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Шановні Партнери LR!

Я радий представити Вам актуальний каталог Collection з нашими унікальними 
продуктами для здоров’я та краси. Я хотів би зробити акцент на наших трьох топ-брендах – 
LR LIFETAKT, LR ALOE VIA та LR ZEITGARD.

Вони в повній мірі відображають наш слоган: «Більше якості для Вашого життя», для 
правильних рішень у сфері здоров’я та краси. Cаме наші три інноваційні лінійки становлять 
80%  продажів усієї продукції і це не випадково. «Made in Germany» – знак якості, що має 
свої переваги. Передусім, для Вас як Партнера!

Наші три основні бренди мають дещо спільне: вони пропонують комплексні рішення, що 
відповідають духу часу та враховують бажання більшості людей мати власний стиль життя. 
До того ж вони прекрасно імпонують моделі мережевого маркетингу, адже розроблені 
таким чином, що їх можна вигідно запропонувати клієнтам. Те, що легко для Вас як 
Партнера, корисно для клієнта!

Продукція з лінійки LR MICROSILVER з антибактеріальним ефектом, преміум-косметика 
LR DELUXE та бренд LR DELUXE задовольняють потреби будь-якої цільової групи. Зіркові 
аромати та парфуми LR Classics вже давно стали взірцями. Загалом, парфумерна лінійка 
надзвичайно різноманітна, тому стане чудовим вибором для Вас та Ваших клієнтів.

Тисячі Партнерів у 28 країнах вже успішно працюють з нашими брендами.

Розкрийте і Ви неймовірний потенціал для Вашого успіху!

З повагою,

Андреас Фріш

Президент групи Компаній LR Health & Beauty

ЗМІСТ

ЗБАЛАНСОВАНЕ 
ХАРЧУВАННЯ

LR LIFETAKT Комплексні рішення

LR LIFETAKT Продукти

ДОГЛЯД

LR ALOE VIA 
Природне зволоження

LR ZEITGARD 
Комплексна система для 
антивікового догляду

LR MICROSILVER 
Дбайливий 
антибактеріальний захист

АРОМАТИ

ЖІНОЧІ АРОМАТИ

ЧОЛОВІЧІ АРОМАТИ

МАКІЯЖ

LR DELUXE 
Косметика преміум-класу 
для особливих випадків

LR COLOURS 
Стильний, яскравий макіяж

ГЛОБАЛЬНИЙ 
ДИТЯЧИЙ ФОНД LR
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З екстрактом гуарани та зеленого чаю

З антиоксидантами та порошком Алое Вера

Без цукру

MIND MASTER EXTREME!

ПРАКТИЧНИЙ ТА ЗРУЧНИЙ ФОРМАТ

АБСОЛЮТНА

Швидкий заряд енергії для розумової та фізичної активності2,3,4.
Захищає від оксидативного стресу1.  
Максимальна продуктивність у зручному форматі, без цукру.

ПРЯМИЙ, IНТЕНСИВНИЙ, ЕФЕКТИВНИЙ.

НОВИНКА

Вітамін Е у складі Майнд Майстра Екстрім допомагає захистити клітини від окислювального стресу.
Вітамін В12 допомагає знизити втому.
Кофеїн гуарани підвищує увагу та концентрацію, допомагає підвищити витривалість.
Тіамін, вітамін В6 та вітамін В12 сприяють нормальній психічній функції.



«Більше якості для Вашого життя – це 
принцип, який LR втілює вже понад 30 
років у 28 країнах. LR – надійний 
партнер у прямих продажах, адже має 
високоякісну продукцію, привабливі 
можливості для бізнесу та пропонує 
людям шанс покращити своє життя. 
Я з гордістю буду продовжувати цю 
історію успіху, застосовуючи мій 
багаторічний досвід у сфері прямих 
продажів. Зразковий сервіс для наших 
Партнерів та клієнтів, продукція, 
створена за найвищим стандартом 
якості «Made in Germany», та цінності 
Компанії – основа нашого спільного 
шляху до нових успіхів у майбутньому.»

