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Подвійний догляд за зубами

Microsilver Зубна паста
Набір з 2-х      25092
Використовуйте зранку та увечері або при 
необхідності, ретельно чистіть зуби не 
менше 2-х хвилин.
•   Запобігає виникненню карієсу і зубного 

нальоту
•  Профілактика пародонтозу
•  Усуває неприємний запах
•  Захищає емаль

Вартість набору

Вартість усіх продуктів 
з набору

269,00 грн

338,00 грн

Ви заощаджуєте 69,00 грн

Подарунковий набір
MICROSILVER PLUS

Партнер LR:

Продаж продукції ЛР здійснюється тільки
через ії Партнерів

ЛР Хелс енд бьюті сістемс залишає за собою право вносити зміни у каталог,  
а також виправляти можливі друкарські помилки.

ТОВ «ЛР Хелс енд бьюті сістемс»
02132, Україна, м. Київ, СТ «Райдуга», вул. Садова, 135, корп. 3–4

(044) 591-53-33; (067) 500-58-39; (050) 233-32-00
www.lrworld.com
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1 ЄВРО
НА БЛАГОДІЙНІСТЬ

Наші
красиві

подарункові
упаковки

1 євро з продажу 
продукції, позначеної 
таким символом, надійде 
до Глобального Дитячого 
Фонду LR

Наближається Різдво в усьому світі!

Як міжнародна компанія, LR є у 28 країнах. В яких саме?  

І як святкують Різдво там?

Свято Любові пропонує ідеальну кругосвітню подорож від LR:  

Різдво в усьому світі!

Кожна людина думає про своїх близьких на Різдво рідною мовою –  

і ми думаємо про Вас: різноманітні подарунки – благородні, святкові, 

класичні, лімітовані – кожна країна надихає нас на створення красивих 

подарунків з турботою про Вас. Для задоволення і благополуччя, для 

всіх почуттів – щоденних та святкових.

І останнє, але не менш важливе: коли Ви купуєте подарунок з символом 

LRGKF, Ви робите добру справу, оскільки LR робить внесок в розмірі 1 

євро від продажу в Глобальний Дитячий Фонд LR  для більш щасливого 

життя знедолених діток.

LR та Різдво у світі
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Aloe Vera Бокс «Різдвяний»

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

На островах Егейського моря є досить 

нетиповий звичай: поряд з ліжечком 

стоїть не різдвяна ялинка, а невеличкий 

човен, прикрашений вогниками. Це 

роблять на честь моряків, які 

проводять багато часу у відкритому 

морі і мають  повернутися додому. 

Традиція прикрашати ялинку прийшла 

в країну лише в XIX столітті, і то 

прижилася не скрізь – і до цього дня на 

деяких островах і в портових містах 

прикрашають човники.

Подарунковий набір

Греція�
2017

Довгоочікуване
свято

Подаруйте своїм рідним піклування та захист.

Найкращий вибір для повсякденного піклування – Aloe Vera Бокс 

Різдвяний! Він містить три унікальні продукти для захисту і турботи для 

всього тіла. Aloe Vera Спрей «Швидка допомога» заспокоює, охолоджує 

і відновлює. Aloe Vera Зволожуючий гель-концентрат живить суху 

шкіру, та Aloe Vera Захисний Крем з прополісом зміцнює природний 

бар'єр чутливих ділянок шкіри.

Тільки найкраще для 
Ваших близьких

20726   

Вартість набору

Вартість усіх продуктів 
з набору

719,00 грн

835,00 грн
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Ви заощаджуєте 116,00 грн

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141



+ ПОДАРУНОК Aloe Vera Зволожуючий 
гель-концентрат | 100 мл

Aloe Vera
Набір гарного самопочуття 
«Кропива»

2 x Aloe Vera Питний гель
з екстрактом кропиви (1000 мл)

+ Подарунок Шарф-снуд

Aloe Vera 
Зволожуючий гель-концентрат

Подарунковий набір

Подарунковий набір

1 ЄВРО
НА БЛАГОДІЙНІСТЬ

1 ЄВРО

В Угорщині є традиція освячення вина 

27 грудня. Сім’ї приносять вино до церкви, 

щоб священик освятив цей напій. 

Вважається, що освячене вино має магічну 

силу, яка лікує хворих людей і тварин та 

забезпечує великим винним врожаєм 

наступного року.

НА БЛАГОДІЙНІСТЬ

Подарунок!
Шарф-снуд

Подарунок!

Cistus  Incanus Капсули
Набір з 2-х

Угорщина� 2017

Магія вина

Пробіотик 12

*   Вітамін С і цинк сприяють нормальній 
функції імунної системи.

Вино має магічні властивості, кажуть в Угорщині, але не лише вино – 

наша продукція теж має чудові властивості. Для Ваших рідних – лише 

найкраще. Пробіотик 12 для захисту та оздоровлення Вашого 

організму. А для Вашої імунної системи – набір з 2-х Капсул Cistus Inca-

nus + теплий шарф-снуд від LR для холодних днів у подарунок.

