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Набір Aloe Vera Бокс –                                                                                                                                                
Ваш набір першої допомоги  

Три продукти в одній коробці: Aloe Vera Концентрат 100 мл,

Aloe Vera Крем з прополісом 100 мл, Aloe Vera спрей 

„Швидка допомога“ у зручному флаконі 150 мл (спеціально 

для цього набору).

Набір
Aloe Vera Бокс
20650     

629,00 грн

ЛР Хелс енд бьюті сістемс ТОВ 
www.lrworld.com 
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Алое Вера – це рослина...

... з неймовірними 
можливостями  
застосування. 
Унікальні компоненти Алое Вера 

забезпечують чудове 

самопочуття та догляд за зовнішністю.

... з багатовіковою 
традицією. 
Дослідження доводять, що

людство вже багато століть

використовує цю рослину. В побуті

багатьох первісних общин рослина

Алое Вера мала велике значення.

... з унікальною 
перспективою.
Неймовірний потенціал

Алое Вера справді дивує та захоплює.

Скорочення використання інших

рослинних екстрактів,

що регулюються Європейським

положенням про «нові продукти»,

призведе до того, що в майбутньому

навряд чи буде існувати реальна

заміна Алое Вера.

LR – найбільший виробник 
продукції Aloe Vera у всьому світі
 
Більше 30 мільйонів літрів 
Питного гелю Aloe Vera за 10 років
 
Більше 10 мільйонів людей, 
яким допомогли наші продукти Aloe Vera
 
Дуже високий вміст 
Алое Вера та біоекстрактів

Aloe Vera від LR – 
більше 10 років успішного досвіду

Aloe Vera  
MSM гель для 
тіла 
200 мл 
20604 
399,00 грн

Aloe Vera 
DermaIntense 
Інтенсивний крем 
для тіла 
50 мл 
20606 
479,00 грн

Aloe Vera 
М‘які                                                                                                                        
очищувальні                                                                                                                  
серветки 
25 шт. 
20672 
79,00 грн

Aloe Vera 
Бальзам для тіла 
200 мл 
20639 
269,00 грн

Aloe Vera 
Ніжний крем 
100 мл 
20631 
179,00 грн

Aloe Vera 
Кульковий                                                                                                                     
деодорант 
Не містить                                                                                                                     
спирту 
50 мл 
20643 
109,00 грн

Aloe Vera 
Бальзам для губ 
4,8 г 
20676 
99,00 грн

Aloe Vera 
Нічний крем 
50 мл 
20675 
329,00 грн

Aloe Vera 
Денний крем 
50 мл 
20674 
329,00 грн

Aloe Vera 
Зволожуюча 
маска-пінка
50 мл   
20680  
269,00 грн

Aloe Vera 
Крем для рук
75 мл   
20610    
159,00 грн

Aloe Vera 
Крем для рук 
Екстра
75 мл   
20613    
179,00 грн

Aloe Vera 
Крем-мило 
250 мл 
20611 
139,00 грн

Aloe Vera Догляд за шкірою рук

Aloe Vera Догляд за обличчям

Aloe Vera Sun 
Сонцезахисний 
лосьйон SPF 30
100 мл   
23071   
269,00 грн

Aloe Vera Sun
Сонцезахисний 
крем SPF 50
75 мл   
23072   
389,00 грн

Aloe Vera Sun 
Крем-гель 
після засмаги
200 мл   
23070    
269,00 грн

Aloe Vera Men Гель 
для гоління 
150 мл   
20423    
179,00 грн

Aloe Vera Men 
Піна для гоління 
200 мл 
20420 
179,00 грн

Aloe Vera Men 
Крем Антистрес  
100 мл 
20422 
269,00 грн

Aloe Vera Men 
Бальзам після 
гоління  
100 мл 
20421 
179,00 грн

Aloe Vera Mеn Догляд для чоловіків

Aloe Vera Sun Сонячна серія

Aloe Vera Догляд за тілом, догляд за обличчям

Aloe Vera Догляд за тілом

Aloe Vera Догляд за обличчям

Aloe Vera Baby для немовлят та дітей

Aloe Vera Baby 
Дитячий крем для 
обличчя
50 мл  
20310 
179,00 грн

Aloe Vera Baby 
Шампунь
250 мл  
20315   
179,00 грн

Aloe Vera Baby 
Миючий крем
250 мл  
20313  
179,00 грн

Aloe Vera Baby 
Піна для ванни
200 мл  
20311  
179,00 грн

Aloe Vera Baby 
Лосьйон для тіла
200 мл  
20314
179,00 грн

Aloe Vera Baby 
Захисний крем
100 мл  
20312 
179,00 грн

Aloe Vera Mum 
Масажний бальзам 
для мам
200 мл  
20316
179,00 грн

Aloe Vera 
Гідратуючий 
крем-гель
50 мл   
20679 
339,00 грн
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Алое Вера – диво-рослина!

Рослина Алое Вера та її унікальні

компоненти підтримують здоров‘я

і гарне самопочуття. При

зовнішньому застосуванні в косметиці

і при прийомі у вигляді напою Алое

Вера позитивно впливає на організм. 

Компанія LR пропонує Вам

скористатися всіма перевагами

продукції високої якості Aloe Vera!

Aloe Vera від LR                                                                                                                       
для зовнішнього                                                                                                       

застосування

Aloe Vera від LR                                                                                                                       
для внутрішнього                                                                                                       

застосування
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Переробка сировини і 
виробництво якісного 
продукту

Переробка сировини -  це вирішальний фактор для якості 
майбутньої продукції. Навіть найменші зміни умов 
виробництва можуть негативно вплинути на інгредієнти 
сировини та їх корисні властивості. Тому LR ретельно  
контролює всі стадії виробництва.