Більше якості життя для 
людей…
Саме Людина є центром діяльності LR. Кожного дня ми з пристрастю працюємо над 

покращенням якості життя людей, з якими пов’язані. Ми пропонуємо кожному можливість 

постійного вдосконалення свого життя за допомогою високоякісних продуктів для краси та 

здоров’я і нашої безсумнівно привабливої бізнес-моделі.

Андреас Фріш
Президент групи Компаній  
LR Health & Beauty

«Для людини, яка хотіла б мати шанс 
змінити своє життя, LR – правильне місце.
Протягом десятиліть ми вважаємо за 
необхідне, щоб наші Партнери досягали 
своїх цілей у бізнесі.
При цьому для нас важливий успіх 
кожного окремого Партнера.
Тому ми пропонуємо Вам індивідуальні 
можливості розвитку і підтримуємо
Вас саме там, де Вам потрібно.
Скористайтеся цим шансом для 
покращення якості Вашого життя.»

Томас Хьорсен
Директор з розвитку
глобальних стосунків з Партнерами LR

«Ми покращуємо якість життя за 
допомогою сучасних та цілісних 
продуктових рішень, які відповідають 
потребам споживачів. Сьогодні у тренді 
надійні та прості у застосуванні продукти 
з чіткими та зрозумілими перевагами. 
Спираючись саме на останні вимоги, ми 
розробляємо наш асортимент 
з інноваційних продуктів за найвищим 
стандартом якості «Made in Germany».
На цьому базуються сучасні допоміжні 
матеріли для продажів, які ми надаємо 
Партнерам для підтримки успішного 
розвитку бізнесу.»

Джессіка Девентер
Віце-президент з маркетингу та
комунікацій

…за допомогою надзвичайно 
цінних продуктів.
Ми розробляємо продуктові рішення, які представляють реальну цінність, базуючись на потребах наших 

Партнерів та клієнтів. У Науково-дослідницькому центрі інновацій LR наші висококваліфіковані співробітники 

та незалежні експерти працюють над передовими розробками на основі останніх наукових відкриттів. Наша 

мета – покращення якості Вашого життя.

«Почуватися добре у власному тілі та 
випромінювати впевненість – незаперечна 
ознака повноцінного здоров’я. Як 
фахівець у дерматології та кваліфікований 
експерт у б’юті-сфері LR, я обізнаний 
в багатьох питаннях, що стосуються 
здоров’я шкіри. LR пропонує інноваційні, 
якісні, цінні та ефективні продукти для 
догляду, які оптимально задовольняють 
усі потреби для турботи про Вашу шкіру.»

Д-р Вернер Фосс
Науково-дослідницький інститут Dermatest,
Мюнстер

«LR пропонує комплексні рішення для 
здоров’я та харчування і орієнтується 
виключно на Ваші
індивідуальні потреби. Як фахівець 
харчування я співпрацюю в LR 
з висококваліфікованими експертами, які 
поєднують новітні наукові розробки 
з найкращим від природи – для Вашого 
гарного самопочуття.»

Д-р Свен Верхан
Незалежний фахівець з харчування
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Актуальні аромати для будь-якого випадку – LR Classics 
пропонують парфуми для Нього та для Неї. А зіркові аромати 
від Брюса Вілліса та Кароліни Куркової знають, як 
надихнути шанувальників.

Косметика LR DELUXE преміум-класу
відповідає високим очікуванням, а
серед різноманіття косметики LR COLOURS Ви зможете
знайти молодіжний тренд саме для себе.

АРОМАТИ МАКІЯЖ

ДОГЛЯД

LR ALOE VIA – це природне
зволоження для малих та дорослих,
від голови до п’ят. Ви отримаєте 
дбайливий догляд та  захист завдяки 
відновлюючій силі 
Алое Вера.

LR MICROSILVER PLUS – це антибактеріальна 
лінійка для особливого догляду за шкірою. 
Секрет її ефективності – унікальний активний
інгредієнт Microsilver BG™, що поєднується зі 
сполукою цинку і Декспантенолу для 
ефективного та дбайливого догляду.