Для Вашого добробуту

Рекомендація щодо застосування:
по 1 капсулі на день
30 капсул / 15 г

Вартість набору

Вартість усіх продуктів 
з набору

1.199,00 грн

1.278,00 грн

80713   

Звичайна ціна 659,00 грн

Спеціальна ціна 559,00 грн

| 80370   

2 x 60 капсул | 33,5 г 

80485   

Вартість набору

Вартість усіх продуктів 
з набору

1.089,00 грн

1.370,00 грн
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Ви заощаджуєте 79,00 грн

Ви заощаджуєте 281,00 грн
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+ Подарунок Дорожня косметичка
(Розмір: 29 x 19 x 13 cм)

Денний крем | 50 мл
Нічний крем | 50 мл
Крем для повік | 30 мл

Zeitgard 2 Гідратуючий набір 71006
ZEITGARD 2
Антивікова сироватка | 30 мл
Гідратуючий крем-гель | 50 мл
+ ПОДАРУНОК Дорожній футляр

Zeitgard 2 Структуруючий набір 71007
ZEITGARD 2
Антивікова сироватка | 30 мл
Структуруючий крем-гель | 50 мл
+ ПОДАРУНОК Дорожній футляр

Aloe Vera Набір для гоління 
I X-Mas  20432
Бальзам після гоління | 100 мл 
Крем Антистрес | 100 мл
Піна для гоління | 200 мл     

Aloe Vera Набір для гоління 
II X-Mas 20433
Бальзам після гоління | 100 мл 
Крем Антистрес | 100 мл
Гель для гоління | 150 мл  

Подарунковий набір

1 ЄВРО
НА БЛАГОДІЙНІСТЬ

Подарунковий набір

Подарунковий набір

Усі з нетерпінням чекають 24 грудня та 

Святвечері! А поки свято ще не настало, 

домівки прикашають різдвяними 

вогниками у формі золотих поросят як 

символ щастя та радості у Новому році. 

Така традиція сформувалась у Чехії 

та Словаччині.

У красивій

подарунковій 

упаковці

Подарунок!
Дорожній футляр

Чекаєте на Святого Немовля, Святого Миколая чи золоте порося 

на вдачу як у Чехії та Словаччині?

Не забувайте про доглянутий зовнішній вигляд!

Для чоловіків це означає, в першу чергу, поголитися! Найкраще 

підійдуть набори для гоління з Aloe Vera Пінкою для гоління або 

Aloe Vera Гелем для гоління разом  із заспокійливим бальзамом 

після гоління та кремом Антистрес.

ZEITGARD Anti-Age System

У красивій

подарунковій 

упаковці

Aloe Vera
Men Набір I

Aloe Vera
Men Набір II

Подарунок!
Дорожня 
косметичка

Набір ZEITGARD Beauty
Diamonds

Чехія�та�Слов
аччина� 2017

Золотий 
талісман

Золоті часи для
Вашої шкіри

28135   

Вартість набору

Вартість усіх продуктів 
з набору

1.689,00 грн

2.113,00 грн

Вартість набору

Вартість усіх подарунків  
з набору

5.999,00 грн
8.439,00 грн

Вартість набору

Вартість усіх продуктів 
з набору

549,00 грн

719,00 грн
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Ви заощаджуєте 2.440,00 грн

Ви заощаджуєте 170,00 грн

Ви заощаджуєте 424,00 грн



Молозиво є натуральним продуктом найвищої якості без 
добавок. Природні фактори можуть впливати на вигляд і  
смак продукту.

Aloe Vera Набір гарного 
самопочуття «Персик»

+ ПОДАРУНОК Aloe Vera Зволожуючий 
гель-концентрат 100 мл

2 x Aloe Vera Питний гель
зі смаком персика (1000 мл)

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

Застосування: 
щодня 8 мл.

Колострум Дірект

Aloe Vera 
Зволожуючий гель-концентрат

Подарунковий набір

Подарунковий набір

1 ЄВРО
НА БЛАГОДІЙНІСТЬ

У сонячну, теплу погоду багато дітей на 

Кіпрі ходять вулицями з маленькими 

дзвониками і співають традиційні пісні. 

За це вони отримують солодкі подарунки. 

Святвечір діти проводять у родинному 

колі і разом ходять до 

церкви.

Алое Вера містить природний цукор

Подарунок!

У красивій

подарунковій 

упаковці
Aloe Vera Набір гарного самопочуття "Персик" містить 2 питні гелі Aloe Vera зі смаком 

персика, у складі якого немає цукру та 98% чистого гелю з листя Алое Вера, а 

в подарунок до набору Ви отримаєте Aloe Vera Зволожуючий гель-концентрат.

Для підтримки Вашого здоров’я придбайте Колострум Дірект, виготовлений на базі 

молозива. Молозиво — це рідина високої енергетичної цінності, з вмістом біологічно 

активних та захисних чинників, що забезпечує надійне пристосування 

новонародженої дитини.

Добра справа  для всіх –  
і великих, і малих

Aloe Vera Baby Набір

Кіпр�
2017

Співи дітей 
відкривають серця

80712   

20318 Вартість набору

Вартість усіх продуктів 
з набору

969,00 грн
1.030,00 грн

*

Вартість набору

Вартість усіх продуктів 
з набору

459,00 грн

615,00 грн

125 мл | 80361   
Звичайна ціна 629,00 грн

Спеціальна ціна 529,00 грн
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Ви заощаджуєте 61,00 грн

Ви заощаджуєте 156,00 грн

andrey
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Зігріваючий лосьйон для тіла, 
розслаблює напружені  м‘язи, 
а натуральні олії забезпечують 
глибокий догляд за шкірою.
•  Містить 45% гелю Алое Вера
•  Зберігає вологу і 

доглядає за шкірою
•  Сприяє розслабленню 

напружених м‘язів
•  Натуральні ефірні олії 

– оливкова, кунжутна, 
жожоба, абрикосових 
кісточок – піклуються про 
оксамитово-м‘яку шкіру.

