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БІЛЬШЕ ПРИРОДИ. БІЛЬШЕ НАУКИ.
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БІЛЬШЕ ЯКОСТІ ДЛЯ ВАШОГО ЖИТТЯ.
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Вже багато років ми впроваджуємо наступну концепцію: 
ми хочемо, щоб всі люди залишалися здоровими, 
енергічними, успішними та молодими до 100 років. 
Звичайно, це - наша мрія, але ми працюємо над тим, щоб 
якомога швидше наблизитися до її втілення в життя. Саме 
для цього ми створюємо орієнтовану на індивідуальні 
потреби інноваційну продукцію для здоров´я та краси, 
яка також є додатковою перевагою у досягненні 

персонального та фінансового успіху. 
Сучасні високотехнологічні рішення, які сприяють тому, 
що все більше людей турбуються про своє здоров´я - ось 
наш тренд. І першочергову роль для нас відіграє сила 
природи у поєднанні з новітніми досягненнями науки. 
Однією з наших інновацій у сфері продукції є LR 

Ваш,

Андреас Фріш,
Президент групи компаній LR Health & Beauty

НАША МЕТА: ЗРОБИТИ ВАШЕ ЖИТТЯ 
БІЛЬШ ЯКІСНИМ. БІЛЬШЕ ЯКОСТІ 
ЖИТТЯ СКРІЗЬ І КОЖНОМУ.

ШАНОВНІ ДРУЗІ!
LIFETAKT Cell Essence - комплекс з трьох продуктів для 
підтримки здоров´я клітин. Організм людини складається 
з трильйонів клітин. Отже, здорові клітини є основою 
нашого хорошого самопочуття та працездатності.
Саме тому про них потрібно піклуватися щодня!
Вже протягом багатьох років ми надаємо можливість 
нашим Партнерам самостійно формувати своє життя та 
робити його успішним, і немає різниці, чи це їхня основна 

професія, чи просто додатковий дохід. 
Автономна робота представником 
компанії LR надає багатьом людям шанс 
стати фінансово незалежними і, таким 
чином, крок за кроком, покращити 
якість свого життя. Ми інвестуємо 
не у дорогі рекламні кампанії, а в 
майбутнє наших Партнерів. Кожному 

ми пропонуємо можливість самостійно спланувати 
свій робочий час і стати частиною великої та успішної 
інтернаціональної команди.
Над реалізацією цієї концепції усі співробітники та 
Партнери компанії LR з великою пристрастю працюють 
щодня!



Більше якості для Вашого життя: щоб дотримуватися цього девізу, ми 

пропонуємо широкий асортимент високоякісної, натуральної продукції, 

створеної на основі поєднання сили природи та новітніх досягнень науки. 

Проте, «БІЛЬШЕ ЯКОСТІ» – це набагато більше, ніж просто якість продуктів. 

Ми беремо на себе відповідальність за наших співробітників, Партнерів та 

постачальників, за наш край та природу.

LR – ЦЕ БІЛЬШЕ …

За допомогою нашої сучасної 
лінії виробництва продуктів з 
Алое Вера, ми підкріплюємо 
свою якість «Made in Ahlen», а 
завдяки високотехнологічному 
парку устаткування 
впроваджуємо ці стандарти по 
всій Європі.

СУПЕРСУЧАСНЕ 
ВИРОБНИЦТВО

Поступово всю картонну 
складну упаковку для продукції 
LR ми вже виробляємо 
із сертифікованих FSC® 
екологічних матеріалів. 
FSC® – це некомерційна 
організація, Лісова наглядова 
рада, яка сприяє екологічному 
використанню лісів у всьому 
світі на користь навколишньому 
середовищу та людям.

ҐРУНТОВНИЙ 
ПІДХІД ДО 
ПАКУВАННЯ

ЯКІСТЬ НА 
НАЙВИЩОМУ
РІВНІ

Позначка «Made in Germany» 
у всьому світі символізує 
найвищу якість, а також високі 
вимоги до нашої продукції. 
Тому наші клієнти можуть 
повністю нам довіряти! Щоб 
забезпечити 100% прозорості, 
всю продукцію, вироблену 
в Німеччині, ми позначаємо 
логотипом «Made in Germany».

Під час створення продукції 
ми надаємо велике значення 
стандартам якості. Дотримання 
цих стандартів, разом із 
безперервним здійсненням 
внутрішнього контролю, 
ми довіряємо незалежним, 
авторитетним установам, 
які теж здійснюють суворий 
контроль та видають 
відповідний сертифікат якості.

ПЕРЕВІРЕНА
ЯКІСТЬ
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«Разом із запуском 
специфічних 
продуктів, які 
задовольняють 
будь-які потреби 
організму людини, 
LR підтримує науково обґрунтовані 
поради експертів з харчування, 
фізичної активності та способу 
життя», – каже Доктор Свен Верхан, 
незалежний експерт з харчування.

«Наше здоров’я – це 
найцінніший скарб». Якщо 
ми будемо уважно 
ставитися до способу 
нашого життя, це принесе 
безліч користі нашому 
організму, тож ми зможемо довше 
залишатися здоровими, енергійними та 
молодими. У зв’язку з цим люди вже 
протягом багатьох тисячоліть розраховують 
на силу природи. І королевою рослин, на 
думку незалежного лікаря, професора, 
доктора Дітріха Ґрьонемейєра, є Алое Вера.

«Асортимент 
продукції для 
догляду LR 
пропонує 
оптимальний 
щоденний догляд 
за шкірою будь-якого типу завдяки 
найвищій якості біологічно 
активних речовин, що входять до 
їхнього складу та найсучаснішій 
рецептурі», – підтверджує Доктор 
Вернер Фосс, засновник та керівник 
компанії Dermatest.

Ми створюємо для Вас 
можливість самостійної 
підприємницької діяльності. І 
неважливо, чим Ви професійно 
займались раніше: з нами Ви 
маєте шанс взяти життя під 
контроль та зробити його 
успішним. У Вас з'являється 
багато простору для 
фінансових можливостей. 
Це - персональний бонус для 
покращення якості життя. 
Ми інвестуємо не в рекламні 
кампанії, а у Вас!

Для нас дуже важливі 
екологічно безпечні технології. 
Наприклад, Алое Вера для 
питних гелів вирощується без 
застосування будь-яких добрив, 
пестицидів та інших хімікатів. 
Також під час створення нашої 
продукції для здоров’я та краси 
ми не тестуємо її на тваринах.

Ми займаємось підтримкою 
незахищених дітей та 
підлітків. Важливою 
передумовою кращого 
майбутнього для них 
є забезпечення рівних 
можливостей для отримання 
освіти. Для цього, вже більше 
10 років тому, ми заснували 
громадську організацію, 
Глобальний Дитячий Фонд 
LR, який наразі впроваджує 
місцеві ініціативи вже у 17 
європейських країнах.
www.lrkgf.de

СОЦІАЛЬНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ

ЛЮБОВ ДО 
ПРИРОДИ ТА 
ТВАРИН

МОЖЛИВОСТІ 
ДЛЯ ДІТЕЙ

РЕКОМЕНДОВАНО ЕКСПЕРТАМИ
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LR LIFETAKT
Дієтичні добавки

Базові

Спеціальні

Зміцнювальні

LR LIFETAKT
Краса зсередини

LR LIFETAKT
Фігура та схуднення

ЗДОРОВ'Я ТА 
ХАРЧУВАННЯ

LR ALOE VIA
Особливий догляд

LR ALOE VIA
Очищення та догляд за 
шкірою обличчя

LR ALOE VIA
Очищення та догляд за 
шкірою тіла

LR ALOE VIA
Догляд за ротовою 
порожниною та зубами

LR ALOE VIA
Догляд за волоссям

LR ALOE VIA
Догляд для чоловіків

LR ALOE VIA
Догляд для немовлят 
та дітей

LR ALOE VIA
Захист від сонця

ДОГЛЯД 
З АЛОЕ ВЕРА

ЗДОРОВ'Я ТА 
ХАРЧУВАННЯ

ДОГЛЯД З АЛОЕ ВЕРА

LR ALOE VIA – це Ваш шлях до 
природно красивої, доглянутої 
шкіри. Зволожуючий догляд із силою 
Алое Вера для всієї сім’ї.

LR LIFETAKT пропонує першокласні дієтичні 
добавки та індивідуальні рішення для Вашого 
гарного самопочуття.

ЗМІСТ
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LR ZEITGARD
Система очищення

LR ZEITGARD
Антивікова система

LR ZEITGARD
Система догляду

АНТИВІКОВИЙ 
ДОГЛЯД

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ 
ДОГЛЯД

ДЕКОРАТИВНА 
КОСМЕТИКА

АРОМАТИ

Якісна, професійна косметика 
преміумкласу та свіжі косметичні 
тренди.

LR MICROSILVER PLUS LR DELUXE

LR COLOURS

ДЕКОРАТИВНА 
КОСМЕТИКА

АНТИВІКОВИЙ 
ДОГЛЯД

LR ZEITGARD для красивої шкіри. 
Професійний антивіковий догляд 
вдома.

LR MICROSILVER PLUS пропонує 
функціональний догляд з активним 
компонентом Microsilver BGTM 
антибактеріальної та противірусної дії для 
особливих потреб.

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ 
ДОГЛЯД

138 |

152 |

Ексклюзивні аромати від LR, 
трендові, сучасні аромати та 
класичні аромати.

Жіночі аромати

Чоловічі аромати

АРОМАТИ
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"Вироблено в Німеччині" – це знак 
якості, якому можна довіряти на 100%.

Ваше життя.
Ваш ритм.
Ваше гарне самопочуття.
ДЛЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО, 
ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
Щодня наш стиль життя випробовує наш організм та 
інколи може порушити його рівновагу.

LR LIFETAKT пропонує комплекс різноманітних 
продуктів, які на будь-якому етапі життя 
надаватимуть підтримку саме вам.
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БІЛЬШЕ РІЗНОМАНІТНОЇ ПРОДУКЦІЇ. 
БІЛЬШЕ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ.

БІЛЬШЕ ПРИРОДИ.
БІЛЬШЕ НАУКИ.

БІЛЬШЕ ЯКОСТІ ПРОДУКТІВ. 
БІЛЬШЕ ЯКОСТІ ЖИТТЯ.
LR LIFETAKT створює продукцію перевіреної, незмінно високої якості. 
Вона доведена провідними незалежними інститутами, наприклад, SGS 
Institut Fresenius.

LR LIFETAKT пропонує продуктові інновації для Вашого гарного 
самопочуття з урахуванням індивідуальних потреб. Підтримка на 
кожному етапі життя.

LR LIFETAKT поєднує останні наукові досягнення та дослідження з 
найкращим, що нам дарує природа. Так з’являються особливі продукти 
для здоров’я людини.

Д І Є Т И Ч Н І  Д О Б А В К И  ТА  С П Е Ц І А Л Ь Н І  П Р ОД У К Т И  |
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Ст. 20

Ст. 12

Ст. 24

Ст. 28

Ст. 32

Наш активний спосіб життя та вируюче повсякдення ставлять перед нами і нашим організмом безліч складних завдань. Щоб 
залишатися здоровими та працездатними, підтримуйте його! І неважливо, який у вас стиль життя, тому що різноманіття 
дієтичних добавок дає можливість обрати те, що потрібно саме вам. Забезпечення базових потреб організму, конкретна 
допомога чи його зміцнення – дуже просто обрати те, що потрібно для вашого здоров’я!

Дієтичні добавки для персональних потреб

Дієтичні добавки не можуть замінити різноманітне, збалансоване харчування та здоровий спосіб життя.

СпеціальніБазові
Забезпечують базовими поживними 
речовинами, які є основою здоров’я.

Фахівці для індивідуальних потреб.

Клітинне живлення

Питні гелі Алое Вера

Комплекс поживних 
елементів

Енергія та 
працездатність

Сон та відпочинок

•  Алое Вера  
з Медом

•  Алое Вера 
зі смаком Персика

•  Алое Вера 
Імунітет Плюс

•  Алое Вера 
Фрідом Актив

•  Алое Вера 
Сівера Інтенсив

• Cell Essence • Віта Актив
• Пробаланс
• Супер Омега

•   Майнд Майстер/ 
Майнд Майстер  
Екстрім

• Супер Омега

• Найт Майстер
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Ст. 40

Ст. 44
Ст. 36

Ст. 46

Ст. 50

Всебічний захист імунної системи 
та зміцнення організму 
зсередини – у будь-яку пору 
року.

Зміцнення

L R  L I F E TA K T  |

Кишечник та система 
травлення

Гормональний баланс

Серцево-судинна 
система Кістки, суглоби та 

м’язи

Імунна система та 
підтримка балансу

•  Алое Вера 
Сівера Інтенсив

•  Супер Омега
•  Рейші Плюс

•  Про 12
• Трав’яний чай
•  Файбер Буст

• Вуман Фіто
•  Алое Вера 

Фрідом Актив
•  Фрідом Актив Капсули
• Сила Протеїну

•  Алое Вера  
Імунітет Плюс

•  Цистус спрей,  
капсули та чай

•   Колострум  
рідкий та капсули
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•

•

•

•

Алое Вера

Питні гелі
Алое Вера
ВАШ ЖИТТЄВИЙ ЕЛІКСИР

Інґредієнти, ефективність 
яких науково доведена

Гель листя Алое Вера – справжній фахівець з питань здоров’я завдяки додаванню інґредієнтів, 
ефективна дія яких науково доведена та допоможе в будь-яких життєвих ситуаціях.

Гель Алое Вера від LR дарує носолоду життям наповну: він живить, 

захищає, відновлює та підтримує ваш організм.1-4

+СЕЛЕН +МЕД +ІМБИР +ЛИМОН +ЦИНК +ВІТАМІН С

ЕКСПЕРТ З МЕТАБОЛІЗМУ:
Питний гель Алое Вера стимулює обмін речовин.1

ЗАХИСНИК ІМУНІТЕТУ:
Питний гель Алое Вера підтримує імунну систему.2

РЕГЕНЕРУЮЧИЙ ЗАСІБ:
Питний гель Алое Вера сприяє процесам відновлення 
організму.3,4

ПОСТАЧАЛЬНИК ЕНЕРГІЇ:
Питний гель Алое Вера забезпечує організм незамінними 
біологічно активними речовинами для збільшення енергії та 
життєвих сил.1
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Якість завжди на першому місці. 
Починаючи з переробки листової 
сировини і закінчуючи готовим 
продуктом – на виробництві LR все 
підлягає суворому контролю. Це 
підтверджують сертифікати SGS Institut 
Fresenius та Міжнародної наукової ради 
з Алое (IASC).

"Вироблено в Німеччині" – це 
знак якості, якому можна довіряти 
на 100%.

LR LIFETAKT Майнд Майстер 
внесений до Кельнського 
переліку®. У Кельнському 
переліку опубліковані продукти 
з мінімізованим допінговим 
ризиком.

УНІКАЛЬНІСТЬ

Якість та компетентність – 
основні показники для LR

БАГАТОРІЧНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД

1 Вітамін С, який міститься у Питному гелі Алое Вера, сприяє здоровому обміну речовин та енергії в організмі.
2 Вітамін С, який міститься у Питному гелі Алое Вера, сприяє нормальній роботі імунної системи.
3 Вітамін С, який міститься у Питному гелі Алое Вера, сприяє зменшенню втоми та виснаженості.
4 Вітамін С, який міститься у Питному гелі Алое Вера, регенерує вітамін E з окисленої форми.

КО Р И С Н А  І Н Ф О РМ А Ц І Я  |

високу якість – чиста м’якоть з листя Алое Вера
бережну переробку сировини
високі стандарти виробництва

Експерт з Алое Вера вже понад 18 років – «Made in Germany»
Одне із найсучасніших підприємств із виробництва продукції з Алое Вера в 
Німеччині
Стандартизований внутрішній контроль якості
Співпраця з відомими, авторитетними експертами

Завдяки природним есенціям та складовим ми отримуємо 
різноманітні смакові напрямки LR LIFETAKT
Питних гелів Алое Вера:

Традиційний з Медом – з приємним смаком натурального меду
Імунітет Плюс – з природною, легкою гірчинкою імбиру
зі смаком Персика – соковитий фруктовий смак
Сівера Інтенсив – із ноткою натуральної корисної кропиви
Фрідом Актив – з натуральним апельсиновим смаком

Тільки Питні гелі Алое Вера від LR відзначені сертифікатом 
якості SGS Institut Fresenius та печаткою
Міжнародної наукової ради з Алое (IASC) за:

ДОСКОНАЛИЙ СМАК
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HEART 
VITALITY

MOVE 
SUPPORT

IMMUNE 
POWER

HEALTH 
BOOSTER

BODY
SHAPE

Питні гелі
Алое Вера
СПРАВЖНІ ФАХІВЦІ З ПИТАНЬ ЗДОРОВ’Я

Фахівець з імунної системи
Потрійний ПЛЮС для імунної 
системи: підтримує, стимулює та 
захищає.4,5,1

Фахівець із гарного самопочуття
Три базові елементи здоров’я: 
живлення, захист і метаболізм.1,2,3

Фахівець зі свідомого ставлення до 
свого тіла
Потрійний ПЛЮС для тих, хто 
свідомо ставиться до свого тіла: 
легкість, підтримка та живлення.1

Фахівець з життєвої енергії
Потрійна сила для життєздатності: 
стабілізує, живить та захищає.2,8,9

Фахівець зі свободи руху
Потрійний заряд для опорно-
рухового апарату: легкі рухи та 
енергія.1,6,7

1 Вітамін C сприяє нормальному обміну речовин та енергії в організмі.
2 Вітамін C збільшує поглинання заліза.
3 Вітамін C сприяє нормальній роботі імунної системи.
4 Вітамін C, цинк та селен сприяють нормальній роботі імунної системи.
5 Цинк бере участь у процесі поділу клітин.
6 Вітамін C сприяє нормальному синтезу колагену, необхідного для нормального функціонування кісток та хрящів.
7 Вітамін C сприяє зменшенню втоми та виснаженості.
8 Вітамін C сприяє нормальному синтезу колагену, необхідного для нормального функціонування кровоносних судин.
9 Вітамін C бере участь у захисті клітин від оксидативного стресу.
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80700 | 1000 мл   

659,00 грн

80743 | 3 x 1000 мл   

1.829,00 грн

HEALTH 
BOOSTER

Чиста природа
КЛАСИЧНИЙ З МЕДОМ

Питний гель Алое Вера
з Медом*

Питний гель Алое Вера
з Медом
Набір з 3 шт.

НАБІР НА ОДИН МІСЯЦЬ

А ВИ ЗНАЛИ?

1.  ЖИВЛЕННЯ: забезпечує важливими 
поживними речовинами та сприяє їх 
засвоєнню1

2.  ЗАХИСТ: підтримує імунну систему2

3.  МЕТАБОЛІЗМ: підтримує обмін речовин 
та енергії в організмі3

НАТУРАЛЬНИЙ: містить 90% гелю Алое Вера 
– без алоїну**
+  ЗБАГАЧЕНИЙ медом та вітаміном С

ФАХІВЕЦЬ ЗІ ЗДОРОВ’Я

Рекомендації щодо вживання:
• 3 х 30 мл щодня

МІСТИТЬ

90% 
АЛОЕ ВЕРА

1 Вітамін C підвищує поглинання заліза.
2 Вітамін C сприяє нормальній роботі імунної системи.
3 Вітамін C сприяє нормальному обміну речовин та енергії в організмі.
*  Слідкуйте, щоб ваше харчування було різноманітним та збалансованим, а спосіб життя здоровим.
** Вміст алоїну <0,1 мг/л

Б
А

ЗО
В

І П
Р

О
Д

У
К

ТИ

L R  L I F E TA K T  П И Т Н І  Г Е Л І  |

Натуральний 
квітковий мед містить 
ферменти, біологічно 
активні речовини та 
антиоксиданти.

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141
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81000 | 1000 мл   

775,00 грн

81003 | 3 x 1000 мл   

2.129,00 грн

IMMUNE 
POWER

Бустер
імунітету
ДЛЯ ЗАХИСНИХ 
СИЛ ОРГАНІЗМУ

Питний гель Алое Вера
Імунітет Плюс*

А ВИ ЗНАЛИ?

ФАХІВЕЦЬ З ІМУННОЇ СИСТЕМИ

1.  ПІДТРИМКА: підтримує існуючі імунні 
клітини1

2.  СТИМУЛЮЮЧА ДІЯ: стимулюєя 
функціонування імунної системи1,2

3.  ЗАХИСТ: підтримує функціональну 
здатність імунної системи1

НАТУРАЛЬНИЙ: містить 85% гелю Алое 
Вера – без алоїну**
+  УНІКАЛЬНИЙ: з додаванням імбиру, 

лимону, меду та підсилювачів імунітету – 
вітаміну С, цинку та селену

Рекомендації щодо вживання 
• 3 х 30 мл щодня

Питний гель Алое Вера 
Імунітет Плюс
Набір з 3-х шт.

НАБІР НА ОДИН МІСЯЦЬ

1  Вітамін C, цинк та селен сприяють нормальній роботі імунної системи.
2  Цинк бере участь у процесі поділу клітин.
* Слідкуйте, щоб ваше харчування було різноманітним та збалансованим, а спосіб життя здоровим.
** Вміст алоїну <0,1 мг/л

Легка гірчинка натурального 
імбиру разом із освіжаючим 
лимоном та солодким медом 
створюють особливий смак.

МІСТИТЬ

85% 
АЛОЕ ВЕРА

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141
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80750 | 1000 мл   

659,00 грн

80783 | 3 x 1000 мл   

1.829,00 грн

BODY
SHAPE

ДЛЯ СТРУНКОГО ТІЛА

Питний гель Алое Вера
зі смаком Персика*

Рекомендації щодо вживання:
• 3 х 30 мл щодня

ФАХІВЕЦЬ ЗІ СВІДОМОГО 
СТАВЛЕННЯ ДО СВОГО ТІЛА

1.  ЛЕГКІСТЬ: не містить цукру, що корисно 
для фігури та здоров’я1,2

2.  ПІДТРИМКА: підтримує обмін енергії та 
речовин в організмі2

3.  МЕТАБОЛІЗМ: покращує метаболізм2

НАТУРАЛЬНИЙ: містить 98% гелю Алое 
Вера – без алоїну**
+  ЗБАГАЧЕНИЙ: з вітаміном С, без 

додавання цукру3

(Інформація для діабетиків: лише 0,054 ХО)

А ВИ ЗНАЛИ?

1  Вітамін C сприяє нормальній роботі імунної системи.
2 Вітамін C сприяє нормальному обміну речовин та енергії в організмі.
3  Алое Вера містить природний цукор.
*  Слідкуйте, щоб ваше харчування було різноманітним та збалансованим, а спосіб життя здоровим.
** Вміст алоїну <0,1 мг/л

Питний гель Алое Вера зі 
смаком Персика
Набір з 3-х шт.

НАБІР НА ОДИН МІСЯЦЬ

L R  L I F E TA K T  П И Т Н І  Г Е Л І  |

Б
А

ЗО
В

І П
Р

О
Д

У
К

ТИ

Тіло у
формі

Гель зі смаком персика – 
низькокалорійний та без 
цукру. Чудовий помічник 
для тих, хто слідкує за своєю 
фігурою.

МІСТИТЬ

98%
АЛОЕ ВЕРА

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141
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80850 | 1000 мл   

775,00 грн

80883 | 3 x 1000 мл   

2.129,00 грн

У БУДЬ-ЯКОМУ ВІЦІ

Сила та енергія

ФАХІВЕЦЬ З ОПОРНО-РУХОВОГО 
АПАРАТУ

1.  РУХЛИВІСТЬ: підтримує нормальну 
функцію хрящів²

2.  СТІЙКІСТЬ: підтримує нормальну функцію 
кісток3

3.  ЕНЕРГІЯ: підтримує обмін енергії в 
організмі та знижує втому1,4

НАТУРАЛЬНИЙ: містить 88% гелю Алое 
Вера – без алоїну**
+ ЗБАГАЧЕНИЙ: з вітаміном С, колагеном, 
глюкозаміном та хондроїтин сульфатом

А ВИ ЗНАЛИ?

1  Вітамін C сприяє нормальній роботі імунної системи.
2  Вітамін C сприяє нормальному синтезу колагену, необхідного для нормального функціонування хрящів.
3  Вітамін C сприяє нормальному синтезу колагену, необхідного для нормального функціонування кісток.
4  Вітамін C сприяє зменшенню втоми та виснаженості.
*  Слідкуйте, щоб ваше харчування було різноманітним та збалансованим, а спосіб життя здоровим.
**  Вміст алоїну <0,1 мг/л

Питний гель Алое Вера 
Фрідом Актив
Набір з 3-х шт.

НАБІР НА ОДИН МІСЯЦЬ

Рекомендації щодо вживання: 
• 3 х 30 мл щодня

Питний гель Алое Вера
Фрідом Актив*

Рух допомагає подолати 
стрес, а також нормалізувати 
рівень цукру та ліпідів у 
крові.

МІСТИТЬ

88%
АЛОЕ ВЕРА

MOVE 
SUPPORT

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141
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80800 | 1000 мл   

775,00 грн

80823 | 3 x 1000 мл   

2.129,00 грн

Для серця
ЛИШЕ НАЙКРАЩЕ

ФАХІВЕЦЬ З ЖИТТЄВОЇ ЕНЕРГІЇ

1.  СТАБІЛІЗУЄ: підтримує нормальне 
функціонування кровоносних судин1

2.  ЖИВИТЬ: забезпечує вітаміном C та 
збільшує поглинання заліза2

3.  ЗАХИЩАЄ: захищає клітини від 
оксидативного стресу3

НАТУРАЛЬНИЙ: містить 90% гелю Алое 
Вера – без алоїну**
+  ЗБАГАЧЕНИЙ: з вітаміном С

Рекомендації щодо вживання: 
• 3 х 30 мл щодня

Питний гель Алое Вера
Сівера Інтенсив*

А ВИ ЗНАЛИ?

1  Вітамін C сприяє нормальному синтезу колагену, необхідного для нормального функціонування 
кровоносних судин.

2  Вітамін С збільшує поглинання заліза.
3  Вітамін С допомагає захистити клітини від оксидативного стресу.
*  Слідкуйте, щоб ваше харчування було різноманітним та збалансованим, а спосіб життя здоровим.
** Вміст алоїну <0,1 мг/л

Питний гель Алое Вера
Сівера Інтенсив
Набір з 3 шт.

НАБІР НА ОДИН МІСЯЦЬ

L R  L I F E TA K T  П И Т Н І  Г Е Л І  |
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Листя кропиви містить велику 
кількість натурального кремнію та 
вітаміну С.

МІСТИТЬ

90% 
АЛОЕ ВЕРА

HEART 
VITALITY

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141



20 

КЛІТИНА -

Клітина – основна структурна одиниця життя

Наше тіло складається з 
трильйонів клітин.

Найбільшою клітиною є 
яйцеклітина, а 
найменшими клітинами 
є червоні кров'яні 
тільця.

Середній розмір 
клітини людини 
становить 25 
мікрометрів. Кожної 
секунди створюється 
декілька мільйонів 
нових клітин, отже, наш 
організм безперервно 
оновлюється.

В організмі людини 
існує близько 300 
різних типів клітин, які 
виконують свої функції 
та завдання.

Наша ДНК і наш 
генетичний код 
знаходяться в 
клітинах.

ЧУДО ЖИТТЯ

Клітина – початок виникнення життя
Мільярди років тому на Землі виникли живі одноклітинні організми, які вважаються першими. З часом з одноклітинних 

сформувались більш складні живі істоти, серед них і людина.
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Ядро клітини
Ядро клітини – це її 
серцевина, тут міститься 
генетичний матеріал 
людини (хромосоми).

Клітинна мембрана
Клітинна мембрана утворює 
напівпроникний бар’єр, який 
захищає вміст клітини та здійснює 
контроль руху речовин всередину 
клітини та назовні.

Мітохондрії
Мітохондрії – це 
генератори енергії наших 
клітин.

Цитоплазма з органелами
Цитоплазма – це желеподібне 
внутрішнє середовище клітини, в 
якому містяться її елементи.

Основа нашого здоров’я

Нервові клітини
передають сигнали

Імунні клітини
захищають нас від хвороб

Клітини крові
транспортують кисень і 
поживні речовини

Статеві клітини
відповідають за 
репродуктивну функцію

М’язові клітини
допомагають нам 
рухатись

Кісткові клітини
стабілізують роботу опорно-
рухового апарату

Живлення клітин

КО Р И С Н А  І Н Ф О РМ А Ц І Я  |

Кожна клітина – це живе крихітне створіння, яке виконує безліч 
життєво важливих функцій в нашому організмі:

• Вироблення енергії
• Регенерація та оновлення
• Передача інформації
• Транспортування незамінних речовин
• Обмін речовин

Здоров’я починається з правильних поживних речовин. Вони є «пальним» для наших клітин і допомагають залишатися 

їм здоровими та працездатними, а значить, і нам також. Якщо клітини отримують достатню кількість всіх необхідних 

поживних речовин, вони можуть краще утворювати нові клітини, зв’язувати та виводити з організму шкідливі речовини. 

У такий спосіб забезпечується безперервне відновлення організму.
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81200 | 180 г   

1.599,00 грн

+

=

Cell Essence
ВАШЕ ТIЛО - 
ВАШЕ ЗДОРОВ'Я.
ЗАХИЩАЙТЕ 
КОЖНУ ЙОГО 
КЛІТИНУ.1,2,3

CELL ESSENCE ЖИВЛЕННЯ КЛІТИН –
ОСНОВА ЗДОРОВ’Я4

•  Підтримує функціональну здатність клітин і захищає їх від 
оксидативного стресу 4

•  Комбінація з ретельно підібраних суперфудів, таких як 
моринга та ацерола

•  Мікс з цінних вітамінів, мінералів та ферментів: вітаміни C, E, 
A, цинк, залізо, ліпаза, амілаза

Рекомендації щодо вживання:
• Щоранку: 2 мірні ложки розчинити у 100 мл води

Cell Essence Живлення клітин
1  Вітамін E, що міститься у Cell Essence Живленні клітин, допомагає захищати клітини від оксидативного стресу.
2  Рибофлавін (вітамін B2), що міститься у Cell Essence Енергії клітин, допомагає захищати клітини від оксидативного стресу.
3  Цинк, що міститься у Cell Essence Відновлення клітин, допомагає захищати клітини від оксидативного стресу.
4  Вітамін C сприяє нормальному обміну енергії в організмі. Вітамін E допомагає захищати клітини від оксидативного стресу.
5  Вітаміни B12, B6, рибофлавін, нікотинова та пантотенова кислоти підтримують нормальний обмін енергій в організмі та допомагають зменшити втому та 

виснаженість.
6  Цинк, фолат, вітамін D, залізо та магній беруть участь в процесі поділу клітин. Кальцій бере участь у процесі поділу та спеціалізації клітин. Цинк сприяє 

нормальному синтезу ДНК.
* Залежно від приготованого продукту

Cell Boost Formula (CBF)
Найкраще від природи та науки

"Вироблено в Німеччині" – це знак 
якості, якому можна довіряти на 100%.