Комплексні антивікові рішення 
LR ZEITGARD – це професійна програма 
для підтримки молодості Вашої шкіри, 
навіть коли перші вікові ознаки ще не 
з’явилися.

ШЛЯХ ДО ПРИРОДНОЇ КРАСИ ТА 
ДБАЙЛИВОГО ДОГЛЯДУ ВАШОЇ ШКІРИ

ДЛЯ КРАСИ ВАШОЇ ШКІРИ У БУДЬ-
ЯКОМУ ВІЦІ

ЕФЕКТИВНИЙ АНТИБАКТЕРІАЛЬНИЙ 
ДОГЛЯД

Професійні рішення для Вашої 
краси та здорового харчування
«Більше якості для Вашого життя» – LR пропонує високоякісні продукти для краси та здоров’я, які створені за останніми 

науковими розробками. Вони орієнтовані на потреби Партнерів. Асортимент LR – це першокласні продукти, які відповідають 

найвищим європейським стандартам. Головний акцент Компанія робить на трьох основних брендах:

LR LIFETAKT дбає про підтримку гарного самопочуття, в свою чергу LR ALOE VIA і LR ZEITGARD доглядають за Вашою зовнішньою 

красою.

LR LIFETAKT фокусується на 
першокласних харчових добавках, які 
об’єднані у науково обґрунтовані 
комплексні рішення, для Ваших 
індивідуальних потреб.  Вони створені 
підтримувати Вас на кожному етапі життя. 
LR LIFETAKT підтримує Вас практичними 
порадами від фахівців щодо здорового 
харчування, фізичних вправ і активного 
способу життя.

ЗДОРОВ’Я ТА ХАРЧУВАННЯ

ВАШЕ ЖИТТЯ. ВАШ РИТМ. ВАШЕ ГАРНЕ 
САМОПОЧУТТЯ.
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Чи існує рецепт щастя? Відомо, що щастя полягає у здоров'ї. Коли Ви у гарній формі, сповнені енергією та 
почуваєтесь впевнено у власному тілі – це справді якісне життя.

Але як залишатися здоровим? Саме тут про Вас подбає LR, тому що LR LIFETAKT – це першокласні харчові 
добавки, об’єднані у комплексні рішення – для Ваших індивідуальних потреб. Вони створені підтримувати Вас 
на кожному етапі життя. Незалежно від того, чи перебуваєте Ви у стресовому стані або не встигаєте слідкувати 
за збалансованістю харчування, чи просто хочете контролювати свою вагу. Ваш надійний та компетентний 
партнер, LR LIFETAKT, завжди запропонує правильне рішення для щоденного покращення якості життя.
Візьміть здоров'я у свої руки з LR LIFETAKT та почніть рухатися у власному ритмі.
Продукція LR LIFETAKT натхненна природою та створена за останніми науковими дослідженнями.
В результаті ми отримуємо унікальні, високоякісні продукти з максимальною ефективністю.
Відомі незалежні інститути, такі як SGS Institut Fresenius підтверджують високу якість, наприклад, Питних гелів 
Алое Вера.

LR LIFETAKT пропонує комплексні рішення, які виходять за рамки звичайних харчових добавок.
На додаток до продуктів LR LIFETAKT, Вас підтримують науково обґрунтовані поради експертів щодо 
харчування, фізичних вправ та активного способу життя.

ВАШЕ ЖИТТЯ. ВАШ РИТМ. ВАШЕ ГАРНЕ 
САМОПОЧУТТЯ.

L R  L I F E TA K T

LR LIFETAKT – це Ваш особистий помічник, який підтримає на кожному етапі 
Вашого життя та допоможе обрати компетентні рішення для Ваших 
індивідуальних потреб.

LR LIFETAKT поєднує в собі останні наукові дослідження та найкраще від природи.

LR LIFETAKT надає комплексні поради щодо харчування, фізичних вправ та 
здорового способу життя.