Aloe Vera Розслаблюючий
термолосьйон

+ ПОДАРУНОК Рукавички для смартфона, 
розмір S 80486
розмір L 80576

86% екстракту ладанника
Рекомендації до споживання:
щодня 3 рази по 3 впорскування

Cistus Incanus Спрей

Aloe Vera
Поживний кре для рук

Вітамін С сприяє нормальній функції імунної системи

Подарунковий набір

Його називають добрим другом 

Сінтерклаасом, іноді «Керстманом» або 

«Клешченом» – залежно від того, чи це 

Бельгія, Нідерланди або ж Люксембург. 

Зі своїм супутником Лицарем Рупрехтом, 

він приходить на Різдво   човном або 

кораблем та  роздає 

подарунки і малим, 

і великим, які 

нетерпляче чекали на 

нього під відкритим 

небом.

1 ЄВРО
НА БЛАГОДІЙНІСТЬ

Бенілюкс�
2017

«Сінтерклаас» (він же 
Святий Миколай) 
приходить з моря

Колострум Компакт Набір з 2-х

Подарунок!
Рукавички для
смартфона

Чекаєте на Святого Миколая?

Добре мати при цьому маленьких помічників, які 

полегшують перебування на свіжому повітрі  і 

захищають Вас від негативного впливу навколишнього 

середовища. Aloe Vera Поживний крем для рук 

зволожить навіть найсухішу шкіру зимовими днями. 

До набору з 2-х Колострум Компакт Капсул отримайте 

рукавички, які не потрібно знімати, щоб натискати на 

екран смартфона. А у пляшечці спрею Cistus Incanus1 

безмежна сила природи для Вашого здоров’я! Тому до 

зимового сезону Ви завжди готові найкращим чином!

Відчувайте себе добре в 
будь-яку погоду

100 мл | 20603   

275,00 грн

Вартість набору

Вартість усіх продуктів 
з набору

1.549,00 грн

1.938,00 грн

30 мл | 80326   
Звичайна ціна 365,00 грн

Спеціальна ціна 299,00 грн

75 мл | 20613   

205,00 грн

1
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Ви заощаджуєте 389,00 грн



Лімітовано

Подарунок!
Арома-мішечок

•   Ідеальне покриття, глянцевий блиск, 
насичені кольори, висока стійкість

•   Професійний пензлик забезпечує 
рівномірне нанесення лаку 
по нігтьовій пластині – для 
довершеного манікюру одним рухом

•   Мерехтливий та блискучий
•    Легка текстура з 3D-ефектом і 

світловідбиваючими частинками 
для більшого об‘єму

•   Ефект доглянутих губ

Діамантовий Блиск для губ

•    Неймовірно об‘ємні, довгі та чітко 
виділені 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 їм 
неймовірної довжини

•   Для неповторного ефекту „накладних вій“

Туш для вій „Пікова Дама“

• До 15% більше об‘єму губ*
•  Видиме зменшення зморшок губ*
•  Пружна та більш красива 

форма губ*
•  Багата на поживні компоненти 

текстура та зручна для нанесення
• Містить вітамін Е

Zeitgard Serox 
Бальзам для губ

Лак для нігтів 
Справжній колір

Різдво у Німеччині чекають разом з так 

званим адвент-календарем. Адвент-

календар – це дивовижний календар, 

який датують з 1 по 25 грудня. Такий 

календар може складатись з кишеньок, 

чобітків, коробочок, мішечків чи просто 

окремих маленьких подарунків. 

Маленький сюрприз ховається 

в календарі кожного дня протягом грудня 

аж до Різдва. Таким чином, очікування 

свята стає ще більш 

захоплюючим.

Німеччина�
2017

Кожного дня
персональний
сюрприз

Пропонуємо Вам обрати з-поміж 

наших ідей ідеальні маленькі 

сюрпризи для власного адвент-

календаря. Проявіть свою 

творчість! Безліч ідей подарунків 

для обличчя, губ, очей, зубів та 

шкіри – їх точно буду приємно 

розпаковувати!

Індивідуальні ідеї
для подарунків

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

+ ПОДАРУНОК Арома-мішечок

• Тепла, чуттєва аура – гіркий 
апельсин, орхідея, неролі, сандалове 
дерево та натуральні нотки
• Залишає легке сяяння на Вашій шкірі

Наша бьюті-порада: Ви можете 
розпилювати будь-який улюблений 
аромат на арома-мішечок і покласти 
його до гардеробу чи сумки.

5 | Karolina Kurkova
Winter Edition
Парфумована вода

50 мл | 30042   

685,00 грн

5,5 ml | 10500-5 Кремова іриска

115,00 грн

4 мл | 11131-4 Ягідний Гламур 

329,00 грн

10 мл | 11122   

455,00 грн

15 мл | 28240   

709,00 грн     
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+ ПОДАРУНОК Арома-мішечок

Парфумована вода | 50 мл
Гель для душу | 200 мл

Guido Maria Kretschmer 
Набір для чоловіків

+ ПОДАРУНОК Арома-мішечок

Парфумована вода | 50 мл
Лосьйон для тіла | 200 мл

Guido Maria Kretschmer 
Набір для жінок

• Ексклюзивний дизайн, розроблений для LR
• Унікальна комбінація тканин з 60% поліестеру, 
20% віскози, 20% вовни. Вовняна пряжа   містить 
кашемір, тому шаль особливо м'яка і приємна.
• Розмір: 145 х 145 см
• Високоякісний двосторонній малюнок
• Ексклюзивна подарункова коробка

Дизайнерська шаль для жінок

• Ексклюзивний дизайн, розроблений для LR
• Унікальна комбінація тканин з 60% поліестеру, 
20% віскози, 20% вовни. Вовняна пряжа містить 
кашемір, тому шаль особливо м'яка і приємна.
• Розмір: 145 х 145 см
• Високоякісний двосторонній малюнок
• Ексклюзивна подарункова коробка

Дизайнерська шаль для чоловіків

Подарунковий набір

В Німеччині  подарунки отримують 24 

грудня. Модний дизайнер Гвідо Марія 

Кречмер згадує: «Коли я був маленький, я 

чекав звуки дзвіночків, які давали 

зрозуміти, що Святвечір вже настав».