Багаторічний досвід виробництва продукції Aloe  
Vera дозволяє компанії LR постійно  
вдосконалювати процес переробки сировини для 
збереження її якості та корисних властивостей. 

Постійний процес оптимізації

Дбайлива переробка для захисту  
активних речовин. 

Збереження біоінгредієнтів завдяки 
відмові від зайвих етапів обробки.  
Лише дбайлива переробка сировини  
дозволяє зберегти всі цінні речовини та  
не впливає на властивості готової продукції.

Висока якість забезпечується також за рахунок 
виробництва кінцевого продукту виключно на 
сертифікованих підприємствах Німеччини.

Ретельний контроль умов                                                                                              
вирощування Алое Вера

Для своєї продукції компанія LR використовує сировину 
тільки найвищої якості. Умови росту і збору врожаю 
Алое Вера знаходяться під постійним контролем.

Традиція 
Вирощування виключно в природному середовищі

Контроль умов вирощування Алое Вера 
Протягом всього періоду вирощування рослини 
не використовуються хімічні добрива, а в якості  
підкормки застосовуються лише рослинні органічні добрива

Ретельний контроль 
Під час поливу здійснюється ретельний контроль 
домішок, у тому числі залишків добрив у воді

Точність 
На врожай збирається лише те листя, що досягло 
необхідного рівня дозрівання (це визначається за 
допомогою рефрактометричного аналізу ділянок зростання)

Висока концентрація активних речовин 
На сировину переробляється лише листя рослин,
яким мінімум 3 роки, оскільки таке листя
має дуже високу концентрацію активних речовин

Корисні компоненти 
Для збереження корисних компонентів зібране 
листя Алое Вера оперативно переробляється
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Якість – наш пріоритет

Якість продуктів має першочергове значення для LR. 
Ми стежимо за суворим дотриманням усіх стандартів. 
Результат цієї роботи – високоякісна продукція, якій 
довіряють наші споживачі!

ЗАПАТЕНТОВАНО

Якість від LR
4 види питних гелів Aloe Vera від LR - перший продукт на
ринку, який отримав престижний знак якості
НДІ INSTITUT FRESENIUS.

Надійність LR
Компанія LR виробляє найбільшу кількість продуктів 
Aloe Vera, схвалених авторитетним Міжнародним 
Науковим комітетом з Алое (IASC).

Патенти
Результатом науково-дослідної діяльності 
компанії LR стала серія з 18 продуктів
Aloe Vera, які були запатентовані.

Вироблено в Німеччині
Вся серія продукції Aloe Vera виробляється 
виключно в Німеччині, що гарантує її високу 
якість!

Схвалено дерматологами

Абсолютно вся продукція для догляду Aloe Vera
контролюється незалежною лабораторією Dermatest 
на сумісність зі шкірою.

„Щоби пропонувати продукцію Aloe Vera 
такої високої якості, як це робить LR, 
потрібні багаторічні дослідження, досвід та 
новітні розробки. Я можу з повною впевненістю 
сказати, що LR створює дійсно чудові 
продукти надзвичайно високої якості.“

„Протягом декількох років ми покращували 
якість та підвищували ефективність нашої 
продукції. Унікальні властивості рослини Алое  
Вера ми цілеспрямовано доповнюємо особливими 
компонентами, наприклад, біоекстрактами.“

„Ми, фахівці НДІ FRESENIUS, 
підтверджуємо високу якість питних гелів 
Aloe Vera від LR. Наша установа здійснює 
постійний і незалежний контроль продукції. “

Ми відповідаємо за якість

Сабіна Ларсен-Вефрінг 
Керівник департаменту «Дослідження 
та розробка продукції. Контроль
якості»

Д-р Раймунд Лірхаммер 
Керівник з розробки 
продукції та контролю якості 
компанії LR. Косметика

Д-р Ларс Лоббеді 
Керівник департаменту здорового
харчування НДІ FRESENIUS
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Найлегша і найчистіша 
продукція Aloe Vera від LR

Aloe Vera
Питний гель
зі смаком персика 
Рекомендації по
застосуванню:
щоденно 3 х 30 мл
1000 мл 
80750   

449,00 грн

98% гелю Алое Вера зі смаком 
персика

Без додавання цукру *

Покриває денну норму вітаміну С 
на 100% **

Підходить для людей, хворих на  
цукровий діабет: всього 0,054 
хлібних одиниць в денному раціоні

Дбайлива обробка чистого 
листового гелю, без алоїну***

Сертифіковано НДІ Fresenius та IASC

Без барвників

 
*   Алое Вера містить природний цукор
**  100% рекомендованої денної норми
***  < 0,1 промілле відповідно до нормативних 

вимог

Aloe Vera Питний гель  
зі смаком персика  
Набір з 6 шт.
 

Спеціальна ціна  2.399,00 грн 
код 80756

НАБІР

Оригінальні 
рецепти від LR

90% гелю з листя Алое Вера, 
9% квіткового меду і Вітамін С

Дбайлива обробка чистого 
листового гелю, без алоїну*

Сертифіковано НДІ Fresenius та IASC

Без барвників

 
*   < 0,1 промілле відповідно до 

нормативних вимог

Aloe Vera
Питний гель
з додаванням меду 
Рекомендації по
застосуванню:
щоденно 3 х 30 мл
1000 мл
80700   

409,00 грн

Aloe Vera Питний гель 
з додаванням меду  
Набір з 6 шт.
 

Спеціальна ціна  2.179,00 грн 
код 80706

Оригінальна традиційна 
рецептура з квітковим 
медом від Пастора 
Романо Заго

НАБІР

98 % 
Алое Вера

90 % 
Алое Вера

andrey
Машинописный текст
(098) 7504141

andrey
Машинописный текст
(098) 7504141



 1312 

WWW.SGS-QUALITAETSSIEGEL.DE

У Aloe Vera Питному гелі з екстрактом кропиви міститься
90% Алое Вера. Якість продукту сертифіковано НДІ Fresenius та IASC.