БЕЗ ЛАКТОЗИНИЗЬКИЙ 
ВМІСТ ЦУКРУ*

БЕЗ ГЛЮТЕНУВЕГАНСЬКИЙ

Цінні поживні речовини, ефективність 
яких доведена наукою

ретельно підібрані суперфуди

для оптимального перебігу 
клітинних процесів

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141
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81203 |   

3.229,00 грн

81201 | 102 г   

999,00 грн
81202 | 141 г   

999,00 грн

L R  L I F E TA K T  К Л І Т И Н Н Е  Ж И В Л Е Н Н Я  |

CELL ESSENCE ВІДНОВЛЕННЯ КЛІТИН –
ПІДТРИМУЄ ПРОЦЕСИ РЕГЕНЕРАЦІЇ В КЛІТИНАХ6

• Підтримує регенерацію та поділ клітин6

•  Збагачений суперфудом - куркумою
•  Містить мікс високоякісних вітамінів, мінералів та ферментів: 

вітамін D3, мідь, селен та фолієва кислота

Рекомендації щодо вживання:
• Увечері: 1,5 мірні ложки розчинити у 100 мл води

Cell Essence Відновлення клітин

CELL ESSENCE ЕНЕРГІЯ КЛІТИН – ПІДТРИМУЄ 
ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЦЕСИ В КЛІТИНАХ5

• Сприяє виробленню та перетворенню енергії в клітинах5

•  Містить інноваційні суперфуди: спіруліна, хлорела та 
гуарана

•  Містить комплекс вітамінів B та цінні мінерали: хром, кальцій 
та магній

Рекомендації щодо вживання:
• Опівдні або за потреби: 1 мірну ложку розчинити у 100 мл води

Cell Essence Енергія клітин

Набір

Cell Essence Живлення клітин
Cell Essence Енергія клітин
Cell Essence Відновлення клітин

НАБІР CELL ESSENCE

Комплексне
рішення на 
клітинному

рівні

БЕЗ ЛАКТОЗИ БЕЗ ЛАКТОЗИНИЗЬКИЙ 
ВМІСТ ЦУКРУ*

НИЗЬКИЙ 
ВМІСТ ЦУКРУ*

БЕЗ ГЛЮТЕНУ БЕЗ ГЛЮТЕНУВЕГАНСЬКИЙ ВЕГАНСЬКИЙ
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andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141
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Без поживних речовин у нашому організмі не відбувається 
жодного процесу. Вони постачають нам енергію і є основою 
нашого здоров’я та гарного самопочуття. Коли ми говоримо про 
харчування, першочергово важливою є різноманітність! 
«З’їдайте щотижня веселку!». Таку пораду дають нам науковці-

дієтологи. Отже, наш раціон має складатись з різних сортів 
овочів та фруктів. Тому що, залежно від кольору, фрукти та овочі 
містять різноманітні інґредієнти, комбінація яких допомагає 
зробити наше харчування збалансованим.

Поживні речовини – фундамент здоров’я

Розмаїття поживних речовин
КОЛЬОРИ МАЮТЬ ЗНАЧЕННЯ

Синій та ліловий – 
це антиоксиданти, які здійснюють 
стимулюючу дію на імунну систему. 
Вони містяться у ягодах темно-
синього кольору: чорній смородині, 
ожині, сливах.

Зелений – 
це вітаміни, мікроелементи та цінні 
рослинні речовини, які містяться у 
броколі, шпинаті та селері.

Жовтий та помаранчевий – 
це високий вміст вітаміну C та 
антиоксидантний ефект:
сицилійські апельсини, морква, 
лимони, персики та абрикоси.

Червоний – 
це кальцій, калій, магній, вітамін 
C, які містяться у вишні, малині, 
томатах та червоному винограді.
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20% 80% 

Важливість кислотно-лужного балансу

Ідеальне співвідношення 
кислот та лугу:

Зелений салат
Паприка
Томати
Яблука
Банани
Картопля
Шпинат
Садово-ягідні культури

Риба
Ковбаса
М'ясо
Сир
Молочні продукти
Хліб
Макарони
Шоколад

Незамінні жирні кислоти важливі для тіла та мозку

КО Р И С Н А  І Н Ф О РМ А Ц І Я  |

Наш організм містить як кислоти, так і луг. В ідеалі, вони мають 
бути збалансовані, тоді буде врівноваженим і показник pH нашого 
організму. Через одноманітне харчування, стрес та нестачу фізичної 
активності, наш обмін речовин схильний до утворення великої 
кількості кислот. Виникає дисбаланс, і наш організм починає 
окислюватись. Погіршується самопочуття. Збалансоване харчування 
з великою кількістю лужних поживних речовин та збалансований 
спосіб життя – це найкращі способи підтримки кислотно-лужного 
балансу в організмі.

Омега-3 ненасичені жирні кислоти, разом із Омега-6 
ненасиченими жирними кислотами, входять до групи 
поліненасичених жирних кислот і є життєво важливими. 
Окрім того, вони слугують нашому тілу компонентом клітинної 
мембрани. Там вони піклуються про те, щоб мембрана 
залишалась проникною та еластичною для оптимального 
функціонування клітини. Головний мозок також складається 
здебільшого з жиру. Наприклад, найважливішою жирною 
кислотою головного мозку є поліненасичена докозагексаєнова 
кислота. Найбільше корисних для здоров´я жирних кислот 
міститься у жирі морської риби, горіхах та насінні.

ЛУГУКИСЛОТ
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80301 | 150 мл   

449,00 грн

Найцінніші 
елементи
ДЛЯ ЗДОРОВ’Я

Рекомендації щодо вживання:
• 5 мл (1 чайна ложка) 1 раз на день

БЕЗ
КОНСЕРВАНТІВ

БЕЗ ШТУЧНИХ 
БАРВНИКІВ

Віта Актив Червоні фрукти*

А ВИ ЗНАЛИ?

ПОРЦІЯ ВІТАМІНІВ ВСЬОГО В ОДНІЙ ЧАЙНІЙ 
ЛОЖЦІ

•  Цінна суміш з вітамінів та біологічно активних рослинних 
речовин

•  Незамінні вітаміни в одній чайній ложці: B1, B2, B3, B5, B6, B7, 
B9, B12, D та E

•  З натурального концентрату 21 фруктів та овочів
•  Значний позитивний вплив на тіло та здоров’я1

"Вироблено в Німеччині" – це 
знак якості, якому можна 
довіряти на 100%.

1 Тіамін і вітамін B12 сприяють нормальному обміну енергії, речовин в організмі та нормальній психічній функції. Тіамін сприяє нормальній роботі нервової системи та нормальній серцевій діяльності. Вітаміни D і B6 допомагають нормальній роботі імунної системи.
*Слідкуйте, щоб ваше харчування було різноманітним та збалансованим, а спосіб життя здоровим.

Біологічно активні рослинні речовини 
допомагають роботі вітамінів і мають 
антиоксидантний та антивіковий ефект!

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141
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80338 |

785,00 грн
80102 |

695,00 грн

L R  L I F E TA K T  КО М П Л Е КС  П ОЖ И В Н И Х  Р Е Ч О В И Н  |

Рекомендації щодо вживання:
• По 4 таблетки тричі на день

БЕЗ ЛАКТОЗИ ВЕГАНСЬКИЙ

Пробаланс Таблетки*

З екологічного 
риболовецького промислу

• Збалансовує кислотно-лужне середовище3

•  Збалансований комплекс мінералів та мікроелементів: 
магній, кальцій, мідь, хром тощо

•  Містить цінну суміш цитратів та карбонатів

ЕКСПЕРТ З ПИТАНЬ
ЗДОРОВ’Я СЕРЦЯ

•  Важлива для збереження здоров’я та нормальної 
роботи серця2

•  Цінна суміш з ДГК та ЕПК (ейкозапентаєнової кислоти) з 
Омега-3 жирних кислот і бета-глюкану

•   1260 мг Омега-3 жирних кислот: 630 мг ЕПК, 420 мг ДГК

Рекомендації щодо вживання:
• По 1 капсулі тричі на день

Супер Омега Капсули*

Б
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А ВИ ЗНАЛИ?

2 ДГК та ЕПК сприяють нормальній серцевій діяльності. Рекомендується вживати щонайменше 250 мг ДГК та ЕПК щодня.
3 Магній, що міститься у Пробаланс Таблетках, сприяє нормальному обміну енергії в організмі та збереженню електролітного балансу.

ДЛЯ КИСЛОТНО-ЛУЖНОГО
БАЛАНСУ

Докозагексаєнова кислота (ДГК), з 
якої складається речовина Омега-3 
жирної кислоти, становить 30% 
всіх кислот головного мозку та 60% 
сітківки очей.

60 капсул / 99,3 г 360 таблеток / 252 г 

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141
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Ефективність 
потребує позитивної 
енергії ВІЗЬМІТЬ 

НАЙКРАЩЕ
ДЛЯ СЕБЕ!

Працездатність та енергія: новий день з новими силами



29 КО Р И С Н А  І Н Ф О РМ А Ц І Я  |

АНТИОКСИДАНТИ

ОКСИДАТИВНИЙ СТРЕС

Звичайна 
клітина

Рис.: Оксидативний стрес на прикладі яблукаРис.: Оксидативний стрес на прикладі клітини

Вільні радикали 
атакують клітину

Клітина під 
впливом 
оксидативного 
стресу

Яблуко з 
антиоксидантами 
(напр., лимонною 
кислотою)

Яблуко під 
впливом 
оксидативного 
стресу

ПРОЩАВАЙ, 
С ТРЕС!

Не дайте вивести себе з рівноваги!

АНТИОКСИДАНТИ

ВІЛЬНІ РАДИКАЛИ

• Запальні процеси
• Стрес
• Паління
• Метаболізм
• Медикаменти

•  Біологічно активні рослинні 
речовини

• Вітаміни (напр., A, C, E)
• Ендогенні ферменти
• Мікроелементи (напр., селен)

В принципі, наш організм має власні механізми захисту. Якщо їх бракує, виникає 
оксидативний стрес, так званий дисбаланс між вільними радикалами та 
антиоксидантами.

ВІЛЬНІ РАДИКАЛИ
Щоб протидіяти оксидативному 
стресу, необхідне збалансоване 
та різноманітне харчування 
з достатньою кількістю 
антиоксидантів. До них належать, 
перш за все, вітаміни A, C та 
E. Проте антиоксидантну дію 
містять багато інших компонентів 
їжі, наприклад, мікроелементи 
(селен). Окрім того, такі активні 
речовини - ліпоєва кислота, 
лікопин, лютеїн, флавоноїди та 
кофермент Q10 - допомагають 
у захисті організму від 
оксидативного стресу.

Ці поглиначі вільних радикалів є 
речовинами, які захищають клітини. Вони 
можуть збалансувати ушкодження 
клітинних структур і зменшити 
оксидативний стрес.

Утворюються в організмі внаслідок 
природних процесів метаболізму або 
внаслідок зовнішніх факторів: нездорове 
харчування, стрес, недостатнє фізичне 
навантаження. Це може спричинити 
ушкодження компонентів клітини та 
порушення процесів обміну речовин 
– так виникає оксидативний стрес.
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80935 | 5 x 500 мл   

1.545,00 грн 80900 | 500 мл   

345,00 грн
80950 | 500 мл   

345,00 грн

ПОДАНО ЗАЯВУ 
НА ОТРИМАННЯ 
ПАТЕНТУ**

1 Вітамін B12 сприяє нормальному обміну енергії та речовин і нормальній роботі нервової системи. Вітамін B12 сприяє зменшенню втомлюваності та відчуття виснаженості.
2 Вітамін E допомагає захищати клітини від оксидативного стресу.
3 Тіамін і вітамін B12 сприяють нормальній психічній функції.
4 Залізо сприяє нормальному обміну речовин та енергії, а також допомагає зменшити втомлюваність та відчуття виснаженості.
* Слідкуйте, щоб ваше харчування було різноманітним і збалансованим, а спосіб життя здоровим.
** Подана заява на отримання патенту в Німеччині. № пат. заявки: DE 10 2013 205 049 A1

Рекомендації щодо вживання:
• 80 мл 1 раз на день

Майнд Майстер
Формула Ред*

Більше
енергії
ЩОДНЯ

Майнд Майстер. Набір з 5 шт.
(на вибір: Формула Грін / 
Формула Ред)

ЗОСЕРЕДЖЕНІСТЬ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ 
ЗАВДЯКИ МАЙНД МАЙСТРУ

1.   Тривале застосування забезпечує енергією1 на тривалий 
час: більша фізична та розумова працездатність1,3 завдяки 
вітамінам групи B та залізу4

2. Захищає від оксидативного стресу²
3.  Покриває добову потребу у вітаміні E на 100%, містить Алое 

Вера для гарного самопочуття
Відбірні інґредієнти: 
Виноградний сік з концентрату, екстракт зеленого чаю, 
L-карнітин, кофермент Q10, Алое Вера

Формула Грін*

Якість завжди на першому місці. 
Починаючи з переробки листової 
сировини і закінчуючи готовим 
продуктом – на виробництві LR все 
підлягає суворому контролю. Це 
підтверджують сертифікати SGS Institut 
Fresenius та Міжнародної наукової ради 
з Алое (IASC).

LR LIFETAKT Майнд Майстер 
внесений до Кельнського 
переліку®. У Кельнському 
переліку опубліковані продукти 
з мінімізованим допінговим 
ризиком.

"Вироблено в Німеччині" – 
це знак якості, якому можна 
довіряти на 100%.

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141
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80980 |

745,00 грн

Е Н Е Р Г І Я  ТА  П РА Ц Е З Д АТ Н І С Т Ь  |

1 Кофеїн, що міститься в гуарані, допомагає покращити уважність та зосередженість. Кофеїн, що міститься в гуарані, сприяє покращенню фізичної витривалості.
2 Вітамін B12 допомагає зменшити втомлюваність та відчуття виснаженості.
3 Тіамін та вітаміни B6 і B12 сприяють нормальній психічній функції.
4 Вітамін C сприяє нормальному обміну речовин і енергії в організмі.
5 Вітаміни E, C та селен, що містяться у Майнд Майстрі, захищають клітини від оксидативного стресу.
6 Вітамін D сприяє нормальній роботі м’язів.

А ВИ ЗНАЛИ?
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ШВИДКИЙ ЗАРЯД ЕНЕРГІЇ 
ДЛЯ ТІЛА3, 6 І РОЗУМУ¹, 2, 4, 5, 6

Майнд Майстер
Екстрім

1.  Енергетичний заряд для розумової діяльності
 1.  Швидке підбадьорення1,2,4

 2.  Для більшої працездатності, уважності та розумової 
концентрації1,2,3

 3.  Покращує психічну та розумову діяльність1,3

2. Енергетичний заряд для фізичної діяльності
 1. Швидке повернення у тонус1,2,4

 2. Для більшої фізичної витривалості та працездатності1,4

 3. Сприяє набору м’язової маси та відновленню м’язів6

Відбірні інґредієнти:
Зелений чай, гуарана, кофермент Q10, BCAA

Рекомендації щодо вживання:
•  Щоденно вміст одного пакетика висипати прямо на язик і 

розсмоктати.

БЕЗ
ГЛЮТЕНУ

БЕЗ ШТУЧНИХ 
БАРВНИКІВ

БЕЗ
ЦУКРУ

БЕЗ
ЛАКТОЗИ

Розірвати 
пакетик

Заряд енергії для фізичної та 
розумової активності

Вживати без 
води

BCAA (скорочено від «branched-chain amino 
acids») - амінокислоти з розгалуженим 
ланцюгом» Сюди відносяться три незамінні 
амінокислоти: лейцин, ізолейцин та валін.

35 г / 14 стіків по 2,5 г 

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141
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Формула щастя: сон та відпочинок

БАДЬОРІСТЬ, ВІДНОВЛЕННЯ 
СИЛ ТА ЗДОРОВИЙ СОН

Розкачайте тіло та 
розум!

Для щастя є 
серотонін

Міцний сон покращує якість 
життя. Він забезпечує стійкість 
психіки, покращує розумову 
концентрацію, працездатність та 
фізичне здоров’я. Користь 
отримує і імунна система, тому що 
вона найкраще відновлюється 
лише під час сну. Міцний сон – це 
«диво». Він повертає бадьорість, 
відновлює фізичні сили, покращує 
пам’ять та одночасно захищає від 
стресу. Якщо коротко, сон для нас 
- незамінний!

А чому серотонін? Відомо, що 
мелатонін - це гормон, що керує 
ритмом сну та бадьорості 
організму людини. Але мелатонін 
виникає з «гормону щастя» – 
серотоніну. Серотонін 
утворюється за допомогою 
амінокислоти триптофану. 
Здорове харчування підтримує 
метаболізм триптофану.
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20-25%

12-15%

4-6%

4-5%

45-55%

КО Р И С Н А  І Н Ф О РМ А Ц І Я  |

90-хвилинний цикл сну

Нічна зміна для організму
Сон – це час, коли ми відпочиваємо. Проте для організму це 
навпаки робота! Тому що саме вночі активізуються всі важливі 
для життя процеси налагодження та регенерації, які 
забезпечують зміцнення імунної системи та підвищують 

працездатність. Проте найбільша цінність сну полягає в тому, що 
він робить нас щасливими! Саме тому, якщо ми вночі добре 
відпочили, вдень будемо врівноваженими, менш нервовими та 
більш креативними!

Шафран

1 www.saffractiv.com, станом на: 13.11.2019
2 Comercial Química Massó, неопубліковане дослідження, 2014 р.

АКТИВНА РЕЧОВИНА №1 ДЛЯ ЗДОРОВОГО СНУ

Фаза засинання

Фаза неглибокого сну

Середня фаза сну

Фаза глибокого сну

Фаза швидкого сну

Ця фаза сну супроводжується 
швидкими рухами очей при 
закритих повіках (rapid eye 
movement).

Найважливіша фаза 
сну, тому що саме під 
час цієї фази найбільше 
відновлюються фізичні та 
психічні сили організму.

Коротка перехідна фаза від 
неглибокого до глибокого сну.

Тіло і психіка розслабляються.

Уповільнюються пульс 
і дихання. В цій фазі сну 
ми перебуваємо близько 
половини всього часу.

Шафран допомагає швидше заснути, покращує якість сну та нічного 
відпочинку.1, 2 Окрім того, шафран містить антиоксиданти. За це відповідають 
вторинні рослинні речовини, що містяться у шафрані, такі як каротиноїди. Вони 
називаються кроцин та кроцетин і надають шафрану жовтого кольору.
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ДОБРАНІЧ!
ПРИРОДНИЙ 
ВІДПОЧИНОК УВІ СНІ

Розслаблюємось та швидко засинаємо

1  www.saffractiv.com, станом на:13.11.2019.
2 Comercial Química Massó, неопубліковане дослідження, 2014 р.
3 Вітаміни B6, B12, тіамін, нікотинова кислота та магній сприяють нормальній роботі нервової системи. Цинк покращує когнітивну функцію.
4 Магній сприяє нормальній роботі м’язів.

Вітаміни, що містяться у продукті LR 
LIFETAKT Найт Майстер у природний 
спосіб забезпечують якісний сон при 
регулярному вживанні. Неповторний 
ПОТРІЙНИЙ ЕФЕКТ підтримує ендогенні 
процеси під час сну.1,2,3

Магній та інші важливі вітаміни в LR 

LIFETAKT Найт Майстрі підтримують всі 
процеси, що відбуваються в організмі.3 

Отже, нервова система спокійна, сон 
міцний, а магній відновлює втомлені 
м’язи4. Вночі ми проходимо різні фази сну. 
Дуже важливо спокійно заснути, щоб 
міцно спати всю ніч, а організм протягом 

ночі зміг максимально відпочити та 
відновитися5. Оскільки під час нічного сну 
мають трансформуватись усі отримані 
вдень враження та збудження, нічого не 
заважатиме розпочати новий день, добре 
відпочивши.

Заряджаєте свій смартфон вночі, проте не 
вдається «зарядити» свій організм? Досить 
часто погано засинаєте, прокидаєтесь вночі 
чи почуваєтесь вранці повністю розбитими та 
виснаженими? Тоді ви належите до 78% 
населення.
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20603 | 100 мл   

365,00 грн

71011 | 50 мл   

529,00 грн81110 | 30 x 3,7 г   

1.859,00 грн

L R  L I F E TA K T  СО Н  ТА  В І Д П О Ч И Н О К  |

Aloe Vera
Розслаблюючий
термолосьйон

Нічна маска для обличчя

БЕЗ
ЦУКРУ

НАПІЙ ДЛЯ МІЦНОГО, ТРИВАЛОГО СНУ1, 2, 3, 4

Унікальний ПОТРІЙНИЙ ЕФЕКТ1,2,3, 4 підтримує ендогенні 
процеси ритму сну.
1. Швидке розслаблення для кращого засинання
2. Оптимізація відновлювальних процесів під час сну
3. Розпочинаємо новий день бадьорими
Відбірні інґредієнти: 
Шафран, хміль, Алое Вера, L-триптофан

Рекомендації щодо вживання: 
•  Розчинити вміст одного пакетика у 100 мл води і випити за 

30 хвилин до сну
•  Можна вживати після чищення зубів

БЕЗ
ЛАКТОЗИ

Найт Майстер

ВЕГАНСЬКИЙБЕЗ
ГЛЮТЕНУ

С
П

ЕЦ
ІА

Л
Ь

Н
І 
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Д

У
К

ТИ
НАТУРАЛЬНІ

АРОМАТИЗАТОРИ

Підтримка процесів відновлення м’язів та 
шкіри протягом ночі

Для регенерації та додаткового догляду за 
шкірою обличчя протягом ночі: LR ZEITGARD 
Нічна маска для обличчя. А для приємного 
зігрівання та розслаблення тіла – LR ALOE VIA 
Aloe Vera Розслаблюючий термолосьйон.

"Вироблено в Німеччині" – це 
знак якості, якому можна 
довіряти на 100%.

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141
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Кровоносними 
судинами кров 
надходить до всіх 
куточків тіла. День у 
день серце прокачує 
майже 6.000 літрів 
крові і до 5 літрів 
щохвилини. Приблизно 
за 1 хвилину кров 
проходить повне коло 
по всьому організму.

Серце – це 
найважливіший м’яз у 
нашому тілі. Воно
безперервно 
забезпечує всі органи і 
тканини не лише 
кров’ю, але і життєво 
необхідним киснем та 
поживними 
речовинами. Можна 
собі уявити, що серце 
– це центральний 
насос, який перекачує 
кров кровоносною 
системою.

Загальна довжина 
всіх кровоносних 
судин становить 
майже 100.000 км, 
що відповідає 
подвійному 
периметру Земної 
кулі.

Вени подають кров до 
серця, а артерії - від 
нього. Крихітні судинки, 
які поєднують 
найменші артерії та 
вени, називаються 
капілярами.

Серцево-судинна система: наша життєво важлива магістраль

СЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА

Серце безперервно перекачує кров великим колом кровообігу. Таким 
чином, все тіло забезпечується киснем і поживними речовинами. Удар 
за ударом серце то скорочується, то знов розтягується. Так двигун життя 
безперервно перекачує кров у великі, маленькі та найменші кровоносні 

судини, які, на кшталт потужно розгалуженої дорожньої мережі, 
утворюють інфраструктуру кровообігу. Отже, приділяйте увагу своєму 
серцю та підтримуйте його щодня, щоб і воно змогло підтримувати вас.

Серцево-судинна система – "двигун життя" для гарного самопочуття

КОМАНДНА РОБОТА:
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ПОЖИВНІ РЕЧОВИНИЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ

Все, що потрібно серцю

Найважливішими елементами серцево-судинної системи є саме 
серце та кровоносні судини. Серце – це двигун тіла. За розміром 
воно приблизно таке, як і кулак. Серце безперервно та невтомно 
качає кров по всьому організму. Під час навантаження організм 

потребує більше кисню, тому серце б’ється швидше. В 
середньому кров здійснює повне коло по всьому організму за 
одну хвилину.

КО Р И С Н А  І Н Ф О РМ А Ц І Я  |

Серце – це двигун нашого організму

Артерії та вени

Серце
Як центральний та життєво 
найважливіший орган, серце є 
двигуном серцево-судинної системи. 
Міцне та здорове серце – це основа 
функціональної здатності нашого 
організму.

Разом артерії та вени формують в 
організмі транспортно-постачальну 
систему. За допомогою майже 100.000 
км судинної системи всі клітини 
організму забезпечуються киснем та 
поживними речовинами.

Щодня наш спосіб життя вимагає від серця чогось нового. 
Наприклад, стрес постійно перевіряє систему на витривалість. 
На фоні стресу організм викидає сигнальні речовини, а це 
обтяжливо протягом тривалого часу.

Для нормальної роботи серця наша серцево-судинна система 
потребує важливих поживних речовин. Тому вони мають бути 
присутніми в достатній кількості у щоденному раціоні, 
наприклад, поліненасичені Омега-3 жирні кислоти, що містяться 
у морській рибі (лосось, скумбрія). А магній необхідний для 
роботи серцевого м’яза.
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80800 | 1000 мл   

775,00 грн

1 Вітамін C сприяє нормальному синтезу колагену, необхідного для нормального функціонування кровоносних судин.
2 Вітамін С покращує засвоєння заліза.
3 Вітамін C захищає клітини від оксидативного стресу.
*Вміст алоїну <0,1 мг/л
**Слідкуйте, щоб ваше харчування було різноманітним і збалансованим, а спосіб життя здоровим.

ФАХІВЕЦЬ З ЖИТТЄВОЇ ЕНЕРГІЇ

1.  СТАБІЛІЗУЄ: підтримує нормальну роботу кровоносних 
судин1

2.  ЖИВИТЬ: забезпечує вітаміном C та покращує засвоєння 
заліза2

3.  ЗАХИЩАЄ: захищає клітини від оксидативного стресу3

НАТУРАЛЬНИЙ: містить 90% гелю Алое Вера – без алоїну*
+ ЗБАГАЧЕНИЙ: з вітаміном С

Ркомендації щодо вживання: 
• 3 х 30 мл щодня

Для серця
ЛИШЕ НАЙКРАЩЕ

А ВИ ЗНАЛИ?

"Вироблено в Німеччині" – це 
знак якості, якому можна 
довіряти на 100%.

Питний гель Алое Вера
Сівера Інтенсив**

Листя кропиви відоме високим вмістом природного кремнію. 
Кремній – незамінний мікроелемент для організму людини. 
Також у кропиві багато вітаміну C, який має безліч позитивних 
властивостей: він підтримує функції кровоносних судин.

МІСТИТЬ
90%

АЛОЕ ВЕРА

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141



39 

80102 |

80331 |80338 |

785,00 грн 785,00 грн

695,00 грн

4 ДГК та ЕПК сприяють нормальній серцевій діяльності. Тому рекомендується приймати щонайменше 250 мг ДГК та ЕПК щодня.
5 Вітамін C сприяє нормальному синтезу колагену, необхідного для нормальної функції кровоносних судин, кісток, хрящів, шкіри та зубів.
6 Вітамін C сприяє нормальному обміну речовин та енергії.
7 Вітамін C захищає клітини від оксидативного стресу, сприяє зменшенню втоми та відчуття виснаженості.
8 Магній сприяє зменшенню втоми та відчуття виснаженості, також підтримує електролітний баланс.

З екологічного
риболовецького
промислу

ЕКСПЕРТ З ПИТАНЬ ЗДОРОВ’Я СЕРЦЯ

• Для збереження здоров’я та нормальної роботи серця4

•  Цінна суміш ДГК та ЕПК з Омега-3-жирних кислот і бета-
глюкану

•  1260 мг Омега-3 жирних кислот: 630 мг ЕПК, 420 мг ДГК

Рекомендації щодо вживання:
• По 1 капсулі тричі на день

ГРИБ ДОВГОЛІТТЯ

•  Підтримує функцію кровоносних судин, сприяючи 
нормальному синтезу колагену5

•  Підтримує обмін енергії та речовин в організмі6

•  Захищає клітини від оксидативного стресу7

Рекомендації щодо вживання:
•  1 капсула на день

Рейші Плюс Капсули**

Для серця – найкраще
Пробаланс додатково забезпечує організм 
основними цінними мінералами та 
мікроелементами, щоб зберігати внутрішній 
баланс.8

Пробаланс Таблетки

А ВИ ЗНАЛИ?
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L R  L I F E TA K T  С Е Р Ц Е В О - С УД И Н Н А  С И С Т Е М А  |

Супер Омега Капсули**

ВЕГАНСЬКИЙ

Гриб Рейші вже протягом тисячоліть є 
невід’ємною частиною культури Сходу. Його 
оздоровлюючі властивості цінуються і сьогодні.

60 капсул / 99,3 г 30 капсул / 15,2 г 

360 таблеток

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141
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Кишечник і система травлення – енергія зсередини

Спокій у шлунку
ЗДОРОВ'Я ШЛУНКУ ТА КОМФОРТ

Все, що ми споживаємо щодня, шлунково-кишковий тракт трансформує 
в енергію та будівельний матеріал для нашого організму. Здорове 
травлення – це процес комплексний. Це основа для нормального 
метаболізму та забезпечення життєво необхідними поживними 
речовинами. Травлення значно впливає навіть на імунну систему.

Центр управління нашим 
здоров’ям
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ВАЖЛИВО ДЛЯ ІМУННОЇ 
СИСТЕМИ

КИШЕЧНИК ТАКОЖ МАЄ 
МОЗОК

ВСЕ НАЙКРАШЕ ДЛЯ 
КИШЕЧНИКУ

Кишечник очолює, тренує та направляє 
імунну систему.

В кишечнику бактерій більше, 
ніж клітин в організмі людини.

В організмі кожної людини 
є майже 200-300 м2 життєво 
важливої поверхні кишечника, 
яка є кордоном між організмом 
та зовнішнім середовищем. 
Саме з цієї причини там 
розташовано близько 80% всіх 
імунних клітин.

Стан кишечнику значною 
мірою визначає наше щоденне 
самопочуття, стан нашого здоров’я 
та очікувану тривалість нашого 
життя.

Кишечник – експерт із травлення

Довжина кишечнику дорослої людини становить близько восьми 
метрів, а його першочергове завдання полягає в тому, щоб 
вбирати у себе з їжі всі необхідні нам поживні речовини. 
Протягом 75 років життя через кишечник людини проходить 
майже 30 тон їжі, 50.000 літрів напоїв, а також кілограми 

шкідливих речовин, збудників та бактерій. При цьому кишечник 
постійно пам’ятає про те, що нам необхідно постачати виключно 
корисні інґредієнти та захищати нас від шкідливих компонентів 
їжі.

Кишечник – це не тільки важливий 
орган системи травлення, він також 
відповідає за імунний захист. Здорова 
кишкова флора є важливим 
підґрунтям для гарної роботи імунної 
системи та системи травлення. Для 
цього, з одного боку, кишечник 
використовує клітковину, яка слугує 
паливом для постійної роботи 
органів. З іншого боку, баланс 
мікроорганізмів тримає під контролем 
непроханих гостей.

Мільйони нервових клітин, 
розміщених навколо товстого 
кишечнику, керують складним 
процесом травлення та 
забезпечують його безперебійний 
процес. Окрім того, нерви 
сенсибілізують область нашого 
живота до зовнішніх впливів. Стрес 
і страх, як і важка їжа, можуть 
викликати важкість, пронос та 
судоми. З іншого боку, радість, 
відсутність навантаження та легка 
їжа сприяють здоров’ю кишечнику 
та приємним відчуттям у животі.

Фізична активність допомагає 
стимулювати травлення! Важливо, що 
регулярні щоденні фізичні вправи 
покращують процеси травлення та 
позитивно впливають на кишечник. 
Також вживайте більше клітковини - 
горіхів, бобів, фруктів зі шкіркою та 
цільнозерновий хліб. Щоденне 
вживання великої кількості клітковини 
активізує процеси травлення та 
відіграє значну роль у профілактиці 
захворювань, таких як діабет.
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80205 | 250 г   

459,00 грн
80630 | 210 г   

565,00 грн

Гарне 
самопочуття
ПОЧИНАЄТЬСЯ В 
КИШЕЧНИКУ

1 Хром сприяє нормальному метаболізму макронутрієнтів та підтримці нормального рівня цукру в крові.
*Слідкуйте, щоб ваше харчування було різноманітним і збалансованим, а спосіб життя здоровим.