Роздаються дзвіночки, подарунки вже 

лежать складені під 

ялинкою та швидко 

знаходять своїх нових 

власників.

Лімітовано

Різдвяні подарунки

Подарунок!
Арома-мішечок

Німеччина�
2017

Усі чекають на 
Різдво

З року в рік ми чекаємо на свято народження Христа. Коли роздаються 

дзвіночки, ледве не кожен очікує нарешті знайти свій подарунок під 

різдвяною ялинкою. Цього року Ваші побажання виконує модний 

дизайнер. Шаль від Гвідо Марії Кречмер виглядатиме елегантно та 

ексклюзивно і, здається, претендує стати улюбленою річчю. До шалі 

пропонуємо придбати дизайнерський парфум  в стильній коробочці з 

нотками мандарину, троянди, ванілі та бергамоту. Підкресліть свою  

особистість. У подарунок отримайте арома-мішечок для сумки чи 

гардеробу.

819,00 грн
974,00 грнВартість усіх продуктів 

з набору

Вартість набору

30227    

859,00 грн
1.034,00 грнВартість усіх продуктів 

з набору
Вартість набору

30206    

40132   

1.939,00 грн

40134   

1.939,00 грн
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2 I Guido Maria Kretschmer

1 I Guido Maria Kretschmer

Ви заощаджуєте 175,00 грн



+ ПОДАРУНОК Арома-мішечок

Парфумована вода | 50 мл

Парфумований шампунь для волосся

та тіла | 200 мл

Bruce Willis Подарунковий набір

+ ПОДАРУНОК Арома-мішечок

Парфумована вода | 50 мл

Парфумований лосьйон для тіла | 200 мл

Lovingly by Bruce Willis 

Подарунковий набір

+ ПОДАРУНОК Дорожня косметичка

(Розмір: 29 x 19 x 13 см)

Охолоджуючий крем-гель для повік | 30 мл

Крем, що запобігає старінню | 50 мл

Набір Zeitgard Platinum

+ Подарунок Дорожня косметичка

(Розмір: 29 x 19 x 13 см)

Zeitgard PowerLift

Zeitgard Нічна маска

Набір Zeitgard PowerLift та Zeit-

gard Нічна маска

Подарунковий набір

Подарунковий набір

Подарунковий набір

Подарунковий набір

Напередодні Різдва в Румунії вся сім’я 

збирається для того, щоб прикрасити 

красуню-ялинку. Дітлахи вірять,  

що Санта Клаус, румунською –  

«Мос Craciun», принесе їм найбажаніші 

подарунки.

Тому малеча пише Санті заздалегідь. 

Зазвичай це:  цукерки, шоколад, 

іграшки,книги та інше. Але не тільки 

діти отримують подарунки – дорослі 

також знаходять бажані 

пакуночки під ялинкою. 

Варто тільки забажати! 

У привабливій

подарунковій

упаковці

Подарунок!
Арома-мішечок

Подарунок!
Дорожня косметичка

Подаруночки 
для всіх! 

Румунія�
2017

Ви вже  написали список побажань до свят?

Ми підготували для Вас привабливі маст-хев 

пропозиції: спеціальні з догляду догляду за шкірою 

з високоефективною формулою, безліч зіркових 

ароматів, Zeitgard Platinum для шкіри чоловіків та 

набір з Zeitgard нічної маски та Power Lift для 

потужного ліфтінгу для Нього і для Неї!

Подаруйте парфум Lovingly, як доказ теплих почуттів, 

який може бути подарований не тільки Брюсом 

Віллісом його дружині Еммі. А перший аромат від 

Брюса Вілліса вже став легендарним! Обидва набори 

парфумів містять унікальний подарунковий арома-

мішечок, який дозволить прикрасити розкішними 

ароматами що завгодно!

Тут здійснюються 

мрії

819,00 грн
974,00 грнВартість усіх продуктів 

з набору

Вартість набору

30143    

859,00 грн
1.034,00 грнВартість усіх продуктів 

з набору

Вартість набору

30412    

919,00 грн
1.154,00 грнВартість усіх продуктів 

з набору

Вартість набору

28447    

659,00 грн
824,00 грнВартість усіх продуктів  

з набору

Вартість набору

28094    
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Ви заощаджуєте 155,00 грн

Ви заощаджуєте 175,00 грн

Ви заощаджуєте 105,00 грн

Ви заощаджуєте 105,00 грн

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141



+ ПОДАРУНОК Aloe Vera  
Зволожуючий гель-концентрат | 100 мл

2 x Aloe Verа Питний гель
з додаванням меду
(1000 мл)

Aloe Vera 
Набір гарного самопочуття «Мед»

Крем для сухої 
шкіри, яка потребує  
інтенсивного догляду.
•   Висока концентрація Алое 

Вера  
(79%) і прополісу.

•   Зволожує та живить  
шкіру

Aloe Vera Захисний
крем з прополісом

+ ПОДАРУНОК  
Арома-мішечок

Жагучі поцілунки на білому
пляжі Антигуа. 
Елегантна комбінація
із троянд, фіалок, 
ірису і жасмину
огртає Вас спокусливістю
та теплом.