Aloe Vera Питний гель  
з екстрактом кропиви 
Набір з 6 шт.
 

Спеціальна ціна  2.979,00 грн 
код 80806

90% гелю Алое Вера

7% квіткового меду і 
екстракт кропиви

Дбайлива обробка чистого 
листового гелю*

Сертифіковано НДІ Fresenius та IASC

Без барвників

 
*  < 0,1 промілле відповідно до нормативних 

вимог

Aloe Vera
Питний гель
з екстрактом кропиви 
Рекомендації по
застосуванню: 
щоденно
3 х 30 мл
1000 мл 
80800   

559,00 грн

НАБІР

Aloe Vera Питний гель 
з екстрактом кропиви

Для здоров’я суглобів: 
Aloe Vera
Питний гель Фрідом
Aloe Vera Питний гель Фрідом – ідеально 
для суглобів та хрящових тканин

Aloe Vera
Питний гель Фрідом
Рекомендації по
застосуванню:
щоденно 3 х 30 мл
1000 мл
80850 

559,00 грн

НАБІР

88% гелю Алое Вера

Забезпечує 56% денної  
норми організму у вітаміні С * 
і 58% у вітаміні Е *

Сприяє утворенню 
колагену для нормальної функції 
хрящових тканин

Дбайлива обробка чистого 
листового гелю

Сертифіковано НДІ Fresenius та IASC

Без барвників

*  Відповідно вимогам Європейського 
відомства з безпеки харчових продуктів

Aloe Vera Питний гель  
Фрідом  
Набір з 6 шт. 

Спеціальна ціна  2.979,00 грн 
код 80856

90 % 
Алое Вера

88 % 
Алое Вера
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Aloe Vera 
Спрей „Швидка допомога“
Унікальна комбінація з Алое Вера і 
екстрактів 12 трав. 
  Створює на шкірі захисну  

плівку
  Заспокоює, охолоджує, 

регенерує

500 мл   
20600     

319,00 грн

•  Унікальна рецептура включає 
Алое Вера і екстракти 12 
лікувальних рослин: календули, 
 деревію, ромашки, шавлії та ін.

•  Чудово зволожує шкіру
•  Швидко заспокоює 

подразнену шкіру

Багатогранна
дія: високий
вміст Алое Вера
та 12 екстрактів
рослин

Після засмаги спрей Aloe Vera 
„Швидка допомога“ приємно 
охолодить шкіру. Ідеально підходить 
для шкіри голови, а також в якості 
зволожуючого тоніка для обличчя та 
тіла.

Професійний догляд 
за шкірою з Алое Вера

Aloe Vera Крем з прополісом
Поєднання властивостей 
прополісу з бджолиних сот 
і Aлое Вера – це чудовий 
поживний крем для 
зволоження, розслаблення 
і регенерації сухої шкіри. 
  Натуральний екстракт 

бджолиного воску
  Інтенсивне зволоження 

для сухої шкіри 
Для живлення обвітреної 
шкіри, що лущиться.

Можливе використання в 
якості масажного крему.
100 мл   
20602      

319,00 грн

При подразненні шкіри 
Aloe Vera Концентрат 
заспокоює та інтенсивно 
зволожує шкіру

Aloe Vera Концентрат
Гель із листя Aлое Вера у первісній
формі і консистенції. Найвища
концентрація гелю Алое Вера. 
Ефективність збільшується при 
застосуванні після Спрею
«Швидка Допомога».

  Інтенсивне зволоження

  Еластична, свіжа і гладенька шкіра

Найширший спектр застосування.
100 мл   
20601      

239,00 грн

20650   

319,00 грн
239,00 грн
169,00 грн

Вартість усіх продуктів з набору 727,00 грн

Вартість набору 629,00 грн

НАБІР

Набір Aloe Vera Бокс 
Ваш набір першої допомоги,
три продукти в одній коробці:
Aloe Vera Крем 
з прополісом · 100 мл
Aloe Vera Концентрат · 100 мл
Aloe Vera Спрей «Швидка допомога»
у зручному флаконі · 150 мл
спеціально для цього набору 
Окремо не постачається.

83 % 
Алое Вера

90% 
Алое Вера

79% 
Алое Вера

Відмінна якість і
сертифіковане
джерело отримання
сировини

Перевірено на
сумісність зі шкірою

Високий вміст
Aлое Вера

andrey
Машинописный текст
(098) 7504141

andrey
Машинописный текст
(098) 7504141
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Інновація від LR: 
ексклюзивний продукт –
Крем Dermaintense
з вітаміном B12 для 
активної регенерації 
шкіри!

Aloe Vera DermaIntense 
Інтенсивний крем для тіла
Інноваційний крем для догляду за чутливою 
і проблемною шкірою. Комплекс з вітаміном B12 
також подбає про суху і почервонілу шкіру. 
Dermaintense розроблявся спеціально для 
цілеспрямованого догляду за особливо сухими 
ділянками шкіри. Крем інтенсивно наноситься на 
очищені ділянки шкіри декілька разів на день. 
Без віддушок, парабенів, мінеральних олій.
50 мл   
20606      

479,00 грн

Інтенсивний крем для тіла DermaIntense – 
це інноваційне рішення для проблемної шкіри. 
Особливо рекомендується для чутливої шкіри 
обличчя, шиї, області декольте, ліктьових і 
колінних згинів, для дитячої шкіри.
 
Aloe Vera Крем Dermaintense –
швидке рішення для чутливої шкіри

• Алое Вера 
• Ослинник 
• Барбарис (Магонія) 
• Вітамін B12

Вітамін B12

Олія 
ослинникаЕкстракт

барбарису
(Магонії)

Алое Вера

Вітамін B12

Вітамін B12

*Патент номер: DE 10 2010 030 443 A1

*
ЗАПАТЕНТ

ОВАНО

Професійний догляд 
за шкірою з Алое Вера

Термолосьйон також відмінно 
підходить для масажу.

