наслаждавате и като
аромат за дома, който внася радостно настроение.
С PURE HAPPINESS като подарък със сигурност ще
зарадвате любимите си хора. А ароматните свещи
HAUTE PARFUM FOR YOUR HOME създават празнично
настроение и изискана атмосфера в дома ви.
3 I PURE HAPPINESS by Guido Maria Kretschmer
Парфюм за жени
Ободряваща, плодово-флорална композиция от
бергамот, жасмин и мускус | 99,90 лв.
4 I PURE HAPPINESS by Guido Maria Kretschmer
Парфюм за мъже
Енергизираща, дървесно-свежа композиция от
грейпфрут, кедрово дърво и мъх | 99,90 лв.
5 I PURE HAPPINESS by Guido Maria Kretschmer
Премиум аромат за дома Dove Grey
Вдъхновяваща ароматна композиция от свежи дървесни
и цитрусови ароматни нотки | 73,90 лв.
6 I PURE HAPPINESS by Guido Maria Kretschmer
Премиум аромат за дома Rosé Gold
Вдъхновяваща ароматна композиция от плодово-флорални
и ободряващи ароматни нотки | 73,90 лв.
1 |PURE HAPPINESS by Guido Maria Kretschmer Комплект парфюми
Дамски + Мъжки парфюм (свободен избор на варианти)
2 |PURE HAPPINESS by Guido Maria Kretschmer Премиум аромати за дома
Rosé Gold + Dove Grey (свободен избор на варианти)
3 | PURE HAPPINESS by Guido Maria Kretschmer Парфюм за жени
4 | PURE HAPPINESS by Guido Maria Kretschmer Парфюм за мъже
5 | PURE HAPPINESS by Guido Maria Kretschmer Премиум аромат за дома Dove Grey
6 | PURE HAPPINESS by Guido Maria Kretschmer Премиум аромат за дома Rosé Gold
7|H
 AUTE PARFUM FOR YOUR HOME by Guido Maria Kretschmer Свещ
„Чувствена елегантност“
8|H
 AUTE PARFUM FOR YOUR HOME by Guido Maria Kretschmer Свещ
„Харизматично очарование“
9 |HAUTE PARFUM FOR YOUR HOME by Guido Maria Kretschmer Комплект свещи
„Чувствена елегантност“ + „Харизматично очарование“

| 30565 | 179,90 лв. |
| 30575 | 124,90 лв. |
| 30560 | 99,90 лв. | 50  мл (199,80 лв. за 100 мл)
| 30570 | 99,90 лв. | 50  мл (199,80 лв. за 100 мл)
| 30574-2 | 73,90 лв. | 100  мл
| 30574-1 | 73,90 лв. | 100  мл
| 40166 | 73,90 лв. | 310 г
| 40167 | 73,90 лв. | 310 г
| 40169 | 136,90 лв. |

9I
HAUTE PARFUM FOR
YOUR HOME by
Guido Maria
Kretschmer Комплект

136,90 лв.

1I
PURE HAPPINESS
by Guido Maria
Kretschmer
Комплект парфюми

179,90 лв.

2I
PURE
HAPPINESS
by Guido Maria
Kretschmer
Комплект премиум
аромати за дома

124,90 лв.
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Ароматът казва повече от 1000 думи
Коледа е времето на ароматите. Няма по-личен подарък
от хубавия парфюм! Ароматите подчертават характера и
повдигат настроението. Те събуждат емоции и съживяват
сетивата. Насладете се на уникални, силни и бляскави
моменти с изключителен женствен аромат, който се запомня!

1I
Femme
Noblesse Комплект

79,90 лв.
ЛИМИТИРАН

Femme
Noblesse
е бляскава, женствена
ароматна композиция: елегантен,
пудров парфюм с доза лукс.
Богатият парфюмен крем за тяло
подхранва кожата и ви обгръща в
чувствен аромат от главата до
петите. Кой би могъл да му
устои?

2 I Femme Noblesse
Парфюм
Класически, непреходен аромат с
портокалови цветове, иланг-иланг,
ванилия и ценна тонка абсолю | 57,50 лв.
3 I Femme Noblesse
Парфюмен крем за тяло
С аромат на портокалови цветове,
иланг-иланг, ванилия и ценна тонка
абсолю | 45,90 лв.