Парфумована вода „Antigua“

Рекомендації щодо
застосування:
1 капсула на день

Реіші плюс

Вітамін С сприяє утворенню колагену для 
нормальної функції кровоносних судин.

Вітамін С сприяє нормальної функції імунної 
системи.

Подарунковий набір

Aloe Vera  
Зволожуючий 
гель-концентрат

1 ЄВРО
НА БЛАГОДІЙНІСТЬ

У Швейцарії ялинка за традицією 

перетворюється на блискучу прикрасу 

з шарів та зірок. Окрім  ялинки, символом 

Різдва вважають ясла,  які оточують постаті 

Марії та Йосипа разом з янголами і трьома 

Святими Королями, на згадку про 

народження Ісуса Христа.

Швейцарія�
2017

Подарунок!

Подарунок!
Арома-мішечок

Свята ніч з різдвяною 
ялинкою та яслами

Визнані продукти, які стали доброю традицією в LR  – даруйте 

Ваші улюблені набори для внутрішнього та зовнішнього 

відмінного самопочуття: Aloe Verа Питний гель з додаванням 

меду, Aloe Vera Зволожуючий гель-концентрат  та Aloe Vera 

Захисний крем з прополісом. Ще сотні років тому ацтеки 

використовували силу Алое Вера. А Рейші вже протягом тисяч 

років шанується у Далекосхідній культурі, там його називають 

«грибом довголіття» .

А парфум LR Classics з приємними нотками подарує настрій Вам 

та Вашим рідним і близьким!

Традиційні продукти
до свята

879,00 грн
938,00 грн

Вартість усіх продуктів  
з набору

Вартість набору

80710    

100 мл | 20602   

365,00 грн

50 мл | 3295-23   

319,00 грн

30 капсул / 15,2 г | 80331   

615,00 грн
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LR Classics

2

1

Ви заощаджуєте 59,00 грн

andrey
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Mind Master Набір з 2-х 
(на вибір)

Для запобігання 
неприємного запаху.

Microsilver 
Кульковий деодорант

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

та екстракту магнолії
•   зволожує грубу, суху, 

загрубілу шкіру, відновлюючи 
її водний баланс.

Шкіра стає м‘якою та доглянутою.

Aloe Vera Відновлюючий 
крем для ніг

Подарунковий набір

 Тіамін і вітамін В12 сприяють 
нормальному енергетичному обміну.
 Вітамін В12 сприяє нормальній роботі 
нервової системи.
 Вітамін В12 сприяє нормальній роботі 
нервової системи. 
 Вітамін В12 і залізо сприяють зниженню 
втоми.
 Залізо сприяє нормальній роботі 
когнітивної функції. 
 Вітамін Е допомагає захистити клітини 
від оксидативного стресу (Оксидативний 
стрес – це нездатність клітини подолати 
збільшення виділення активних форм 
кисню та запобігти пошкодженню 
клітинних структур в резутьтаті цього 
збільшення).

У Туреччині Різдво не святкується, але 

Новий рік є національним святом. Тому 

робити приємне близьким та купувати 

подарунки у святково прикрашених 

магазинах турецьких міст у цю пору – 

прекрасна ідея. Усі із задоволенням 

шукають подарунки, які б сподобались 

близьким 

та рідним.

Турція�
2017

Новий рік 
з подарунками

Відчуваєте стрес та напругу, намагаючись обрати правильні подарунки до 

Різдва та Нового року? Не хвилюйтесь, класичний Майнд Майстер з двома 

смаками Вас врятує. Він допоможе Вам зконцентрувати увагу, 

збадьоритись та відчути заряд енергії.  MICROSILVER PLUS Кульковий 

деодорант також Вас не підведе – захищатиме шкіру 24 години та дбатиме 

про неї. А Ваші ніжки, втомлені після довгого дня у шкарпетках та взутті, 

відновить та пом'якшить Aloe Vera Відновлюючий крем для ніг.

Заряд бадьорості для 
новорічного шопінгу

455,00 грн
570,00 грн

Вартість усіх продуктів  
з набору

Вартість набору

80970    

50 мл | 25022   

275,00 грн

100 мл | 27517   

209,00 грн
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LR MICROSILVER 
PLUS

Ви заощаджуєте 115,00 грн

1

andrey
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Зубна паста-гель для 
щоденного використання
•  містить 43% гелю 

Алое Вера
•  делікатно очищує 

зуби та ясна
•  залишає відчуття свіжості
•  не містить фторидів

Aloe Vera  
Освіжаюча зубна 
паста-гель

100 мл | 20690   

139,00 грн

Рекомендації щодо застосування:
щодня 3 рази по 4 таблетки

Пробаланс+ Подарунок Чайне ситечко

•  1-2 чайної ложки чаю на  
1 чашку. Залити кип'ятком і 
дати настоятися 5–7 хвилин.

Figuactiv Трав'яний чай

Правильний питний режим – це важливо. Тому трав'яний чай, до складу якого 
входять корисні рослини, є найкращою альтернативою звичайній воді.

У Норвегії та Фінляндії навряд чи можна 

уявити Різдво без імбирних пряників. 

Особливо скандинавці полюбляють їсти так 

зване «Піпаркукас» – традиційне пряне 

різдвяне печиво з перцем та імбиром. Ним 

пригощають рідних та друзів, коли 

прикрашають новорічну 

ялинку, запаковують 

подарунки та просто 

спілкуються у теплому 

колі.