Гель з органічною сіркою для 
зовнішнього застосування ідеально 
поєднується з Питним гелем Фрідом для 
внутрішнього застосування.

Aloe Vera Термолосьйон
Злегка зігріваючий ефект і догляд за шкірою з 
натуральними оліями.
  Евкаліптова олія і олія грушанки
    Приємний розслабляючий тепловий ефект
  Сприяє кращому кровообігу
   Олії – оливкова, кунжутна, жожоба, абрикосових 

кісточок – піклуються про оксамитово-м‘яку шкіру
Для нанесення на шкіру при напружених м‘язах, 
застудах, ударах, розтягненнях, болю в спині.
100 мл   
20603   

239,00 грн

Aloe Vera MSM гель для тіла
Еластичний гель, що швидко поглинається шкірою. Містить 
MSM – МетилСульфонілМетан – органічну сірку, необхідну 
для повноцінного функціонування і гнучкості суглобів.

   З екстрактами листя лимонника і вербової кори

   Оптимальне доповнення до Aloe Vera  
Питного гелю Фрідом 

 Для зовнішнього застосування
200 мл   
20604    

399,00 грн

+

20 % 
Алое Вера

60% 
Алое Вера

45% 
Алое Вера

Відмінна якість і
сертифіковане
джерело отримання
сировини

Перевірено на
сумісність зі шкірою

Високий вміст
Aлое Вера

andrey
Машинописный текст
(098) 7504141

andrey
Машинописный текст
(098) 7504141
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Aloe Vera  
М‘які очищувальні серветки
М‘які очищувальні серветки, 
не містять спирту, ніжно і 
дбайливо очистять Ваше 
обличчя, шию, область 
декольте. Шовковисто – м‘яка 
структура і турботлива формула 
задовольнить шкіру 
будь-якого типу. 
  Підходять для кожного: 

у дорозі, під час занять 
спортом або під час роботи 
в офісі

  Для приємного відчуття 
чистоти і свіжості шкіри 
Очищувати шкіру легкими 
рухами без натиску.

25 шт.   
20672   

79,00 грн

Aloe Vera  
Зволожуюча маска-пінка 
Легка, освіжаюча маска-пінка для обличчя. 
З олією зародків рису, протеїнами пшениці 
та алантоїном.
   Екстракт оливи для ідеального 

піклування та зволоження
   Ідеальна також як основа для макіяжу
  Для свіжої, живої, м‘якої шкіри
Нанести на очищену шкіру та дозволити 
увібратись.  
Можливі залишки масажними рухами 
втерти в шкіру.
50 мл   
20680   

269,00 грн

Aloe Vera  
Очищуюче молочко
Ніжне очищуюче молочко для глибокого 
очищення шкіри і зняття макіяжу. 
Прекрасно підходить також для сухої та 
чутливої шкіри.
   Екстракт жасмину
    Розкриває пори і очищує їх від 

забруднення
    Зберігає природний кислотно-

лужний баланс шкіри
    Інтенсивно зволожує
Нанести на вологе обличчя, шию і 
область декольте по  
масажних лініях.  
Не наносити на шкіру навколо  
очей. Змити теплою водою.
200 мл   
20670   

219,00 грн

Aloe Vera 
Тонік для обличчя
Для щоденного догляду за шкірою.  
Не порушується природний 
кислотно-лужний баланс шкіри.
  Екстракт жасмину
  Ніжне очищення
  Зволоження
  Підтягує і освіжає шкіру
  Не містить спирту
Щодня вранці і ввечері після 
Очищуючого молочка наносити на 
обличчя, шию і область декольте. 
Не наносити на шкіру навколо 
очей.
200 мл   
20671   

219,00 грн

* Патент номер: DE 10 2010 030 654 A1

Очищуючи свою шкіру, 
Ви вже зволожуєте її
•  Шкіра ніжно очищується, не 

порушується її кислотно-лужний 
баланс

• Інтенсивне зволоження
•  Біологічні екстракти 

заспокоюють шкіру вже при 
очищенні

Ідеально наносити під 
макіяж

*
ЗАПАТЕНТ

ОВАНО

+

Aloe Vera 
Пілінг для обличчя
Ніжне і акуратне відлущування 
ороговілих частинок шкіри. 
Зовнішній вигляд шкіри 
покращується, не порушується її 
кислотно-лужний баланс. 
   Екстракт бамбука і бамбукові 

зернятка відповідають за пілінг
  Дбайливий догляд
   Шкіра виглядає сяючою і свіжою
Застосовувати після Очищуючого
молочка 2–3 рази на тиждень.
Наносити на вологе обличчя,
шию і область декольте легкими
рухами по масажних лініях. Не
наносити на шкіру навколо очей.
Змити теплою водою. 
75 мл   
20673   

199,00 грн

*
ЗАПАТЕНТ

ОВАНО

Для швидкого і ефективного очищення 
шкіри вдома, на роботі і в дорозі. Корисний 
засіб у будь-яку пору року.