Daily Essentials Mental Power

Seasonal Support

Body Mission Pro Activity

Vital Care

1 32

1 32

1 32
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ПОЖИВНІ РЕЧОВИНИ ЩОДНЯ – завжди 
забезпечуйте найважливішими 
поживними речовинами себе і свою 
родину.
Навіть якщо у Вас немає часу на 
збалансоване харчування.
Сторінка 12

ПРОДУКТИВНІСТЬ У БУДЬ-ЯКІЙ СИТУАЦІЇ – 
для того, щоб Ви мали правильну підтримку 
навіть у стресових ситуаціях: на складній 
роботі, у бурхливому сімейному житті або 
під час активного дозвілля.
Сторінка 18

ПІДТРИМКА У БУДЬ-ЯКУ ПОРУ РОКУ – 
особливо, якщо Ви постійно у русі та 
кидаєте виклик будь-якій погоді. Це – 
ковток свіжого повітря для Вашого гарного 
самопочуття.
Сторінка 30

КРОК ЗА КРОКОМ ДО БАЖАНОЇ ВАГИ – 
Ваш організм отримає все необхідне на 
шляху до омріяної фігури. Тож Ви зможете 
швидко та легко досягти поставлених 
цілей, виглядати краще і просто добре 
почуватись.
Сторінка 36

СВОБОДА РУХУ У ВСІХ ПРОЯВАХ ЖИТТЯ 
означає залишатися рухливим та з легкістю 
покращувати своє повсякденне життя. Що 
б Ви не запланували: насолоджуйтеся 
свободою руху.
Сторінка 42

ЖИТТЄВА ЕНЕРГІЯ У БУДЬ-ЯКОМУ ВІЦІ – 
підтримка здоров’я Вашого тіла, щоб Ви 
втілювали усі плани в повній мірі. 
Потрібно багато чого встигнути? Не 
зупиняйтесь.
Сторінка 24

LR LIFETAKT – надійний партнер, який надасть Вам підтримку на кожному етапі життя за допомогою першокласних дієтичних добавок.
Продукти – це елементи комплексних рішень, важливі не лише у правильному харчуванні, а ще і в активному способі життя. Відповідно до 
сучасного Хелс-менеджменту, кожне рішення LR LIFETAKT базується на 3 важливих компонентах:

Більше інформації про продукти LR LIFETAKT на сторінці 48.

Правильні комлексні рішення LR LIFETAKT
для кожного етапу життя.

БАЗОВІ РІШЕННЯ:  
На кожному етапі життя кожен має різні потреби.
Для різноманітних потреб LR LIFETAKT пропонує щомісячні набори, що складаються 
з науково обґрунтованих комбінацій продуктів. LR LIFETAKT завжди добре подбає про Вас.

ІНДИВІДУАЛЬНІ ПРОДУКТИ: 
Крім того, LR LIFETAKT пропонує спеціальні продукти, які були створені для задоволення 
Ваших особистих потреб.

ПОРАДИ ФАХІВЦІВ:  
У рамках комплексного підходу LR LIFETAKT додатково підтримує Вас численними 
рекомендаціями від нашого фахівця Доктора Верхана про правильне харчування, фізичні 
вправи та здоровий спосіб життя.

LR LIFETAKT  
ВАШЕ ЖИТТЯ. ВАШ РИТМ. ВАШЕ ГАРНЕ 
САМОПОЧУТТЯ.