1 |F
 emme Noblesse Комплект
| 30371 | 79,90 лв. |
Парфюм + Парфюмен крем за тяло
| 30372 | 57,50 лв. | 50  мл (115,00 лв. за 100 мл)
2 | Femme Noblesse Парфюм
3 | Femme Noblesse Парфюмен крем за тяло | 30370 | 45,90 лв. | 200  мл (22,95 лв. за 100 мл)
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Аромат икона за модерните герои
Бъдете готови за джунглата на живота! С този
парфюм всичко е възможно… Вълнуващата
комбинация от лавандула, зелена мента и тонка
оставя трайно впечатление. За всички, които
обичат приключенията и искат нещо вълнуващо
дори и през спокойните дни. Екзотичната ароматна
композиция внася в ежедневието ви усещане за
джунглата.

Екстремният вариант на ароматната класика
е за много смелите, които залагат на риска.
Вълнуваща композиция от пелин, евкалипт и
пачули. | 57,50 лв.

1 | Jungle Man Extreme Парфюм | 30490 | 57,50 лв. | 50  мл (115,00 лв. за 100 мл)
2 |Jungle Man Комплект
| 30484 | 63,50 лв. |
Парфюм + Парфюмен шампоан за коса и тяло
| 3430 | 57,50 лв. | 50  мл (115,00 лв. за 100 мл)
3 | Jungle Man Парфюм
| 3147 | 24,90 лв. | 200  мл (12,45 лв. за 100 мл)
4 |Jungle Man Парфюмен
шампоан за коса и тяло

ЛИМИТИРАН

2|
Jungle
Man Комплект
Парфюм и парфюмен
шампоан за коса и тяло
Jungle Man – за неустоимо
мъжествено излъчване!
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1I
Bruce Willis
Personal
Edition Комплект

89,90 лв.
ЛИМИТИРАН
В ПОДАРЪЧНА
КУТИЯ

Усещане за Холивуд във флакон
Това е Брус Уилис лично: с характер, елегантен,
харизматичен. Истински джентълмен! За Коледа
парфюмът Bruce Willis Personal Edition е в
подаръчен комплект с парфюмен шампоан за
коса и тяло.

С аромат на цитрусови плодове, пачули, уд и
акорди тютюн | 34,90 лв.

Мъжествен аромат на цитрусови плодове, пачули, уд и
акорди тютюн и кожа | 79,90 лв.
1 |Bruce Willis Personal Edition Комплект | 30500 | 89,90 лв. |
Парфюм + Парфюмен шампоан за коса и тяло
2 |Bruce Willis Personal Edition Парфюмен | 2951 | 34,90 лв. | 200  мл (17,45 лв. за 100 мл)
шампоан за коса и тяло
3 | Bruce Willis Personal Edition Парфюм | 2950 | 79,90 лв. | 50  мл (159,80 лв. за 100 мл)
4 |Lovingly Комплект
| 30413 | 97,90 лв. |
Парфюм + Парфюмен лосион за тяло
5 | Lovingly Парфюм
| 3630 | 79,90 лв. | 50  мл (159,80 лв. за 100 мл)
6 | Lovingly Парфюмен лосион за тяло
| 30410 | 42,50 лв. | 200  мл (21,25 лв. за 100 мл)
7|B
 ruce Willis Personal Edition
| 30146 | 79,90 лв. | 50  мл (159,80 лв. за 100 мл)
Winter Edition Парфюм

4I
Lovingly
Комплект

97,90 лв.
ЛИМИТИРАН
В ПОДАРЪЧНА
КУТИЯ

В чест на любовта
Ароматът Lovingly by Bruce Willis е романтичното
обяснение в любов на Брус Уилис към съпругата
му Ема. За празниците парфюмът е в подаръчен
комплект с парфюмен лосион за тяло.
Парфюмният лосион за тяло Lovingly by Bruce Willis
подхранва и обгръща тялото с чувствено-елегантния
си аромат.

Женствена композиция от цитрусови плодове, круша, лилия,
божур, бяло кедрово дърво и сандалово дърво | 79,90 лв.

Лосион за тяло с нежен аромат на цитрусови плодове,
круша, лилия, божур, бяло кедрово дърво и сандалово
дърво | 42,50 лв.