+

+

50% 
Алое Вера

50% 
Алое Вера

50% 
Алое Вера

50 % 
Алое Вера

30 % 
Алое Вера

*
ЗАПАТЕНТ

ОВАНО *
ЗАПАТЕНТ

ОВАНО

20683

79,00 грн
199,00 грн
219,00 грн
219,00 грн

Вартість усіх продуктів з набору 716,00 грн

Вартість набору 659,00 грн

НАБІР

Aloe Vera Набір 
для очищення шкіри
Очищувальні серветки · 25 шт.
Пілінг для обличчя · 75 мл 
Тонік для обличчя · 200 мл
Очищуюче молочко · 200 мл

Біоекстракти:
•     з контрольованих 

сертифікованих джерел

Відмінна якість і
сертифіковане
джерело отримання
сировини

Високий вміст
Aлое Вера

Перевірено на
сумісність зі шкірою
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Aloe Vera 
Бальзам для губ
Ніжний догляд для губ. 
Губи стають м‘якими і 
гладенькими. 
  Захищає чутливу, 
тонку шкіру губ від 
несприятливих зовнішніх 
впливів 
  Зволожує губи 
Застосовувати кілька разів 
на день 
4,8 г   
20676   

99,00 грн

+

Aloe Vera Денний крем
Інтенсивно зволожуючий крем з 
ніжною текстурою. Щоденний 
догляд для будь-якого 
типу шкіри. 
  Екстракт ківі освіжає шкіру і 
живить вітаміном C 
  Підтримує активність клітин і 
інтенсивно зволожує 
  Вітаміни Е і В5 доглядають за 
шкірою, допомагають зберегти 
еластичність 
  Ідеальна основа під макіяж 
Наносити щодня вранці на очищене 
обличчя.
50 мл   
20674   

329,00 грн

Aloe Vera Нічний крем
Еластична текстура і 
розслабляючий аромат – 
це чудова гармонія для 
регенерації Вашої шкіри. 
  Оливковий біоекстракт 
інтенсивно зволожує 
шкіру 
  Завдяки вітамінам С і Е 
відбувається регенерація шкіри 
Вранці шкіра виглядає сяючою та 
свіжою. Наносити щодня ввечері 
на очищене обличчя.
50 мл   
20675   

329,00 грн

Aloe Vera Крем для повік
Запобігає утворенню «кіл» під 
очима і бореться з набряками. 
Інтенсивне зволоження робить 
шкіру навколо очей еластичнішою і 
підвищує її тургор. 
 Екстракт магнолії розгладжує 
зморшки 
 Haloxyl® зменшує кола під 
очима і набряклість 
 Профілактика зморшок для 
сухої шкіри
Наносити вранці  
і ввечері
15 мл   
20677   

299,00 грн
*Патент номер: DE 10 2010 030 654 A1

*
ЗАПАТЕНТ

ОВАНО
*

ЗАПАТЕНТ
ОВАНО *

ЗАПАТЕНТ
ОВАНО

Сяюча шкіра – еластична і сповнена життя
• Природний догляд 
• Без парабенів і мінеральних масел 
• Без компонентів тваринного походження 
• Без нафтопродуктів

Щоб досягти 
надзвичайно сяючого 
кольору обличчя, спочатку 
підготуйте шкіру, 
використовуючи засоби для
очищення Aloe Vera

Вранці і ввечері 
акуратно наносьте крем 
для повік поплескуючими 
рухами на шкіру 
навколо очей

+

Aloe Vera Гідратуючий крем-гель    
Шовковиста, освіжаюча, безмасляна текстура. 
Одразу після нанесення надає шкірі свіжості та 
яскравості. 50% Aлое Вера.

  Екстракт водяної лілії

   Освіжаючий ефект

   Інтенсивне зволоження

   Швидко поглинається шкірою

Наносити щодня вранці та / або ввечері на очищене 
обличчя. Можна застосовувати як основу під макіяж.             
50 мл   
20679      

339,00 грн

50 % 
Алое Вера

50% 
Алое Вера

50% 
Алое Вера

50% 
Алое Вера

40% 
Алое Вера

20681    
219,00 грн
219,00 грн
329,00 грн
329,00 грн

20682

329,00 грн
329,00 грн

99,00 грн
299,00 грн

Вартість усіх продуктів з набору 1.096,00 грн

Вартість набору 999,00 грн

Вартість усіх продуктів з набору 1.056,00 грн

Вартість набору 959,00 грн

НАБІР

НАБІР

Aloe Vera Набір Базовий догляд 
за шкірою обличчя
Очищуюче молочко · 200 мл
Тонік для обличчя · 200 мл
Денний крем · 50 мл
Нічний крем · 50 мл

Aloe Vera Набір для догляду
за обличчям
Денний крем · 50 мл
Нічний крем · 50 мл
Бальзам для губ · 4,8 г
Крем для повік · 15 мл

Біоекстракти:
•     з контрольованих 

сертифікованих джерел

Відмінна якість і
сертифіковане
джерело отримання
сировини

Високий вміст
Aлое Вера

Перевірено на
сумісність зі шкірою

andrey
Машинописный текст
(098) 7504141

andrey
Машинописный текст
(098) 7504141
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Секрети 
доглянутої 
шкіри

Aloe Vera 
Бальзам для тіла
Природній догляд за 
шкірою з інтенсивним 
зволоженням після 
прийняття душу або ванни. 
Шкіра робиться 
гладенькою і м‘якою. 
  Лінолева кислота з олії 
виноградних кісточок 
сприяє регенерації і 
оновленню шкіри. 
  Зволожує та швидко 
поглинається шкірою 
  Піклується про шкіру 
всього тіла
Наносити за
потребою вранці та/або
ввечері на все тіло або на
окремі його
частини.
200 мл   
20639 

269,00 грн

Aloe Vera 
Кульковий деодорант
Ніжний і надійний захист  
від запаху поту. Приємне відчуття 
свіжості протягом всього дня. 
  Екстракт бавовни надає 
неперевершеного 
відчуття легкості та 
прохолоди у спекотний літній день

  Ефективний протягом всього дня. 
Не містить спирту, може використо-
вуватися після гоління та епіляції

   Без віддушки. Відмінно поєднується 
з будь-яким з Ваших улюблених 
ароматів
Застосовувати щодня вранці/ввечері 
або після 
занять 
спортом.
50 мл   
20643   