L R  L I F E TA K T
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1

ПОЖИВНІ
РЕЧОВИНИ
ЩОДНЯ
Здорове харчування важливе для Вас. Ви піклуєтесь про свою родину 
і знаєте, що Ваші рідні варті тільки найкращого. Проте кожного дня у 
Вас є багато справ та викликів, тому не завжди вдається слідкувати за 
збалансованим харчуванням. LR LIFETAKT Daily Essentials – простий 
шлях до здорового харчування.1

Вітамін С у складі Питного гелю Алое Вера з Медом сприяє нормальному енергетичному обміну та функціонуванню нервової 
системи. Магній у пігулках Пробаланс сприяє зниженню втоми та підтримці електролітного балансу.
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360 таблеток / 252 г    

1

2

3 x 1000 мл      

БАЗОВЕ РІШЕННЯ

Поживні речовини для правильного початку дня.
Життя барвисте та різноманітне, і завжди знайдуться справи. 
Наприклад, коли Ви з родиною подорожуєте або під час ланчу Вам 
потрібно швидко повернутися до роботи. Хобі та друзів, звичайно, 
теж не варто ігнорувати. Ви нічого не хочете пропустити – але на 
збалансоване харчування може не вистачати часу.1,2

Це дуже важливо для Вас. Ви знаєте, що для повноцінного життя 
необхідні поживні речовини. Якщо Ви голова родини, керівник у 
професійному житті або справжній прихильник спорту, тоді Ви 
точно знаєте, що сила – у збалансованому харчуванні. Якщо у Вас не 
завжди є змога контролювати раціон – LR LIFETAKT має рішення для 
щоденної підтримки Вашого організму1,2.

L R  L I F E TA K T  КО М П Л Е КС Н І  Р І Ш Е Н Н Я

Весь день без корисних поживних речовин?

LR LIFETAKT Daily Essentials.
Ваше щоденне поповнення поживних речовин.

LR LIFETAKT Daily Essentials забезпечує основними поживними 
речовинами, які організм потребує щодня. Коли просто немає часу, 
щоб контролювати збалансованість раціону.

Комбінація Питного гелю Алое Вера з Медом з Пробалансом 
забезпечує Ваш організм необхідними мінералами і 
мікроелементами, а також високоякісними рослинними 
речовинами. Ідеальна основа для нормального функціонування 
метаболізму.
Питний гель Алое Вера з Медом:
Алое Вера відома унікальним складом корисних компонентів. Її 
інгредієнти цінувалися протягом тисячоліть. Гель листа Алое Вера 
збагачений цінним вітаміном C, отже Ви отримаєте підтримку 
енергетичного обміну1. Крім того, Пробаланс дбає про необхідну 
кількість корисних речовин2 та регулює кислотно-лужний баланс 
організму завдяки цінним мікроелементам та мінералам2.

Вітамін С сприяє нормальному енергетичному обміну та 
нормальній функції
нервової системи.
Магній сприяє зниженню втоми та відновлює баланс 
електролітів в організмі.

Daily Essentials
ЩОМІСЯЧНИЙ НАБІР

Питний гель Алое Вера 
з Медом

Детальніше на стор. 48

Пробаланс Таблетки

Детальніше на стор. 55

та

ВИГІДНІШЕ У НАБОРІ
Артикул: 80730   

1.899,00 грн
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80338 | 60 капсул / 100,8 г   

615,00 грн
80550 | 375 г        

865,00 грн
80630 | 210 г        

489,00 грн

80301 | 150 мл        

345,00 грн

1

2

3

ІНДИВІДУАЛЬНІ ПРОДУКТИ
Ваше повсякденне життя таке ж різноманітне, яким має бути і Ваше 
харчування. Звісно ж, потреби і смаки у всіх різні. Фрукти і овочі 
п’ять разів  на день, багато свіжої риби, цільні злаки – це здорова їжа, 
але не у кожного є час для її приготування. Ось чому ми створили 
оптимальні рішення від LR LIFETAKT, адаптовані до Ваших індивідуальних 
потреб.

Як часто у Вашому раціоні 
зустрічаються риба, яйця або 
інші постачальники Омега-3?

Активно займаєтесь спортом 
і Вам потрібна додаткова 
підтримка?

Не найбільший шанувальник 
цільних злаків?

Більше інформації про 
продукти
LR LIFETAKT на сторінці 48.

Д-р Свен Верхан,
фахівець з питань 
харчування

СПОСІБ ЖИТТЯ
Здоровий спосіб життя будується на різних рівнях. 