Подарунок!
Чайне ситечко

Різдвяні аромати

Норвегія�та�Ф
інляндія� 2017

От скажіть, хто зможе протистояти імбирним пряникам та 

«зірочкам» з корицею на Різдво?

Не хвилюйтесь про зайву вагу – низькокалорійний 

трав’яний чай Figuactive у поєднанні з ПроБалансом 

подбають про Ваш організм завдяки необхідним 

мінералам та мікроелементам.

Ароматні 
різдвяні моменти
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360 таблеток в упаковці | 80102   

569,00 грн

250 г | 80509   

399,00 грн

1
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1 2
3

•  Свічка в матовій склянці
•  Стильний дизайн для 

затишного інтер'єру
• 3 аромати
• 140 г воску
• Подарункова упаковка

Арома-свічка

Лавандова мрія
Зимові фрукти
Світле Різдво

Набір з 3-х арома-свічок (на вибір)

Приготування: 1 чайна ложка чаю 
на 1 чашку. Залити кип‘ятком і 
дати настоятися 8-10 хвилин.

Трав‘яний чай Cistus Incanus

+ Подарунок Чайне ситечко

Подарунковий набір

Мир і гармонія у співіснуванні – це ідея, 

яку ми цілковито поділяємо та 

поширюємо. Святий вогонь з Віфлієму 

розповсюджується вже 30 років. 

У Святвечір він передається усією 

Австрією й усіма європейськими 

країнами від свічки до свічки, з рук 

в руки, щоб кожну домівку осяяв та зігрів 

цей благодатний вогонь. 24 грудня 

вогонь вже можна принести додому! 

Таким чином, мир та злагода 

розповсюджуються від оселі до оселі, від 

серця до серця!

НОВИНКА
Лімітовано

Подарунок!
Чайне ситечко

Більше спокою 
та миру у світі

Австрія�
2017

Похмурі та холодні дні примушують нас сумувати за світлом та теплом. 

Неначе маленькі ліхтарики, наші елегантні арома-свічки створять 

затишну атмосферу та огорнуть Вас теплом. «Зимові фрукти» та «Світле 

Різдво» підійдуть для зимових днів, а «Лавандова мрія» – це вишуканий 

аромат для будь-якої пори року.

Подаруйте світло та тепло

149,00 грн399,00 грн
447,00 грн

Вартість усіх продуктів  
з набору

Вартість набору

40141    

250 г| 80508   

295,00 грн
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01 | 40137-1 Лавандова мрія
02 | 40139-1 Зимові фрукти
03 | 40138-1 Світле Різдво

Ви заощаджуєте 48,00 грн

andrey
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НОВИНКА
Лімітовано

•  Обмежний і пронумерований 
тираж (1000 екземплярів)

•  Корпус (приблизно 43 мм) і плетений 
ремінець, складається з нержавіючої сталі та 
мінералізованого скла, кварцовий механізм 
– Miyota, година, хвилина і секундна стрілка

•  Функції: секундомір, 24-годинний дисплей, дата
•  Чорний циферблат
•  Хронограф оснащений маркою 

LR, складна застібка
• Водонепроникність до 50 метрів
• Вага 118 гр
• Подарункова коробка 

Ексклюзивний чоловійчий 
хронограф

Картинка не відповідає оригінальному розміру. Кольори можуть 
дещо відрізнятися від оригіналу.

Особливість хронографа в тому, що він оснащений японським кварцовим механізмом 

Miyota, знаменитим своєю високою надійністю та якістю.

А для жінок ми пропонуємо наш чудовий різдвяний набір Zeitgard Nanogold для 

антивікового догляду за шкірою обличчя.

Дорогоцінні подарунки

+ ПОДАРУНОК Дорожня косметичка
(Розмір: 29 x 19 x 13 cм)

Nanogold Денний крем | 50 мл
Nanogold Нічний крем | 50 мл

Набір Zeitgard Nanogold  X-Mas

Подарунковий набір

Згідно з повір’ям, Святі Царі зі східної землі 

принесли три скарби до Дня народження Ісуса: 

золото, ладан та мир. Навіть у наш час Каспар, 

Мельхіор та Бальтазар шануються особливим 

святом в Іспанії – Кавалькада волхвів. Воно 

відзначається 5-го січня. Але подаруночки до 

цього свята можна відкривати лише на 

наступний день – 6 січня. Цю стародавню 

традицію іспанці шанують і нині.

Іспанія�
2017

Подарунок!
Дорожня косметичка

У привабливій

подарунковій

упаковці

3 Святі Царі –
3 дорогі подарунки
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69028   

3.889,00 грн

979,00 грн
1.228,00 грн

Вартість усіх продуктів 
з набору

Вартість набору

28190    

Ви заощаджуєте 249,00 грн

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141
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• Святковий аромат 
від Брюса Вілліса
• Інтенсивний аромат 
з нотками дерева

Bruce Willis
Winter Edition
Парфумована вода

Jungle Man
Парфумована вода

Brilliant Look
Парфумована 
вода

Femme Noblesse
Парфумована водаТрадиційно «колядувальники» ходять від 

будинку до будинку та співають різдвяні пісні, 

починаючи з опівночі напередодні Різдва. 

Зазвичай, це молоді чоловіки, одягнені у 

традиційні костюми. Вони спеціально готуються 

до святкових вечорів. Так, «колядувальники» за 

звичаєм оберігають людей від злих духів. Вони 

бажають щастя і 

здоров'я, любові 

й радості та 

отримують 

подяку у вигляді 

їжі та грошей.

Болгарія�
2017

Лімітовано

Подарунок!
Арома-мішечок

Виразні голоси, що 
лунають біля домівок

За кожний придбаний 
продукт зі сторінок 30-31 
отримайте Арома-
мішечок у подарунок!