109,00 грн

Aloe Vera 
Ніжний крем 
Комплексний м‘який догляд 
для особливо вибагливої 
шкіри. 
  Олія з виноградних 
кісточок ніжно піклується 
про еластичність шкіри 
  Зволожує 
  Швидко поглинається 
шкірою 
  Догляд для обличчя і 
тіла, підходить 
також для юної шкіри 
Наносити вранці та/або 
ввечері на все 
тіло або на окремі його 
частини.
100 мл   
20631   

179,00 грн

Добре поєднується з 
будь-якою парфумованою 
водою

* Патент номер: DE 10 2010 030 654 A1

*ЗАПАТЕНТ
ОВАНО *

ЗАПАТЕНТ
ОВАНО

ЗАПАТЕНТ
ОВАНО

*

Aloe Vera 
Піна для ванни
Ароматична добавка у 
ванну для отримання 
неповторного 
задоволення. 
 М‘ятна олія 
 Ревіталізація шкіри 
 Шкіра зволожується 
 Довготривала піна 
Додавати у воду
300 мл   
20634   

249,00 грн

Aloe Vera 
Гель для душу
Ретельний і ніжний догляд 
з приємним ароматом. 
Залишає відчуття 
природної свіжості і 
чистоти. 
 Екстракт білого 
чаю дарує неймовірні 
враження під час 
прийняття душу 
 Освіжає шкіру 
 Для м‘якого очищення 
 Зволожує шкіру 
Застосовувати вранці і 
ввечері під час 
прийняття душу.
250 мл   
20630   

179,00 грн

Aloe Vera 
Шампунь для волосся та 
тіла
Швидкий і ретельний 
догляд від голови до ніг. 
Залишає приємне відчуття 
свіжості і доглянутості. 
 Екстракт шишок 
хмелю зміцнює волосяні 
цибулини, надає волоссю 
пишності і блиску, тонізує 
шкіру 
 Швидкий універсаль-
ний догляд за волоссям та 
тілом 
Застосовувати щодня 
вранці/ввечері або після 
занять  
спортом.
250 мл   
20633   

239,00 грн

+

*
ЗАПАТЕНТ

ОВАНО

*
ЗАПАТЕНТ

ОВАНО

40 % 
Алое Вера

69% 
Алое Вера 15% 

Алое Вера

35 % 
Алое Вера

35 % 
Алое Вера

35 % 
Алое Вера

Відмінна якість і
сертифіковане
джерело отримання
сировини

Біоекстракти:
•     з контрольованих 

сертифікованих 
джерел

Перевірено на
сумісність зі шкірою

Високий вміст
Aлое Вера

andrey
Машинописный текст
(098) 7504141
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Здорові ясна 
і свіжий подих
•  Для профілактики пародонтозу, карієсу і утворенню бляшок  

(зубного нальоту)
• Має заспокійливу і оздоровчу дію
• Не роз‘їдає зубну емаль

Aloe Vera Зубна паста
Комплексний догляд і приємне 
відчуття свіжості у всій 
порожнині рота. 
  Екстракт ехінацеї запобігає 
запаленню ясен 
  Відмінна профілактика 
карієсу 
Для щоденного використання.
100 мл   
20690   

119,00 грн

Aloe Vera Зубна паста для 
чутливих зубів
При реакції зубів на холодне, 
кисле, гаряче або 
солодке 
  Захищає зубну емаль 
  Для щоденного 
використання.
100 мл   
20691   

119,00 грн

Розкішне волосся –
це реально!
• Для красивого, блискучого волосся
• Природне джерело вологи
• Для ретельного догляду за волоссям

Aloe Vera  
Спрей для догляду за волоссям
Спрей піклується про волосся, 
запобігає посіченню кінчиків, 
полегшує розчісування і зволожує 
шкіру голови.
  Екстракт м‘яти виявляє освіжаючу 
і тонізуючу дію на шкіру голови і 
волосся, робить волосся здоровим і 
сильним, запобігає появі лупи
  Особливо рекомендується для 
сухого і фарбованого волосся
  Активно захищає від 
температурних впливів
  Надає волоссю силу і блиск
Наносити на вологе або сухе волосся. 
Не змивати.
150 мл   
20644      

199,00 грн

Aloe Vera Шампунь 
Шампунь відновлює і м‘яко очищує 
волосся, інтенсивно зволожує
та доглядає його під час миття.

  З екстрактом гранату

  Особливо підходить для 
сухого і фарбованого волосся

  Робить волосся здоровим та 
блискучим

Наносити на мокре волосся 
масажними рухами.  
Ретельно  
змивати водою.
200 мл   
20645   

219,00 грн
* Патент номер: DE 10 2010 030 654 A1

*
ЗАПАТЕНТ

ОВАНО
*

ЗАПАТЕНТ
ОВАНО

43% 
Алое Вера

60% 
Алое Вера

40 % 
Алое Вера

45 % 
Алое Вера

Відмінна якість і
сертифіковане
джерело отримання
сировини

Біоекстракти:
•     з контрольованих 

сертифікованих 
джерел

Перевірено на
сумісність зі шкірою

Високий вміст
Aлое Вера

20640

219,00 грн
269,00 грн
179,00 грн

Вартість усіх продуктів з набору 667,00 грн

Вартість набору 599,00 грн

НАБІР

Aloe Vera Набір для догляду 
за волоссям та тілом
Шампунь · 200 мл
Бальзам для тіла · 200 мл
Гель для душу · 250 мл

20641    

79,00 грн
139,00 грн
159,00 грн

239,00 грн
119,00 грн

Вартість усіх продуктів з набору 735,00 грн

Вартість набору 679,00 грн

НАБІР

Aloe Vera Набір „Базовий догляд“
М‘які очищувальні серветки · 
25 шт.
Крем-мило · 250 мл
Крем для рук · 75 мл
Шампунь для волосся
та тіла · 250 мл
Зубна паста · 100 мл
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Aloe Vera Крем-мило
(додаткова упаковка)