Трав’яний чай*

ЖИВИЛЬНИЙ ЧАЙ, ЩО ЛЕГКО ЗАСВОЮЄТЬСЯ

• Низькокалорійна суміш з цінних трав
•  Містить зелений чай, листя мате, лапачо, листя кропиви, 

ройбуш, лемонграс, коріння лакриці
• Щоденне забезпечення достатньою кількістю рідини, 
особливо в межах дієтичного харчування
• Ідеальна альтернатива воді

Рекомендації щодо вживання:
•  1-2 чайні ложки з гіркою залити кип’ятком, накрити, 

настояти 5-7 хвилин та відцідити
•  Випивати 3-4 чашки на день

Рекомендації щодо вживання:
•  2 повні мірні ложки порошку розмішати у 200 мл 

безлактозного знежиреного молока або води

Файбер Буст
Розчинний напій*

КЛІТКОВИНА ТАМУЄ ГОЛОД

• Запобігає підвищенню апетиту¹
•  Високий вміст клітковини з 3 різних джерел: борошно з 

плодів ріжкового дерева, гуарова камідь та конжакове 
борошно

• Насичує без зайвих калорій, містить стевію
•  Чудове доповнення до харчування з недостатньою кількістю 

клітковини

ВЕГАНСЬКИЙ
ВЕГАНСЬКИЙ

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141
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80370 |

835,00 грн

L R  L I F E TA K T  К И Ш Е Ч Н И К  ТА  С И С Т Е М А  Т РА В Л Е Н Н Я  |
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Додатковий бустер метаболізму
Для прискорення метаболізму² оберіть ваш 
улюблений питний гель.
Більш детально на ст. 12

2 Вітамін C, що міститься в Питних гелях Алое Вера, сприяє нормальному обміну речовин та енергії в організмі.
** Виданий патент ЄС, № патенту: EP 2 228 067

Про 12
Капсули*

ПІДТРИМКА ЗАГАЛЬНОГО САМОПОЧУТТЯ

• 1 мільярд бактерій, 12 різних штамів
•  Баластні речовини забезпечують природне збільшення 

кількості потенційно корисних бактерій
•  Запатентований метод мікрокапсулювання, який більш 

ефективно за всі інші продукти захищає бактерії, що 
дозволяє їм потрапляти в кишечник неушкодженими

Рекомендації щодо вживання:
• 1 капсула щодня

Запатентований метод 
мікрокапсулювання**

Про 12
МІСТИТЬ ВЕЛИКУ КІЛЬКІСТЬ 
ПОТЕНЦІЙНО КОРИСНИХ 
КИШКОВИХ БАКТЕРІЙ

12 ШТАМІВ БАКТЕРІЙ

ПРЕБІОТИКИ

Природний баланс кишкової 
флори дуже важливий для гарного 
самопочуття.

1 капсула Про 12 містить 1 мільярд 
бактерій, які розподіляють на 12 
різних штамів.

Пребіотики – це неперетравлювані 
компоненти, які слугують основою 
харчування для бактерій. Вони 
забезпечують природне збільшення 
їхньої кількості.

30 капсул / 15 г 

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141
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Баланс гормонів – корисна інформація

ЗДОРОВ'Я ЖІНКИ

З менопаузою починається суттєва перебудова організму кожної 
жінки. У природний спосіб змінюється її гормональний стан і тіло, 
внаслідок чого на перший план виходять нові пріоритети 
жіночого здоров’я.

Жіночий статевий гормон, естроген, відіграє вирішальну роль у 
багатьох процесах, які відбуваються в жіночому організмі. Вони не 
тільки керують менструальним циклом і вагітністю, але і 
впливають на метаболізм та утворення кісток. І часто вплив на 
кісткову систему недооцінюється. Естроген пригнічує дію 
остеокластів (клітин, що видаляють кісткову тканину), посилює 
кровопостачання кісток та сприяє засвоєнню кальцію - основного 
елементу кісток та зубів.

Під час менопаузи, через гормональну перебудову, жіночий 
організм починає виробляти все менше і менше естрогену. Тому 
його додаткове забезпечення кальцієм, вітаміном D та магнієм у 
цей період життя є надзвичайно важливим для збереження 
здоров’я кісток. Також рекомендується займатися спортом. Той, 
хто регулярно займається, не тільки тренує свої м’язи, але і 
турбується про міцність кісток. Кістки формуються лише тоді, коли 
задіяні у русі.

Менопауза – новий життєвий етап

Результат:

Енергія Здорові волосся 
та шкіра

Врівноваженість

Сприятливі фактори:

ЗБАЛАНСУЙТЕ ГОРМОНАЛЬНИЙ СТАН!

Харчування Емоційний 
спокій

Фізичні вправи

ПІДТРИМКА
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80332 |

715,00 грн

БЕЗ
ГЛЮТЕНУ

Вуман Фіто Капсули*

А ВИ ЗНАЛИ?

Менопауза?
НЕ ПРОБЛЕМА
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1 Кальцій сприяє нормальному обміну речовин та енергії в організмі, а також нормальній передачі сигналів між нервовими клітинами.
2 Вітамін D та кальцій допомагають зберігати здорові кістки та зуби.
* Слідкуйте за тим, щоб ваше харчування було різноманітним і збалансованим, а спосіб життя здоровим.

L R  L I F E TA K T  ГО РМ О Н А Л Ь Н И Й  Б А Л А Н С  |

КАПСУЛИ ДЛЯ ПІДТРИМКИ В ПЕРІОД 
МЕНОПАУЗИ

• Забезпечує оптимальну підтримку в період менопаузи¹
•  Комбінація цінних складових сприяє збереженню здоров’я 

кісток²
• Містить ізофлавони з конюшини, вітамін D та кальцій

Рекомендації щодо вживання:
• По 1 капсулі тричі на день

БЕЗ
ЛАКТОЗИ

Баланс гормонів – корисна інформація

Естроген - це один з гормонів, що регулює температуру 
тіла. Через коливання кількості естрогену також 
порушується передача сигналів: кровоносні судини 
розширюються і до шкіри постачається більше крові. 
Відчувається, наче раптовий прилив жару.

90 капсул / 46,8 г 

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141
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РУХ ДУЖЕ 
ВАЖЛИВИЙ ДЛЯ 
НАШОГО ЗДОРОВ’Я 
ТА ГАРНОГО 
САМОПОЧУТТЯ. І 
ГОЛОВНУ РОЛЬ ТУТ 
ВІДІГРАЮТЬ КІСТКИ, 
СУГЛОБИ ТА М’ЯЗИ.

Рух – 
це Альфа 
і Омега

Кістки, суглоби та м’язи – злагоджена взаємодія



47 КО Р И С Н А  І Н Ф О РМ А Ц І Я  |

Опорно-руховий апарат – складний витвір Природи
Тіло складається з активного опорно-рухового апарату, тобто з 
кісток, суглобів, зв'язок і хрящів та з пасивного опорно-рухового 
апарату (м’язи, сухожилля, фасції). Суглоби щодня виконують 
дуже складну роботу. Наприклад, швидка хода може збільшити 
навантаження на кульшові суглоби майже до 7-кратного 

значення ваги тіла. Важливими для опорно-рухового апарату є 
рух і достатня кількість поживних речовин, таких як вітаміни C та 
E, глюкозамін, хондроїтин. З віком щільність кісток зменшується, 
тому про свій опорно-руховий апарат потрібно піклуватись 
більш свідомо.

Оскільки суглобовий хрящ не забезпечується кров’ю, він повинен весь час рухатись. Саме завдяки руху 
поживні речовини надходять у хрящ.

Цікаво

* Німецьке товариство з харчування, некомерційна організація (2012).

М’язова система

Сухожилля

Синовіальна рідина

Кістки

Суглобові хрящі

•  Близько 600 скелетних м’язів підтримують 
певну позу тіла та разом із кістками і 
сухожиллям надають йому рівноваги та 
стійкості

•  М’язи задіяні у всіх рухах тіла

•  Сухожилля утворюють зв’язок між м’язами 
та кістками

•  Вони складаються з колагенової сполучної 
тканини, що робить їх стійкими до 
розривів, але не дуже еластичними

•  Суглобова рідина оточує хрящ
•  Її підтримка здійснюється завдяки 

поживним речовинам: вітаміни C та E, 
глюкозамін, хондроїтин, які постачаються 
до хрящів

•  Хрящ відіграє ключову роль у функції 
суглобів

•  Він складається зі сплетіння клітин 
хрящової тканини та еластичних 
колагенових волокон

•  Він черпає поживні речовини з 
синовіальної рідини

•  Кістки утворюють каркас опорно-рухового апарату
•  Важливими для кісток поживними речовинами є 

вітамін D, кальцій та магній
•  Німецьке товариство харчування наполегливо 

рекомендує слідкувати за достатнім споживанням 
вітаміну D*



80850 | 1000 мл   

775,00 грн
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80883 | 3 x 1000 мл   

2.129,00 грн

MOVE 
SUPPORT

Рухливість 
та енергія
У БУДЬ-ЯКОМУ ВІЦІ

Питний гель Алое Вера
Фрідом Актив*

Набір з 3-х шт.

Питний гель Алое Вера
Фрідом Актив

1  Вітамін C сприяє нормальному синтезу колагену, необхідного для нормальної функції хрящів.
2  Вітамін C, що міститься у Питному гелі Алое Вера, сприяє нормальному синтезу колагену, необхідного для нормальної функцій кісток.
3  Вітамін C сприяє нормальному метаболізму, а також зменшенню втомлюваності та відчуття виснаженості.
*  Слідкуйте, щоб ваше харчування було різноманітним і збалансованим, а спосіб життя здоровим.
** Вміст алоїну <0,1 мг/л

Рекомендації щодо вживання:
• 3 х 30 мл щодня

"Вироблено в Німеччині" – це 
знак якості, якому можна 
довіряти на 100%.

ФАХІВЕЦЬ З ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ

1.  РУХЛИВІСТЬ: підтримує нормальну функцію хрящів1

2.  СТІЙКІСТЬ: підтримує нормальну функцію кісток2

3.  ЕНЕРГІЯ: підтримує обмін енергії в організмі та зменшує 
втомлюваність3

НАТУРАЛЬНИЙ: містить 88% гелю Алое Вера – без алоїну**
+  ЗБАГАЧЕНИЙ: з вітамінами С та E, колагеном, глюкозаміном 

та хондроїтин сульфатом

МІСТИТЬ

88% 
АЛОЕ ВЕРА

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141
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80190 | 80550 | 375 г   

999,00 грн655,00 грн

L R  L I F E TA K T  К І С Т К И ,  С У ГЛ О Б И ,  М ’ Я З И  |

Сила Протеїну
Розчинний напій*

4 Вітамін D, що міститься у Фрідом Актив Капсулах, сприяє збереженню здоров’я кісток та нормальній функції м’язів.
5 Протеїни допомагають зберегти та збільшити м’язову масу.
6 Протеїни допомагають зберегти здоров’я кісток.
7 Вітамін B6 сприяє нормальному білковому обміну та нормальному метаболізму глікогену.
*** Рекомендована добова норма споживання, приготована після змішування зі 125 мл молока.
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А ВИ ЗНАЛИ?

ПІДТРИМКА ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ

• Сприяє збереженню кісток під час повсякденних 
навантажень4

• Містить вітаміни D, E та марганець

Рекомендації щодо вживання:
•  1 капсула двічі на день

Фрідом Актив
Капсули*

ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ОРГАНІЗМУ БІЛКАМИ

Рекомендації щодо вживання:
•  1 мірну ложку (12,5 г) розмішати у 100 мл води або у 125 мл 

знежиреного молока, вживати щодня

•  Допомагає зберегти кістки6

•  Цільова підтримка при нарощуванні м’язів5

•  Додаткове забезпечення білками у похилому віці7

• 80% чистого протеїну з 5 різних білкових компонентів
• 23% магнію та 29% вітаміну B6 у добовому раціоні***

БЕЗ
ЛАКТОЗИ

БЕЗ
ГЛЮТЕНУ

В організмі білок є елементарним будівельним матеріалом 
для м´язів, зв`язок та кісток. Протеїни (білки) є також 
частиною імунної системи та підтримують процес 
постійного обміну речовин. Саме люди похилого віку 
потребують більше білку, тому що з віком організм 
засвоює все менше і менше поживних речовин з 
продуктів харчування.

60 капсул / 37,2 г

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141
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ІМУННА СИСТЕМА – ЦЕ ЗАХИСНА СИСТЕМА 
ОРГАНІЗМУ. ЩОДНЯ ВОНА ЗІШТОВХУЄТЬСЯ З 
НОВИМИ ВИКЛИКАМИ.

Правильний захист 
організму – основа 
здоров’я

Імунна система – потенціал організму
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Які функції виконує імунна система?
Імунна система відрізняє «шкідливе» від «корисного». Коли виявляються збудники 
чи шкідливі речовини, вона намагається чинити їм опір. Окрім того, імунна система 
регулює ендогенну мікрофлору кишечнику та сприяє загоєнню ран.

Імунна система не локалізована в 
одному місті. Вона сформована з 
надскладної мережевої системи з 
клітин, молекул, тканин та органів, які 
працюють у кооперації для захисту від 
незваних гостей. Є імунітет 
вроджений, а є набутий. Останній 
формується, коли організм контактує 
з певними збудниками захворювань. 
Імунна система «запам’ятовує» 
нападника і вже під час повторного 
контакту реагує швидше та більш 
влучно.

Ворота для збудників та шкідливих речовин: 
носоглотка та кишечник

Майже 80% імунних клітин виробляється у 
травному тракті

КОМАНДНА РОБОТА

ЩО ЗАВДАЄ ШКОДИ ІМУННІЙ СИСТЕМІ? ЩО ПІДТРИМУЄ ІМУННУ СИСТЕМУ?

Імунні клітини утворюються також у 
кістковому мозку

Печінка – постачальник енергії для 
імунної системи

КО Р И С Н А  І Н Ф О РМ А Ц І Я  |

СТРЕС ПЕРЕСИПАННЯ АЛКОГОЛЬ ПАЛІННЯ НЕСТАЧА ФІЗИЧНОГО
НАВАНТАЖЕННЯ

РЕЛАКСАЦІЯ ТА СОН  
ЗДОРОВА ЇЖА

 
СПОЖИВАННЯ ВЕЛИКОЇ 

КІЛЬКОСТІ ВОДИ

 
СПОРТ ВІТАМІН D
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81000 | 1000 мл   

775,00 грн

1 Вітамін С, цинк та селен сприяють нормальній роботі імунної системи.
2 Цинк бере участь у процесі поділу клітин.
* Слідкуйте, щоб ваше харчування було різноманітним і збалансованим, а спосіб життя здоровим.
**Вміст алоїну <0,1 мг/л

ЗАХИСТ
У БУДЬ-ЯКУ ПОРУ РОКУ

Питний гель Алое Вера
Імунітет Плюс*

ФАХІВЕЦЬ З ІМУННОЇ СИСТЕМИ

1.  ПІДТРИМКА: підтримка існуючих імунних клітин1

2.  СТИМУЛЮЮЧА ДІЯ: стимуляція роботи імунної системи1,2

3.  ЗАХИСТ: підтримка функціональної спроможності імунної 
системи1

НАТУРАЛЬНИЙ: містить 85% гелю Алое Вера – без алоїну**
+  ЗБАГАЧЕНИЙ: містить імбир, лимон і мед, а також вітамін С, 

цинк і селен, які зміцнюють імунітет

Рекомендації щодо вживання:
• 3 х 30 мл щодня

МІСТИТЬ

85% 
АЛОЕ ВЕРА

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141
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80361 | 125 мл   

839,00 грн

80360 |

1.119,00 грн

ДЛЯ ГАРНОГО САМОПОЧУТТЯ:  
НАЙКРАЩЕ ВІД ПРИРОДИ

•  Для загального гарного самопочуття
•  Практичний у застосуванні: просто випити
•  Високоякісний: знежирений, без казеїну, непастеризований
•  Містить 100% рідкого молозива корів
•  Біологічно активний та концентрований продукт завдяки 

технології холодного виробництва

Рекомендації щодо вживання:
• 8 мл щодня

БЕЗ ШТУЧНИХ 
БАРВНИКІВ

БЕЗ
КОНСЕРВАНТІВ

Рекомендації щодо вживання:
• По 1 капсулі двічі на день

БЕЗ
КОНСЕРВАНТІВ

Колострум
Рідкий

Колострум
Капсули*

L R  L I F E TA K T  І М У Н Н А  С И С Т Е М А  ТА  К И С Л О Т Н О - Л У Ж Н И Й  Б А Л А Н С  |
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ВІД СИРОВИНИ ДО ПРОДУКТУ 
НАЙВИЩОЇ ЯКОСТІ

"Вироблено в Німеччині" – це 
знак якості, якому можна 
довіряти на 100%.

ВСЕ, ЩО ПОТРІБНО ОРГАНІЗМУ, ДЛЯ ГАРНОГО 
САМОПОЧУТТЯ

•  При систематичному застосуванні покращує загальне 
самопочуття

• З чистого молозива корів
•  Високоякісний: знежирений, бережна технологія 

виробництва
• 800 мг порошку колоструму в добовому раціоні

1. Найкращі ресурси
2. Переробка
3. Якість продукту
4. Автономні пробні закупки 
здійснюються в Німеччині і завжди 
підлягають суворому контролю

60 капсул / 30,9 г

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141
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80326 | 30 мл   

439,00 грн

СПРЕЙ ШВИДКОЇ ДІЇ ДЛЯ ГОРЛА

•  Підтримка імунної системи¹
•  Практична упаковка, яку зручно брати з собою
•  Приємний освіжаючий смак завдяки ментолу та м’яті
•  86% екстракту ладанника (Cistus Incanus)
•  Збагачений вітамінами C та E

Рекомендації щодо вживання:
•  Тричі на день по 3 впорскування
•  Чітке дозування завдяки впорскуванню безпосередньо в 

горло

ВЕГАНСЬКИЙ

Цистус Інканус
Спрей*

ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я
НАВІТЬ У НЕГОДУ

"Вироблено в Німеччині" – це 
знак якості, якому можна 
довіряти на 100%.

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141
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80325 | 80404 | 250 г   

339,00 грн789,00 грн

Рекомендації щодо вживання:
•  1 чайну ложку з гіркою залити кип’ятком, дати настоятися 

8-10 хвилин та процідити

ВЕГАНСЬКИЙ

Цистус Інканус
Трав’яний чай*

ПІДТРИМКА ЗАХИСТУ ОРГАНІЗМУ

•  Підтримка імунної системи¹
•  Містить 72% екстракту ладанника
•  Збагачений вітаміном C та цинком

Рекомендації щодо вживання:
• По 1 капсулі двічі на день

ВЕГАНСЬКИЙ

Цистус Інканус
Капсули*

А ВИ ЗНАЛИ?

1 Ладанник, що міститься у Цистус Інканус спреї та капсулах, сприятливо діє на імунну систему.
* Слідкуйте за тим, щоб ваше харчування було різноманітним і збалансованим, а спосіб життя здоровим.

L R  L I F E TA K T  І М У Н Н А  С И С Т Е М А  ТА  К И С Л О Т Н О - Л У Ж Н И Й  Б А Л А Н С  |
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КОРИСНИЙ ЧАЙ

•  Приємно зігріває зсередини
•  100% натуральний, трав’яний: 95% екстракту ладанника, 5% 

м’яти перцевої

Ладанник – це чагарник, який росте 
на багатих магнієм ґрунтах Південної 
Європи і є найбагатшою на поліфеноли 
рослиною Європи. Частка поліфенолів, 
що міститься в ній, навіть більша, ніж у 
червоному вині та зеленому чаї.

60 капсул / 33,5 г

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141



56 

Краса та молодість - це не 
лише про зовнішній догляд. Не 
менш важливим є оптимальне 
забезпечення поживними 
речовинами зсередини. 
Окрім неправильного 
харчування існує ще багато 
факторів, які негативно 
впливають на наш зовнішній 
вигляд. Стрес, вживання 
алкоголю та тютюну, УФ-
випромінювання та озонове 
навантаження позбавляють 
наш кишечник рівноваги, 
через що їжа перетравлюється 
неправильно, а вітаміни, 
мінеральні речовини та 
мікроелементи засвоюються 
неналежним чином. 
Небажаним наслідком стають 
продукти розпаду, які лишають 
відбиток на нашій зовнішності.

Краса зсередини

Сяюча
краса
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76%80%

Краса в очах того, хто дивиться.

Піклування про свою зовнішність набирає все більшої 
популярності серед чоловіків. Жінки, в свою чергу, завжди 
більше переймались зовнішністю. За даними опитувань це 
значно збільшує їх цінність їхнього життя та почуття власної 
значущості. І жінки, і чоловіки хочуть почуватись краще, 

позбавитись вад зовнішності та бути більш впевненими в собі.
Радість та якість життя йдуть поруч як у жінок, так і у чоловіків. 
А найпривабливішою є природність: завжди залишатись собою, 
мати природну зовнішність та випромінювати шарм.

чоловіків приділяють увагу своїй зовнішності та 
слідкують, щоб вона була доглянутою. Кожну 
п’яту операцію краси здійснють чоловіки.

всіх операцій краси роблять жінки. 
Так не має бути.

ЖІНКИ ХОЧУТЬ… ЧОЛОВІКИ ХОЧУТЬ…

КО Р И С Н А  І Н Ф О РМ А Ц І Я  |

•  Завжди бути активними та енергійними
•  Здорову шкіру без зморшок
•  Рельєфне тіло
•  Міцне пишне волосся
•  Підвищену потенцію

•  Виглядати молодо, мати менше зморшок
•  Чисту здорову шкіру, без подразнень
•  Підтягнуте тіло без 

целюліту
•  Міцне, здорове волосся
•  Міцні нігті

Уявлення жінок та чоловіків про власну 
красу дуже відрізняються.
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Хочете виглядати молодо та нічого не приховувати 
у будь-якому віці? Звісно, адже природно здоровий 
вигляд – це справжній ідеал краси.

Лише одна невеличка порція LR LIFETAKT Еліксиру 
краси 5в1 щодня – і п’ять бажань для збереження 
вашої краси будуть здійснені.1-5

Краса та 
молодість
ЗСЕРЕДИНИ

Унікальний комплекс з біологічно активних речовин 
запускає пов’язані з красою тіла процеси та бореться з 
проявами старіння.1-5 Він поєднує найвідоміші, найважливіші 
для краси інґредієнти у найвищих концентраціях:

•  2,5 г пептидів колагену
•  50 мг гіалуронової кислоти
•  цінну мідь
•  ефективний цинк
•  високий вміст 9 вітамінів: у добовому раціоні міститься 

100% вітаміну E, тіаміну, рибофлавіну, нікотинової кислоти, 
вітамінів B6 та B12, вітаміну C та вітаміну A*

Профілактичний комплекс захищає зсередини 
від впливу несприятливих факторів зовнішнього 
середовища та попереджає старіння. Він поєднує 
найважливіші складові, що містять силу природи:
•  20% гелю Алое Вера
•  екстракт червоного апельсина
•  екстракт лохини
•  екстракт родіоли рожевої
•  екстракт зеленого чаю

АКТИВНИЙ КОМПЛЕКС

ПРОФІЛАКТИЧНИЙ КОМПЛЕКС

КРАСА ТА МОЛОДІСТЬ З ГОЛОВИ ДО НІГ

1. Молодший вигляд, менше зморшок1

2. Красива шкіра1

3. Здорова сполучна тканина2

4. Міцне, блискуче волосся3

5. Міцні, здорові нігті4

Унікальна дія, завдяки подвійному інноваційному комплексу, який містить 
найкраще від природи та науки.

БЕЗ ЛАКТОЗИ БЕЗ ГЛЮТЕНУ БЕЗ ЦУКРУ БЕЗ ШТУЧИХ 
БАРВНИКІВ

Рекомендації щодо вживання:
• 1 флакон щодня
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81030 | 30 x 25 мл   

3.779,00 грн

1.  МОЛОДШИЙ 
ВИГЛЯД1

3.  ЗДОРОВА 
СПОЛУЧНА 
ТКАНИНА2

4.  МІЦНЕ 
ВОЛОССЯ3

5.  МІЦНІ 
НІГТІ4

2.  КРАСИВА 
ШКІРА1

L R  L I F E TA K T  К РАС А  З С Е Р Е Д И Н И  |

П
О

Р
Ц

ІЯ
 К

РА
С

И

"Вироблено в Німеччині" – це 
знак якості, якому можна 
довіряти на 100%.

1 Біотин, цинк, вітамін A, рибофлавін та нікотинова кислота сприяють збереженню здоров’я шкіри. Мідь сприяє збереженню нормальної пігментації шкіри. Вітамін C сприяє нормальному синтезу колагену, необхідного для нормальної функції шкіри.
2 Мідь підтримує нормальний стан сполучної тканини.
3 Біотин та цинк допомагають зберегти здоров’я волосся. Мідь сприяє збереженню нормальної пігментації шкіри.
4 Цинк допомагає зберегти здорові нігті.
5 Вітамін E захищає клітини від оксидативного стресу. Тіамін сприяє нормальному енергетичному метаболізму. Вітаміни В6 і В12 допомагають зменшити втому та відчуття виснаженості.
*добового раціону для щоденного вживання

Еліксир краси
5в1

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141



60 

ОДНА ПОРЦІЯ ЕЛІКСИРУ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ 5В1 НА ДЕНЬ 
ДОПОМОЖЕ НАДОВГО ЗБЕРЕГТИ:

1.  ДОСТАТНЬО ЕНЕРГІЇ: підтримує процеси метаболізму в організмі та забезпечує 
енергією на весь день1

2.  ЗДОРОВУ ШКІРУ: цінні поживні речовини зберігають структуру шкіри та беруть 
участь у процесі синтезу колагену для зменшення зморшок2

3.  МІЦНЕ ВОЛОССЯ: біологічно активні речовини підтримують структуру волосся, 
діючи зсередини на коріння3

4.  ПРИВАБЛИВІ М’ЯЗИ: підтримує обмін речовин та енергії в організмі, а також 
функції м'язів4

5.  ПІДВИЩЕННЯ ПОТЕНЦІЇ: підтримує природний процес синтезу тестостерону 
для утримання його необхідного рівня у крові5

Активізує в організмі п’ять процесів формування мужності, 
містить інноваційний мікс біологічно активних речовин:

•  будівельні компоненти: колаген та L-аргінін
•  5 ефективних бустерів мінеральних речовин: 

цинк, мідь, магній, марганець, селен
•  10 вітамінів

Захищає і має профілактичну дію завдяки ефективній 
комбінації природних інґредієнтів:

• екстракт чорного перцю
• кофеїн із зеленого чаю
• чорна смородина
• червоний апельсин

АКТИВНИЙ КОМПЛЕКС

ПРОФІЛАКТИЧНИЙ КОМПЛЕКС

Інноваційний напій містить об’єднану силу 
біологічно активних речовин – найкращих, що є в 
науці та природі, спеціально для потреб 
чоловічого організму.

Цей продукт для Вас. Все в одному, зручному 
флаконі. Для збільшення енергії, здорової шкіри, 
густого волосся, привабливих м’язів та підвищення 
потенції.

Справжня 
мужність
В ОДНОМУ ФЛАКОНІ

БЕЗ ЛАКТОЗИ БЕЗ ГЛЮТЕНУ БЕЗ ЦУКРУ

Рекомендації щодо вживання:
• 1 флакон щодня

БЕЗ ШТУЧИХ 
БАРВНИКІВ
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81020 | 30 x 25 мл   

3.779,00 грн

L R  L I F E TA K T  К РАС А  З С Е Р Е Д И Н И  |

1 Тіамін, вітаміни B6, B12 та магній сприяють нормальному обміну речовин та енергії в організмі. Вітаміни B6, B12 та магній сприяють зменшенню втомлюваності та відчуття виснаженості.
2 Рибофлавін, вітаміни A, B6, нікотинова кислота, біотин та цинк сприяють збереженню здоров’я шкіри. Вітамін C сприяє нормальному синтезу колагену, необхідного для нормальної функції шкіри.
³ Біотин та цинк допомагають зберегти здоров’я волосся.
4 Магній сприяє нормальній функції м’язів. Тіамін, вітаміни B6, B12 та магній сприяють нормальному обміну речовин та енергії в організмі.
5 Цинк допомагає зберегти нормальний рівень тестостерону в крові. Селен сприяє процесам утворення сперми. Цинк підтримує в нормі фертильну та репродуктивну функції.
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"Вироблено в Німеччині" – це 
знак якості, якому можна 
довіряти на 100%.

Еліксир для чоловіків
5в1

1.  БІЛЬШЕ 
ЕНЕРГІЇ1

3.  МІЦНЕ 
ВОЛОССЯ3

4.  ПРИВАБЛИВІ 
М’ЯЗИ4

5.  ПІДВИЩЕННЯ 
ПОТЕНЦІЇ5

2.  ЗДОРОВА 
ШКІРА2

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141
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Досягти бажаної ваги просто – корисна інформація

СХУДНЕННЯ
БАЛАНС МАЄ ЗНАЧЕННЯ

Яке значення мають 
калорії?

Зменшуємо вагу 
ефективно
Щоб наша вага зменшувалась та не 
поверталась, ми маємо пам’ятати 
простий, але основоположний принцип: 
організм повинен споживати менше 
калорій, ніж витрачає. Завдяки цьому 
виникає негативний енергетичний 
баланс, і наша вага зменшується. Якщо ж 
енергетичний баланс позитивний, тобто 
ми споживаємо більше калорій, ніж 
цього потребує наш організм, вага тіла 
збільшується.

Калорії життєво необхідні нашому 
організму. Щоб він добре функціонував, 
а Ви щоденно були у хорошій формі, 
тілу потрібна енергія. Цю енергію 
Ви отримуєте з їжею. Кожен продукт 
харчування складається з різноманітних 
макронутрієнтів, тобто головних 
поживних речовин, які постачають різну 
кількість енергії. Ця енергія вимірюється 
в калоріях.

ЗДОРОВЕ
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80434 |   

5.479,00 грн

L R  L I F E TA K T  Ф І Г У РА  ТА  С Х УД Н Е Н Н Я  |

КРОК ЗА КРОКОМ ДО 
БАЖАНОЇ ВАГИ

Body Mission

Хочете гарно виглядати та добре почуватись у власному 
тілі? Бажаєте назавжди позбавитись пари зайвих 
кілограмів чи суттєво схуднути?

Насправді немає значення, наскільки ви хочете схуднути. 
Після народження дитини, перед весіллям чи будь-якою 
іншою важливою подією: нові шалені відчуття легкості у тілі 
стануть чудовим початком нового етапу життя.

LR LIFETAKT Body Mission протягом 28 днів 
супроводжуватиме вас на шляху до комфортного відчуття 
легкості в тілі.¹ При цьому ви отримаєте одразу потрійну 
підтримку:

BODY MISSION НАБІР "ЕКСПЕРТ 28 ДНІВ"

Смачне харчування 

2 x Figu Active Розчинні коктейлі для контролю ваги на вибір: 
Полуниця-банан, Ваніль або Латте макіато

1 x Figu Active Розчинні супи для контролю ваги на вибір:
Томатний Середземноморський, Картопляний Ауберге або Овочевий Каррі Індія

1 x упаковка Figu Active Батончиків для контролю ваги (6 шт.) на вибір: 
зі смаком нуги, полунично-йогуртовим смаком або зі смаком хрусткої карамелі

1 x Figu Active Пластівці для контролю ваги з журавлиною

Провідник для тих, хто свідомо ставиться до 
свого тіла
1 х Пробаланс Таблетки
1 х Трав’яний чай
1 х Сила Протеїну Розчинний напій
1 х Шейкер зі зйомним контейнером

Онлайн-консультант з питань зменшення ваги
Онлайн-доступ до персонального консультанта з 
питань зменшення ваги та до мережевої спільноти.
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1  Контроль ваги: заміна двох основних прийомів їжі на день таким продуктом в межах низькокалорійного харчування сприяє зменшенню ваги. Щоб досягти вказаного ефекту, потрібно щодня замінювати два основні прийоми їжі.
2  Магній, що міститься у Пробалансі, сприяє нормальному обміну речовин та енергії в організмі.
3  Протеїн, що міститься у Силі Протеїну Розчинному напої, допомагає зберігати та збільшувати м’язову масу, а також підтримувати здоров’я кісток.

Body Mission
Набір "Експерт 28 днів"

Заміна основних прийомів їжі

Ваші супутники під час дотримання дієти

Коуч-підтримка для схуднення

З продуктами Figu Active буде дуже легко замінити один чи два 
основні прийоми їжі на день. Коктейлі, супи та пластівці дуже 
швидко готуються, а батончики чудово підходять для перекусу, їх 
зручно брати з собою.

Пробаланс та Сила Протеїну супроводжуватимуть вас на шляху 
до відчуття легкості в тілі, забезпечать організм необхідними 
поживними речовинами та допоможуть набрати м’язову масу.2,3 
Окрім того, трав’яний чай допоможе дотримуватись режиму 
споживання достатньої кількості рідини, але низькокалорійної.

Ви отримаєте ексклюзивний онлайн-доступ до свого 
персонального консультанта, де на вас чекають щотижневі 
плани дієтичного харчування, смачні рецепти, індивідуальний 
супровід під час зниження ваги, мережева спільнота, відео з 
фізичними вправами та ще багато іншого.
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Бажаєте сповна насолоджуватися їжею, ще й 
худнути? Наші смачні, кремові коктейлі Figu Active 
допоможуть зменшити вагу, підтримувати її¹ та 
забезпечувати організм збалансованим вмістом 
поживних речовин.