7 | Bruce
Willis Personal
Edition Winter Edition
Този аромат е толкова топъл,
отпускащ и лежерен като уютна
зимна вечер пред камината.
С чувствени акорди
кожа, ценен уд и дъх
на тютюн.
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1I
Ароматни свещи,
троен комплект

49,90 лв.
ЛИМИТИРАН

За бляскави празнични дни!
За много хора Коледа е най-хубавото време от
годината. Всичко е красиво, всичко свети и блести.
Със стилни аксесоари може да декорирате дома си и
да повишите коледното настроение.
Нашите ароматни свещи са идеални за целта.
Страхотната им металическа визия и топли зимни
аромати създават перфектно коледно усещане.
Златисто, сребристо или розово злато? Просто
вземете и трите за наистина магична атмосфера!

„Cocooning Vanilla“ съчетава класическа ванилия със
сладко-пикантно ухание на прясно изпечен сладкиш. | 18,90 лв.

„Indulging Almond“ е с аромат на печени бадеми и букет от
топли дървесни екстракти. | 18,90 лв.

„Tempting Apple“ напомня за топъл ябълков сладкиш
с канела и пудра захар. | 18,90 лв.
Запазете чашата:
След изгарянето на свещта
чашите могат да се използват
като стилна декорация за дома.

1 | LR Ароматни свещи, троен комплект
2 | LR Ароматна свещ Silver Glow – Cocooning Vanilla
3 | LR Ароматна свещ Rosegold Dreams – Indulging Almond
4 | LR Ароматна свещ Golden Moments – Tempting Apple

| 40196 | 49,90 лв. | 3x 100 г
| 40195-3 | 18,90 лв. | 100  г
| 40195-2 | 18,90 лв. | 100  г
| 40195-1 | 18,90 лв. | 100 г

За магични
моменти

Ароматните свещи вълнуват
сетивата по различни начини:
пленителното им ухание и
топлата им светлина създават
истинско вълшебство. Особено
през зимните вечери те
допринасят за още
по-уютна и магична
атмосфера у дома.

Silver Glow + Rosegold Dreams + Golden Moments (свободен избор на варианти)
Продължителност на горене на свещта: около 24 часа
Продължителност на горене на свещта: около 24 часа
Продължителност на горене на свещта: около 24 часа
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LR ZEITGARD BLUE LIGHT DEFENDER е antiaging решението срещу стареенето на кожата
вследствие на синята светлина.
Съдържащите се в интелигентния серум съставки
се активират от синята светлина и защитават
кожата с троен ефект. Нанасяйте равномерно
серума сутрин върху почистената кожа на лицето,
преди да нанесете дневния си крем.
1. Съдържащ се в екстракта от спирулина цветен
пигмент абсорбира синята светлина –
за идеална защита от преждевременното
стареене и кожните раздразнения.
2. Екстрактът от син лотос действа като
неутрализатор на свободните радикали –
за кожа с млад и сияен вид.
3. Съдържащ се в екстракта от спирулина ензим
възстановява вече възникналите вследствие
на синята светлина увреждания на кожата – за
значително намаляване на съществуващите
бръчки.

Anti-аging иновация срещу преждевременното
стареене на кожата вследствие на синята светлина.
С екстракт от спирулина и екстракт от син лотос. | 99,90 лв.
2 I LR ZEITGARD Комплект серуми
Силното дуо за млад и сияен вид на кожата | 148,90 лв.
1 | LR ZEITGARD BLUE LIGHT DEFENDER
| 71060 | 99,90 лв. | 30  мл (333,00 лв. за 100 мл)
2 | LR ZEITGARD Комплект серуми
| 71066 | 148,90 лв. |
BLUE LIGHT DEFENDER Серум + VITAMIN C Серум с озаряващ ефект
(свободен избор на варианти)

2I
LR ZEITGARD
Комплект серуми

148,90 лв.
ЛИМИТИРАН

Серумът LR ZEITGARD VITAMIN C е истинско
оръжие за гладка и стегната кожа и
равномерен и сияен тен.
Това е перфектната енергизираща грижа за
изтощената кожа през зимата. Нанасяйте
вечер преди нощния крем върху почистената
кожа на лицето, за да е кожата ви сияйна на
сутринта.
Витамин C в грижата за красотата
Витамин C е не само полезен за вътрешен прием
за имунната система, но е и ефективен за външно
приложение като anti-aging грижа за кожата с
тройно действие:
1. Придава на кожата свежест и й помага да
задържа влага.
2. Намалява пигментните петна и изравнява
тена.
3. Стимулира изграждането на колаген и
подпомага регенерацията на кожата – за стегната
и гладка кожа.
Чрез нашата иновативна златна технология
постигаме максимална стабилност на съставката.
Благодарение на фини златни частици силата
на витамин С се запазва до последната капка от
серума.