500 мл   
20612

199,00 грн

Aloe Vera Крем-мило
М‘яке, не містить мила, не сушить 
шкіру рук при частому використанні. 
  Екстракт мигдалю утворює на 
поверхні шкіри плівку з протеїнів, яка 
вирівнює мікрорельєф шкіри і 
допомагає зменшенню зморшок 
  Не шкодить шкірі при частому 
використанні 
  Зволожує шкіру
250 мл   
20611   

139,00 грн

*
ЗАПАТЕНТ

ОВАНО

* Патент: DE 10 2010 030 654 A1

Для дбайливого догляду 
за шкірою рук
• Біоекстракти надають шкірі рук м‘якості та еластичності 
• Приємна, м‘яка, шовковиста текстура крему 
• Легко поглинається шкірою

Aloe Vera Крем для рук 
Ваш щоденний помічник, який 
турботливо зволожує шкіру, робить 
її м‘якою та шовковистою.
  Екстракт календули активно 
зволожує
  Швидко поглинається шкірою 
та робить її м‘якою і ніжною
   Захист і турбота „2 в 1“
Наносити після кожного  
миття рук
75 мл   
20610    

159,00 грн

Aloe Vera Крем для рук Екстра
Інтенсивна терапія для дуже сухої 
шкіри рук. Після використання 
шкіра миттєво стає м‘якою,
еластичною та доглянутою.
  Мигдальна олія регулює 
ліпідний і водний баланс шкіри, 
активізує процес регенерації 
клітин
  Швидко поглинається шкірою, 
при інтенсивному нанесенні діє 
як маска
  Ідеальний догляд для сухої 
шкіри
  Захист і турбота 
„2 в 1“
75 мл   
20613   

179,00 грн

*
ЗАПАТЕНТ

ОВАНО
*

ЗАПАТЕНТ
ОВАНО

+
+

Порада: нанесіть крем на руки,  
одягніть бавовняні рукавички  
і залиште на ніч. 

35% 
Алое Вера

40% 
Алое Вера

38% 
Алое Вера

Відмінна якість і
сертифіковане
джерело отримання
сировини

Біоекстракти:
•     з контрольованих 

сертифікованих 
джерел

Перевірено на
сумісність зі шкірою

Високий вміст
Aлое Вера
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•  Алое Вера заспокоює 
подразнену шкіру після 
гоління

•  Розроблено спеціально для 
догляду за чоловічою 
шкірою

Заспокоює шкіру після
гоління і піклується    
саме про чоловічу шкіру

Aloe Vera Men Крем Антистрес
Збагачена формула для щоденного
догляду за шкірою обличчя

 Освіжає шкіру

 Інтенсивно зволожує

Наносити на обличчя вранці або за 
потребою.
100 мл   
20422   

269,00 грн

Дбайливий догляд для
 вибагливої шкіри

Aloe Vera Men Бальзам після гоління          
М‘який і ніжний догляд 
після гоління

  Зменшує подразнення шкіри 
після гоління

  Заспокоює та зволожує шкіру 

Наносити після гоління на шкіру 
обличчя та шиї.
100 мл   
20421   

179,00 грн

Живильний бальзам
 для чоловічої шкіри!

50% 
Алое Вера

50% 
Алое Вера

30% 
Алое Вера

30% 
Алое Вера

20425    
179,00 грн
179,00 грн  
269,00 грн

Вартість усіх продуктів з набору 627,00 грн

Вартість набору 569,00 грн

НАБІР

Aloe Vera Men Набір для гоління II
Гель для гоління · 150 мл
Бальзам після гоління · 100 мл
Крем Антистрес  · 100 мл

20424    
179,00 грн
179,00 грн  
269,00 грн

Вартість усіх продуктів з набору 627,00 грн

Вартість набору 569,00 грн

НАБІР

Aloe Vera Men Набір для гоління I
Піна для гоління · 200 мл
Бальзам після гоління · 100 мл
Крем Антистрес · 100 мл

Відмінна якість і
сертифіковане
джерело отримання
сировини

Перевірено на
сумісність зі шкірою

Високий вміст
Aлое Вера

200 мл   
20420   

179,00 грн

Aloe Vera Men Піна для гоління
Ніжна піна для щоденного догляду за шкірою 
після гоління

  Ефективне і ретельне гоління

   Живить шкіру безпосередньо перед 
процесом гоління

Нанесіть невелику кількість піни на 
зволожену шкіру і рівномірно розподіліть по 
обличчю.

30% 
Алое Вера

150 мл   
20423   

179,00 грн

Aloe Vera Men Гель для гоління
Гель, що зволожує та заспокоює 
шкіру після гоління. Ідеально 
підходить для щоденного 
застосування.

  Ніжне та ефективне гоління

  Зменшує подразнення шкіри

Розподілити мінімальну кількість на 
шкірі, спінити з водою і нанести на 
зону для гоління

30% 
Алое Вера
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01 02 03 04 05 06

07

•  Ніжне очищення та догляд для особливо ніжної та 
чутливої шкіри

• Підтримує водний баланс шкіри
• Схвалено педіатрами та акушерами
•  Біо-екстракт календули забезпечує особливий захист 

і поживний догляд

Серія Aloe Vera Baby 
розроблена для дбайливого  
догляду і захисту чутливої 
шкіри дитини.
М‘яка формула з високим 
вмістом Алое Вера і 
органічним екстрактом 
календули захищає і відновлює
шкіру немовлят і дітей.