Смачні кремові 
коктейлі
НАДЗВИЧАЙНО ЛЕГКІ

"Вироблено в Німеччині" – це 
знак якості, якому можна 
довіряти на 100%.
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80280 | 450 г    

80203 | 450 г    

849,00 грн

80201 | 450 г   81130 | 512 г    

849,00 грн
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ТЕРПКА
КАВА

АРОМАТНА
ПОЛУНИЦЯ

ВЕРШКОВО-
ШОКОЛАДНА МРІЯ

ТОНКИЙ АРОМАТ
ВАНІЛІ

• З цінними харчовими волокнами та протеїном
• Зі збалансованим комплексом вітамінів та мінералів
• Без додавання цукру³

•  З високим вмістом протеїну для 
побудови та збереження м’язів²

•  Містить вітаміни та мінеральні 
речовини

•  Містить повноцінну клітковину 
з насіння льону та лушпиння з 
насіння подорожника 
блошиного

БЕЗ ЛАКТОЗИБЕЗ
ЛАКТОЗИ

БЕЗ
ГЛЮТЕНУ

ДЖЕРЕЛО ХАРЧОВИХ 
ВОЛОКОН

ВИСОКИЙ 
ВМІСТ 

ПРОТЕЇНУ

БЕЗ
ДОДАВАННЯ

ЦУКРУ3

Figu Active 
Розчинний коктейль для 
контролю ваги

Figu Active 
Розчинний коктейль для 
контролю ваги

ПОРАДА

Замінюйте два основні прийоми їжі, щоб схуднути та один 
прийом їжі, щоб утримати бажану вагу.1

Повноцінне харчування зі збалансованим 
комплексом поживних речовин

1  Заміна одного основного прийому їжі на день в межах низькокалорійного харчування 
допомагає утримувати вагу після схуднення. Заміна двох основних прийомів їжі на день 
в межах низькокалорійного харчування сприяє зменшенню ваги.

2  Протеїн допомагає зберігати мускулатуру. Протеїн допомагає набрати м’язову масу.
3  Містить природний цукор.

L R  L I F E TA K T  Ф І Г У РА  ТА  С Х УД Н Е Н Н Я  |

Хочете споживати менше калорій? Тоді просто 
замініть молоко водою.

Шоколадний крем Полуниця-банан

Латте макіато

Ваніль

Для схуднення та контролю ваги:

Рекомендації щодо вживання
Три столові ложки продукту (32 г) просто залити 250 г 
знежиреного молока (1,5%) без лактози, розмішати і все! 
Смачного!

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141
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Полюбляєте вдосталь поїсти та не збираєтесь 
відмовлятись від цього під час дієти? Наші 
смачні, ситні супи Figu Active допоможуть 
насолоджуватись процесом схуднення¹ та 
забезпечувати організм збалансованим вмістом 
поживних речовин. А ваш організм завжди буде 
насичений!

ПОЖИВНЕ 
ХАРЧУВАННЯ
НИЗЬКИЙ ВМІСТ КАЛОРІЙ

"Вироблено в Німеччині" – це 
знак якості, якому можна 
довіряти на 100%.
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849,00 грн

80209 | 500 г    

80208 | 500 г    

80210 | 500 г    

ПРЯНІ ТОМАТИ,
НЕМОВ У ІТАЛІЇ

М’ЯКИЙ СМАК
АЗІАТСЬКОГО КАРІ

КАРТОПЛЯНЕ ПЮРЕ 
ПО-ФРАНЦУЗЬКИ

• З цінними харчовими волокнами та протеїном
• Збалансована комбінація вітамінів та мінералів

БЕЗ
ЛАКТОЗИ

БЕЗ
ГЛЮТЕНУ

Figu Active Розчинний суп

1  Заміна одного основного прийому їжі на день в межах низькокалорійного харчування допомагає утримувати вагу після схуднення. Заміна двох основних прийомів їжі на день в межах низькокалорійного харчування сприяє зменшенню ваги.
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L R  L I F E TA K T  Ф І Г У РА  ТА  С Х УД Н Е Н Н Я  |

ПОРАДА
До овочевого супу з індійським карі можна ще додати, 
наприклад, лук-порей чи кукурудзу. До речі, лук-порей містить 
багато корисних інґредієнтів, наприклад, вітамін C, залізо та калій, 
які сприятливо впливають на наш організм.

Томатний Середземноморський

Картопляний Ауберге

Овочевий Каррі Індія

Замінюте два основні прийоми їжі, щоб схуднути та один 
прийом їжі, щоб утримати бажану вагу.1

Повноцінне харчування зі збалансованим 
комплексом поживних речовин

Для схуднення та контролю ваги:

Рекомендації щодо вживання:
4 столові ложки продукту (57 г) розчинити за допомогою 
вінчика у 300 мл гарячої води

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141



68 

80295 | 450 г   

849,00 грн

БЕЗ ЛАКТОЗИ

Розпочніть свій день із хрустких 
вівсяних пластівців зі 
шматочками журавлини. Наші 
смачні пластівці Figu Active 
допоможуть зменшити вагу або 
утримувати її1, а також 
забезпечать ваш організм 
збалансованим комплексом 
необхідних поживних речовин.

Худнемо зі 
смаком
БУДЬ-ДЕ, БУДЬ-КОЛИ

1  Заміна одного основного прийому їжі на день в межах низькокалорійного харчування допомагає утримувати вагу після схуднення. 
Заміна двох основних прийомів їжі на день в межах низькокалорійного харчування сприяє зменшенню ваги.

Figu Active Пластівці для контролю ваги

ХРУСТКИЙ СНІДАНОК

• З цінними харчовими волокнами та протеїном
• Зі збалансованим комплексом вітамінів та мінералів
• Хрусткі пластівці та ароматна журавлина

з журавлиною

Замінюйте два основні прийоми їжі, щоб схуднути та один 
прийом їжі, щоб утримати бажану вагу.1

Повноцінне харчування зі збалансованим 
комплексом поживних речовин

Для схуднення та контролю ваги

Рекомендації щодо вживання
Три столові ложки продукту (35 г) змішати з 250 г знежиреного 
натурального йогурту без лактози.

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141
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80271 | 6 x 60 г   

80272 | 6 x 60 г   

589,00 грн

80284 | 6 x 60 г   

Багато справ і замало часу для повноцінного 
харчування? Наші батончики Figu Active стануть 
прекрасними супутниками для перекусу в 
дорозі та підтримають на шляху до бажаної 
ваги.¹ Ваш організм буде забезпечений 
збалансованим комплексом поживних речовин. П
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L R  L I F E TA K T  Ф І Г У РА  ТА  С Х УД Н Е Н Н Я  |

НИЗЬКОКАЛОРІЙНИЙ СУПУТНИК ДЛЯ ПЕРЕКУСУ В ДОРОЗІ

•  З цінними харчовими волокнами та протеїном
•  Зі збалансованим комплексом вітамінів та мінералів
•  Дуже зручно для перекусу в дорозі

Figu Active Батончик для контролю ваги
зі смаком нуги

з полунично-йогуртовим
смаком

зі смаком
хрусткої карамелі

Повноцінне харчування зі збалансованим 
комплексом поживних речовин

Замінюйте два основні прийоми їжі, щоб схуднути та один 
прийом їжі, щоб утримати бажану вагу.1

Для схуднення та контролю ваги

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141
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80205 | 250 г   

459,00 грн
80102 |    

695,00 грн

80750 | 1000 мл   

659,00 грн
80630 | 210 г   

565,00 грн
80550 | 375 г   

999,00 грн

Питний гель Алое Вера зі смаком 
Персика*

Файбер Буст
Розчинний напій*

1 Магній, що міститься у Пробаланс Таблетках, сприяє нормальному обміну речовин та енергії в організмі.
2 Протеїни, що містяться у Силі Протеїну, допомагають зберігати та набирати м’язову масу, а також зберігати здоров’я кісток.
3 Вітамін C сприяє нормальному обміну речовин та енергії в організмі.
*Слідкуйте, щоб ваше харчування було різноманітним і збалансованим, а спосіб життя здоровим.

Особливо під час дієти потрібно постійно пити 
низькокалорійну рідину. Найкраще підійде наш 
збірний трав’яний чай.

Підтримуйте достатній рівень 
рідини в організмі

Під час проходження програми зі схуднення 
Body Mission продукт Пробаланс постачає 
організму всі необхідні мікроелементи, які 
створюють необхідне лужне середовище.

Підтримуйте кислотно-лужний 
баланс організму1

Забезпечуйте тіло достатньою кількістю 
білків під час дотримання дієти і таким чином 
збільшуйте м’язову масу2

Збільшуйте м’язову масу2

Сила Протеїну
Розчинний напій*

Трав’яний чай*

А ВИ ЗНАЛИ?

Питний гель Алое Вера зі смаком Персика Напій Файбер Буст містить велику кількість 
харчових волокон

Прискорюйте метаболізм3 З легкістю тамуйте голод

Ваші супутники
НА ШЛЯХУ ДО КОМФОРТНОЇ 
ВАГИ

Пробаланс Таблетки*

Правильний кислотно-лужний баланс 
організму дуже важливий під час схуднення. 
Якщо наш організм окислений, для захисту від 
кислот навколо органів він починає відкладати 
збільшену кількість жирових клітин. Отже, 
зменшення ваги при порушеному кислотно-
лужному балансі майже неможливе.

360 таблеток / 252 г

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141
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Потрійна індивідуальна підтримка онлайн-
тренера зі схуднення.
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ПЛАНИ ХАРЧУВАННЯ ТА 
РЕЦЕПИ СТРАВ

МОТИВАЦІЯ РУХ ТА ФІЗИЧНІ ВПРАВИ

А ВИ ЗНАЛИ?

BODY-MISSION.COM

Розпочніть свою програму Body 
Mission з харчування за продуманим 
планом: щодня три основні прийоми 
їжі – ситний сніданок, обід та вечеря 
– і так впродовж 28 днів. Кожного 
дня ви споживаєте 2 основні 
продукти Figu Active та готуєте одну 
зі своїх традиційних страв на обід 
або на вечерю. Ви можете 
комбінувати основні прийоми їжі за 
бажанням.

Коли ми щось задумали, мотивація 
- наша Альфа і Омега. Ознайомтесь з 
історіями успіху інших людей 
мережевої спільноти програми 
схуднення. Поки ви будете старанно 
регулювати власну вагу, вас будуть 
мотивувати та надихати інші члени 
програми Body Mission, які досягли 
успіху.

Приємним у русі є те, що до нього 
можна звикнути. Коли він стає 
частиною вашого повсякденного 
життя, тоді все дається легко. На сайті 
body-mission.com розміщені 
ефективні відео з фізичними 
вправами, які підходять для 
початківців. Відчуйте насолоду від 
руху та отримайте нові фізичні 
відчуття.

Онлайн-рецепти смачних та корисних страв, а 
також плани харчування є у вегетаріанському, 
рибно-м’ясному та змішаному варіанті страв.
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Про природну та красиву шкіру піклується серія 
LRALOE VIA завдяки відновлюючій силі Алое Вера. 
Зволожуючі засоби захищають та доглядають шкіру з 
голови до ніг в будь-якому віці, враховуючи 
індивідуальні потреби.

LR ZEITGARD – це комплексна система антивікового 
догляду для молодості шкіри обличчя. Цілісна 
концепція професійного догляду складається з трьох 
кроків. За допомогою професійних приладів та 
засобів для антивікового догляду вона допомагає 
шкірі зберегти молодість надовго.

Про антибактеріальний захист і оптимальний догляд 
за подразненою та втомленою шкірою обличчя 
подбає серія LRMICROSILVER PLUS. Її продукція містить 
комбінацію активних речовин Microsilver BG™, 
пантенол та сполуки цинку.

ДЛЯ БУДЬ-ЯКИХ ПОТРЕБ ШКІРИ
ЯКІСНИЙ ДОГЛЯД
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Печатка Міжнародної наукової ради з Алое (IASC) 
засвідчує найвищу якість тачистоту нашого гелю 
Алое Вера, починаючи з вирощування сировини і 
закінчуючи її переробкою.

L R   A LO E  V I A  |

Поживні та відновлюючі властивості Алое Вера для природної 
краси та здоров’я вашої шкіри. У цьому вам допоможе серія 
продуктів LR ALOE VIA. Незалежно від віку, кожен зможе підібрати 
для себе ідеальний засіб для догляду за шкірою. За допомогою 
унікальних властивостей гелю Алое Вера Ви забезпечуєте себе та 
своїх близьких комплексним доглядом за шкірою усього тіла.
В основі нашої лінійки – продуктова концепція, якій довіряють 
багато людей. Серія продуктів LR ALOE VIA поєднала у собі 
найкращі властивості Алое Вера, ефективність яких підтверджена 
15-річним досвідом LR. Висока концентрація Алое Вера з 
комплексом біологічно активних речовин та природна сила 
біо-екстрактів роблять серію LR ALOE VIA єдиною та унікальною 
серією для догляду за шкірою з рядом корисних властивостей:

•  відновлює шкіру
•  утримує вологу
•  заспокоює
•  захищає
•  на 100% не містить парабенів та мінеральних олій.

Обирайте здорову та сяючу шкіру з продуктами LR ALOE VIA!

Сила природи для 
Вашої краси

Схвалено науково-дослідними інститутами 
DERMATEST та DERMA CONSULT

28 продуктів серії LR ALOE VIA запатентовані 
завдяки єдиному та унікальному комплексу 
біологічно активних речовин у складі гелю Алое 
Вера та біо-екстрактам

Біо-екстракти з контрольованих 
сертифікованих джерел

LR ALOE VIA – це продукція для краси, 
зроблена в Німеччині. Це гарантія якості, 
якій Ви можете довіряти на 100%.

Високий вміст гелю Алое Вера для особливо 
м‘якого, інтенсивного догляду та відновлення 
– ідеально для чутливої шкіри.



Використовуйте природну силу Алое Вера з його відновлюючими властивостями для ніжної і чутливої шкіри. Продукти LR ALOE VIA
створюють на шкірі захисну плівку: охолоджують, заспокоюють і відновлюють.

Комплексний догляд за шкірою
всього тіла з Алое Вера

ВІДНОВЛЕННЯ ТА ДОГЛЯД

Для здоров’я вашої шкіри

LR ALOE VIA
Особливий 
догляд

LR ALOE VIA 
Засоби догляду за ротовою 
порожниною

Для красивої
і здорової усмішки

Надає шкірі
сяючого вигляду

LR ALOE VIA 
Догляд за шкірою обличчя:
глибоке очищення

LR ALOE VIA
Догляд за тілом
і глибоке очищення

Надає шкірі
особливу ніжність
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Завдяки унікальному складу Алое Вера є експертом у підтримці водного балансу шкіри.
Продукція LR ALOE VIA з гелем Алое Вера надає шкірі сяючий вигляд, розгладжує зморшки і залишає на шкірі відчуття свіжості.

ГЛИБОКЕ ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

Для здорового
і блискучого 
волосся

LR ALOE VIA 
Догляд 
за волоссям

Для свіжої, 
доглянутої
шкіри чоловіків

LR ALOE VIA 
Догляд за шкірою 
чоловіків

Алое Вера є по-справжньому універсальним помічником, який не тільки відновлює шкіру і підтримує водний баланс, але також є потужним 
протизапальним засобом. Такий унікальний помічник підійде кожному члену сім’ї.

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДОГЛЯД ТА ЗАХИСТ

Для ніжної і
чутливої шкіри
малюка

LR ALOE VIA 
Догляд за 
шкірою дитини

Для здорової шкіри,
захищеної від сонця

LR ALOE VIA 
Захист від 
сонця



Дізнайтесь більше про Aloe Vera Спрей "Швидка допомога" на ст. 80
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ОСОБЛИВИЙ ДОГЛЯД

LR ALOE VIA Особливий догляд 
– із заспокійливими та відновлюючими 
властивостями, призначений для 
чутливої та подразненої шкіри. 
Продукти Алое Вера покривають шкіру 
захисною плівкою: охолоджують, 
заспокоюють та відновлюють. Такий 
ефект можливий завдяки унікальному 
складу продуктів, які містять 
біологічно активні речовини та 
екстракти трав.

ОСОБЛИВИЙ ДОГЛЯД 
ЗА ШКІРОЮ  
З АЛОЕ ВЕРА

L R   A LO E  V I A  О СО Б Л И В И Й  Д О ГЛ Я Д  | 

"Вироблено в Німеччині" – 
це знак якості, якому можна 
довіряти на 100%.

100 мл      
20603    

365,00 грн

200 мл      
20604    

569,00 грн

50 мл      
20606    

689,00 грн

20%

60%

45%

Алое Вера

Алое Вера

Алое Вера

Зігріваючий лосьйон для 
напружених м’язів
•  45% гелю Алое Вера, натуральні 

ефірні олії
•  Тривалий зігріваючий ефект для 

розслаблення напружених м’язів
•  Підтримує кровообіг та 

еластичність шкіри
•  Особливо ефективний під час 

інтенсивного масажу

Aloe Vera  
Розслаблюючий
термолосьйон

Aloe Vera  
MSM-гель
для тіла

Багатофункціональний гель для 
м’язів з ефектом моментального 
охолодження
•  60% гелю Алое Вера
•  Легка, швидкопоглинаюча 

текстура
•  Містить екстракти листя 

лимонника і вербової кори
•  Розслаблює шкіру і робить її більш 

еластичною

Aloe Vera  
Інтенсивний
крем для тіла

Інтенсивний крем для догляду за 
чутливою та проблемною шкірою
•  20% гелю Алое Вера, комплекс з 

вітаміном В12, енотерою та магонією
•  Зволожує шкіру
•  Особливо добре живить суху та 

подразнену шкіру
•  Активізує процес регенерації та 

відновлює природний водний баланс
• Без віддушок

Продукт
запатентовано

з жовтня  
2018*

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141



Особливий догляд

Алое Вера – справжній фахівець з 
догляду, який розкриває весь свій 
потенціал завдяки корисним рослинним 
екстрактам. Наші три LR ALOE VIA 
фахівці з особливого догляду на всі 
випадки життя піклуються про шкіру 
з найрізноманітнішими потребами – 
природним, інтенсивним та ніжним 
способом. З голови до п'ят, від малого до 
великого.

Швидка 
допомога 
кожного 
дня

"Вироблено в Німеччині" – 
це знак якості, якому можна 
довіряти на 100%.

83%

90% 79%

Aloe Vera

Aloea Ver a Aloe Vera

400 мл      
20600    

429,00 грн

100 мл      
20601    

365,00 грн

100 мл      
20602    

459,00 грн

Збагачений крем для особливо 
сухої шкіри, що потребує догляду
•  79% гелю Алое Вера та 

бджолиний прополіс
•  Інтенсивно живить шкіру та 

підсилює її природну бар‘єрну 
функцію

•  Забезпечує шовковисту гладкість 
та приємне відчуття на шкірі

Легкий спрей для всього тіла
•  83% гелю Алое Вера, 11 

традиційних рослинних есенцій та 
бджолиний прополіс

•  Утворює на шкірі захисну плівку, 
заспокоює, охолоджує, підтримує 
природні процеси регенерації

•  Вироблено без додавання 
парфумерних олій

Освіжаючий гель для сухої, 
подразненої шкіри
•  Особливо високий вміст гелю Алое 

Вера (90%)
• Інтенсивно зволожує шкіру
• Охолоджує, заспокоює та освіжає
• Вироблено без додавання 
парфумерних олій

Aloe Vera  
Спрей 
“Швидка допомога”

Aloe Vera  
Зволожуючий гель-
концентрат

Aloe Vera  
Захисний
крем з прополісом

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141
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Спрей "Швидка допомога"

Приємний, легкий спрей для всього тіла з Алое Вера 
для екстренних випадків з екстрактами трав. 
Надійний супутник маленьких пригод у 
повсякденному житті та в дорозі!

Зволожуючий гель-концентрат

Освіжаючий гелеподібний концентрат для сухої, 
подразненої шкіри: справжній експерт із 90% чистого 
гелю Алое Вера для максимального зволоження!

Захисний крем з прополісом

Насичений крем з прополісом містить Алое Вера 
та екстракт бджолиної смоли для надзвичайно сухих, 
шорстких ділянок шкіри, які потребують 
інтенсивного догляду.

Заспокоїти свербіння шкіри 
голови можна завдяки 
втиранню спрею.

Щодня застосовуйте 
концентрат перед 
нанесенням денного догляду і 
надайте сухій шкірі обличчя 
зволоження.

Насичений крем захищає 
шкіру обличчя та рук від 
втрати вологи в холод, вітер 
та негоду.

НОВИЙ
ДИЗАЙН

ПОРАДИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯВІДНОВЛЕННЯ

ЗВОЛОЖЕННЯ

ЗАХИСТ
1.063,00 грн

925,00 грн

459,00 грн

365,00 грн

239,00 грн

20650    

Вартість набору

Вартість усіх продуктів з набору

ЗАОЩАДЖУЙТЕ В НАБОРІ

Універсальний помічник на 
всі випадки життя
Aloe Vera Бокс
Aloe Vera Захисний крем  
з прополісом · 100 мл
Aloe Vera Зволожуючий  
гель-концентрат · 100 мл
Aloe Vera Спрей  
«Швидка допомога»
у зручному флаконі · 150 мл
спеціально для цього набору

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141



Дізнайтесь більше про Aloe Vera Активізуючий 
денний крем на ст. 84



83 

Щоб шкіра обличчя сяяла красою, потрібен не лише догляд за 
нею. Основою стандартного догляду за шкірою є її очищення за 
допомогою продуктів LR ALOE VIA – зранку та ввечері.

Очищення обличчя

L R  A LO E  V I A  О Ч И Щ Е Н Н Я  Ш К І Р И  О Б Л И Ч Ч Я  |

ДЛЯ КРАСИ 
ШКІРИ: 
ГЛИБОКЕ ТА 
НІЖНЕ 
ОЧИЩЕННЯ

"Вироблено в Німеччині" – 
це знак якості, якому можна 
довіряти на 100%.

30%
Aloe Vera

25 шт      
20672    

115,00 грн

Aloe Vera  
М’які очищуючі серветки

Ніжне та делікатне очищення шкіри 
обличчя, шиї та області декольте. 
Зручно брати з собою
•  30% гелю Алое Вера та екстракт 

шипшини
•  Ефективне очищення та свіжість 

шкіри
•  Демакіяж без пересушування
•  Не містять спирту

Aloe Vera

200 мл      
20671    

309,00 грн

50%

Aloe Vera  
Очищуючий тонік для 
обличчя
Видаляє залишки бруду після 
демакіяжу, а також може 
застосовуватись протягом дня
•  50% гелю Алое Вера та екстракт 

шипшини
•  Очищує, заспокоює і освіжає
•  Забезпечує інтенсивне 

зволоження

Aloe Vera

200 мл      
20670    

309,00 грн

50%

Aloe Vera  
Очищуюче молочко

Ефективне та м’яке очищення для 
сухої та чуттєвої шкіри
•  гель Алое Вера та екстракт 

шипшини
•  Знімає макіяж та ефективно 

очищує
•  Забезпечує інтенсивне 

зволоження

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141



Догляд за обличчям

LRALOE VIA Догляд за обличчям з Алое Вера для 
очищення і підтримки водного балансу шкіри. 
Інтенсивно зволожуючі компоненти, такі як 
органічний екстракт плодів оливи, забезпечать 
щоденне зволоження та природний водний баланс 
шкіри. Краса починається зі здорової та красивої 
шкіри!

Сяюча та 
пружна шкіра, 
сповнена 
життєвою 
енергією

"Вироблено в Німеччині" – 
це знак якості, якому можна 
довіряти на 100%.

50 мл      
20674    

469,00 грн

50 мл      
20675    

469,00 грн

50% 50%
Aloe Vera Aloe Vera

Aloe Vera  
Активізуючий денний крем

Ефективний зволожуючий крем з 
легкою текстурою та приємним 
ароматом
•  50% гелю Алое Вера, екстракт 

плодів оливи і масло кісточок 
винограду

• Інтенсивно живить та підтримує 
природний водний баланс
• Забезпечує захист від шкідливих 
зовнішніх факторів
•  Робить шкіру м’якою та приємною 

на дотик

Aloe Vera  
Регенеруючий нічний крем

Легка текстура та розслаблюючий 
аромат для інтенсивного догляду за 
шкірою під час сну
•  50% гелю Алое Вера, біо-екстракт 

плодів сливи та оливкова олія
•  Живить та відновлює шкіру
•  Покращує роботу природних 

функцій шкіри протягом ночі
•  Робить шкіру м’якою на дотик
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1.407,00 грн

1.229,00 грн

469,00 грн

469,00 грн

429,00 грн

20707    

Вартість набору

Вартість усіх продуктів 
з набору

Повноцінний догляд для 
сяючої та пружної шкіри
Aloe Vera Набір для догляду 
за шкірою обличчя
Активізуючий денний 
крем · 50 мл 
Регенеруючий нічний 
крем · 50 мл
Поживний крем для 
повік · 15 мл

ЗАОЩАДЖУЙТЕ В НАБОРІ

15 мл      
20677    

429,00 грн

50%
Aloe Vera

Aloe Vera  
Поживний крем для повік

Особливий догляд за чутливою 
шкірою навколо очей
•  50% гелю Алое Вера, біо-екстракт 

плодів оливи та галоксил
• Інтенсивно живить та охолоджує
•  Розгладжує дрібні зморшки та 

робить шкіру пружною

50%
Aloe Vera

50 мл      
20679    

485,00 грн

Aloe Vera  
Освіжаючий крем-гель

Легкий, освіжаючий гель, який 
миттєво надає шкірі свіжість та 
сяючий вигляд
•  50% гелю Алое Вера
•  Біо-екстракт плодів оливи, діє як 

антиоксидант
•  Зволожує та надає свіжого вигляду
•  Захищає від вільних радикалів
•  Швидко поглинається і не залишає 

жирного блиску

andrey
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Інтенсивне очищення та догляд

ДОГЛЯД ЗА ОБЛИЧЧЯМ
Основний натуральний 
компонент серії продуктів LR 
ALOE VIA – чистий гель Алое 
Вера, який має відновлюючі та 
зволожуючі властивості. Він 
живить шкіру, надає їй свіжого 
вигляду та відновлює 
природний водний баланс.

Для свіжої, 
сяючої та 
красивої 
шкіри обличчя

"Вироблено в Німеччині" 
– це знак якості, якому 
можна довіряти на 100%.

50%
Aloe Vera

75 мл      
20689    

389,00 грн
*  Підтверджено на підставі показників Корнеометру. Тестування проводилось в НДІ Dermatest (Німеччина) 

у січні 2017 року за участю 20 респондентів.

Aloe Vera  
Зволожуюча експрес-маска 
для обличчя

•  50% гелю Алое Вера та екстракт 
шипшини

•  Aquaxyl (ТМ) та Aquapront (ТМ) 
відновлюють водний баланс шкіри 
(до 95%) та прибирають лущення

•  Діє вже через 3 хвилини після 
нанесення*

•  Освіжає та вирівнює тон

50%
Aloe Vera

75 мл      
20673    

285,00 грн

Aloe Vera 
Пілінг для обличчя

Для делікатного очищення шкіри 
обличчя від ороговілих клітин. 
Гелева текстура активно взаємодіє зі 
шкірою, не порушуючи природного 
балансу
•  50% гелю Алое Вера, екстракт 

шипшини та рослинні компоненти
•  Видаляє ороговілі клітини та 

покращує кровообіг
•  Надає шкірі свіжості
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Aloe Vera Бульбашкова маска – це глибоке 
очищення та приємні відчуття. За кілька 
секунд після нанесення вона 
перетворюється на пінку з шиплячими 
бульбашками. У такий спосіб маска 
видаляє шкідливі речовини зовнішнього 
середовища та відмерлі клітини, запобігає 
подальшому забрудненню шкіри. Ефект 
можна побачити, почути та відчути! 
Результат: інтенсивне очищення шкіри 
обличчя. Це – магія!

"Вироблено в Німеччині" 
– це знак якості, якому 
можна довіряти на 100%.

469,00 грн

Пінна маска для детоксикації шкіри 
обличчя з глибокою дією

Екстракти моринги та імбиру 
звільняють шкіру від відмерлих 
клітин та шкідливих речовин 
зовнішнього середовища (дрібний 
пил, вільні радикали), глибоко 
очищають, запобігають подальшому 
накопиченню шкідливих речовин, 
надаючи шкірі «ефект лотоса». Крім 
цього, органічний екстракт імбиру 
захищає шкіру.

Aloe Vera  
Бульбашкова маска

ЗВОЛОЖЕННЯ
Алое Вера забезпечує інтенсивне 
зволоження та допомагає відновлювати 
структуру шкіри.

БАБЛ-
БУСТЕР
У процесі збільшується постачання кисню і утворюються 
пінні бульбашки, які стимулюють детоксикацію 
та зволоження. Таким чином, забруднення легко 
видаляються, а зволожуючі компоненти проникають 
глибоко в шкіру.

ДЕТОКС

20789 | 50 мл

•  Екстракти моринги та імбиру, гель 
Алое Вера, бабл-бустер

•  Запобігає накопиченню шкідливих 
речовин у шкірі

•  Зволожує
•  Шкіра стає свіжою та сяє красою
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100 мл      
20631    

259,00 грн

200 мл      
20639    

389,00 грн

100 мл      
27517    

249,00 грн

35%

30%

69%

Aloe Vera

Aloe Vera

Aloe Vera

259,00 грн

229,00 грн

485,00 грн

973,00 грн

859,00 грн

20708    

"Вироблено в Німеччині" – 
це знак якості, якому можна 
довіряти на 100%.

Вартість набору

Вартість усіх продуктів 
з набору

ДЛЯ НІЖНОСТІ 
ВАШОЇ ШКІРИ

L R   A LO E  V I A  Д О ГЛ Я Д  З А  Т І Л О М  І  ГЛ И Б О К Е  О Ч И Щ Е Н Н Я  | 

Завдяки дії Алое Вера продукти  серії  LR ALOE VIA Догляд за тілом 
забезпечують глибоке очищення, інтенсивно живлять шкіру, 
надають їй свіжості і роблять її пружною. Унікальний склад  м’яко  
очищує шкіру, відновлює її водний баланс і створює ідеальні 
контури тіла.

ДОГЛЯД ЗА ТІЛОМ І ГЛИБОКЕ ОЧИЩЕННЯ

Aloe Vera Набір для 
догляду за тілом

Aloe Vera  
Ніжний крем · 100 мл
Aloe Vera Пом'якшуючий 
крем для рук · 75 мл
Aloe Vera Освіжаючий 
крем-гель · 50 мл

ЗАОЩАДЖУЙТЕ В НАБОРІ

Aloe Vera  
Ніжний крем

Поживний крем для обличчя та тіла
•  35% гелю Алое Вера та екстракт 

магнолії
•  Забезпечує глибоке зволоження
•  Швидко поглинається, пом‘якшує 

шкіру

Aloe Vera  
Зволожуючий бальзам для 
тіла

Легка текстура для швидкого 
поглинання
•  69% гелю Алое Вера та екстракт 

магнолії
•  Pабезпечує інтенсивне живлення 

та догляд
•  Відновлює водний баланс шкіри
•  Робить шкіру м’якою та 

гладенькою

Крем для сухої та загрубілої шкіри
•  30% гелю Алое Вера та екстракт 

магнолії
•  Зволожує суху, загрубілу шкіру, 

відновлюючи водний баланс
•  Шкіра стає м’якою та доглянутою

Aloe Vera 
Відновлюючий крем 
для ніг
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35% 40%
Aloe Vera Aloe Vera

75 мл      
20610    

229,00 грн

75 мл      
20613    

259,00 грн

90 

ДОГЛЯД ЗА ТІЛОМ:
ДЛЯ НІЖНИХ ДОТИКІВ
Потіште свої руки кремом для рук Aloe Vera. Наносьте крем на суху 
шкіру рук кожного дня і відчуйте, як ваші руки стають м’якими та 
ніжними. Спеціальний склад, до якого входить Алое Вера та 
екстракт календули, допоможе відновити природний водний 
баланс шкіри.