Истинска витаминна бомба с изсветляващ
ефект за гладка и стегната кожа и равномерен
и сияен тен. | 99,90 лв.
3 | VITAMIN C Серум с озаряващ ефект
| 28191 | 99,90 лв. | 30  мл (333,00 лв. за 100 мл)
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Вашият ритуал за грижа за тялото:
След душ масажирайте маслото за
тяло с нежни кръгови движения върху
кожата и го оставете да попие. Или
за по-богата грижа може да добавите
капка от маслото към обичайния си
лосион или крем за тяло, преди да го
нанесете върху кожата.

1I
Beauty
Diamonds Комплект
с масло за лице и масло
за тяло

124,90 лв.
ЛИМИТИРАН

Подарете си скъпоценна грижа за
коприненонежна и красива кожа!
Поглезете кожата си с луксозна anti-aging
грижа с ценни масла и витамини. Маслата за
лице и за тяло LR ZEITGARD Beauty Diamonds
обгръщат кожата ви като коприненонежен воал,
подхранват и се борят със следите на възрастта.

Вашата тайна за видимо и осезаемо по-млада,
сияйна и красива кожа. | 124,90 лв.

Глези кожата и сетивата с богати масла (от макадамия,
бадемово, от авокадо, соево и течно масло от шеа),
регенериращи витамини и оптимизиращ повърхността
на кожата екстракт от горчив джинджифил за
кадифенонежна кожа. | 83,90 лв.

Подарък:
Практичен
пръстен за
телефон

Подхранва, регенерира и защитава кожата на лицето с
6 масла (арганово, от авокадо, от жожоба, от макадамия,
бадемово и от гроздови семки) и избрани витамини.
Кожата изглежда по-гладка, стегната и сияйна. | 83,90 лв.

Еликсирът за красота 5в1: младежко излъчване, чиста кожа,
стегнато тяло, силна коса и здрави нокти1. С една ампула на ден
еликсирът изпълнява цели 5 желания за красота. | 289,90 лв.

1 |LR ZEITGARD Beauty Diamonds Комплект с масло за лице и масло за тяло | 28316 | 124,90 лв. |
Луксозно масло за тяло с трикомплекс + Озаряващо масло за лице
| 28315 | 83,90 лв. | 125  мл (67,12 лв. за 100 мл)
2 | LR ZEITGARD Beauty Diamonds Луксозно масло за тяло с трикомплекс
| 28314 | 83,90 лв. | 30  мл (279,67 лв. за 100 мл)
3 | LR ZEITGARD Beauty Diamonds Озаряващо масло за лице
| 81034 | 289,90 лв. | 30x 25  мл (38,65 лв. за 100 мл)
4 | LR LIFETAKT 5 in 1 Beauty Elixir + подарък: пръстен за телефон
Биотинът, цинкът, витамин A, рибофлавинът и ниацинът допринасят за поддържане на нормалното състояние на кожата. Медта допринася за поддържане на нормалната пигментация на кожата. Витамин C допринася за нормалното изграждане на колаген за нормална функция на кожата. Медта допринася за поддържане на
нормалното състояние на съединителната тъкан. Биотинът и цинкът допринасят за поддържане на нормалното състояние на косата. Медта допринася за поддържането на нормалната пигментация на косата. Цинкът допринася за поддържане на нормалното състояние на ноктите. 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. Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol; 27:113-119. Значително намаляване на бръчките и повишена концентрация на колаген в кожата след 4-седмично приложение. Резултатите са
измерени при 100 жени на възраст между 45 и 65 г.