Ефективний для
чутливої та дитячої шкіри 

Охолоджуючий ефект
після засмаги

250 мл    
20313   

179,00 грн

%

01 | Aloe Vera Baby 
Миючий крем

  30% Алое Вера
  М‘яке і ніжне очищення
   Піклується про ніжну 

дитячу шкіру   

200 мл    
20311   

179,00 грн

02 | Aloe Vera Baby 
Піна для ванни

 30% Алое Вера
  Для дбайливого купання
  Ніжна структура, що піниться 

та не сушить дитячу шкіру     

%

250 мл    
20315   

179,00 грн

03 | Aloe Vera Baby 
Шампунь

 30% Алое Вера
  М‘яке і ніжне 

очищення
  Після застосування 

шампуню волосся 
легко розчісується 

%

100 мл    
20312   

179,00 грн

04 | Aloe Vera Baby 
Захисний крем

 40% Алое Вера
   Доглядає і заживляє 

поранення
  Заспокоює почервонілу 

і подразнену шкіру   

%

200 мл    
20314   

179,00 грн

05 | Aloe Vera Baby 
Лосьйон для тіла

 40% Алое Вера
 Для ніжної дитячої шкіри
 Зволожує суху шкіру

%

50 мл    
20310   

179,00 грн

06 | Aloe Vera Baby 
Дитячий крем для обличчя

 40% Алое Вера
  Підходить для щоденного 

догляду за шкірою обличчя
 Зволожує суху шкіру

%

200 мл    
20316   

179,00 грн

07 | Aloe Vera Mum 
Масажний бальзам для мам

 40% Алое Вера
  Інтенсивно зволожує  

суху шкіру 
  Підтримує пружність і 

еластичність шкіри
  Ідеальний також для масажу 

ніжної дитячої шкіри 

%

+

Aloe Vera Sun 
Сонцезахисний лосьйон SPF 30
Для світлої шкіри, яка потребує високого 
ступеню захисту від UV променів. 
   Не створює ефекту липкості після 

застосування
  40% Алое Вера
Наносити на шкіру не менше ніж за 30 хвилин до 
прийняття сонячних ванн.
100 мл
23071

269,00 грн

%

30
SPF

50
SPF

Aloe Vera Sun
Сонцезахисний крем SPF 50
Для чутливого типу шкіри.
   Ідеально підходить для дітей: без барвників
  40% Алое Вера
Наносити на шкіру не менше ніж за 30 хвилин 
до прийняття сонячних ванн.
75 мл
23072

389,00 грн

%

Після 
засмаги

Aloe Vera Sun 
Крем-гель після засмаги
Заспокоює шкіру після тривалого 
перебування на сонці.
  Охолоджує та підтримує еластичність шкіри
  Робить шкіру м‘якою та шовковистою
   Масло ши зволожує та живить шкіру після 

прийняття сонячних ванн
  70% Алое Вера
Підходить для
всього тіла 
200 мл
23070

269,00 грн

%

40% 
Алое Вера

40% 
Алое Вера

30% 
Алое Вера

40% 
Алое Вера

40% 
Алое Вера

70% 
Алое Вера

Водонепроникність

Гарантує ефективний
захист від UV 
променів типу А та В

Відмінна якість і
сертифіковане
джерело отримання
сировини

Високий вміст Алое 
Вера

Перевірено на
сумісність зі шкірою

Природний 
свіжий догляд 
для немовлят і дітей

179,00 грн
179,00 грн
179,00 грн
179,00 грн
179,00 грн
179,00 грн
179,00 грн

20318   

Вартість усіх продуктів з набору 1.253,00 грн

Вартість набору 1.099,00 грн

НАБІР
Aloe Vera Baby Набір 
Піна для ванни · 200 мл                              
Миючий крем · 250 мл                                 
Шампунь · 250 мл                                         
Дитячий крем для обличчя · 50 мл             
Захисний крем · 100 мл                               
Лосьйон для тіла · 200 мл                           
Масажний бальзам для мам · 200 мл
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Aloe Vera 
Спрей для
догляду
за волоссям 
150 мл 
20644 
199,00 грн

Aloe Verа
Питний гель
зі смаком
персика 
1000 мл 
80750 
449,00 грн

Aloe Verа
Питний гель
Фрідом 
1000 мл 
80850 
559,00 грн

Aloe Verа
Питний гель
з екстрактом
кропиви 
1000 мл 
80800 
559,00 грн

Aloe Verа
Питний гель
з додаванням
меду  
1000 мл 
80700 
409,00 грн

Aloe Vera  
Концентрат 
100 мл 
20601 
239,00 грн

Aloe Vera   
Крем з 
прополісом 
100 мл 
20602 
319,00 грн

Aloe Vera  Спрей 
„Швидка допомога“ 
500 мл 
20600 
319,00 грн

Aloe Vera  
Термолосьйон 
100 мл 
20603 
239,00 грн

Aloe Vera 
Пілінг для шкіри 
обличчя 
75 мл 
20673 
199,00 грн

Aloe Vera 
Очищуюче   
молочко 
200 мл 
20670 
219,00 грн

Aloe Vera 
Тонік для обличчя 
200 мл 
20671 
219,00 грн

Aloe Vera 
Піна для ванни 
300 мл 
20634 
249,00 грн

Aloe Vera 
Шампунь для 
волосся та тіла 
250 мл 
20633 
239,00 грн

Aloe Vera 
Гель для душу 
250 мл 
20630 
179,00 грн

Aloe Vera  
Крем для повік 
15 мл 
20677 
299,00 грн

Aloe Vera 
Шампунь 
200 мл 
20645 
219,00 грн

Aloe Vera
Зубна паста 
для чутливих 
зубів 
100 мл 
20691 
119,00 грн

Aloe Vera  
Зубна паста 
100 мл 
20690 
119,00 грн

Aloe Vera Питні гелі

Професійний догляд за шкірою з Aloe Verа

Aloe Vera Догляд за обличчям

Aloe Vera Догляд за тілом

Aloe Vera Гігієна ротової порожниниAloe Vera Догляд за волоссям
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