Aloe Vera  
Пом’якшуючий крем для 
рук

Легка, швидкопоглинаюча текстура
•  35% гелю Алое Вера та екстракт 

календули
•  Живить та зволожує шкіру, надаючи 

м’якості та шовковистості

Aloe Vera  
Поживний крем для 
рук

Швидкопоглинаюча текстура для 
пересушеної шкіри
•  40% гелю Алое Вера та екстракт 

календули
•  Забезпечує інтенсивне зволоження 

та захист шкіри від зовнішніх 
негативних факторів

•  Активізує процес регенерації клітин

"Вироблено в Німеччині" – 
це знак якості, якому можна 
довіряти на 100%.
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30%

30%

Aloe Vera

Aloe Vera

200 мл      
27536    

615,00 грн

200 мл      
27535    

615,00 грн

ЕФЕКТИВНИЙ ДОГЛЯД 
ДЛЯ ІДЕАЛЬНИХ 
КОНТУРІВ ТІЛА
Два помічники для догляду за шкірою тіла, які підкреслюють 
силует, підтягують контури тіла та вирівнюють поверхню шкіри. 
Алое Вера у поєднанні з екстрактом зеленого чаю і комплексом 
активних компонентів дарує шкірі відчуття ніжності.

Aloe Vera  
Формуючий гель для тіла

Швидкопоглинаюча текстура, для 
живота, стегон і рук
•  30% гелю Алое Вера та екстракт 

зеленого чаю
•  Intenslim® вирівнює поверхню 

шкіри, усуваючи ефект 
«апельсинової кірки»

•  Робить шкіру більш еластичною
•  При щоденному застосуванні 

підтягує область живота і надає 
шкірі пружності

Aloe Vera  
Коригуючий крем для тіла

Крем для стегон та сідниць
•  30% гелю Алое Вера, екстракт 

зеленого чаю, комплекс біологічно 
активних речовин

•  Legance® з антивіковим ефектом для 
шкіри

•  Зменшує область відкладення 
підшкірного жиру

•  Робить шкіру пружною та 
еластичною

•  Надає шкірі сяючого вигляду, робить 
її поверхню гладкою та рівною

Ефективна дія 
формуючого гелю для 
тіла підтверджена 
науковими 
дослідженнями:

*  Тестування проводилось в НДІ Dermatest (Німеччина) у 
березні 2017 року за участю 20 людей. Учасники наносили 
крем на область живота кожного дня.

•  абсолютно усі учасники тестування 
підтверджують, що стан шкіри 
покращився

•  70% підтверджують, що їх шкіра 
стала еластичнішою

•  70% заявляють, що їх шкіра стала 
більш пружною і підтягнутою

Ефективна дія 
коригуючого крему 
для тіла підтверджена 
науковим дослідженням:

**  Тестування проводилось НДІ Dermatest (Німеччина) у 
березні 2017 року за участю 20 учасників. Учасники 
щоденно наносили крем на область стегон. Тестування 
грунтувалось на результатах, отриманих під час 
ультразвукової діагностики (сонографії)

•  95 % учасників підтверджують, що 
стан шкіри покращився

•  за допомогою ультразвукової 
діагностики було встановлено, що 
приблизно у 85 % учасників 
структура шкіри стала більш 
щільною, що являється важливим 
критерієм для м’якої, еластичної та 
пружної шкіри.

•  покращення стану структури шкіри  
до 70%

L R   A LO E  V I A  Д О ГЛ Я Д  З А  Т І Л О М  І  ГЛ И Б О К Е  О Ч И Щ Е Н Н Я  |

"Вироблено в Німеччині" – 
це знак якості, якому можна 
довіряти на 100%.
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38%
Aloe Vera 

250 мл      
20611    

199,00 грн

500 мл      
20612    

285,00 грн

ДОГЛЯД ЗА ТІЛОМ:
ВІДЧУТТЯ СВІЖОСТІ

Тонізуючі та освіжаючі засоби з корисними властивостями Алое 
Вера підійдуть для всієї сім’ї. Їх дія не обмежується одним 
очищенням – вони також залишають відчуття свіжості та комфорту 
протягом дня.

Aloe Vera  
М’яке крем-мило

Ніжний догляд за шкірою рук
•  38% гелю Алое Вера та екстракт 

календули
•  Ефективне очищення
•  Не пересушує шкіру навіть при 

частому використанні

Aloe Vera
Крем-мило

Додаткова упаковка

92 

"Вироблено в Німеччині" – 
це знак якості, якому можна 
довіряти на 100%.
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15%

35% 35%

Aloe Vera

Aloe Vera Aloe Vera

50 мл      
20643    

159,00 грн

250 мл      
20633    

345,00 грн

250 мл      
20630    

259,00 грн

259,00 грн

389,00 грн

259,00 грн

907,00 грн

825,00 грн

20706   

L R   A LO E  V I A  Д О ГЛ Я Д  З А  Т І Л О М  І  ГЛ И Б О К Е  О Ч И Щ Е Н Н Я  |

ЗАОЩАДЖУЙТЕ В НАБОРІ

Aloe Vera  
Кульковий
дезодорант

Дезодорант без вмісту спирту
•  15% гелю Алое Вера та екстракт 

бавовни
•  Усуває неприємний запах і добре 

поєднується з іншими ароматами
•  Може використовуватися після 

гоління та епіляції
•  Ідеально підійде для чутливої 

шкіри

Aloe Vera  
Шампунь для волосся та 
тіла 2в1

Освіжаючий шампунь для волосся 
та тіла
•  35% гелю Алое Вера та екстракт 

бавовни
•  Швидко, ретельно та ефективно 

очищує волосся та шкіру

Aloe Vera  
Освіжаючий гель для душу

Освіжаючий гель для душу
•  35% гелю Алое Вера та екстракт 

оливи
•  Швидке та ретельне очищення
•  Зволожує і залишає на шкірі 

відчуття свіжості протягом дня

Вартість набору

Вартість усіх продуктів з 
набору

Догляд та очищення для 
волосся і тіла
Aloe Vera 
Набір для волосся і тіла
Відновлюючий
шампунь для волосся · 200 мл
Зволожуючий бальзам  
для тіла · 200 млl
Освіжаючий гель  
для душу  · 250 мл
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40%

40%43%

Aloe Vera

Aloe Vera

Aloe Vera

4,8 г      
20676    

149,00 грн

100 мл      
20690    

169,00 грн

100 мл      
20691    

169,00 грн

487,00 грн

429,00 грн

2 x 169,00 грн
149,00 грн

20705    

Вартість набору

Вартість усіх продуктів 
з набору

ЗАОЩАДЖУЙТЕ В НАБОРІ

Усі мріють про здорову та красиву усмішку! Для цього необхідно 
доглядати за порожниною рота кожного дня, використовуючи 
спеціальні засоби. Відновлюючі властивості Алое Вера у продуктах 
LR ALOE VIA забезпечують свіжий подих і здоров’я ясен. При 
щоденному використанні засобів з Алое Вера ви завжди зможете 
насолоджуватись красою своєї усмішки.

ДЛЯ ЗДОРОВОЇ ТА 
КРАСИВОЇ УСМІШКИДОГЛЯД ЗА РОТОВОЮ ПОРОЖНИНОЮ

L R   A LO E  V I A  Д О ГЛ Я Д  З А  Р О ТО В О Ю  П О Р ОЖ Н И Н О Ю  |

Для гарної та здорової 
усмішки
Aloe Vera Набір для 
здорової усмішки
2 Освіжаючі зубні
гель-пасти · 100 мл
Зволожуючий бальзам 
для губ · 4,8 г

Aloe Vera  
Зволожуючий бальзам для 
губ

Ніжний догляд за шкірою губ
•  40% гелю Алое Вера
•  Рослинні олії
•  Зволожує та захищає ніжну та 

чутливу шкіру губ

Aloe Vera  
Освіжаюча зубна гель-
паста

Зубна гель-паста для щоденного 
використання
•  43% гелю Алое Вера
•  Делікатно очищає зуби та ясна
•  Залишає відчуття свіжості
•  Не містить фторидів

Aloe Vera  
Зубна гель-паста для 
чутливих зубів

Зубна паста для щоденного 
використання
•  40% гелю Алое Вера та комплекс 

мінералів
•  Делікатне та дбайливе очищення 

порожнини рота
•  Знижує чутливість зубів
•  Ефективно видаляє зубний наліт
• Не містить фторидів

"Вироблено в Німеччині" – 
це знак якості, якому можна 
довіряти на 100%.
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Aloe Vera
45%

Aloe Vera
60%

Aloe Vera
15%

Aloe Vera
15%

20763   
Вартість усіх продуктів з набору  937,00 грн
Вартість набору 839,00 грн

* **

20648 | 200 мл        

259,00 грн
20649 | 200 мл        

299,00 грн
20730 | 200 мл        

379,00 грн
20647 | 150 мл        

299,00 грн

L R   A LO E  V I A  Д О ГЛ Я Д  З А  В О Л О СС Я М

Прощавай, пошкоджене волосся! З LR ALOE VIA Відновлюючим доглядом за 
волоссям сухе та пошкоджене волосся залишиться в минулому. Комплекс 
догляду з унікальним поєднанням гелю Алое Вера та 7 натуральних олій живить, 
зміцнює, відновлює і захищає волосся від ламкості. Для шовковистості, 
здорового блиску та впевненості в собі аж до кінчиків волосся. 

Догляд за волоссям
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Набір для відновлення 
та догляду за волоссям

ЗМІЦНЕННЯ ПРУЖНІСТЬ ТРИВАЛИЙ ЗАХИСТ ТЕРМОЗАХИСТ

Шовковистість:
до 3-х разів легше
розчісування*

Здоровий блиск:

до 90 % менше  
пошкоджень*

Аромат, що бадьорить:

95% людей, які 
спробували, у захваті**

Aloe Vera Відновлюючий
шампунь для волосся
•  45% гелю Алое Вера та екстракт 

бамбуку
•  М‘яко очищає, зміцнює зовні, 

зволожує волосся та шкіру голови
•   Для будь-якого типу волосся

Aloe Vera Відновлюючий
кондиціонер для волосся
•  15% гелю Алое Вера, відновлюючий 

та живильний комплекс 7-ми олій
•   Відновлює та живить зсередини
•   Розгладжує та зміцнює зовні
•   Для будь-якого типу волосся

Aloe Vera Відновлююча 
маска для волосся
•  15% гелю Алое Вера, відновлюючий 

та живильний комплекс 7-ми олій
•   Глибоко живить та відновлює, 

заповнює пористу поверхню, 
відновлює стійкість та запобігає 
пошкодженню протягом тривалого 
часу

•  Застосовувати 1-2 рази на тиждень 
замість полоскання

Aloe Vera Відновлюючий 
кондиціонер-спрей для 
волосся
•  60% гелю Алое Вера та екстракт 

бамбуку
•   Утворює захисний шар від впливу 

високих температур
•   Живить та зволожує
•   Ідеально підійде для нанесення 

перед укладкою феном або 
вирівнювачем, не потребує 
змивання

Aloe Vera Відновлюючий шампунь
Aloe Vera Відновлюючий кондиціонер
Aloe Vera Відновлююча маска

"Вироблено в Німеччині" – 
це знак якості, якому можна 
довіряти на 100%.
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Дізнайтесь більше про Aloe Vera 
Заспокійливий бальзам після гоління 
на ст. 101
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Для 
ідеального 
гоління

Засоби для гоління LR ALOE VIA спеціально пристосовані до потреб чоловічої шкіри – вони містять велику 
кількість зволожуючого гелю Алое Вера. Чоловіча шкіра не лише відрізняється від жіночої за текстурою – 
щоденне гоління також піддає її додатковому стресу.

Догляд за шкірою чоловіків

L R  A LO E  V I A  Д О ГЛ Я Д  З А  Ш К І Р О Ю  Ч О Л О В І К І В  |

Освіжаюча
гелеподібна 
текстура
для заряду 

енергії!

259,00 грн
259,00 грн
389,00 грн

20424     20425    

907,00 грн

809,00 грн

259,00 грн
259,00 грн
389,00 грн

Вартість набору

Вартість усіх продуктів 
з набору

ЗАОЩАДЖУЙТЕ В НАБОРІ

Все для гоління
Aloe Vera 
Men Набір для гоління I
Піна для гоління · 200 мл
Бальзам після гоління · 100 мл
Крем-антистрес · 100 мл

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

30% 30%
Aloe Vera Aloe Vera

200 мл      
20420    

259,00 грн

150 мл      
20423    

259,00 грн

Aloe Vera
Піна для гоління без 
подразнень 

Aloe Vera  
Гель для гоління без 
подразнень

Для щоденного гоління
•  30% гелю Алое Вера для 

інтенсивного зволоження
•  Забезпечує догляд за шкірою та 

бородою перед голінням
• Проста у застосуванні
•  Бритва легко ковзає шкірою без 

подразнень

Для точного гоління
•  30% гелю Алое Вера для 

інтенсивного зволоження
•  Легка гелеподібна текстура для 

точного нанесення та заряду 
свіжості

•  Після нанесення гель 
перетворюється на повітряну піну, 
бритва легко ковзає шкірою без 
подразнень

ЗАОЩАДЖУЙТЕ В НАБОРІ

Все для гоління

907,00 грн

809,00 грнВартість набору

Вартість усіх продуктів 
з набору

andrey
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Для свіжої, 
доглянутої 
чоловічої шкіри

Після гоління доречним буде легкий догляд зі зволожуючим гелем Алое Вера та 
заспокійливим органічним екстрактом білого чаю, що оздоровлює подразнює шкіру 
чоловіків. Заряд свіжості для гарного початку дня!

Догляд за шкірою чоловіків

50% 50%
Aloe Vera Aloe Vera

100 мл      
20421    

259,00 грн

100 мл      
20422    

389,00 грн

Aloe Vera  
Заспокійливий бальзам 
після гоління
М’який бальзам для обличчя
•  50% Алое Вера та екстракт білого 

чаю
•  Знімає подразнення і заспокоює
•  Забезпечує зволоження та догляд

Aloe Vera  
Крем-антистрес для 
обличчя
Легкий та освіжаючий крем для 
обличчя
•  50% Алое Вера та екстракт білого 

чаю
•  Дарує свіжість виснаженій шкірі
•  Зволожує і тонізує

"Вироблено в Німеччині" – 
це знак якості, якому можна 
довіряти на 100%.
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325,00 грн

435,00 грн

335,00 грн

494.36 грн

20441   

965,00 грн

20437 | 30 мл   

435,00 грн
20436 | 250 мл   

325,00 грн
20438 | 50 мл   

335,00 грн

15%
Aloe Vera

Aloe Vera
15%

ЗАОЩАДЖУЙТЕ В НАБОРІ

Для догляду за шкірою, 
волоссям та бородою
Aloe Vera Набір для догляду 
за чоловічою шкірою

Все, що потрібно 
чоловіку – для 
шкіри, волосся та 
бороди

Пом'якшення шкіри та бороди
•  З Алое Вера та органічним 

екстрактом хмелю
•  Арганова, мигдальна, жожоба та 

соняшникова олії захищають шкіру 
та волосся від зневоднення

•  Для еластичного, міцного волосся 
бороди

•  Надає волоссю на бороді 
природний блиск, не жирний

•  Знімає свербіж

Aloe Vera
Олія для обличчя та 
бороди 2в1

Універсальний засіб для всього тіла
•  Містить 15% гелю Алое Вера та 

органічний екстракт хмелю
•  М'яко та ретельно очищає шкіру, 

волосся та бороду
• Прибирає неприємні запахи
•  Зволожує шкіру та волосся

Aloe Vera
Шампунь для тіла, обличчя, 
волосся табороди 4в1

Стайлінг зачіски та бороди
•  Містить 15% Алое Вера та 

органічний екстракт хмелю
•  Стайлінг та зволодження
•  Забезпечує фіксацію волосся, 

приборкує кучеряве волосся та 
полегшує розчісування

• Надає волоссю бороди та шкіри 
голови природний блиск
•  Може запобігти спадковому 

випаданню волосся

Aloe Vera
Бальзам для волосся та 
бороди 2в1

Три засоби з акцентом на щоденний догляд за шкірою, 
волоссям та бородою. З концентрованою силою Алое Вера, 
органічним екстрактом хмелю та свіжим ароматом деревини! 
Гель Алое Вера відомий заспокійливим та зволожуючим 
ефектом, а хміль живить і зміцнює шкіру та волосся, а також 
запобігає подразненню шкіри.

L R  A LO E  V I A  Д О ГЛ Я Д  З А  Ш К І Р О Ю  Ч О Л О В І К І В  |

Шампунь для тіла, обличчя, 
волосся та
бороди 4в1 · 250 мл
Олія для обличчя та
бороди 2в1 · 30 мл
Бальзам для волосся та
бороди 2в1 · 50 мл
Вартість усіх продуктів з набору

Вартість набору

"Вироблено в Німеччині" – 
це знак якості, якому можна 
довіряти на 100%.
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40%

30%

40%

Aloe Vera

Aloe Vera

Aloe Vera

777,00 грн

689,00 грн

259,00 грн

259,00 грн

259,00 грн

20318    

100 мл      
20319    

259,00 грн

250 мл      
20320    

259,00 грн

100 мл      
20321    

259,00 грн

Вартість набору

Вартість усіх продуктів з набору

Дбаюча, 
натуральна 
текстура.

Рекомендовано 
дерматологами

Aloe Vera Baby 
Лагідний захисний крем

Поживний крем для подразненої 
шкіри
•  40% гелю Алое Вера, екстракт 

календули, цинк та пантенол
•  Відновлює і захищає від 

подразнень
•  Заспокоює шкіру
•  Не містить парфумерних олій

Aloe Vera Baby 
Лагідний шампунь-гель для 
купання
Екстраніжний засіб для чутливої 
шкіри
•  30% гелю Алое Вера, екстракт 

календули, соєва олія
•  Ніжне та делікатне очищення
•  Не пересушує шкіру
•  Не містить сульфатів і 

парфумерних олій

Aloe Vera Baby 
Лагідний лосьйон для 
обличчя і тіла
Екстраніжний, легкий крем для 
чутливої шкіри
•  30% гелю Алое Вера, екстракт 

календули, пантенол
•  Активізує захисні функції шкіри та 

запобігає сухості
•  Зволожує та заспокоює
•  Не містить парфумерних олій

ЗАОЩАДЖУЙТЕ В НАБОРІ

Очищення і догляд за 
чутливою шкірою дитини

Лагідний шампунь-гель для 
купання · 250 мл
Лагідний захисний крем 
· 100 мл
Лагідний лосьйон для 
обличчя і тіла · 100 мл

Aloe Vera Baby Набір

andrey
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368,00 грн

325,00 грн

249,00 грн

119,00 грн

20330   

20328 | 250 мл   

249,00 грн
20329 | 50 мл   

119,00 грн

Aloe Vera

38%

Aloe Vera

30%

Вартість набору

Вартість усіх продуктів з набору

Радість для малюків

Aloe Vera Kids Набір

Шампунь-
кондиціонер · 250 мл
Зубна гель-паста · 100 мл

ЗАОЩАДЖУЙТЕ В НАБОРІ

L R   A LO E  V I A  Д О ГЛ Я Д  З А  Ш К І Р О Ю  Д И Т И Н И  | 

Серія LR ALOE VIA Догляд для дітей містить найкраще від 
природи – гель Алое Вера, а також органічні рослинні 
екстракти, особливо ніжні до чутливої шкіри дитини. Засоби не 
містять парабенів, мінеральних та парфумерних олій.
Серія LR ALOE VIA Догляд для немовлят містить надзвичайно 
високий відсоток гелю Алое Вера. Ідеальні засоби для чутливої 
шкіри малюків, адже Алое Вера – універсальний помічник: 
відновлює, зволожує, заспокоює, захищає, доглядає не лише за 
шкірою, а і за чутливими дитячими зубами. А ще діткам 
неодмінно сподобається тематика джунглів!

Дбайливий догляд 
для дітей та немовлят

Догляд для дітей та немовлят 

Ніякого
пощипування!

Безпечно для зубів.
Науково перевірено

Лагідні догляд та очищення із забавками!

Aloe Vera Kids 
Шампунь-кондиціонер для 
волосся та тіла

Ніжне очищення та догляд. Для 
сильних зубів, немов у тигра!

Aloe Vera Kids 
Зубна гель-паста для дітей  

* Дослідження проводилось інститутом ProDERM шляхом вологого розчісування у квітні 2019

•  30 % гелю Алое Вера для інтенсивного 
зволоження

•  Пантенол та органічний екстракт 
персика живлять та захищають шкіру та 
волосся

•  Полегшує розчісування після душу*
•  З тропічно-фруктовим ароматом для 

відчуттів, немов у джунглях!
•  Без додавання сульфітів

•  38 % гелю Алое Вера доглядає за 
яснами

• Ксиліт захищає від руйнування зубів, 
а кальцій зміцнює емаль
•  Вміст фтору дозволений для дітей, зі 

смаком м‘яти
•  Сяюча текстура гелю зробить кожну 

процедуру захоплюючою

"Вироблено в Німеччині" – 
це знак якості, якому можна 
довіряти на 100%.
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 SunCare
105 

40%

40%

70%

Aloe Vera

Aloe Vera

Aloe Vera

100 мл      
23071    

389,00 грн

75 мл      
23072    

559,00 грн

200 мл      
23070    

389,00 грн

L R   A LO E  V I A  З А Х И С Т  В І Д  СО Н Ц Я  |

Для здорової шкіри 
та надійного захисту 
від сонця

Кожному типу шкіри необхідний свій захист від шкідливого 
впливу сонця. В сонцезахисній лінійці LR ALOE VIA ви знайдете 
продукти як для світлої та чутливої, так і для смаглявої та менш 
чутливої шкіри. Гель Алое Вeра, що входить до складу всіх 
засобів, забезпечить надійний захист, зволоження та 
відновлення.

Захист від сонця

Aloe Vera Sun
Сонцезахисний лосьйон 
SPF 30

Aloe Vera Sun
Сонцезахисний крем 
SPF 50

Aloe Vera Sun
Крем-гель 
після засмаги

Сонцезахисні
засоби

LR ALOE VIA стануть 
у пригоді протягом 

сонячного сезону з квітня
по серпень Лосьйон для світлої шкіри із 

середнім ступенем захисту від 
УФ-випромінювання
•  40% гелю Алое Вера
•  Захищає шкіру від шкідливої дії 

УФ-променів
•  Забезпечує інтенсивне зволоження 

та максимальний догляд

Крем для світлої шкіри з високим 
ступенем захисту
•  40% гелю Алое Вера
•  Захищає шкіру від шкідливої дії 

УФ-променів
•  Забезпечує інтенсивне зволоження 

та максимальний догляд

Легкий, охолоджуючий крем-гель
•  70% гелю Aлое Вера та олію 

дерева ші
•  Охолоджує та відновлює шкіру 

після засмаги
•  Зволожує, робить шкіру м’якою та 

ніжною

Збалансований захист
від UVA- та UVB-променів

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141



Ефективність.
Інноваційність.
Професійність.
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                                                 Ексклюзивний прилад ZEITGARD 2 з 
антивіковою дією зменшує зморшки та робить шкіру візуально 
молодшою*. У поєднанні з антивіковою косметикою ZEITGARD 2 
ефективно транспортує активні речовини в глибокі шари шкіри за 
допомогою термічної технології охолодження-нагрівання, де вони 
починають діяти.

                                        Система догляду ZEITGARD доповнює, постійно 
підтримує попередні кроки та забезпечує тривалий ефект. 
Різноманітність засобів зможуть задовольнити потреби будь-якого 
типу шкіри. Щоденний догляд пропонує ефективну продукцію для 
щоденного догляду. Індивідуальний догляд передбачає засоби для 
шкіри, яка потребує спеціального догляду.

                                                       Очищення – це перший крок 
ефективного та тривалого антивікового догляду. Завдяки 
спеціальній коливальній технології ZEITGARD 1 лише один натиск на 
кнопку приладу забезпечує глибоке очищення і готує шкіру до 
подальших кроків.

Інноваційний антивіковий догляд 
для молодості шкіри
З комплексною антивіковою системою догляду ZEITGARD Ви зможете легко зберегти молодість шкіри 
обличчя. Інноваційна концепція включає в себе професійні процедури, які раніше проводились лише у 
салонах краси, спеціально для домашнього застосування.
Від глибокого очищення лише одним натисканням на кнопку або дієвого антивікового комплексу із 
видимим ефектом, до цілісної концепції догляду та відновлення шкіри – для тривалого результату! 
Продукція ZEITGARD – це лише 3 кроки до красивої шкіри, яка довше залишається молодою та свіжою. 
Процес збереження краси у Ваших руках – зупиніть час!

*  У науковому дослідженні, проведеному компанією Dermatest,  
взяли участь 40 осіб у липні-серпні 2015 року.

L R   Z E I TG A R D  КО М П Л Е КС Н А  С И С Т Е М А  Д Л Я  А Н Т И В І КО В О ГО  Д О ГЛ Я Д У 



  *  Наукові дослідження проведені інститутом Dermatest. Контрольний період: липень-серпень 2015 року, кількість учасників – 40.
**  Завдяки антибактеріальним ворсинкам, що містять діючу речовину MICROSILVER BG, щітка приладу залишається гігієнічно чистою протягом 3 місяців. MICROSILVER BG містить порошок срібла з пористою молекулярною структурою.  

Особливість: MICROSILVER BG постійно регулює утворення нових бактерій.

Система очищення ZEITGARD –  
це перший крок до ефективного та 
тривалого антивікового догляду!

•  Ідеальна підготовка для подальшого догляду
•   Покращена структура шкіри завдяки глибокому очищенню
•  Рівна, гладенька шкіра завдяки функції масажу
•   Свіжий колір обличчя завдяки мікроциркуляції крові
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565,00 грн

70003   

70004   

425,00 грн

70000   

70001   

5.619,00 грн
425,00 грн

6.044,00 грн

5.619,00 грн

70036   
70037   

Вартість усіх продуктів 
з набору

Вартість набору

М’яке очищення 
з інтенсивною дією

L R   Z E I TG A R D  С И С Т Е М А  О Ч И Щ Е Н Н Я 

ПОДАРУНОК 
З КОЖНИМ НАБОРОМ

Дорожній футляр 
LR ZEITGARD

ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ

•   М’які ворсинки з речовиною 
MICROSILVER для сяючої, чистої шкіри

•   М’який очищувальний крем для чутливої 
шкіри, розроблений спеціально для 
програми очищення від ZEITGARD

•   Протестовано НДІ Dermatest

ДЛЯ НОРМАЛЬНОЇ ШКІРИ

•   Пружні ворсинки з речовиною 
MICROSILVER глибоко очищають пори

•  Очищувальний гель легко піниться 
– він спеціально розроблений для 
програми очищення від ZEITGARD

•   Протестовано НДІ Dermatest

Zeitgard Набір для очищення обличчя

НАБІР

Для нормальної шкіри

Очищувач для обличчя 
ZEITGARD 1
1 x Очищувальний засіб

Для чутливої шкіри

ZEITGARD Дорожній футляр

Для нормальної шкіри – Очищувальний гель

Щітка-насадка для очищувача 
обличчя

Класична – для нормальної шкіри

Для чутливої шкіри – Очищувальний крем

М’яка – для чутливої шкіри

Очищувальний засіб

ZEITGARD 1
•  Електрична щітка з коливальною 

технологією
•  Глибоке та ніжне очищення пор
•  До 10 разів ефективніше, ніж 

класичний спосіб очищення*

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141



Ексклюзивна антивікова система 
ZEITGARD зменшує зморшки і робить 
шкіру візуально молодшою – 
доведено дослідженнями*.

• 95% учасників відмітили поліпшене поглинання активних 
компонентів завдяки застосуванню ZEITGARD 1*

• Більше 90% учасників відчули суттєве зволоження шкіри*
• 90% учасників підтвердили підвищення пружності шкіри*
• Близько 80% учасників одразу відмітили візуальні і тактильні 

результати*
• Близько 75% учасників підтвердили омолодження шкіри 

навколо очей*

*  У наукових дослідженнях Dermatest, проведених у липні-серпні 2015 року, взяло участь 40 респондентів
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7.009,00 грн
1.829,00 грн
1.545,00 грн

71007   

7.009,00 грн
1.829,00 грн
1.545,00 грн

Вартість усіх продуктів з набору 10.383,00 грн

Вартість набору 8.199,00 грн

71006   

Вартість усіх продуктів з набору 3.374,00 грн

Вартість набору 2.979,00 грн

1.829,00 грн
1.545,00 грн

71009   

1.829,00 грн
1.545,00 грн

71008   

30 мл    
71000

1.829,00 грн

50 мл    
71002   

1.545,00 грн

50 мл    

1.545,00 грн
71001   

Подарунок!

ПОДАРУНОК 
З КОЖНИМ НАБОРОМ

Дорожній футляр 
LR ZEITGARD

L R   Z E I TG A R D  А Н Т И В І КО В А  С И С Т Е М А  |

АБО

  ZEITGARD   
Антивікова сироватка
•  Висококонцентрована сироватка
•  Зволожує, розслабляє шкіру 

навколо очей і розгладжує дрібні 
зморшки

•  З інноваційним комплексом 
PatcH2O™ и Ultra Filling Spheres™

 ZEITGARD 
Структуруючий крем-гель
•  Спеціальний крем для пружності 

зрілої шкіри та чітких контурів 
обличчя

•  Глибина зморшок значно 
зменшується, шкіра виглядає 
оновленою і значно молодшою

•  З інноваційним комплексом 
PatcH2O™ и Ultra Filling Spheres™

 ZEITGARD 
Гідратуючий крем-гель
•   Поживний крем для чітких контурів 

та молодої шкіри
•  Контури обличчя стають чіткими, 

структура шкіри – рівномірною
•  З інноваційним комплексом 

PatcH2O™ та Ultra Filling Spheres™

•  Прилад для антивікового догляду 
створений зменшувати зморшки

•  Термічна технологія охолодження-
нагрівання сприяє ефективному 
проникненню активних інгредієнтів у 
глибокі шари шкіри

•  Завдяки покращенню мікроциркуляції 
крові шкіра обличчя набуває свіжого 
кольору

ZEITGARD 2

ZEITGARD Дорожній 
футляр 

Гідратуючий набір
з приладом ZEITGARD 2
ZEITGARD 2 
Антивікова сироватка 
Гідратуючий крем-гель

Структуруючий набір
з приладом ZEITGARD 2
ZEITGARD 2 
Антивікова сироватка 
Структуруючий крем-гель

Гідратуючий набір
Антивікова сироватка 
Гідратуючий крем-гель

Структуруючий набір
Антивікова сироватка 
Структуруючий крем-гель

НАБІР

НАБІР

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141



Перші два етапи очищення і антивікового догляду за 
шкірою з системою ZEITGARD доповнює етап 
інтенсивного догляду за шкірою, незалежно від віку і 
статі. Спеціально розроблені засоби допоможуть 
зберегти шкіру здоровою і сяючою.

Ефективний та регулярний
догляд за шкірою обличчя
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Beauty Diamonds: інтенсивний догляд з 
розкішною текстурою на основі діамантів 
та пептидів для зрілої шкіри

Захист від блакиткого світла: розумна 
сироватка проти цифрового старіння. 
Захищає шкіру від блакитного світла, що 
випромінюють гаджети – смарфони та 
комп‘ютери, завдяки спіруліні та 
блакитному лотосу.

Нічна маска: відновлююча маска з 
ефективною формулою для догляду за 
шкірою. Розслабляє та відновлює 
чоловічу та жіночу шкіру під час сну. 
Розкішна тестура з цінними оліями.

ЩОДЕННИЙ ДОГЛЯД 
Ефективна продукція антивікового 
догляду для щоденного застосування

ОСОБЛИВИЙ ДОГЛЯД 
Додаткові засоби для шкіри,  
яка потребує особливого догляду

L R   Z E I TG A R D  С И С Т Е М А  Д О ГЛ Я Д У  |

Racine: активні засоби для догляду з 
комплексом поживних речовин, що 
зберігають вологу і заряджають шкіру 
енергією, запобігають появі перших 
дрібних зморшок.

Nanogold: ефективний догляд з 
часточками золота та протеїнами 
шовку для регенерації клітин, 
боротьби з дрібними зморшками та 
віковими змінами.

PLATINUM: професійна система 
догляду з комплексом активних 
речовин, необхідних для шкіри 
чоловіків.