Ми знаємо, що Вам є кому сказати «Дякую» у прекрасне 

свято. Передайте свої емоції та почуття, подарувавши 

парфум. А ми допоможемо Вам обрати правильний. 

Аромати від LR довго залишаються на шкірі. 

Вони насичені, п'янкі, теплі, свіжі, терпкі та зіграваючі.  

Для кожного – свій.

Незабутні аромати у подарунок

50 мл | 30044   

685,00 грн

50 мл | 3430   

525,00 грн

50 мл | 30095   

525,00 грн

50 мл | 30372   

525,00 грн
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      Zeitgard Набір для очищення обличчя для
нормальної шкіри 70036
ZEITGARD 1
1 x Очищувальний засіб
+ ПОДАРУНОК Дорожній футляр

      Zeitgard Набір для очищення обличчя для
чутливої шкіри 70037
ZEITGARD 1
1 x Очищувальний засіб
+ ПОДАРУНОК Дорожній футляр

Zeitgard Набори для очищення обличчя

Надійний захист та приємне відчуття 
свіжості протягом усього дня.
•  не містить спирту

Aloe Vera  
Кульковий деодорант

Застосовувати вранці і вечері 
або в міру необхідності. Чистити 
зуби не менше дво хвилин.

Зубна паста

Гель із листя Алое Вера у первісній 
формі і консистенції.
Освіжаючий гель для 
подразненої та сухої шкіри:
•  Високий вміст гелю Алое Вера (90%)
•  Зберігає максимальну кількість

Aloe Vera Зволожуючий 
гель-концентрат

Середньоморський
бриз на Вашому тілі

Парфумована вода
„Valencia“

Відверта спокуса

Harem
Парфумована водаЗастосування: двічі 

на день по 1 капс.

Колострум Компакт

•   Ідеальне покриття, глянцевий блиск, 
насичені кольори, висока стійкість

•   Професійний пензлик 
забезпечує рівномірне 
нанесення лаку по нігтьовій 
пластині – для довершеного 
манікюру одним рухом

Лак для нігтів Справжній колір

•    Не подразнює 
шкіру, містить 
комплекс для 
стимуляції росту 
вій

Активуюча 
емульсія для 
росту вій

Зубна паста-гель для 
щоденного використання
•  містить 43% гелю Алое  

Вера

Aloe Vera Освіжаюча 
зубна паста-гель

Унікальна комбінація з Алое Вера 
(83%) і екстрактів 12 трав.
•  Створює на шкірі захисну  

плівку

Aloe Vera Спрей 
«Швидка допомога»

Подарунковий набір

12 апостолів представляють 12 місяців року, 

і тому в Україні традиційно готують 12 страв 

різдвяної вечері. Свято починається тоді, коли 

на небі з'являється перша зірка. Вечеря у 

родинному колі починається з «куті» – 

національного блюда, яке готується 

з пшеничного зерна, маку, меду, горіхів, 

сухофруктів та родзинок.

12 апостолів – 12 страв

Україна�
2017

Подарунок!
Дорожній футляр

Подарунок!
Арома-мішечок

Ми раді запропонувати Вам в якості подарунків 

продукти, які сприятимуть зовнішній та внутрішній 

красі та здоров’ю. Щось підкреслить Вашу чарівну 

усмішку, а щось подбає про Вашу шкіру. Ми вважаємо, 

що так турбота – це справжнє свято для Вас.

12 лідерів  продажів 
від LR для єдиного 
на рік свята

3.999,00 грн
4.904,00 грн

Вартість усіх продуктів  
з набору

Вартість набору

50 мл | 20643   

125,00 грн

75 мл | 25090   

169,00 грн

100 мл | 20601   

275,00 грн

50 мл | 3295-26   

319,00 грн

50 мл | 3400   

525,00 грн

60 капсул / 30,9 г | 80360   
Звичайна ціна 969,00 грн

Спеціальна ціна 799,00 грн

5,5 мл   

115,00 грн
01 | 10500-11 Темна вишня
02 | 10500-6    Латте-маккіато

5,5 мл | 11127   

685,00 грн

100 мл | 20690   

139,00 грн

400 мл | 20600   

339,00 грн
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LR MICROSILVER PLUS

LR Classics

LR COLOURSLR DELUXE

Ви заощаджуєте 905,00 грн
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CHRISTMAS TREE  
AND GIFTS
The Christmas Tree is a prominent  

feature of Albanian Christmas.  

In Tirana, the capital city of Albania, 

a huge Christmas tree is decorated  

annually during Christmas. This is  

very similar to the famous Christmas  

tree decoration of New York. In many 

renowned hotels in the country,  

lavish parties are organized during  

the festival.During Christmas,  

Albanians exchange gifts with their  

friends, family members and all those  

they interact with for the rest of the year.  

+ ПОДАРУНОК Aloe Vera Зволожуючий 
гель-концентрат | 100 мл

2 x Aloe Vera Питний гель Фрідом
(1000 мл)

Aloe Vera
Набір гарного самопочуття «Freedom»

Розчинні супи:
– картопляний суп «Ауберге»
– томатний суп «Середземноморський»
– овочевий суп «Індія»

Розчинні напої:
– з полунично-банановим смаком
– зі смаком ванілі
– зі смаком латте-маккіато

Figuactiv Набір з 2-х (на вибір)

Aloe Vera Зволожуючий 
гель-концентрат

Подарунковий набір
Подарунковий набір

Замініть  два прийоми їжі протягом 
дня продуктами програми Body 
Mission, і це допоможе вам знизити 
вагу. Замініть один прийом їжі 
протягом дня продуктами програми 
Body Mission, і це допоможе вам 
контролювати свою вагу.