1
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С Алое Вера подарявате грижа –
за себе си и за любимите си хора!
Все още се чудите какво да подарите за Коледа?
Какво ще кажете за грижа за благосъстоянието?
Предлагаме ви комплект от две бутилки Aloe Vera
Гел за пиене и подарък Aloe Vera Хидратиращ гелконцентрат. Имаме цели пет специалиста за различните
индивидуални потребности – за всеки по нещо!

2 x Aloe Vera Гел за пиене (от един и същ вид)
+ 1 x Aloe Vera Хидратиращ Гел-концентрат | 132,90 лв.

Хидратира кожата интензивно.
Охлажда, успокоява и освежава.

IMMUNE

POWER

1 I Специалистът за
имунната система
Троен плюс за имунната
система: укрепва, активира
и стимулира1,2,3

HEALTH

BOOSTER

2 I Специалистът за
благосъстоянието
Трите елемента за общото
здраве: снабдяване, защита
и метаболизъм.3,4,5

BODY

SHAPE

3 I Специалистът за
добро усещане за тялото
Троен плюс за добро усещане
за тялото: лек, стимулиращ и
детоксикиращ3,5

HEART

VITALITY

4 I Специалистът за
жизненост
Тройна сила за повече
жизненост: стабилизира,
снабдява и защитава.4,6,7

MOVE

SUPPORT

5 I Специалистът за
свобода на движението
Тройна подкрепа за
двигателния апарат:
подвижност, сила и енергия.3,8,9

1 | Aloe Vera Immune Plus Комплект Feel Good
| 81015 | 132,90 лв. | 2 x 1000  мл | 2 x Aloe Vera Гел за пиене Immune Plus + Aloe Vera Хидратиращ гел-концентрат
2 | Aloe Vera „Традиционен с мед“ Комплект Feel Good | 80710 | 117,50 лв. | 2 x 1000  мл | 2 x Aloe Vera Гел за пиене „Традиционен с мед“ + Aloe Vera Хидратиращ гел-концентрат
3 | Aloe Vera с вкус на праскова Комплект Feel Good | 80712 | 117,50 лв. | 2 x 1000  мл | 2 x Aloe Vera Гел за пиене с вкус на праскова + Aloe Vera Хидратиращ гел-концентрат
4 | Aloe Vera Intense Sivera Комплект Feel Good
| 80713 | 132,90 лв. | 2 x 1000  мл | 2 x Aloe Vera Гел за пиене Intense Sivera + Aloe Vera Хидратиращ гел-концентрат
5 | Aloe Vera Active Freedom Комплект Feel Good
| 80714 | 132,90 лв. | 2 x 1000  мл | 2 x Aloe Vera Гел за пиене Active Freedom + Aloe Vera Хидратиращ гел-концентрат
Витамин С, цинк и селен допринасят за нормална функция на имунната система.
Цинкът има функция при клетъчното делене.
Витамин C допринася за нормален енергиен метаболизъм.
4
Витамин C повишава усвояването на желязо.
5
Витамин C допринася за нормална функция на имунната система.
6
Витамин C допринася за нормалното изграждане на колаген за нормална функция на костите, хрущялите и кожата.
7
Витамин C допринася за защита на клетките от оксидативен стрес.
8
Витамин C допринася за нормалното изграждане на колаген за нормална функция на хрущялите и за нормална функция на костите.
9
Витамин C допринася за намаляване на умората и отпадналостта.
1
2
3

1-5 I
Aloe Vera
Комплект Feel Good

Предлага сиеаинтви
други вар

132,90 лв.
ЛИМИТИРАН

Aloe Vera
Хидратиращ
гел-концентрат

Освежава и подхранва
раздразнената,
дехидратирана кожа с
90% гел Алое Вера
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20

ЛВ.

ДАРЕН

ИЕ

Направете добро!
С покупката на коледната чаша
автоматично дарявате 20 лв.
на LR Global Kids Fund. Фондът
подпомага проекти, подкрепящи
деца в различни страни по
света. Има ли нещо по-хубаво от
сияещите детски очи и от това да
направиш добро?
Коледната чаша
LR Gobal Kids Fund
е с интересен и
стилен дизайн.
1 | LR Global Kids Fund Коледна чаша | 40194 | 45,90 лв. |

ЛР Хелт Енд Бюти Систъмс ЕООД · 1784 София, България

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

Код: 95840-027

Вашият LR сътрудник:

BG