Serox: засоби для догляду згіалуроновою 
кислотою, комплексом активних 
компонентів і Ultra Filling Spheres для 
запобігання появи перших мімічних 
зморшок і втрати пружності шкіри.

Power Lift: зволожуючий крем, що 
заряджає енергією, зкомплексом 
7-ми рослин для сяючого та свіжого 
вигляду жіночої та чоловічої шкіри.

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДОГЛЯД  
ДЛЯ ГЛИБОКОГО ТА ТРИВАЛОГО 
АНТИВІКОВОГО ЕФЕКТУ



50 мл    
28500   

275,00 грн

50 мл    
28501   

349,00 грн

30 мл    
28504   

599,00 грн

15 мл    
28502   

239,00 грн

863,00 грн

275,00 грн
349,00 грн
239,00 грн

28503    

789,00 грнВартість набору

Вартість усіх продуктів 
з набору

НАБІР

Активний догляд забезпечує глибоке зволоження 
виснаженої шкіри, дарує їй свіжий та доглянутий вигляд. 
Щодо появи перших зморшок: Ви можете захистити шкіру 
від процесу старіння використовуючи крем, до складу 
якого входить коензим Q10 та екстракти водоростей. 
Продукти лінії Racine активізують регенерацію клітин, 
забезпечуючи їх зарядом енергії та даруючи свіжий і 
сяючий вигляд шкірі.

Ефективний догляд для 
молодості шкіри

Zeitgard Racine Набір для  
догляду за шкірою обличчя
Поживний денний крем · 50 мл
Поживний нічний крем · 50 мл
Крем для повік · 15 мл

Zeitgard Racine  
Поживний денний крем 
•  Коензим Q10 активізує 

роботу клітин
•  Екстракт водоростей 

забезпечує глибоке 
зволоження

•  Вітамін E та УФ-фільтри 
захищають від негативного 
впливу зовнішніх факторів

Zeitgard Racine  
Поживний нічний крем 
•  Коензим Q10 активізує роботу 

клітин
•  Екстракт водоростей забезпечує 

глибоке зволоження
•  Вітамін Е відновлює шкіру обличчя 

вночі
•  Насичена текстура з оліями ші та 

жожоба

Zeitgard Racine 
Колаген 
•  Висока концентрація колагену 

сприяє підвищенню пружності 
шкіри

•  Забезпечує інтенсивне 
зволоження

•  Надає шкірі свіжий та сяючий 
вигляд

Zeitgard Racine 
Крем для повік 
•  Коензим Q10 активізує роботу клітин
•  Ефективна комбінація вітамінів для 

природного відновлення:
•  Вітамін А запобігає появі зморшок
•  Вітамін Е захищає від вільних радикалів
•  Вітамін С має антиоксидантну дію
•  Екстракти водоростей забезпечують 

глибоке зволоження

"Вироблено в Німеччині" – 
це знак якості, якому можна 
довіряти на 100%.

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141



115 

125 мл    

339,00 грн

50 мл    

699,00 грн

50 мл    

815,00 грн
28182   28183   28181   

28188   
699,00 грн
815,00 грн

1.329,00 грн
1.514,00 грн

Вартість набору

Вартість усіх продуктів 
з набору

L R   Z E I TG A R D  С И С Т Е М А  Д О ГЛ Я Д У  |

Активний догляд для шкіри проти 
передчасного старіння
Поєднання часточок золота і протеїнів шовку має 
ефективний вплив на шкіру. Золото чудово захищає від 
ультрафіолетових променів, а шовк сприяє утворенню в 
шкірі колагену та природній регенерації шкіри.

Тонік для обличчя 
• Очищає і освіжає шкіру
•  Нанозолото і протеїни шовку діють 

як бар’єр проти шкідливих УФ-
променів та передчасного старіння 
шкіри

•  Підходить для комбінованої шкіри

Денний крем 
•  Розкішна шовковиста текстура
•  Доглядає і живить шкіру протягом 

дня
•  Нанозолото і протеїни шовку діють 

як бар’єр проти шкідливих УФ-
променів та передчасного 
старіння шкіри

•  Зі спеціальним комплексом 
Aglycal®, TIMP-Peptiden® і Uvinul 
PLUS®

Нічний крем 
•  Поживний нічний крем
•  Доглядає і відновлює вночі
•  Нанозолото і протеїни шовку 

діють як бар’єр проти шкідливих 
УФ-променів та передчасного 
старіння шкіри

•  Містить TIMP-пептиди і 
SYNRCOLL для утворення 
колагену

Zeitgard Nanogold Набір
Денний крем •  50 мл
Нічний крем •  50 мл

НАБІР

"Вироблено в Німеччині" – 
це знак якості, якому можна 
довіряти на 100%.

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141



28302 | 125 мл        

339,00 грн

28300   

875,00 грн
985,00 грн
745,00 грн

Вартість усіх продуктів з набору 2.605,00 грн

Вартість набору 2.235,00 грн

28318 | 50 мл    

985,00 грн
28319 | 30 мл    

745,00 грн
28317 | 50 мл    

875,00 грн
28320 | 30 мл    

985,00 грн

Преміум-догляд для зрілої, 
вибагливої шкіри
Розкішний догляд за шкірою за допомогою сучасних засобів на 
основі діамантів з чудовою текстурою та ефективною антивіковою 
дією. Незамінна підтримка шкіри для збереження її природної 
структури та захисту від негативних факторів зовнішнього 
середовища.

•  Нічний крем проти 
зморшок

•  З цінними оліями і 
спеціальними 
активізаторами проти 
зморшок

•  Допомагає зменшити 
появу зморшок

Beauty Diamonds 
Нічний крем

•  М’який та ніжний догляд за 
шкірою навколо очей

•  Поступово усуває кола і 
мішки під очима

•  Зменшує появу зморшок

Beauty Diamonds 
Крем для повік

•  Освіжаючий та 
зволожуючий тонік

• Не містить спирту
• Очищає і оновлює шкіру
•  З морськими і 

рослинними екстрактами

Beauty Diamonds
Тонік для обличчя

•  Шовковистий, м’який денний 
крем

•  Зменшує появу зморшок і 
підвищує пружність шкіри

•  Антивіковий інгредієнт Detoxi-
quin запобігає передчасному 
старінню шкіри і підтримує 
регенерацію клітин

•  Інноваційний елемент 
гексапептид сприяє захисту 
шкіри від вільних радикалів

Beauty Diamonds
Денний крем

•  Поживний інтенсивний крем
•  Інтенсивна дія та ніжний 

догляд
•  Кераміди та гіалуронові сфери 

знижують появу зморшок
•  Цінні олії роблять шкіру 

оксамитово та м’якою

Beauty Diamonds  
Інтенсивний крем

НАБІР

Zeitgard Beauty Diamonds 
Набір
Денний крем •  50 мл
Нічний крем •  50 мл
Крем для повік •  30 мл

"Вироблено в Німеччині" – 
це знак якості, якому можна 
довіряти на 100%.

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141
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28314 | 30 мл        

959,00 грн

L R   Z E I TG A R D  С И С Т Е М А  Д О ГЛ Я Д У  |

Інтенсивний антивіковий догляд 
для сяючої шкіри
Комбінація шести олій природного походження та 
відбірних вітамінів відновлює суху, позбавлену 
пружності шкіру та надає їй природне сяйво.

•  Живить і регенерує шкіру завдяки 
вітамінам А, Е та F

•  Захищає від втрати вологи завдяки 
цінним оліям

•  Омолоджує шкіру завдяки 
комбінації олій

Beauty Diamonds  
Олія для обличчя «Сяяння 
молодості» Антивікова олія

Ідеальний базовий догляд 
для сяючого кольору 
обличчя

Підсилення антивікового 
догляду
Збагачений догляд для 
особливо тендітної шкіри

Антивікова маска
Інтенсивний, відновлюючий 
догляд для гладкої та пружної 
шкіри

ОДИН ЗАСІБ – ТРИ СПОСОБИ ЗАСТОСУВАННЯ

•  Після очищення обличчя 
нанесіть 3-5 крапель вранці 
або увечері

•  Потім нанесіть ваші засоби 
для денного чи нічного 
догляду

•  Нанесіть кілька крапель на 
долоню

•  Змішайте з денним або 
нічним кремом та нанесіть 
на обличчя

•  Рівномірно розподіліть 
масажними рухами на 
обличчі, шиї і зоні декольте 
приблизно 10 крапель

•  Лишіть на 10 хвилин, потім 
видаліть залишки

"Вироблено в Німеччині" – 
це знак якості, якому можна 
довіряти на 100%.
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 (098) 7504141



Обираючи засоби для чоловічої шкіри, 
дуже важливо знайти правильний 
продукт, який надасть свіжість та 
забезпечить захист протягом дня.
•  Інтенсивний та спрямований догляд
• Простий у застосуванні
•  Ефективна дія

ІДЕАЛЬНО ДЛЯ 
ЧОЛОВІКІВ
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50 мл    
28449   

829,00 грн

30 мл    
28450   

585,00 грн

829,00 грн

585,00 грн

Вартість усіх продуктів з набору 1.414,00 грн
Вартість набору 1.309,00 грн

28469   

Доглянутий зовнішній вигляд вже давно є не тільки жіночою прерогативою. Чоловіча 
шкіра також потребує догляду. Засоби, спеціально створені для чоловічої шкіри, 
швидко поглинаються, інтенсивно зволожують і ефективно доглядають. Ідеальний та 
незамінний набір для чоловіків!

СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОГЛЯД ДЛЯ 
ЧОЛОВІЧОЇ ШКІРИ

L R   Z E I TG A R D  С И С Т Е М А  Д О ГЛ Я Д У  |

НАБІР

Крем, що запобігає старінню
•  Легкий крем для обличчя, швидко 

поглинається
• Зволожує та освіжає
•  Зберігає пружність шкіри і запобігає 

негативним віковим змінам
•  Заспокоює подразнення після гоління
•  Містить капсульовану льодовикову 

воду, екстракт кактуса, гіалуронову 
кислоту, вітамін Е

Охолоджуючий крем-
гель для повік
•  Легкий крем, що швидко 

поглинається шкірою, спеціально 
для області навколо очей

• Зволожує і освіжає
•  Допомагає усунути темні кола і 

зморшки
•  З компонентом Lumin-Eye®, 

екстрактом зеленої кави та 
гіалуроновою кислотою

Zeitgard Platinum Набір
Крем, що запобігає 
старінню 50 мл
Охолоджуючий
крем-гель для повік 30 мл

"Вироблено в Німеччині" – 
це знак якості, якому можна 
довіряти на 100%.

andrey
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1.249,00 грн
1.749,00 грн

875,00 грн

985,00 грн

28245    

Вартість усіх продуктів з набору 3.873,00 грн

Вартість набору 4.239,00 грн

28235 | 4 х 2 губки       

985,00 грн
28244 | 50 мл        

1.249,00 грн
28236 | 15 мл        

875,00 грн
28230 | 30 мл        

1.749,00 грн

* У тестуванні НДІ DERMATEST брало участь 10 респондентів протягом 4 тижнів у листопаді 2016

Комбінація активних компонентів для 
помітного результату
Засоби ZEITGARD Serox створені, щоб протидіяти небажаним ознакам вікових змін шкіри обличчя.
Serox Консилер з миттєвим ефектом забезпечує миттєве та стійке вдосконалення шкіри завдяки інноваційній подвійній антивіковій 
технології. Тривалі результати досягаються завдяки комбінації активних речовин у засобах: вони прекрасно борються з мімічними 
зморшками навколо очей, на носі та лобі, а також підвищують еластичність шкіри. Serox Бальзам для губ, у свою чергу, помітно збільшує 
об'єм губ та зменшує зморшки.*

НАБІР

Zeitgard Serox Набір
Інтенсивний крем · 50 мл
Миттєва сироватка · 30 мл
Засіб для заповнення 
зморшок
Патчі для шкіри
навколо очей · 4 х 2 губки

•  Патчі високої якості
•  Інтенсивно зволожують 

чутливу область 
навколо очей

•  З ліофілізованого 
колагену з формулою 
активного зволоження

•  З комбінацією 
елементів – argireline®, 
gatuline expression® та 
гіалуроновою 
кислотою, яка націлена 
на зменшення глибини 
зморшок

Zeitgard Serox
Патчі для шкіри 
навколо очей

•  Інноваційна антивікова 
комбінація з активними 
компонентами Argireline®, Ameli-
ox®, Ultra Filling Spheres™ для 
більш пружної, гладкої, здорової 
шкіри

•  Активний комплекс з ефективною 
дією проти зморшок зменшує їх 
глибину та зволожує шкіру

•  Ідеально поєднується з Миттєвою 
сироваткою

•  Комплекс активних інгредієнтів, 
що діє проти помітних глибоких 
зморшок і система інтенсивного 
зволоження

•  Ідеальний в поєднанні з Serox 
Миттєвою сироваткою

Zeitgard Serox
Інтенсивний крем

•  Інтенсивний концентрат для 
зменшення мімічних 
зморшок

•  Спеціально для дрібних 
зморшок навколо рота, очей і 
на лобі

•  З високоефективними 
інгредієнтами – argireline®, 
gatuline expression®, dynalift® і 
гіалуроновою кислотою, які 
допомагають зменшити 
глибину зморшок

•  Легко і швидко поглинається 
шкірою, ефект від 
застосування спостерігається 
вже через 30 хвилин

Zeitgard Serox
Засіб для заповнення 
зморшок

•  Інтенсивна антивікова 
формула, шовковиста 
текстура

•  З високоефективними 
інгредієнтами – argireline®, 
ameliox® und polylift® для 
зменшення глибини 
зморшок

•  Розслаблюючий і 
зволожуючий ефект для 
розгладження і покращення 
структури шкіри

•  Ідеальна в поєднанні з Serox 
Інтенсивним кремом

Zeitgard Serox
Миттєва сироватка

"Вироблено в Німеччині" – 
це знак якості, якому можна 
довіряти на 100%.

andrey
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 (098) 7504141
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28250 | 30 мл        

1.169,00 грн

1

2

L R   Z E I TG A R D  С И С Т Е М А  Д О ГЛ Я Д У

•  Миттєве візуальне 
омолодження шкіри

• Регенерація структури шкіри
•  Бархатиста структура, м'яка 

perfector-формула з ледь 
помітними кольоровими 
пігментами

•  Застосовувати після денного 
крему. Макіяж можна 
наносити як завжди.

Serox  
Instant Skin
Perfector*

Подвійна антивікова технологія: 
миттєва дія, стійкий ефект
LR ZEITGARD Serox Консилер з миттєвим ефектом забезпечує оптимальне вдосконалення 
шкіри обличчя завдяки інноваційній подвійній технології. Шкіра візуально омолоджується за 
лічені секунди та відновлюється день за днем.

INSTANT SKIN PERFECTOR*

ПОДВІЙНА АНТИВІКОВА

SEROX

ТЕХНОЛОГІЯ

МИТТЄВЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ
Оптичне омолодження шкіри за 
лічені секунди. Бархатиста 
структура та маскуюча perfector-
формула з ледь помітними 
кольоровими пігментами 
"трансформують" шкіру: пори, 
нерівності та зморшки стають 
практично непомітними, а ділянки 
шкіри, що надмірно блищать, 
стають матовими.

СТІЙКА ДОСКОНАЛІСТЬ
Постійна регенерація шкіри, 
день за днем. Високоефективні 
антивікові інгредієнти Gatuline® 
In-Tense та Ultra Filling SpheresTM 
зміцнюють шкіру та підвищують 
еластичність: шкіра виглядає 
більш гладкою і пружною.

*Serox Консилер з миттєвим ефектом

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141



30 мл    
28100   

489,00 грн

Zeitgard PowerLift 
Крем для обличчя
•  Легка кремова емульсія
•  Зволожує, оживляє і зміцнює – для 

додаткової енергії, життєвої сили і 
пружності шкіри

•  Містить пептиди з вівса, гіалуронову 
кислоту, екстракт водоростей і 
суміш 7 рослинних екстрактів для 
зволоження і розгладжування  
зморшок

•  Також підходить для чоловічої шкіри

ІНТЕНСИВНЕ зволоження 
жіночої та чоловічої шкіри
Легкий крем для обличчя PowerLift надає шкірі надзвичайний заряд енергії в 
будь-який час. Оптимальна комбінація редуктину®, гіалуронової кислоти, 
екстракту водоростей і семи різних трав забезпечує ідеальне зволоження. 
Шкіра залишається пружною, свіжою і сяючою протягом дня.

ПІДХОДИТЬ ДЛЯ 
ЖІНОЧОЇ ТА 
ЧОЛОВІЧОЇ 
ШКІРИ

"Вироблено в Німеччині" – 
це знак якості, якому можна 
довіряти на 100%.

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141



123 

50 мл    
71011   

529,00 грн

ВІДНОВЛЕННЯ ШКІРИ ПІД ЧАС СНУ:
для пружної та еластичної шкіри
Надзвичайно поживна маска з концентрованими компонентами олії 
жожоба, ягодами китайського лимонника і запатентованим 
комплексом Ultra Filling Spheres®, які живлять шкіру і сприяють її 
регенерації.

L R   Z E I TG A R D  С И С Т Е М А  Д О ГЛ Я Д У  |

ПІДХОДИТЬ 
ДЛЯ ЖІНОЧОЇ 
ТА ЧОЛОВІЧОЇ 
ШКІРИ!

Zeitgard 
Нічна маска для обличчя 
•  Піклується про шкіру та  

відновлює її під час сну
•  З олією жожоба для оптимального 

зволоження
•  Комплекс із ультрасферами для 

омолоджуючого ефекту
•  З екстрактом ягід лимонника для 

регенерації шкіри
•  Маску не потрібно змивати; для 

досягнення найкращих результатів 
застосовувати двічі на тиждень

"Вироблено в Німеччині" – 
це знак якості, якому можна 
довіряти на 100%.
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Блакитне світло, що випромінюють дисплеї та екрани, викликає передчасне старіння шкіри. Воно 
глибоко проникає в глибокі шари шкіри, викликає оксидативний стрес та пошкоджує клітини – 
ознаки старіння, такі як зморшки і провисання шкіри, стають помітними набагато раніше.

ЗАХИСТІТЬ СВОЮ ШКІРУ! Інноваційна сироватка проти ЦИФРОВОГО СТАРІННЯ активно та 
профілактично захищає шкіру від негативного впливу блакитного світла! Діючі речовини, що 
містяться в ній, активуються блакитним світлом і захищають шкіру завдяки потрійному ефекту.

РОЗУМНА СИРОВАТКА

Фермент фотоліаза, що міститься 
в екстракті спіруліни, відновлює 
пошкоджені блакитним світлом 
клітини шкіри
– для значного зменшення 
існуючих зморшок.

ВІДНОВЛЮЄ

ВІДБИВАЄ СВІТЛО

Кольоровий пігмент фікоціанін, що 
міститься в екстракті спіруліни, 
поглинає блакитне світло і зменшує 
високоенергетичні світлові промені, 
відбиваючи їх, немов захисний щит
– для ідеального захисту від 
передчасного старіння та 
подразнення шкіри.

Екстракт блакитного лотоса, символа 
безсмертя, оптимально захищає від 
вільних радикалів і, таким чином, 
протидіє оксидативному стресу
–  для молодої, сяючої шкіри. 

ПОГЛИНАЄ ВІЛЬНІ РАДИКАЛИ

Рівномірно нанесіть 
сироватку на очищену 
шкіру обличчя вранці.

Приблизно через 
хвилину можна додатково 
наносити ваш засіб для 
догляду поверх сироватки.

ЩОДЕННИЙ ЗАХИСТ У 
ДВА ЕТАПИ:

УНІКАЛЬНИЙ
ПОТРІЙНИЙ ЕФЕКТ

ПРОТИ ЦИФРОВОГО СТАРІННЯ

"Вироблено в Німеччині" – 
це знак якості, якому можна 
довіряти на 100%.
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71060 | 30 мл

1.199,00 грн

•  Захищає від старіння та подразнення шкіри, 
викликаних блакитним світлом

•  Зменшує зморшки і має антиоксидантну дію
•  Для молодої, сяючої шкіри
•  З екстрактами спіруліни та синього лотоса

LR ZEITGARD
ЗАХИСНА СИРОВАТКА
ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ  
„БЛЮ ЛАЙТ“

L R  Z E I TG A R D  С И С Т Е М А  Д О ГЛ Я Д У  |
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Здоров’я шкіри 
починається з 
балансу її захисного 
бар’єру

Як правило, причини виникнення проблем з подразненою 

шкірою, волоссям з лупою чи пародонтозом значно 

глибші: внаслідок швидкого розмноження мікроорганізмів, 

порушується баланс нашого природного захисного 

бар’єру – мікробіому. LR MICROSILVER PLUS – це комплекс 

дієвих засобів для проблемної шкіри будь-яких частин тіла. 

Таємниця ефективності цієї серії для догляду приховується 

в біологічно активному компоненті MicroSilver BGТМ, який 

має антибактеріальну та противірусну дію. Кожен продукт 

цієї серії має власний «плюс» – свій ефективний комплекс 

біологічно активних речовин, який націлено лікує проблему, 

регенеруючи шкіру і стабілізуючи її природний захисний 

бар’єр. Для здорового мікробіому шкіри.

Ефективні засоби для догляду за 
проблемною шкірою
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«ПЛЮС» КОЖНОГО ЗАСОБУ СЕРІЇ 
MICROSILVER PLUS

ЩО ТАКЕ МІКРОБІОМ?

Всі продукти серії LR MICROSILVER 
PLUS містять інґредієнт MicroSilver 
BGTM, який має антибактеріальну та 
противірусну дію.

L R  M I C R O S I LV E R  P LU S  А Н Т И Б А К Т Е Р І А Л Ь Н И Й  Д О ГЛ Я Д  |

Подразнена шкіра не має 
надійного захисту від бактерій 
та вірусів. А на проблемній шкірі 
бактерії розмножуються надто 
швидко, і мікробіомний баланс 
порушується.

Завдяки антибактеріальній та 
противірусній дії іонів срібла з 
MicroSilver BG™ віруси та бактерії 
знищуються, тому не можуть 
більше розмножуватись.

ЧИСТЕ СРІБЛО В БОРОТЬБІ З БАКТЕРІЯМИ ТА ВІРУСАМИ

Часточки срібла, які містить 
активний компонент MicroSilver 
BG™, мають пористу структуру і 
вистилаються на поверхні шкіри 
у вигляді сітки. Тому мікроби, 
а саме бактерії та віруси, не 
мають жодного шансу. Вони 
«заплутуються» у захисній сітці із 
срібла.

Часточки MicroSilver BG™ 
прилипають до поверхні шкіри 
і, залишаючись там протягом 
тривалого часу, залежно від умов, 
можуть захищати від утворення 
нових вірусів та бактерій до 12 
годин. Таким чином, мікробіом 
відновлюється і знову може 
виконувати свою природну 
функцію.

Шкіра обличчя

Шкіра голови

Ротова 
порожнина

Пахви

Шкіра рук

Мікробіом шкіри кожної людини унікальний і 
змінюється залежно від ділянки тіла. Там, де шкіра 
особливо суха, наприклад, на голові та кистях 
рук, або на жирних частинах шкіри обличчя чи на 
вологій теплій шкірі, як в області пахв та ротової 
порожнини, мікробіом особливо чутливий. Отже, 
баланс мікроорганізмів, які там знаходяться, може 
дуже швидко порушуватися.

Наш природний захисний бар’єр – це чарівний витвір природи. 
Мільйони мікроорганізмів створюють унікальний баланс, внаслідок 
чого на шкірі утворюється природний захист від мікробів: бактерій 
та вірусів.
Сукупність всіх цих мікроорганізмів називається «мікробіомом» 
або мікрофлорою шкіри та ротової порожнини.
Коли цей чутливий механізм збалансованості порушується, мікроби 
можуть швидко розмножуватися і руйнувати природний захисний 
бар’єр. Це призводить до проблем зі шкірою та зубами. І тут потрібно 
знищити небажаних гостей і одночасно зміцнити захисний бар’єр.

Кожен з нас має свої вимоги до засобу для догляду і вони дуже різноманітні. Але, 
в першу чергу, він має бути ефективним і надовго вирішувати проблему. Тому 
кожен із продуктів лінійки LR MICROSILVER PLUS має свій додатковий плюс – 
власний комплекс біологічно активних речовин, який направлений на лікування 
проблеми, а також доповнює регенеруючі та стабілізуючі властивості продукту. 
Отже, продукти LR MICROSILVER PLUS – це ваш надійний помічник на шляху до 
здорового мікробіому.



ПРОБЛЕМАКОЛИ ДОПОМОЖЕ
LR MICROSILVER PLUS?

Збалансований догляд за 
чутливою шкірою обличчя

LR MICROSILVER PLUS – це швидке, ефективне і 
довгострокове рішення при проблемній, подразненій 
шкірі обличчя з акне, а також при проблемах із 
зубами, зокрема, при карієсі та пародонтозі, при 
проблемній шкірі рук, лупі та за наявності різкого 
запаху поту. Підходить для чутливої шкіри.

Забруднена, жирна, подразнена шкіра обличчя, що 
лущиться.

ПЕРШОПРИЧИНА
У Т-зоні обличчя (чоло, ніс та підборіддя)
розташовані особливо активні сальні залози шкіри. 
Надмірна жирність стає причиною порушення 
мікрофлори шкіри, як наслідок – її дисбаланс. Так 
виникають проблеми зі шкірою.

РІШЕННЯ
Комплекс засобів для догляду за шкірою обличчя 
LR MICROSILVER PLUS цілеспрямовано звільняє 
шкіру від бактерій, лущення, очищує її, протидіє 
подразненню і надовго покращує її вигляд. Для 
збалансованого догляду за чутливою шкірою 
обличчя.

•  MicroSilver BGTM зменшує кількість мікробів: 
бактерій та вірусів

•  Комбінація біологічно активних речовин, 
які очищують шкіру обличчя, відновлюють її 
мікробіомний баланс

•  Миттєвий і тривалий ефект: на шкірі утворюється 
стійка сітчаста захисна плівка, яка, залежно 
від індивідуальних властивостей шкіри, може 
залишатися на ній майже протягом 12 годин
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25000 | 150 мл   

429,00 грн
25001 | 50 мл   

469,00 грн

25004    

429,00 грн
469,00 грн

799,00 грн
760,00 грн

НАУКОВО ДОВЕДЕНА 
ЕФЕКТИВНІСТЬ:

ЗАОЩАДЖУЙТЕ В НАБОРІ

Набір для догляду за шкірою 
обличчя

Гель для вмивання LR MICROSILVER PLUS 
м’яко, але глибоко очищує пори та заспокоює 
шкіру. Біологічно активна речовина 
MicroSilver BGTM знищує віруси та бактерії, як 
наслідок, порушений мікробіом шкіри знов 
відновлюється.

01 Гель для вмивання. Глибоке 
очищення

Крем для обличчя LR MICROSILVER PLUS регенерує, 
стабілізує та покращує стан і вигляд шкіри. Завдяки 
антибактеріальній та противірусній дії компонента 
MicroSilver BGTM крем швидко поглинається 
шкірою і звільняє її від бактерій, що допомагає 
захистити її від забруднення. Не липне, не утворює 
жирної плівки на шкірі.

02 Регулюючий заспокійливий 
крем для обличчя

Всі продукти серії LR MICROSILVER PLUS 
містять інґредієнт MicroSilver BGТМ, який 
має антибактеріальну та противірусну дію.

L R  M I C R O S I LV E R  P LU S  А Н Т И Б А К Т Е Р І А Л Ь Н И Й  Д О ГЛ Я Д  |

"Вироблено в Німеччині" – це 
знак якості, якому можна 
довіряти на 100%.

•  Значне поліпшення стану шкіри 
обличчя*

•  Зменшення вугрів в середньому на 
24%, папул приблизно на 30% і пустул 
приблизно на 29%*

•  Дуже хороша переносимість засобу 
виснаженою та схильною до акне 
шкірою*

*  Антибактеріальний крем для обличчя тестували на 30 особах з 
акне, віком 13-25 років.Крем застосовували один раз на день 
протягом 6 тижнів у листопаді 2010 року удослідженні компанії 
Derma Consult GmbH.

ОСОБЛИВИЙ ПЛЮС
ОСОБЛИВИЙ ПЛЮС

•  Мінеральна саліцилова кислота відлущує 
відмерлі клітини шкіри та очищує забиті пори

•  Декспантенол заспокоює та доглядає за 
схильною до запалення шкірою

•  Цинк бере участь у процесах регенерації шкіри

•  Активні рослинні комплекси Defensil™ та Activox™ 
зміцнюють захисний бар’єр шкіри та мають 
протизапальну дію

• Декспантенол заспокоює та доглядає за шкірою
• Цинк бере участь у процесах регенерації шкіри

Гель для вмивання · 150 мл
Крем для обличчя · 50 мл

Вартість набору

Вартість усіх продуктів з набору

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141



LR MICROSILVER 
PLUS ORAL
Збалансований догляд 
за зубами та яснами

ПРОБЛЕМА
Підвищення чутливості зубів, схильність ясен 
до запалення, неприємний запах з ротової 
порожнини та інші проблеми.

ПЕРШОПРИЧИНА
Здоров’я починається з ротової порожнини. 
Пероральний мікробіом має численну кількість 
різних мікробів. Порушення мікробіому слизової 
рота має неприємні наслідки.

РІШЕННЯ
Комплекс для догляду за ротовою порожниною 
LR MICROSILVER PLUS видаляє мікроби з ротової 
порожнини та пропонує сучасний захист для 
міцних зубів, здорових ясен та збалансованої 
мікрофлори ротової порожнини.

•  Для здорового мікробіому ротової порожнини
•  Містить MicroSilver BG™, що має 

антибактеріальну та противірусну дію
•  Миттєвий та тривалий ефект: на шкірі 

утворюється стійка сітчаста захисна плівка, яка, 
залежно від індивідуальних властивостей шкіри, 
може залишатися на ній майже протягом 12 
годин
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01

25090 | 75 мл   

215,00 грн

215,00 грн
529,00 грн
249,00 грн

430.30 грн

839,00 грн

25122   
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Всі продукти серії LR MICROSILVER PLUS 
містять інґредієнт MicroSilver BGТМ, який 
має антибактеріальну та противірусну дію.

* LR MICROSILVER PLUS Зубна паста: № патенту: DE 10 2010 063 720

НАУКОВО ДОВЕДЕНА 
ЕФЕКТИВНІСТЬ:

•  90% підтвердили покращення 
стану ясен*

•  Зменшення запалення та 
кровоточивості ясен**

* Антибактеріальну зубну пасту тестували 10 жінок та чоловіків, віком 
18-72 роки. Дослідження проводилось компанією Derma Consult GmbH 
протягом 4 тижнів у квітні 2006 року.
** Антибактеріальну зубну пасту тестували 30 осіб, віком 21-65 років. 
Зубну пасту використовували двічі на день протягом 4 тижнів у 
листопаді 2010 року. Дослідження проводилось компанією Derma 
Consult GmbH.

ЗАОЩАДЖУЙТЕ В НАБОРІ

Набір для догляду за 
ротовою порожниною

Дбайливо очищує та доглядає за чутливими зубами, 
яснами та слизовою ротової порожнини.Крихітні 
часточки срібла, що містяться у біологічно активній 
речовині MICROSILVER BGTM, знижують кількість 
бактерій та вірусів, завдяки чому захищають 
від зубного нальоту, карієсу, пародонтозу, 
неприємного запаху та запалення ясен.

01 Зубна паста

ЗАПАТЕНТОВАНИЙ 
ПРОДУКТ*

ОСОБЛИВИЙ ПЛЮС

•  Мінеральна складова ГІДРОКСИАПАТИТ 
відновлює природну емаль зубів, чим забезпечує 
зубам здоров’я та міцність

•  Декспантенол заспокоює чутливі зуби та ясна
•  Цинк має протизапальну дію та запобігає 

утворенню зубного нальоту і карієсу
•  Фтор бере участь у процесі ремінералізації зубів

Вартість набору

Зубна паста · 75 мл
Ополіскувач для ротової 
порожнини · 300 мл
Спрей для ротової 
порожнини · 30 мл

Вартість усіх продуктів з набору

"Вироблено в Німеччині" 
– це знак якості, якому можна 
довіряти на 100%.