Найважливіша

основа для цього – прийняти та полюбити себе.

• Ставтеся добріше до себе. Не будьте занадто 
суворими та самокритичними. 

Незабаром відчуєте, наскільки це приємно.

• Відмежуйте себе від усього, що 
негативно впливає на Вас. Сортуйте 

все: навіть електронну скриньку 
та повідомлення у телефоні.

ХАРЧУВАННЯ
Почніть з найменших деталей, які 

Ви можете включити у свій щоденний 
раціон. Це матиме суттєві результати.

• Додайте до раціону дні цільних злаків. Їжте 
рис, пасту та хліб.

• Їжте багато зелені та овочів: 
броколі, рукола, шпинат та пекінська капуста забезпечать 

Вас цінними вітамінами.

«Щоденне споживання усіх важливих поживних речовин, таких як вітаміни, мінерали та мікроелементи 
в достатній кількості утворюють основу Вашого здоров’я. Також є інші важливі компоненти, які 

впливають на щоденне гарне самопочуття. Тому я рекомендую інтегрувати наступні прості поради 
щодо харчування, способу життя та фізичних вправ у Ваше повсякденне життя.»

Д-р Свен Верхан, фахівець з питань харчування

РУХ
Найголовніше те, що у Вашому житті 

має бути фізичне навантаження.

• Принаймні раз на день 
користуйтесь сходами замість ліфта або 

ескалатора.

Ваші м’язи будуть Вам вдячні.

• Поєднуйте корисне з роботою: 
Ви можете проводити деякі зустрічі за прогулянкою.

17 16 L R  L I F E TA K T  КО М П Л Е КС Н І  Р І Ш Е Н Н Я

Супер Омега Капсули містять багато 
Омега-3 жирних кислот ЕПК і ДГК, які 
допомагають підтримувати серцеву 
функцію.1

Супер Омега Капсули

Протеїновий напій – якісний 
постачальник білків для підтримки 
Ваших м’язів.

Сила Протеїну
Розчинний напій

Файбер Буст доповнює Ваш 
щоденний раціон необхідною 
клітковиною з трьох джерел.

Файбер Буст
Розчинний напій

ЕПК та ДГК підтримують функції серця. Рекомендована норма ЕПК та ДГК – 250 мг щодня.
Білки сприяють збереженню і збільшенню м’язової маси та підтримують кістки.
Вітамін D сприяє підтримці нормальної функції кісток та м’язів. Вітамін В1 (тіамін) сприяє нормальному енергетичному обміну, підтримує функції нервової 
системи та психіки.

Недостатньо вітамінів?

Віта Актив містить 10 важливих 
вітамінів в одній чайній ложці на 
день – для дорослих та дітей.

Віта Актив Щоденний 
вітамінний напій
Червоні фрукти

ПОРАДИ ФАХІВЦІВ
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ПРОДУКТИВНІСТЬ  
У БУДЬ-ЯКІЙ СИТУАЦІЇ
Ви завжди робите все можливе. На роботі, на навчанні або у 
щоденному сімейному житті: Ви кидаєте собі виклик та працюєте на 
повну. Стрес – знайомий стан у Вашому житті. LR LIFETAKT Mental 
Power зарядить енергією та зменшить вплив стресу в будь-якій 
ситуації, адже Ви – господар власного життя.1,2,3,4

L R  L I F E TA K T  КО М П Л Е КС Н І  Р І Ш Е Н Н Я

Вітамін Е у складі Майнд Майстра допомагає захистити клітини від окислювального стресу.
Тіамін та вітамін B12 у складі Майнд Майстра сприяють нормальному енергетичному обміну.
Вітамін B12 у складі Майнд Майстра сприяє нормальній розумовій функції та знижує рівень втоми.
Магній у складі таблеток Пробаланс сприяє відновленню електролітного балансу.

1

2

3

4
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1

2

3

4

5

5 x 500 мл        

360 таблеток / 252 г        

ВИГІДНІШЕ У НАБОРІ
Артикул:  80930   

1.779,00 грн

та

Ваша відповідь на щоденні виклики: 
енергійність та продуктивність.