 Вітамін С стимулює утворення 
колагену для нормальної роботи 
хрящових тканин

1 ЄВРО
НА БЛАГОДІЙНІСТЬ

У Польщі приготування 12-ти страв на 

Святвечір традиційно передбачають щастя 

протягом наступних 12 місяців, бо 

готуються на честь 12-ти апостолів. 

Традиційні смачні страви без м’яса 

символізують очікування народження 

Ісуса Христа. Напередодні Святвечора діти 

дивляться крізь віконця, очікуючи 

побачити зірки, тому що різдвяна вечеря 

починається тільки з першою зіркою в 

небі.

1 ЄВРО
НА БЛАГОДІЙНІСТЬ

12 страв принесуть 
щастя і благословення

Польща��
2017

Подарунок!

Ми піклуємося про Вас, тому після щедрої різдвяної вечері Ваш організм 

потребує відпочинку. Як саме? Набір з Aloe Vera питних гелів "Фрідом" 

допоможе відчути свободу та рухатись вільно. Дієтичні коктейлі та розчинні 

супи Figuactive збалансують Ваше харчування або  слугуватимуть 

замінниками їжї.

Те, що приносить 
задоволення на Різдво

1.199,00 грн
1.278,0 грн

Вартість усіх продуктів  
з набору

Вартість набору

80714    

1.179,00 грн
1.478,00 грн

Вартість усіх продуктів 
з набору

Вартість набору

80507    

2

1
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Ви заощаджуєте 79,00 грн
Ви заощаджуєте 299,00 грн
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• Лімітований аромат
•  Аромат: елегантний, 

дерев'яний

Парфумована вода Meu для 
чоловіків від Cristina Ferreira

Парфумована вода | 50 мл
Лосьйон для тіла | 200 мл

Cristina Ferreira Подарунковий 
набір MEU

Подарунковий набір

Філе тріски акуратно 
відокремлюємо від 
кісток і нарізаємо 
дрібними шматочками. 
Картоплю ріжемо 
дрібною соломкою або 
натираємо на крупній тертці. Дрібно 
нарізаємо часник, капусту. Обсмажуємо 
усі інгредієнти з яйцями на оливковій 
олії. Тріска обсмажується в останню 
чергу. Страву слід відразу ж подавати на 
стіл з висівковим хлібом, поки вона 
гаряча. Смачного!

Приготування:

8 філе тріски
8 яєць
Качан капусти
4 зубчики часнику
Оливкова олія
12 картоплин
Висівковим хліб

Інгредієнти:

Крістіна Феррейра любить особливий 

різдвяний аромат, а її улюблена страва – 

риба тріска, яка дуже популярна у 

Португалії на Різдво. Ось правильний 

рецепт приготування страви:

Подарунок!
Арома-мішечок

Лімітовано

Португалія��
2017

Крістіна Феррейра – популярна телевізійна зірка, артистка та 

видатний шоумастер. Її два приголомшливі аромати - ідеальні 

подарунки для Неї і для Нього! Будьте у центрі уваги завдяки

спокусливим та свіжим ароматам та станьте справжньою

зіркою на Вашому особистому небосхилі. 

Спеціальний подарунок – арома-мішечок.

Зірковий дует

ТЕПЕР І ДЛЯ 
ЧОЛОВІКІВ!

Свято почуттів

При покупці парфумів 
отримайте Арома-
мішечок у подарунок!

50 мл | 30315   

685,00 грн

859,00 грн
1.034,00 грн

Вартість усіх продуктів 
з набору

Вартість набору

30144    
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MEU by 
Cristina Ferreira 

Ви заощаджуєте 175,00 грн
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•    Ніжна кремова текстура 
та інтенсивні пігменти для 
ідеального кольору

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

Супер-стійка губна помада

+ Подарунок Арома-мішечок

Парфумована вода | 50 мл 
Парфумований
лосьйон для тіла | 200 мл

Karolina Kurkova Подарунковий 
набір

Подарунковий набір

Немов зірка, різдвяна ялинка щорічно 

прикрашає собою все навколо: чарівне 

мерехтливе сяйво разом з природним 

убранством зосереджує  на собі всю увагу. 

Як і в багатьох інших країнах в Албанії, 

різдвяна ялинка – це символ і 

невід’ємна частина святкування 

Різдва.

Подарунок!
Арома-мішечок

Албанія�
2017

Барвисті вогні, святкова різдвяна ялинка – це час, коли все навколо сяє. 

Прикрасьте своє свято чарівним ароматом від Кароліни Куркової.  

Жасмін і тубероза у поєднанні з теплими ванільним  акордом, разом 

з легким натяком солодкого меду, притягують та чарують. LR Deluxe 

Супер-стійкі губні помади – це завжди правильний відгук кольорів: 

«Червоний відблиск», «Яскравий корал» та «Чуттєвий рожевий» для 

незабутніх та чарівних свят. Подаруйте Вашим коханим більше теплих і 

яскравих моментів!

Ваш найкрасивіший  
святковий концерт

Найчарівніша 
прикраса

389,00 грн

859,00 грн
1.034,00 грн

Вартість усіх продуктів 
з набору

Вартість набору

30142    
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01 | 11130-1  Червоний відблиск
02 | 11130-2  Яскравий корал
03 | 11130-4  Чуттєвий рожевий

Ви заощаджуєте 175,00 грн

LR DELUXE
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