L R  M I C R O S I LV E R  P LU S  А Н Т И Б А К Т Е Р І А Л Ь Н И Й  Д О ГЛ Я Д  |

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141
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01

LR MICROSILVER 
PLUS ORAL

25140 | 30 мл   

249,00 грн

НАУКОВО ПІДТВЕРДЖЕНА 
ЕФЕКТИВНІСТЬ:

Легкий спрей для ротової порожнини LR 
MICROSILVER PLUS швидко видаляє з неї 
до 99,99% всіх мікробів: бактерій та 
вірусів. MICROSILVER BGTM, що міститься в 
засобі, має антибактеріальну, противірусну 
та протизапальну дію. Таким чином, він 
допомагає ефективно захистити зуби та 
ясна від утворення зубного нальоту, а 
також від карієсу та пародонтозу. Миттєво 
освіжає подих. Для здорової збалансованої 
мікрофлори.

01 Освіжаючий спрей для гігієни 
ротової порожнини

ОСОБЛИВИЙ ПЛЮС

•  Алое Вера покращує стан ясен
•  Шавлія та ехінацея регулюють стан слизової 

оболонки рота
•  М’ята додає відчуття приємної свіжості в 

порожнині рота

•  Результат дерматологічного 
дослідження: ВІДМІННО

•  90% відмітили, що ясна стали менш 
схильні до запалення*

•  84% заявляють, що проблема 
неприємного запаху з ротової 
порожнини значно знизилась*

•  100% оцінюють смак, свіжість та 
відчуття догляду як дуже приємні*

• 90% рекомендують продукт іншим*

* Спрей для ротової порожнини тестували в рамках дослідження 
Dermatest GmbH 20 осіб віком від 19 до 71 років протягом 4 тижнів у 
серпні – вересні 2020 року.

РЕКОМЕНДОВАНО 
СТОМАТОЛОГАМИ*

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141
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25130 | 300 мл   

529,00 грн 215,00 грн
529,00 грн
249,00 грн

430.30 грн

839,00 грн

25122   

Ополіскувач для ротової порожнини LR 
MICROSILVER PLUS очищує та видаляє до 99,99% 
всіх мікробів: бактерій та вірусів. Завдяки своїй 
стійкій, гелеподібній текстурі засіб потрапляє 
навіть до самих важкодоступних куточків, таких як 
щілини між зубами. Ідеальний захист від зубного 
нальоту, карієсу та пародонтозу. Збалансований 
догляд для постійно свіжого подиху та здорової 
мікрофлори ротової порожнини.

02 Захисний ополіскувач для 
ротової порожнини

ОСОБЛИВИЙ ПЛЮС

L R  M I C R O S I LV E R  P LU S  А Н Т И Б А К Т Е Р І А Л Ь Н И Й  Д О ГЛ Я Д  |

РЕКОМЕНДОВАНО 
СТОМАТОЛОГАМИ*

* Дійсно для ополіскувача та спрея для ротової порожнини

НАУКОВО ДОВЕДЕНА 
ЕФЕКТИВНІСТЬ:

Всі продукти серії LR MICROSILVER PLUS 
містять інґредієнт MicroSilver BGТМ, який 
має антибактеріальну та противірусну дію.

•  Алое Вера зміцнює ясна
•  Ментол та перцева м’ята створюють 

приємне відчуття свіжості в ротовій 
порожнині

•  Фтор бере участь у процесі ремінералізації 
зубів

•  Результат дерматологічного дослідження: 
ВІДМІННО

•  У всіх користувачів кровоточивість 
ясен зменшилася в середньому на 77% 
протягом перших 4 тижнів застосування*

•  75% зазначили помітне поліпшення стану 
зубів і позитивний вплив на порожнину 
рота*

•  70% помітили зміцнення ясен *

*  Ополіскувач для ротової порожнини тестували в рамках дослідження 
Dermatest GmbH 20 осіб віком від 18 до 54 років протягом 4 тижнів у серпні 
– вересні 2020 року.

"Вироблено в Німеччині" – це 
знак якості, якому можна 
довіряти на 100%.

ЗАОЩАДЖУЙТЕ У НАБОРІ

Набір для догляду за 
ротовою порожниною

Вартість набору

Зубна паста · 75 мл
Ополіскувач для ротової 
порожнини · 300 мл
Спрей для ротової 
порожнини · 30 мл

Вартість усіх продуктів з набору

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141
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LR MICROSILVER  
PLUS BODY CARE

01

25051 | 75 мл   

385,00 грн

ПРОБЛЕМА

01 Антисептичний гель для 
рук
Гель для рук LR MICROSILVER PLUS з MicroSilver 
BGTM знищує до 99,87% всіх бактерій та 
вірусів та захищає до 12 годин поспіль. Він 
швидко поглинається шкірою і не липне. Не 
містить води.

Антибактеріальний захист такомплексний 
догляд за шкірою всього тіла

Виснажена, шорстка шкіра рук, неприємний 
запах поту, лущення.

ПЕРШОПРИЧИНА
Під впливом несприятливих зовнішніх 
факторів, руки щоденно контактують зі 
всілякими бактеріями. На сухій шкірі голови з 
лупою чи на вологій теплій шкірі пахв бактерії 
та віруси почувають себе комфортно.

РІШЕННЯ
Серія продуктів для догляду за тілом LR 
MICROSILVER PLUS пропонує свій ПЛЮС 
для кожного з цих засобів, щоб вирішити 
проблему зі знищення мікробів та 
відновлення балансу природного захисного 
бар’єру шкіри.
•  Для здорового мікробіому шкіри
•  Для особистої гігієни
•  Миттєвий і тривалий ефект: на шкірі 

утворюється стійка сітчаста захисна 
плівка, яка, залежно від індивідуальних 
властивостей шкіри, може залишатися на ній 
майже протягом 12 годин

ОСОБЛИВИЙ ПЛЮС

•  ZIN‘CÎTETM та декспантенол утворюють 
захисну плівку, яка захищає шкіру та доглядає 
за нею

•  Мінеральний комплекс ZIN'CÎTETM захищає 
шкіру від впливу ультрафіолетових променів 
типів A та B

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141



+

+

MADE IN GERMANY

02

03

ANTIVIRAL

A
N

TIB A C T E RIA
L

MICRO
SILVER

BGTM
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25072 | 150 мл   

559,00 грн

25033 | 50 мл   

345,00 грн

НАУКОВО ДОВЕДЕНА 
ЕФЕКТИВНІСТЬ:

02 Шампунь проти лупи. М’який 
догляд
Шампунь проти лупи LR MICROSILVER PLUS вже 
після першого використання зменшує кількість 
лупи і попереджає появу нової. Складова 
MicroSilver BGTM надійно знищує бактерії, які 
спричиняють утворення лупи. М’яко очищує суху 
чутливу, схильну до свербіжу, шкіру голови.

L R  M I C R O S I LV E R  P LU S  А Н Т И Б А К Т Е Р І А Л Ь Н И Й  Д О ГЛ Я Д  |

03 Кульковий дезодорант. М’яка 
ефективна дія

ОСОБЛИВИЙ ПЛЮС

Кульковий дезодорант LR MICROSILVER PLUS 
захищає від неприємного запаху поту впродовж 
майже 24 годин. MicroSilver BG™ видаляє 
спричинений бактеріями запах поту. Ніжна 
формула доглядає за чутливою шкірою пахв, 
залишаючи приємне відчуття свіжості – без 
застосування токсичних солей алюмінію.

Всі продукти серії LR MICROSILVER PLUS 
містять інгредієнт MicroSilver BGТМ, який 
має антибактеріальну та противірусну дію.

НАУКОВО ДОВЕДЕНА 
ЕФЕКТИВНІСТЬ:

•  80% стверджують, що в них більше не 
виникає неприємного запаху*

•  80% стверджують, що в них не було 
подразнень шкіри*

*  Випробування антибактеріального кулькового дезодоранту 
проводилися Dermatest GmbH протягом 4 тижнів в квітні 2010 року на 
20 особах, віком від 25 до 76 років.

ОСОБЛИВИЙ ПЛЮС

• Тальк поглинає вологу і запобігає її 
накопиченню у пахвах
• Декспантенол заспокоює та доглядає за 
чутливою шкірою пахв
• Сіль цинку звужує пори і абсорбує запахи

•  100% стверджують, що візуально лупи 
стало менше*

•  80% стверджують, що шкіра голови 
візуально стала менш сухою та 
почервонілою*

* Випробування шампуню проти лупи проводилися Derma Consult GmbH 
з квітня по червень 2010 року на 10 особах, віком від 22 до 56 років

•  Косметичний інґредієнт OCTOPIROX® затримує 
розмноження OCTOPIROX® бактерій та покращує 
зовнішній вигляд шкіри голови

•  Декспантенол заспокоює суху, подразнену шкіру 
голови

«Вироблено в Німеччині» – це 
гарантія якості, якій можна 
довіряти на всі 100%.

andrey
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Парфуми надають життю незабутньої магічної сили, зачаровуючи і 
спокушаючи. Компанія LR пропонує широку палітру парфумів – 
вони яскраві, створені у колаборації зі світовими зірками, сучасні, а 
також класичні та непідвладні часу.
Багато успішних світових суперзірок довіряють досвіду експертів 
Компанії LR, яка має компетентних партнерів у сфері створення 
парфумів по всьому світу. Так виникають індивідуальні композиції 
ароматів від міжнародних селебріті, що втілюють їхні 
привабливість, неповторний характер і персональний почерк, які 
не сплутаєш з іншими.
Використання висококонцентрованих та стійких парфумованих 
олій – саме завдяки цьому парфуми від LR мають якість, набагато 
вищу за середню ринкову. Базуючись на багаторічному досвіді у 
сфері розробки ароматів, LR разом із відомими міжнародними 
парфумерними домами створює нові аромати зі стандартом якості 
«Made in Germany».

ЧАРУЮЧИЙ СВІТ
АРОМАТІВ



Будь справжньою. 
Будь сяючою. Будь щасливою!
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1.379,00 грн

PURE

50 мл I 30530   

by Guido Maria 
KretschmerPURE

30550   

2.758,00 грн

2.469,00 грн

L R  Ж І Н О Ч І  А Р О М АТ И  |

PURE by Guido Maria Kretschmer Парфумована 
вода для чоловіків на ст. 137

Квітковий,
свіжий

Верхня нота
Груша,
цитрусові

Нота серця
Персик,
жасмин

Кінцева нота
Амбра,
кедрова деревина

Парфумована вода
для жінок

ЗАОЩАДЖУЙТЕ В 
НАБОРІ

by Guido Maria Kretschmer  
Набір

Вартість набору

Вартість усіх продуктів з набору

Pure by Guido Maria Kretschmer
Парфумована вода для жінок
Pure by Guido Maria Kretschmer
Парфумована вода для чоловіків

„Будь справжньою. Будь природною. Будь 
собою!“, – такий меседж Гвідо Марії Кречмера!  
 
Харизматичний дизайнер демонструє 
приклад та захоплює усіх своєю позитивною 
енергетикою та життєрадісністю. Ось чому 
Гвідо створив аромат для гарного настрою, що 
супроводжує кожної миті, щодня та надихає 
бути собою.
PURE by Guido Maria Kretschmer для жінок – це 
аромат зі свіжою початковою нотою, приємною 
нотою серця та чуттєвою, теплою кінцевою 
нотою.

andrey
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Будь справжньою. Будь сяючою. 
Будь щасливою!

PURE  
HAPPINESS

 by Guido Maria  
Kretschmer  

50 мл I  30560   

1.379,00 грн

PURE HAPPINESS

30565   

2.758,00 грн

2.469,00 грн

PURE HAPPINESS

PURE HAPPINESS

Будь справжньою. Будь сяючою. 
Будь щасливою!

PURE HAPPINESS by Guido Maria Kretschmer 
Парфумована вода для чоловіків на ст. 138

ЗАОЩАДЖУЙТЕ У НАБОРІ

Відчуйте чисту радість життя тут і зараз. 
Насолоджуйтесь неймовірним відчуттям, немов 
хочеться обійняти увесь світ.
PURE HAPPINESS зробить вас щасливою. Цей 
аромат сповнений легкістю, він закликає сяяти 
щодня та щиро усміхатись!

Парфумована вода
для жінок

Квітковий,
фруктовий

Верхня нота
Грейпфрут, 
бергамот

Нота серця
Жасмин, 
ірис

Кінцева нота
Мускус,
тютюн

by Guido Maria Kretschmer  
Набір

by Guido Maria Kretschmer  
Парфумована вода для жінок

by Guido Maria Kretschmer  
Парфумована вода для чоловіків

Вартість набору

Вартість усіх продуктів з набору

andrey
Машинописный текст
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30581   

1356.00 грн

2.469,00 грн

30580 | 50 мл   

1.379,00 грн

PURE  
TENDERNESS

 by Guido Maria 
Kretschmer PURE TENDERNESS

Квітковий, 
деревний

Верхня нота
Кардамон,
фрезія

Нота серця 
Білі квіти,
конвалії

Кынцева нота 
Кедрова деревина,
боби Тонка

Будь справжньою. Будь чуттєвою. 
Будь спокусливою.

PURE TENDERNESS by Guido Maria Kretschmer 
Парфумована вода для чоловіків на ст. 155

НОВИНКА

Будь справжньою. Будь чуттєвою. 
Будь спокусливою.

ЗАОЩАДЖУЙТЕ У НАБОРІ

L R  Ж І Н О Ч І  А Р О М АТ И  |

Відчуйте моменти справжньої спокуси 
та захоплення. Парфумована вода PURE 
TENDERNESS занурять Вас у чуттєвий 
світ емоцій та пристрасті. Аромат, 
що приваблює своєю чаруючою 
сексуальністю. Збуджуючий та п’янкий – 
ідеальна «зброя» у мистецтві спокуси.

Парфумована вода для 
жінок

by Guido Maria Kretschmer 
Набір
PURE TENDERNESS
by Guido Maria Kretschmer
Парфумована вода для жінок
PURE TENDERNESS
by Guido Maria Kretschmer
Парфумована вода для чоловіків
(поєднання на вибір)

Вартість набору

Вартість усіх продуктів з набору

andrey
Машинописный текст
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Guido Maria Kretschmer

ПАРФУМОВАНИЙ 
АРОМАТ ДЛЯ ДОМУ

310 г

809,00 грн

40166 | 

40167 | 

ПАРФУМОВАНІ АРОМАТИ ДЛЯ ДОМУ

40169   

1.618,00 грн

1.499,00 грн

Guido Maria Kretschmer
Набір 

БЛАГОРОДНІ АРОМАТИЧНІ СВІЧКИ ДЛЯ 
ДОМАШНЬОГО ЗАТИШКУ
Натхненний парфумерною колекцією, Гвідо створив 
ароматичні свічки з вишуканим дизайном – парфумовані 
аромати для дому. Як завжди, відчувається авторський 
почерк Гвідо: чуттєвість, елегантність, харизма.

Вартість набору

Вартість усіх продуктів з набору

Чуттєва елегантність
Захоплююча чарівність

ЗАОЩАДЖУЙТЕ В НАБОРІ

               Чуттєва елегантність
Ароматний букет з мандарина, троянди, 
жасмину та ванілі.

             Захоплююча чарівність
Вишукане поєднання бергамоту, 
перцю та шкіри.

andrey
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 Guido Maria  
Kretschmer  

50 мл I 30200   

1.009,00 грн

30230   

2.018,00 грн

1.869,00 грн

Протягом багатьох років модельєр, Гвідо Марія Кречмер, створює одяг от-кутюр, орієнтований на людей, які його носять. Але завершений 
та ідеальний образ неможливий без аромату, який підкреслює індивідуальність. Його парфум для жінок – це делікатна спокуса та чуттєва 
витонченість. Композиція містить нотки мандарина, троянди та ванілі.

L R  Ж І Н О Ч І  А Р О М АТ И  |

„Важливо любити людей, 
розуміти їхні почуття, 
бачити індивідуальність крізь 
призму моди. Це стосується і 
парфуму. Він не повинен 
дурманити – він має вабити.“

ВИТОНЧЕНИЙ ПАРФУМ ВІД

Guido Maria Kretschmer  
Парфумований набір

Guido Maria Kretschmer Парфумована вода для 
чоловіків на ст. 141

ГВІДО МАРІЇ КРЕЧМЕРА
ДЛЯ ЖІНОК

Фруктовий,
ніжний

Верхня нота
Мандарин
слива

Нота серця
Троянда,
помаранчевий 
цвіт

Кінцева нота
Суха амбра,
ваніль

Парфумована вода
для жінок

Guido Maria Kretschmer
Парфумована вода для жінок

Guido Maria Kretschmer
Парфумована вода для чоловіків

ЗАОЩАДЖУЙТЕ В НАБОРІ

Вартість набору

Вартість усіх продуктів з набору

andrey
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LOVINGLY
by Bruce Willis

1.009,00 грн

50 мл I 3630   

СПРАВЖНЄ КОХАННЯ У ФЛАКОНІ «Натхненний моїм 
коханням до Емми»

Зізнання у коханні Брюса Вілліса

Парфумована вода

Східний,
елегантний 

Верхня нота
Цитрусові,
груша

Нота серця
Лілія,
півонія

Кінцева нота
Дерево білого кедра,
сандалове дерево

Чуттєвий доказ кохання, сповненого тепла і 
романтики. Lovingly – це зізнання у коханні Брюса 
Вілліса дружині Еммі.

andrey
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LIGHTNING
ПЕЛЮСТКИ

ТРОЯНДИ

LIGHTNING
МОРСЬКИЙ

БРИЗ

LIGHTNING
КОШТОВНА

АМБРА

1.009,00 грн 1.009,00 грн 1.009,00 грн
50 мл I 30330-3   50 мл I 30330-2   50 мл I 30330-101   

30334   

3.027,00 грн

2.579,00 грн

L R  Ж І Н О Ч І  А Р О М АТ И  |

ЧУТТЄВІ, МАГІЧНІ,

АРОМАТИ ЖИТТЯ: ЕНЕРГІЯ – РОМАНТИКА – ЧИСТОТА

НАПОВНЕНІ СЯЙВОМ

Три ароматні композиції, наповнені магією – Lightning Collection від Емми Хемінг-Вілліс. Лінійка виражає сутність 
життя. Додатковою родзинкою кожного парфуму є кристали Swarovski у флаконі.

Східний,
спокусливий

Верхня нота
Бергамот,
мандарин

Нота серця
Ірис,
помаранчевий 
цвіт

Кінцева нота
Боби тонка,
пачулі

Квітковий,
чуттєвий

Верхня нота
Фруктова,
жасмин

Нота серця
Троянда,
пудрова

Кінцева нота
Солодка,
приторна

Свіжий,
морський

Верхня нота
Бергамот,
водна

Нота серця
Конвалія,
пряна

Кінцева нота
Кедрове дерево,
мускус

Парфумована 
вода

Парфумована 
вода

Парфумована 
вода

ЗАОЩАДЖУЙТЕ В НАБОРІ

Lightning Collection
Парфумований набір
Коштовна амбра, Парфумована вода
Морський бриз, Парфумована вода
Пелюстки троянди, Парфумована вода

Вартість набору

Вартість усіх продуктів з набору

andrey
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Femme Noblesse HaremSensual Grace
Парфумована вода
30372 | 50 мл   

699,00 грн

Парфумована вода
30404 | 50 мл   

699,00 грн

Парфумована вода
30150 | 50 мл   

699,00 грн

03 МАГІЯ СХОДУ01 ЕЛЕГАНТНА СПОКУСА 02 ВИТОНЧЕНА ЧУТТЄВІСТЬ

Верхня нота
Апельсин,
базилік

Нота серця
Іланг-іланг,
кориця

Кінцева нота
Мед,
абсолют бобів 
Тонка

Квітковий,
жіночий

Верхня нота
Ладан,
ладанник

Нота серця
Жасмин,
герань

Кінцева нота
Ваніль,
карамель

Східний,
елегантний

Верхня нота
Мандарин,
бергамот

Нота серця
Маракуйя,
абрикос

Кінцева нота
Шоколад,
карамель

Східний,
спокусливий

Елегантний, пудровий аромат – такий 
жіночний. Чаруючий, привабливий 
аромат для жінок зі стилем та 
характером.

Інтерпретація сучасної жіночності – витончена 
грація, ніжна легкість та спокуслива чуттєвість. 
Цей аромат зачаровує та вишукано підкреслює 
жіночу ауру.

Чарівний шарм Сходу в солодкій 
композиції. Для чуттєвих та щасливих 
моментів, наповнених магією!

andrey
Машинописный текст
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Shine by NightShine by Day
Парфумована вода
30610 | 50 мл   

699,00 грн

Парфумована вода
30600 | 50 мл   

699,00 грн

КОРОЛЕВА НОЧІЕНЕРГІЯ ПРОТЯГОМ ДНЯ
Жива енергія, легкість та 
насолода момнтом. Цей аромат 
змусить Вас і Ваш день сяяти!

Верхня нота
Рожевий 
перець,
свіжа зелень

Нота серця
Фіалка,
троянда 

Кінцева нота
Ваніль,
сандал

Квітковий,
живий

Коли зірки сяють на небі, Ви 
випромінюєте захоплюючу жіночність 
та елегантність. Блискітки у флаконі 
також блищать, наче зірки.

Квітковий,
елегантний

Верхня нота
Мандарин,
апельсин

Нота серця
Жасмин,
тубероза

Кінцева нота
Ваніль,
мед
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Heart & Soul
Парфумована вода
30095 | 50 мл   

699,00 грн

Brilliant Look
Парфумована вода
3650 | 50 мл   

699,00 грн

Парфумована вода
3250 | 50 мл   

699,00 грн

Rockin´ Romance

02 СВІЖИЙ ТА НАДИХАЮЧИЙ01 ЗАХОПЛЮЮЧИЙ ФРУКТОВИЙ 03 ПРИРОДНИЙ ШАРМ
Уособлення жіночності та впевненості. 
Чуттєвий, фруктовий ароматний коктейль 
для завершення образу. Надихаючий, 
впевнений і пристрасний.

Усі двері відкриті перед її пристрастю. 
Унікальний аромат, заряджений 
енергією та чуттєвістю. Багатогранний 
букет для пригоди під назвою «життя».

Зухвалий, натхненний, природний, 
романтичний – вибухова композиція 
аромату уособлює сучасний спосіб життя 
– для захоплюючого образу із шармом.

Верхня нота
Помаранчевий 
цвіт,
фрезія

Нота серця
Чорна 
смородина,
червона слива

Кінцева нота
Мускус,
сандал

Фруктовий,
надихаючий

Верхня нота
Апельсин,
лимон

Нота серця
Троянда,
гарденія

Кінцева нота
Мускус,
кедрове дерево

Свіжий,
чуттєвий

Верхня нота
Бергамот,
груша

Нота серця
Жасмин,
ірис

Кінцева нота
Карамель,
пачулі

Східний,
збудливий
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Парфумована вода
30386 | 50 мл   

699,00 грн

Pseudonym
Парфумована вода
30134 | 50 мл   

699,00 грн

Beautyqueen

ХІТ
ПРОДАЖІВ

ЛЕГКИЙ ТА ЧУТТЄВИЙ
ВЕСЬ СВІТ – ВАШ 
ПОДІУМ Верхня нота

Мандарин,
свіжі акорди

Нота серця
Троянда,
конвалія

Кінцева нота
Мускус,
ірис

Квітковий,
спокусливий

Впевнена чуттєвість приходить на 
зміну чарівній стриманості. Аромат 
зачаровує загадковою, жіночою 
аурою.

Своїм виглядом та цим 
ароматом можна підкорювати 
весь світ. Саме той парфум, 
який має бути у сумочці.

Верхня нота
Лічі,
персик

Нота серця
Фрезія,
фіалки

Кінцева нота
Сандал,
ветивер

Фруктовий,
східний
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03 LR Classics
MARBELLA

02 LR Classics 
LOS ANGELES

01 LR Classics 
HAWAII

06 LR Classics
VALENCIA

05 LR Classics
SANTORINI

04 LR Classics
ANTIGUA

425,00 ГРН

Парфумована вода
50 мл I 3295-106   

Парфумована вода 
50 мл I 3295-127   Парфумована вода 

50 мл I 3295-124   

Парфумована вода 
50 мл I 3295-223   

Парфумована вода 
50 мл I 3295-220   

Парфумована вода 
50 мл I 3295-126   

ДЛЯ ЖІНОК
Ласкаво просимо у парфумерний рай!

АРОМАТНИЙ РАЙ

Ексклюзивна лінійка пафумів LR Classics переносить Вас у найкрасивіші 
місця світу. Шопінг у розкішній Марбельї сьогодні, прогулянки Алеєю 
слави в Лос-Анджелесі завтра чи серфінг на Гаваях? Змінюйте парфум 
залежно від пори року, настрою та приводу. Неначе натхнення та нова, 
захоплююча, ароматна подорож щодня.

Фруктовий,
східний 

Верхня нота
Бергамот,
кориця

Нота серця
Троянда,
геліотроп

Кінцева нота
Ваніль,
боби тонка

Спогади про незабутнє 
літо.

Фруктовий,
квітковий

Верхня нота
Груша,
лотос

Нота серця
Конвалія,
жасмин

Кінцева нота
Сандал,
білий мускус

Гламурний, яскравий, 
повний життя.

Приваблива спокуса та 
відчуття розкоші.

Східний,
живий 

Верхня нота
Апельсин,
бергамот

Нота серця
Півонія,
жасмин

Кінцева нота
Пачулі,
ветивер

Неначе поцілунки на 
білому піщаному пляжі.

Східний,
чуттєвий 

Верхня нота
Персик,
фіалки

Нота серця
Ірис,
троянда

Кінцева нота
Сандал,
ваніль

Як схід сонця, що 
зачаровує.

Східний,
квітковий

Верхня нота
Фрезія

Нота серця
Жасмин

Кінцева нота
Мускус

Безтурботний 
середземноморський бриз 

на вашій шкірі.

Свіжий,
ароматний 

Верхня нота
Лимон,
грейпфрут

Нота серця
Квіти,
жасмин

Кінцева нота
Амбра,
мускус

ПАРФУМОВАНА 
ВОДА ЗА ЦІНОЮ

"Вироблено в Німеччині" – 
це знак якості, якому можна 
довіряти на 100%.
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LOS ANGELES

HAWAII

MARBELLA

VALENCIA

SANTORINI

ANTIGUA
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Будь справжнім. Будь яскравим. 
Будь щасливим!
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50 мл I 30540   

1.379,00 грн

PURE
 by Guido Maria

Kretschmer30550   

2.758,00 грн

2.469,00 грн
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„Будь справжнім. Будь природнім. Будь собою!“ – 
такий меседж Гвідо Марії Кречмера!

Харизматичний дизайнер демонструє приклад та 
захоплює усіх своєю позитивною енергетикою та 
життєрадісністю. Ось чому Гвідо створив аромат 
для гарного настрою, що супроводжує кожної миті 
щодня та надихає бути собою.
PURE by Guido Maria Kretschmer для чоловіків 
– це аромат із привабливою верхньою нотою, 
багатогранною нотою серця та пряною кінцевою 
нотою.

Парфумована вода
для чоловіків

Дерев‘яний,
гострий 

Верхня нота
Шафран,
розеноксид

Нота серця
Гвоздика,
гваякаве дерево

Кінцева нота
Сандал,
амбра

PURE

PURE by Guido Maria Kretschmer Парфумована 
вода для жінок на ст.123

ЗАОЩАДЖУЙТЕ В НАБОРІ

by Guido Maria Kretschmer  
Набір

Вартість набору

Вартість усіх продуктів з набору

Pure by Guido Maria Kretschmer
Парфумована вода для жінок
Pure by Guido Maria Kretschmer
Парфумована вода для чоловіків
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БУДЬ СПРАВЖНІМ. БУДЬ 
ЯСКРАВИМ. БУДЬ ЩАСЛИВИМ!

PURE
HAPPINESS
by Guido Maria 

Kretschmer

50 мл I 30570   

1.369,00 грн

30565   

2.738,00 грн

2.469,00 грн

Будь справжнім. Будь яскравим. 
Будь щасливим!

Відчуйте свободу – таку ж безмежну, як і 
океан. Живіть тут і зараз, насолоджуйтесь 
моментом.
PURE HAPPINESS зробить Вас щасливим 
– темпераментний аромат, сповнений 
позитивною енергією.

Парфумована вода
для чоловіків

Дерев‘яний,
свіжий

Верхня нота
Грейпфрут,
перець

Нота серця
Кедрове дерево,
герань

Кінцева нота
Мох,
бальзамічні нотки

PURE HAPPINESS

PURE HAPPINESS

PURE HAPPINESS

PURE HAPPINESS by Guido Maria Kretschmer 
Парфумована вода для жінок на ст. 124

ЗАОЩАДЖУЙТЕ В НАБОРІ

by Guido Maria Kretschmer  
Набір

by Guido Maria Kretschmer  
Парфумована вода для жінок

by Guido Maria Kretschmer  
Парфумована вода для чоловіків

Вартість набору

Вартість усіх продуктів з набору
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PURE  
TENDERNESS

30590 | 50 мл   

1.379,00 грн

PURE TENDERNESS
 by Guido Maria

Kretschmer
30581   

1356.00 грн

2.469,00 грн

Пряно-запашний,
деревний

Верхня нота 
лимон,
мандарин

Нота серця 
лаванда,
шкіра

Кінцева нота 
деревний акорд,
боби Тонка

Будь справжнім. Будь чуттєвим. 
Будь спокусником.

PURE TENDERNESS by Guido Maria Kretschmer
Парфумована вода для жінок на ст. 141

НОВИНКА

Будь справжнім. Будь чуттєвим. 
Будь спокусником.

ЗАОЩАДЖУЙТЕ В НАБОРІ
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Відчуте насичені моменти 
неприборканої спокуси. Парфумована 
вода PURE TENDERNESS занурять Вас у 
світ почуттів, сповнених пристрасті та 
сексуальної привабливості.Хвилююча 
композиція з магічним, привабливим 
шармом та чудовим аромату, від якого у 
жінок перехоплює дух.

Парфумована вода для 
чоловіків

by Guido Maria Kretschmer 
Набір
PURE TENDERNESS
by Guido Maria Kretschmer
Парфумована вода для жінок
PURE TENDERNESS
by Guido Maria Kretschmer
Парфумована вода для чоловіків
(поєднання на вибір)

Вартість набору

Вартість усіх продуктів з набору
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Guido Maria Kretschmer

ПАРФУМОВАНИЙ  
АРОМАТ ДЛЯ ДОМУ

310 г

40166 | 

40167 | 

ПАРФУМОВАНІ АРОМАТИ ДЛЯ ДОМУ

40169   

1.618,00 грн

1.499,00 грн
809,00 грн

Guido Maria Kretschmer
Набір

БЛАГОРОДНІ АРОМАТИЧНІ СВІЧКИ ДЛЯ 
ДОМАШНЬОГО ЗАТИШКУ
Натхненний парфумерною колекцією, Гвідо створив 
ароматичні свічки з вишуканим дизайном – парфумовані 
аромати для дому. Як завжди, відчувається авторський 
почерк Гвідо: чуттєвість, елегантність, харизма.

Вартість набору

Вартість усіх продуктів з набору

Чуттєва елегантність
Захоплююча чарівність

ЗАОЩАДЖУЙТЕ В НАБОРІ

               Чуттєва елегантність
Ароматний букет з мандарина, троянди, 
жасмину та ванілі.

               Захоплююча чарівність
Вишукане поєднання бергамоту, перцю 
та шкіри.
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30230   

2.018,00 грн

1.869,00 грн

Guido Maria
Kretschmer  

50 мл I 30220   

1.009,00 грн

Упаковка сворена з увагою 
деталей: вишуканий дизайн із 
сатином та словами дизайнера.
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Guido Maria Kretschmer Парфумована вода для 
жінок на ст. 127

Парфумована вода
для чоловіків

Дерев‘яний,
захоплюючий

Верхня нота
Бергамот,
мандарин

Нота серця
Перець,
герань

Кінцева нота
Ветивер,
шкіра

Guido Maria Kretschmer  
Парфумовний набір

Guido Maria Kretschmer
Парфумована вода для жінок

Guido Maria Kretschmer
Парфумована вода для чоловіків

ЗАОЩАДЖУЙТЕ В НАБОРІ

Вартість набору

Вартість усіх продуктів з набору

Як і жіночий парфум, чоловічий аромат – це дзеркало особистості дизайнера. Елегантний, стильний та справжній.
Композиція із благородними, пряними, свіжими нотами, що розкриваються на шкірі.