L R  L I F E TA K T  КО М П Л Е КС Н І  Р І Ш Е Н Н Я

Приймати щоденні виклики – це невід’ємна частина Вашого життя. 
Щоденні турботи як вдома, так і на роботі, надихають Вас на нові 
досягнення. Дехто навіть не може жити без цього драйву. Але якщо 
Ви багато вимагаєте від свого тіла, натомість необхідно давати щось 
навзаєм та відшукати здоровий баланс. Незалежно від того, чи Ви 
студенти, які складають іспити, чи молоді батьки, зайняті 
щоденними турботами, домашнім господарством або роботою.

У людей, які завжди самовіддано працюють на роботі чи активно 
займаються спортом з величезним бажанням тільки покращувати 
свої результати, є одна спільна риса: вони завжди хочуть бути на 
висоті. Для досягнення нових вершин потрібно залишалися 
енергійним та зібраним навіть під тиском стресу. Для цього існує 
LR LIFETAKT – комплексне рішення саме для Вас.

Маєте щоденні турботи та активний спосіб життя?

LR LIFETAKT MENTAL POWER.
Ваша сила та рівновага у будь-якій ситуації.

Унікальна, збалансована комбінація продуктів LR LIFETAKT Mental 
Power допомагає захистити організм від стресу1 та зарядити Вас 
енергією. Залишайтеся зосередженими та максимально 
розкривайте свій потенціал.2

Майнд Майстер захищає клітини від окислювального стресу1, він 
збагачений вітамінами3 та мінералами2 для нормальної функції 
енергетичного обміну та нервової системи. Пробаланс підтримує 
оптимальний кислотно-лужний баланс в організмі4. Це, в свою 
чергу, знижує рівень втоми5. Для тих, хто піклується про 
інтенсивний спосіб життя і хоче бути успішним.

Вітамін Е у складі Майнд Майстра допомагає захистити клітини від 
окислювального стресу.
Тіамін та вітамін B12 у складі Майнд Майстра сприяють нормальному 
енергетичному обміну
Вітамін B12 у складі Майнд Майстра сприяє нормальній розумовій 
функції і знижує рівень втоми.
Магній у складі таблеток Пробаланс сприяє відновленню 
електролітного балансу
Магній у складі таблеток Пробаланс допомагає знизити рівень втоми.

БАЗОВЕ РІШЕННЯ

Mental Power
ЩОМІСЯЧНИЙ НАБІР

Майнд Майстер, 
Набір з 5 шт.

Детальніше на стор. 50

Пробаланс Таблетки

Детальніше на стор. 55

Скомбінуйте 5 пляшок Майнд 
Майстра на Ваш вибір: 
Формула Грін та Формула Ред.

andrey
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80370 | 30 капсул / 15 г        

659,00 грн
80361 | 125 мл        

629,00 грн
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ІНДИВІДУАЛЬНІ ПРОДУКТИ
Кожен організм реагує по-різному у складних ситуаціях: 
прислуховуйтесь до власних потреб та підтримуйте організм, саме там 
де необхідно. Потрібен заряд енергії? Необхідно постійно підтримувати 
високий рівень концентрації та бути у тонусі? Майнд Майстер Екстрім 
забезпечить Вас зарядом енергії1 та знизить загальний рівень втоми2.  
А на додаток, захистить від негативного впливу оксидативного стресу4. 
Про 12 і Колострум – чудове доповнення задля Вашого гарного 
самопочуття.

Хочете подбати про загальне 
самопочуття?

Потрібне швидке та просте 
рішення?

Про 125 підтримує Ваше загальне 
гарне самопочуття.

Рідкий Колострум – ідеальний для 
прямого та швидкого вживання.

Про 12 Капсули Колострум Рідкий

Більше інформації про 
продукти
LR LIFETAKT на сторінці 48.