ВИТОНЧЕНИЙ ПАРФУМ ВІД 

ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ
ГВІДО МАРІЇ КРЕЧМЕРА
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BRUCE WILLIS

50 мл I 30505   

1.009,00 грн

Номіновано:

ЕЛЕГАНТНІ ЧОЛОВІКИ – ЦЕ ПРЕКРАСНО
Як і Брюс Вілліс. Безкомпромісний, мужній та 
непростий. Аромат від екшн-зірки поєднує міцний 
кедр, чорний перець, ветивер та свіжий 
грейпфрут. Це перший парфум від Брюса Вілліса, 
який вже став легендою.

Парфумована вода

Пряний,
потужний

Верхня нота
Грейпфрут,
апельсин

Нота серця
Перець,
цвіт герані

Кінцева нота
Кедрове дерево,
ветивер
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BRUCE WILLIS
PERSONAL

EDITION

50 мл I 2950   

1.009,00 грн
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ЕКШН-ГЕРОЙ,
СПРАВЖНІЙ ДЖЕНТЕЛЬМЕН,
КІНОЗІРКА!

ПЕРСОНАЛЬНИЙ АРОМАТ
Пачулі та цитрусові утворюють свіжу 
верхню ноту, а запашні акорди з тютюном 
надають аромату елегантності.
Міцна нота серця зі шкірою та удовою 
деревиною надають парфуму 
персональний почерк Брюса Вілліса.

Парфумована вода

Пряний,
елегантний 

Верхня нота
Цитрусові,
кардамон

Нота серця
Лаванда,
тютюнові акорди

Кінцева нота
Шкіряні акорди,
удове дерево
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Just Sport Racing TerminatorOcean‘ Sky

30000 | 50 мл   1580 | 50 мл   30027 | 50 мл   30414 | 50 мл   

699,00 грн 699,00 грн 699,00 грн 699,00 грн

04 ПОПЕРЕДУ ЧАСУ02 ГЕРОЇ ОКЕАНУ01 3,2,1 – ВПЕРЕД!

Парфумована вода

03 ЗАРЯД 
АДРЕНАЛІНУ

Парфумована вода Парфумована водаПарфумована вода

Досконале поєднання 
спортивності, елегантності та 
маскулінності. Повний свіжості та 
динамічності – для 
повсякденного, неформального 
способу життя.

Хвиля б'ється об корабель. 
Адреналін у венах. Погляд шукає 
берег. Пориньте у світ легкості та 
прохолоди.

Захоплюючий, динамічний 
аромат для чоловіків, які 
люблять виклики і постійно 
прагнуть до успіху.

Вражаючий, загадковий та 
безкомпромісний. Потужний 
чоловічий аромат з 
класичними нотками.

Дерев‘яний,
збудливий

Верхня нота
Апельсин,
кардамон

Нота серця
Жасмин,
кедрова деревина

Кінцева нота
Амбра,
мускус

Верхня нота
Бергамот

Нота серця
Лимон

Кінцева нота
Амбра

Класичний,
харизматичний

Верхня нота
Аніс,
імбир

Нота серця
Мускатний горіх,
кардамон

Кінцева нота
Дерев‘яні ноти,
мускус

Класичний,
спортивний

Верхня нота
Бергамот,
імбир

Нота серця
Диня,
евкаліпт

Кінцева нота
Пачулі,
кедрова деревина

Свіжий,
легкий
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Jungle Man Metropolitan Man

ХІТ
ПРОДАЖІВ

3430 | 50 мл   

699,00 грн
30190 | 50 мл   

699,00 грн

КУЛЬТОВИЙ АРОМАТ 
ДЛЯ АВАНТЮРИСТІВ

У РИТМІ
МЕГАПОЛІСУ

Парфумована вода Парфумована вода
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Верхня нота
М‘ята,
полин

Нота серця
Лаванда,
гвоздика

Кінцева нота
Боби тонка,
сандал

Класичний,
інтенсивний

Екзотична композиція додає 
до повсякденного життя 
енергію та захоплююче 
відчуття джунглів.

Верхня нота
Бергамот,
перець

Нота серця
Кардамон,
герань

Кінцева нота
Шоколад,
ветивер

Пряний,
особливий

Нью-Йорк, Ріо, Токіо – сучасний 
чоловік у захваті від світових 
мегаполісів. Відповідно, його 
парфум елегантний, 
повсякденний, чуттєвий, 
стильний.
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03 LR Classics
BOSTON

02 LR Classics
NIAGARA

01 LR Classics
SINGAPORE

05 LR Classics
STOCKHOLM

04 LR Classics
MONACO

Парфумована вода 
50 мл I 3295-151   

Парфумована вода 
50 мл I 3295-261   

Парфумована вода 
50 мл I 3295-162   

Парфумована вода 
50 мл I 3295-259   

Парфумована вода 
50 мл I 3295-260   

425,00 ГРН

Пряний,
інтенсивний 

Верхня нота
Східна,
пряні акорди

Нота серця
Кедрове дерево,
шавлія

Кінцева нота
Ваніль,
бензоїн

Спокусливий і 
загадковий. Контрастний і 

завжди захоплюючий.

Класичний,
свіжий 

Верхня нота
Морська,
м’ята

Нота серця
Герань,
неролі

Кінцева нота
Кедрова деревина,
мускус

Потужний і живий – аромат 
уособлює силу, як і могутні 

Ніагарські водоспади.

Багатогранний аромат 
для життєлюбів.

Пряний,
фруктовий 

Верхня нота
Яблуко,
апельсин

Нота серця
Троянда,
жасмин

Кінцева нота
Пряний ліс,
амбра

Живий аромат, що 
випромінює розкіш та 

ексклюзивність.

Дерев‘яний,
елегантний

Верхня нота
Бергамот,
грейпфрут

Нота серця
Зелена,
квіткова

Кінцева нота
Амбра,
дерев’яні акорди

Злегка дерев’яний і 
пульсуючий, як і стильне 

місто Скандинавії.

Класичний,
спокусливий

Верхня нота
Бергамот,
аніс

Нота серця
Гваякове дерево,
кедрова деревина

Кінцева нота
Амбра,
мускус

ПАРФУМОВАНА 
ВОДА ЗА ЦІНОЮ

ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ
Вважаєте себе авантюристом та любите світові мегаполіси?

ПАРФУМЕРНИЙ РАЙ

Тоді вам точно сюди! Культурна подорож у стильний Стокгольм, ділова 
зустріч в екзотичному Сінгапурі або мережа в ексклюзивному Монако? 
З LR Classics відправляйтесь у подорож мрії коли завгодно. Парфуми 
асоціюються з великим світом і супроводжують вас щоразу у подорожі.

«Зроблено в Німеччині» – це 
гарантія якості, якій можна 
довіряти на всі 100%.
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MONACO

NIAGARA

SINGAPORE

BOSTON

STOCKHOLM





165 

Лінійка декоративної косметики від LR пропонує велике 
розмаїття для створення чудових образів на будь-який смак 
та для будь-якого приводу: стриманий, природний денний 
макіяж; стильний та елегантний макія; трендовий та 
гламурний макіяж для вечірок.
Косметика преміумкласу LR DELUXE дозволяє створювати 
професійний макіяж, який задовольнить будь-які побажання 
споживачів. Якісні текстури, мерехтливі відтінки надають 
можливість створювати гламурні образи, які справляють 
неповторне враження.
Серія LR COLOURS – це косметика насичених, яскравих 
кольорів для тих, хто розуміє сучасні тенденції, слідкує за 
модою та завжди залишається в тренді. Тіні для повік, рум’яна 
чи лак для нігтів – це завжди яскраві продукти від LR 
COLOURS, які приносять задоволення та радість.

ДОСКОНАЛА ЗОВНІШНІСТЬ
ДОСКОНАЛИЙ МАКІЯЖ -



1 | 11130-1 Червоний відблиск
2 | 11130-2 Яскравий корал
3 | 11130-3 Червоне полум‘я
4 | 11130-4 Чуттєвий рожевий
5 | 11130-5 М‘який беж
6 | 11130-6 Ніжний шоколад

11131-1 Діамантовий розсип
11131-2 Рожевий діамант
11131-3 Місячне сяйво
11131-4 Ягідний гламур
11131-5 Свіжий апельсин
11131-8 Рожева спокуса

* до закінчення продукції на складі

Ваші губи 
виглядають 
ідеально

Для макіяжу 
моделі 
використана 
Суперстійка губна 
помада 11130-1 
Червоний 
відблиск

3,5 г      

465,00 грн

4 мл      

389,00 грн

01 | Суперстійка губна помада*
•    Ніжна кремова текстура та 

інтенсивні пігменти для 
ідеального кольору

•    Інноваційна структура для 
розкішного та спокусливого 
образу

•    Чітке нанесення, неймовірна 
стійкість та відчуття 
шовковистості на Ваших губах

02 | Діамантовий блиск для губ*
•   Мерехтливий та блискучий
•    Легка текстура з 3D-ефектом і 

світловідбиваючими частинками 
для більшого об’єму

•   Ефект доглянутих губ
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* до закінчення продукції на складі

Для макіяжу моделі використані Рум’яна Довершений тон 11113-1 Свіжа троянда

40064   

615,00 грн

40063   

615,00 грн 40066   

465,00 грн

40061   

879,00 грн 40065   

409,00 грн

40060   

815,00 грн

01 | Пензель для пудри*
•   Для рівномірного 

нанесення розсипчастої 
та пресованої пудри

02 | Пензель для рум’ян*
•   Для точного нанесення 

рум’ян

03 | Пензель для тіней*
•   Для рівномірного 

нанесення розсипчастих 
тіней для повік

04 | Пензель для 
розтушовування (блендер)*
•   Ідеально підходить для 

розтушовування тіней у 
складці повік

05 | Пензель для брів та вій*
•   Для нанесення пудри для 

брів та рідкої підводки для 
очей

06 | Пензель для губ*
•   Ідеально підходить для 

точного нанесення 
губної помади
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LR ZEITGARD

LR ZEITGARD

5,5 мл
11127   

815,00 грн

9 мл
11125   

389,00 грн

125 мл    
11190   

365,00 грн

10 мл
11188   

539,00 грн

Кондиціонер для укріплення та росту вій*
•    Можна використовувати як основу для туші
•    Текстура щіточки забезпечить точність 

нанесення, подовжить вії та надасть 
виразності

•    Інтенсивний догляд та неймовірний об’єм

Засіб для зняття макіяжу з очей*
•    Двофазна система: поєднання 

компонентів догляду та зняття 
макіяжу

•    Якісно видаляє водостійкий макіяж
•   Не залишає жирних слідів
•   Дбайливо доглядає за сухою і 

чутливою шкірою навколо очей
•   Не шкодить контактним лінзам
•   Струсити перед використанням

ХІТ
ПРОДАЖІВ

ХІТ
ПРОДАЖІВ

Туш для вій „Пікова Дама“
•    Неймовірно об’ємні, довгі та розділені вії: 

глибокий ультрачорний колір
•   Інтелектуальна структура 3D: з кожним 

нанесенням ще більше кольору, об’єму та 
розділення

•   Особлива структура щіточки створює 
витончений вигин вій та надає неймовірної 
довжини

•   Для неповторного ефекту „накладних вій“

*    Максимальна зафіксована довжина вій після 6 
тижнів застосування

**  Наукові дослідження, проведені науково-дослідним Інститутом Dermatest. 
Результат: квітень 2014 року. Учасники: 20 жінок.

  Застосування: наносили емульсію щодня вранці і ввечері після видалення 
макіяжу з очей на верхні та нижні вії. 
Термін застосування: 12 тижнів (перші результати після 6 тижнів застосування)

Активуюча емульсія для росту вій*
•    Не подразнює шкіру, містить 

комплекс для стимуляції росту вій
•    Подовжує та потовщує вії, що 

доведено дослідженнями**
•    До 35% довші вії лише після 6 тижнів 

застосування*
•    Зниження випадіння вій і 

максимальна щільність вій

* до закінчення продукції на складі
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01 | 11150-1 Нічний рок
02 | 11150-3 Оксамитове вино
03 | 11150-8 Таємниця світанку
04 | 11150-10 Відверта наслода
05 | 11150-12 Морські глибини

11120-2 Фіолетовий оксамит

11120-3 Місячне срібло

11120-6 Коричневий атлас

11120-7 Сіра імла

* до закінчення продукції на складі

5 мл    

339,00 грн

 11121-101 Світлий тон   

 11121-102 Темний тон

4 x 0,5 г       

815,00 грн

325,00 грн
0,37 г   

339,00 грн
1,1 мл    

Довершені комбінації кольорів 
для незабутнього образу

Художні чотирикольорові тіні для повік*
•   Ідеально поєднані кольори створюють стильний образ
•   4 відтінки запечених тіней у комплекті
•   Шовковиста текстура з ефектом блиску
•   М’яке нанесення, можливість варіювати насиченість 

кольору
•   Можливий сухий та вологий спосіб нанесення

11199 Абсолютно чорний

Довершена підводка для очей*
•   Рідка підводка, легка у застосуванні, для 

виразності очей
•   Інтенсивний колір, стійка текстура – 

тримається до 12 годин
•   Тонкий пензлик для точного нанесення 

одним рухом
•   Не наносити на шкіру після жирного 

крему або пудри

Стайлер для брів*
•   Рідкий стайлер фіксує форму 

брів та колір
•   Природний макіяж брів
•   Профарбовує волосинки, не 

забарвлює шкіру

Підводка для очей  
з ефектом металік*
•   М’яка, кремова текстура
•   Водостійка формула
•   Зручний спонжик дозволяє легко 

розтушовувати підводку і 
приховувати переходи

ХІТ
ПРОДАЖІВ

L R   D E LU X E  М А К І Я Ж  |

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141



11117-101 Фарфор
11117-102 Світло-бежевий
11117-103 Бежевий
11117-104 Темно-бежевий
11117-105 Світло-горіховий
11117-106 Темно-горіховий

170 

* до закінчення продукції на складі

2,2 г
11108   

409,00 грн
30 мл    
11115   

615,00 грн

3,6 г
11118   

465,00 грн

475,00 грн

11109-101 Фарфор

11109-102 Імбир

2,5 мл   

1 | 11116-1 Фарфор
2 | 11116-2 Світло-бежевий
3 | 11116-3 Бежевий 
4 | 11116-4 Темно-бежевий
5 | 11116-5 Світло-горіховий
6 | 11116-6 Темно-горіховий
30 мл           

679,00 грн

8,5 г        

679,00 грн

Ідеальний
тон обличчя
без блиску

01 | Довершена тональна основа*
•   Шовковиста текстура з середньою 

щільністю покриття, ідеально 
адаптується до шкіри

•   Для сяючого і досконалого кольору 
обличчя – ідеальне нанесення без ефекту 
маски

•   Інтенсивний комплекс із пептидами для 
інтенсивного сяяння та невагомості

•   Захист від УФ-променів, SPF 30

02| Компактна основа Довершений тон*
•   Кремова текстура з середньою щільністю 

покриття, ідеально для використання в 
дорозі

•   Просте і швидке нанесення дозволяє 
приховати нерівності шкіри – для 
ідеального тону

•   Захист від УФ-променів, SPF 30

Основа для повік та губ*
•  Вирівнює тон шкіри
•   Збільшує стійкість та 

інтенсивність кольору 
косметики (тіней, 
помади)

•   Застосування: нанести 
на губи та повіки до 
нанесення макіяжу

Основа для макіяжу з 
ефектом сяяння*
•   Вирівнює тон шкіри і 

дозволяє макіяжу довше 
триматись на шкірі, маскує 
пори

•   Ефект легкого відтінку для 
сяяння шкіри

•   Персиковий тон надає шкірі 
свіжості

•   Застосування: наносити як 
основу під макіяж або 
самостійно

Засіб для заповнення 
зморшок*
•   Миттєво заповнює 

зморшки, приховує 
недоліки шкіри

•   Візуально омолоджує 
шкіру

•   Наносити на проблемні 
ділянки до макіяжу і дати 
підсохнути

Маскуючий засіб із 
світловідбиваючим ефектом*
•    Світловідбиваючі пігменти 

приховують тіні, а охолоджуючі 
компоненти зменшують набряки

•    Масло амаранту, австралійської 
мирти, бісаболол і OptisolTM 
зволожують шкіру

•    Наносити під очі та на 
носогубний трикутник
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* до закінчення продукції на складі

10 г    
11110   

679,00 грн

01a | 11113-1 Свіжа троянда
 11,8 г        
01b | 11113-2 Ніжний персик
 11,1 г     

579,00 грн 

11 г    
11114   

579,00 грн

12 г    
11111   

679,00 грн

10 г    
11112   

679,00 грн

05 | Мікропудра 
„Оксамитовий дотик“*
•  Мультифункціональна пудра
•  Легка та дрібна текстура 

забезпечує прозорий, 
шовковистий, рівномірний 
тон шкіри

•  Зменшує блиск і вирівнює 
тон шкіри

Макіяж обличчя:
ніжний дотик або 
яскравий акцент

01 | Рум’яна Довершений тон*
•   Шовковиста текстура 

забезпечує легке нанесення та 
ідеальний колір

•   Гармонійно поєднані матові 
відтінки створюють свіжі 
акценти та підкреслюють 
вилиці

•   2 відтінки, які можна наносити 
окремо або комбінувати

02 | Пудра з ефектом засмаги 
„Сонячна мрія“*
•   Легка та мерехтлива тонована 

пудра, надає шкірі природний 
сяючий вигляд

•   Ідеальна двокольорова 
комбінація для довершеного 
макіяжу та природного вигляду 
шкіри

•   Рівномірний засмаглий тон 
обличчя протягом усього року

03 | Різнокольорова пудра 
„Hollywood“*
•   Ідеально на кожен день для 

будь-якого тону шкіри
•   Жовтий колір приховує тіні і 

нерівності, освіжає шкіру
•   Бежевий – вирівнює пігментні 

нерівності шкіри
•   Зелений – чудово маскує будь-

які почервоніння на шкірі
•   Фіксує макіяж, шкіра стає 

м’якшою, тон – рівним та 
сяючим

04 | Двокольорова пудра 
„Hollywood“*
•   Жовтий колір ідеальний для 

застосування вранці – приховує 
тіні і нерівності, освітлює і 
освіжає шкіру

•   Бузковий колір відбиває світло, 
і навіть сірувата шкіра виглядає 
свіжою і доглянутою

•   Чудово фіксує макіяж, шкіра 
стає м’якшою, тон – рівним та 
сяючим

ХІТ
ПРОДАЖІВ

L R   D E LU X E  М А К І Я Ж  |
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01 | 10420-1 М'ята і Хвоя
02 | 10420-3 Небо і Вода
03 | 10420-4 Троянда і Графіт
04 | 10420-6 Таупе і Бронза
05 | 10420-7 Кашемір і Мідь
06 | 10420-8 Бузок і Слива
07 | 10420-9 Золото і Бронза
08 | 10420-10 Вінтажна троянда і Виноград

10005-1 Абсолютно чорний

10005-2 Темно-коричневий

10006-1 Кремовий кашемір

10006-2 Коричневий кашемір

* до закінчення продукції на складі

2,5 мл   

229,00 грн

2 x 1,25 г   

259,00 грн

4,9 г x 1,3 г

229,00 грн

10025   
2 x 4,6 г

245,00 грн

Ва
ш

 я
ск

ра
ви

й 
по

гл
яд

!

Рідка підводка для очей*
•   Ідеальна покривна здатність, 

інтенсивний колір
•   Для точних і прямих ліній
•   Після нанесення швидко 

висихає, довго тримається
•   Перед використанням злегка 

струсити

Двосторонній олівець для брів*
•   Чітко профарбовує брови, надає 

природного вигляду
•   Тонка сторона – для надання 

форми, товста – для 
розтушовування кольору

Порада: можна використовувати як 
тіні для повік

Двосторонній коректор-
хайлайтер для повік*
•   2 кольори: світло-рожевий – для 

денного макіяжу, мерехтливий 
біло-зелений – для вечірнього

•   Візуально збільшує очі
•   Для створення відблиску лінії 

під бровами

Двокольорові мінеральні 
тіні для повік*
•   Сяючі яскраві відтінки, легке 

нанесення
•   М’яка пудрова текстура зі 

світловідбиваючим ефектом
•   Містять природні мінерали 

та елемент Phycocorail®

|  L R   CO LO U R S  М А К І Я Ж
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10002-1 Абсолютно чорний

10002-4 Темно-коричневий

10002-5 Глибокий синій 10001- 101 Ніжний сніг

10001- 2 Чорне вугілля

10001- 104 Холодний синій

10001- 105 М'який графітовий

10001- 6 Зелена оливка

10001- 107 Темний горіх

* до закінчення продукції на складі

10259 Абсолютно чорний10387 Абсолютно чорний

10 мл     

275,00 грн

11 мл      

325,00 грн 
7 мл   

275,00 грн 

1,1 г   

179,00 грн

01 | Туш для об’єму вій з
ефектом 
підкручування*
•   Надає віям неймовірного 

об’єму та ідеально 
розділяє їх

•   Дугоподібна щіточка 
профарбовує кожну вію 
та дарує їм спокусливий 
вигин

02| Туш „Екстремальний об’єм“*
•  Густі, вугільно-чорні вії з ефектом 

максимального об’єму
•   Поєднання активних компонентів 

робить вії м’якими, шовковистими 
та збільшує густоту

•   Конічна форма щіточки робить очі 
виразними

•   Нанесіть туш на вії – від куточка ока 
по лінії вій (допоможе конічна 
щіточка)

03 | Водостійка туш для
подовження вій*
•   Подовжує та ідеально розділяє вії
•   Спеціальна форма щіточки робить 

вії довшими, а очі виразнішими
•   Водостійка текстура

Каяловий олівець для очей*
•   Інтенсивні, насичені кольори
•   Зручний у застосуванні
•   Стійка структура
•   Для виразності та створення 

ідеальної форми очей
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10062-1 Сонячне сяйво
10062-2 Світлий беж
10062-3 Темний беж
10062-4 М'який мох

* до закінчення продукції на складі

01 | 10260-101 Світлий
02 | 10260-102 Середній/Темний

30 мл    

379,00 грн

30 мл    

395,00 грн

10081-207 Світло-пісочний
10081-202 Пісочний
10081-203 Світло-карамельний
10081-204 Карамельний
10081-205 Темно-пісочний
10081-206 Темно-карамельний

30 мл    

395,00 грн

2,5 г   

189,00 грн

10082-2

10082-4

10082-3

10082-1

10080-1

10080-2

10080-3

10080-4

10080-5

10080-6

10081-207

10081-202

10081-204

10081-203

10081-205

10081-206

10080-1 Світло-пісочний
10080-2 Пісочний
10080-3 Світло-карамельний
10080-4 Карамельний
10080-5 Темно-пісочний
10080-6 Темно-карамельний

Тональний ВВ-крем*
•   Багатофункціональний тональний крем 

для створення ідеального тону обличчя
•   Щоденна турбота за шкірою 5в1:
1. Зволожує шкіру
2. Розгладжує нерівності
3. Вирівнює тон
4. Допомагає позбутися жирного блиску
5. Захист від УФ-променів, SPF 15
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Кремова тональна основа*
•   М’яка кремова текстура з високою 

щільністю покриття
•   Надстійка: шкіра залишається матовою до 

12 годин
•   Інтенсивно зволожує
•   Cвітловідбиваючі мікропігменти 

приховують нерівності шкіри

Матуюча тональна основа*
•   М’яка кремова текстура з середньою щільністю 

покриття
•   Стійка та легка текстура забезпечує матуючий 

ефект на тривалий час
•   Містить NMF Komplex, який зволожує шкіру
•   Світловідбиваючі мікропігменти приховують 

нерівності шкіри

Маскуючий олівець-стік*
•     Тон „Сонячне сяйво“ маскує темні кола під  

очима, а „М’який мох“ маскує почервоніння
•     Олівець має високу щільність покриття, 

зручний у застосуванні завдяки м’якій, 
шовковистій текстурі

•     Надає шкірі природну красу
•     Містить екстракти календули і соєвої олії, 

можливе застосування при лущенні шкіри

ХІТ
ПРОДАЖІВ

ХІТ
ПРОДАЖІВ
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10441-1 Теплий персик
10441-2 Холодна ягода
10441-4 Тепла ягода
10441-5 Холодний абрикос

10440-1 Пісочний
10440-2 Карамельний
10440-3 Персиковий

* до закінчення продукції на складі

4 г      

325,00 грн

15 г    
10065   

365,00 грн

9 г   

339,00 грн

18 г    
10077   

365,00 грн

150 мл    
10377   

139,00 грн

10540-2

10540-1

10540-3

10541-1

10541-2

10541-4

10541-5

Мінеральні рум’яна*
•   Легка текстура для надання  

шкірі свіжості та природного 
сяяння

•   Містять природні мінерали та 
кораловий порошок 
Phycocorail®

•   Містить матуючі мікрочастинки
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Компактна
мінеральна пудра*
•   Ідеальний матуючий тон
•   Ніжна, легка текстура, що 

дозволяє шкірі дихати
•   З природними мінералами і 

елементом Phycocorail®

Пудра в кульках
„Бронзові перлини“*
•   Літній колір обличчя протягом 

року
•   Можна застосовувати для 

створення акцентів на вилицях та в 
області декольте

Очищуюча пінка
Дбайливо очищає шкіру та 
видаляє макіяж.

L R   CO LO U R S  М А К І Я Ж  |

Розсипчаста мінеральна пудра*
•   Шовковиста, невагома текстура для 

природності шкіри
•   Рівномірна фіксація макіяжу
•   Прозора пудра, що підходить для будь-

якого тону шкіри
•   Містить природні мінерали
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01 | 10029-201
Спокуслива троянда
02 | 10029-202
Спокусливий рожевий
03 | 10029-203
Спокусливий червоний

01 | 10031-1 Кришталево-карамельний
02 | 10031-2 Кришталево-рожевий
03 | 10031-3 Кришталево-персиковий
04 | 10031-4 Кришталево-бузковий
05 | 10031-5 Кришталево-малиновий
06 | 10031-6 Кришталево-сливовий

01 | 10032-1 Тепла троянда

02 | 10032-2 Магія бузку

03 | 10032-103 Соковита троянда

04 | 10032-4 Апельсинова іриска

05 | 10032-5 Темна слива

06 | 10032-7 Вогняний чілі

07 | 10032-8 Малинова троянда

* до закінчення продукції на складі

1,16 г   

139,00 грн

1,6 г   

179,00 грн

10533

229,00 грн

10 мл   

229,00 грн

229,00 грн

Бальзам для губ*
•   Дбайливий догляд для чутливих і сухих губ
•   Захищає і доглядає за губами завдяки 

теоброміну та вітаміну E
•   Для природного і доглянутого вигляду Ва
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Контурний
олівець для губ*
•   Ідеальний контур та корекція форми губ
•   Відповідність кольорам губної помади LRColours

Стійка губна помада з 
вітаміном Е*
•   Глибокий, насичений колір, 

блиск і візуальний об’єм
•   Широка кольорова гамма – від 

спокусливого червоного до 
природних відтінків

•   Доглядає за губами завдяки 
вітаміну Е

Блиск для губ*
•    Максимальна стійкість та 

насичений колір
•    Вітамін Е та екстракт 

розмарину створюють 
неперевершений природний 
відтінок

Помада з блиском*
•   Бездоганне поєднання губної 

помади та блиску для губ
•   Стійка та зволожуюча текстура
• Приємний смак

01| 10431-101 Тепла nроянда
02| 10431-102 Магія бузку
03| 10431-103 Соковита троянда
04| 10431-104 Апельсинова іриска
05| 10431-205 Темна слива
06| 10431-107 Вогняний чілі
07| 10431-108 Малинова троянда
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01 | 10400- 1 Білосніжний зефір
02 | 10400- 2 Морозна ваніль
03 | 10400- 3 Рожева зірка
04 | 10400- 4 Пісочний беж
05 | 10400- 5 Кремова іриска
06 | 10400- 6 Латте маккіато
07 | 10400- 7 Яскравий корал
08 | 10400- 8 Рожевий фламінго
09 | 10400- 9 Спокуслива фуксія
10 | 10400- 10 Червона троянда
11 | 10400- 11 Темна вишня
12 | 10400- 12 Леді лілія
13 | 10400- 13 Коричневий трюфель
14 | 10400- 14 Сірий туман

* до закінчення продукції на складі

5,5 мл   
10505   

179,00 грн

5,5 мл   
10504   

139,00 грн

5,5 мл   
10503   

139,00 грн

5,5 мл   
10502   

179,00 грн

5,5 мл   
10501   

179,00 грн

5,5 мл   

139,00 грн

4526   

95,00 грн

823   

109,00 грн

100 мл   
10106   

225,00 грн

100 мл   
10095   

139,00 грн

15 мл
10508

325,00 грн
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01| Універсальний засіб
для здоров’я та краси нігтів*
•   Інтенсивний догляд
•   Комплекс вітамінів Е, С і F, протеїнів і 

кальцію підтримує ріст, доглядає, 
зміцнює і зменшує ламкість

02| Базове покриття для лаку*
•   Вирівнює поверхню нігтя і готує до 

нанесення лаку
•   Сприяє акуратному нанесенню лаку
•   Подовжує стійкість лаку

03| Закріплюючий лак-покриття*
•   Підвищує стійкість лаку і додає нігтям 

додаткового блиску
•   Захищає лак від лущення та
подряпин

04| Засіб для укріплення нігтів*
•   Доглядає та зміцнює нігті
•   Створює на нігтях захисну плівку
•   Захищає від розшарування та ламкості

05| Нігтьова терапія*
•   Для м’яких, ламких нігтів
•   Вітамін Е і екстракт бамбука – для 

підвищення
еластичності та міцності нігтів
•   Кератин відновлює нігті та сприяє 

здоровому росту

Лак для нігтів Справжній колір*
•   Ідеальне покриття, глянцевий 

блиск, насичені кольори, висока 
стійкість

•   Професійний пензлик забезпечує 
рівномірне нанесення лаку по 
нігтьовій пластині – для 
довершеного манікюру одним 
рухом

Косметична сироватка
для рук і нігтів*
•   Для шовковистої та ніжної 

шкіри рук
•   З оліями виноградних 

кісточок, авокадо, жожоба  
та вітаміном Е

•   М’який догляд для  
чутливої шкіри

Ємкість для зняття лаку*
•   Швидке та ретельне зняття 

лаку з нігтів
•   Олія абрикосових кісточок 

зволожує і живить нігтьову 
пластину

•   Не містить ацетону

Засіб для зняття лаку*
•   Олія абрикосових кісточок 

зволожує і живить нігтьову 
пластину

•   Для заповнення ємкості та 
самостійного використання

•   Не містить ацетону

Професійна пилочка для нігтів*
•  Для натуральних і штучних нігтів
•  Дрібне напилення для 

делікатного догляду

Чотиристороння пилочка 
для полірування нігтів*
•  Для надання природного 

блиску
•  Вирівнює, розгладжує,  

шліфує, полірує
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РАХУНОК ДЛЯ БЛАГОДІЙНИХ ВНЕСКІВ

Станьте спонсором вже зараз!

lrgkf.com/foerdermitglied

ПОДАРУЙТЕ 
ДІТЯМ КРАЩЕ 
МАЙБУТНЄ!

IBAN: DE30 4008 0040 0621 3431 00 BIC: DRESDEFF400





Ко
д 

за
м

ов
ле

нн
я 

№
: 9

60
25

-0
29

UA

ТОВ „ЛР Хелс енд бьюті сістемс“
04210, Україна, м.Київ,

вул. Оболонська Набережна, 20
(044) 591-53-33 · (067) 500-58-39 · (050) 233-32-00

www.lrworld.com
Партнер LR:

Продаж продукції LR здійснюється тільки
через ії Партнерів

ТОВ „ЛР Хелс енд бьюті сістемс“ залишає за собою право
вносити зміни у каталог, а також

виправляти можливі друкарські помилки.

ВСЕ, ЩО 
ПОТРІБНО 
ЧОЛОВІКУ, 
В ОДНОМУ 
ФЛАКОНІ!
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