Д-р Свен Верхан,
фахівець з питань 
харчування

СПОСІБ ЖИТТЯ
Порада для тих, хто завжди на висоті, щоб знайти вільну 

хвилинку для себе та знизити рівень стресу.
• 2 хвилини свідомого дихання з закритим очима 

розслабляють нервову систему
та знімають напруження.

• Один день без медіа щотижня може дуже Вас 
надихнути.

Вимикайте соцмережі, ТБ, радіо та 
телефон.

ХАРЧУВАННЯ

Вживайте суперфуди або фрукти 
та овочі, адже важливо харчуватись різноманітно. 

Різнокольорові продукти свідчать про те, що Ви 
споживаєте різноманітні поживні речовини.

• Горіхи не без причини вважають їжею для розуму. Споживайте 
та міксуйте бразильські горіхи, волоські або кеш’ю з сушеними 

фруктами.
• Неперевершений сніданок: вівсянка з корицею, свіжими

ягодами та горіхами. Це допоможе зберегти або досягти бажаної форми та 
зробить Вас щасливішими!

«Якщо Ви живете і працюєте в інтенсивному ритмі, Ви маєте забезпечувати свій організм поживними 
речовинами, але це ще не все: аби життєві виклики не перетворювались на стрес, корисно брати 

фізичний та психологічний тайм-аут. А поєднання правильного харчування, достатньої фізичної 
активності та здорового способу життя забезпечить гарне самопочуття. Поради експертів допоможуть 

Вам підвищити свою продуктивність та зберегти енергію.» 
Д-р Свен Верхан, фахівець з питань харчування

РУХ
Вправи, які допоможуть зменшити 

стрес і нормалізувати рівень цукру та 
ліпідів у крові.

• Якщо Ви багато сидите на роботі або навчанні, 
приділіть 5–10 хвилин прогулянці на свіжому 

повітрі.
• Ще одна проста вправа, для якої не потрібно навіть 

виходити з приміщення:
потрусіть руками і ногами протягом 30 секунд, повторюйте 5 

разів на день.

ПОРАДИ ФАХІВЦІВ

80980 | 35 г        

649,00 грн

Потрібен негайний заряд 
енергії?

Майнд Майстер Екстрім – швидкий 
заряд енергії для розумової та 
фізичної діяльності1,2,3. Захищає від 
окислювального стресу4. У зручній 
упаковці, без цукру.

Майнд Майстер Екстрім

14 стіків х 2,5 г

Кофеїн гуарани допомагає підвищити рівень концентрації та покращити увагу. Також сприяє підвищенню витривалості.
Вітамін B12 у складі Майнд Майстра сприяє нормальній розумовій функції і знижує рівень втоми.
Тіамін, вітамін В6 та вітамін В12 сприяють нормальній розумовій діяльності.
Вітамін Е допомагає захистити клітини від окислювального стресу.
Патентний номер: DE 10 2010 030 546 A1

1

2

3

4

5
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ЖИТТЄВА ЕНЕРГІЯ У 
БУДЬ-ЯКОМУ ВІЦІ
Вам потрібно встигати робити багато буденних речей. Ви хочете постійно 
поповнювати свій досвід і робити щось нове.
Це так чудово, коли власне тіло може дозволити насолоджуватись життям на повну.
Підтримайте життєву силу та наповнюйтесь енергією разом з LR LIFETAKT Vital Care.1

Вітамін С сприяє утворенню колагену для нормальної функції 
кровоносних судин.

andrey
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3 x 1000 мл        

30 капсул / 15,2 г       

ВИГІДНІШЕ У НАБОРІ
Артикул: 80822   

2.269,00 грн

та

L R  L I F E TA K T  КО М П Л Е КС Н І  Р І Ш Е Н Н Я

Завжди залишайтесь сповненими життєвої сили.
У Вас ще багато цікавого попереду. Взяти і все відпустити – не Ваша 
життєва позиція? Досі працюєте або знайшли щось нове для себе? 
Хочете повністю присвятити себе хобі, родині або збираєтесь у 
велику подорож? Для реалізації усіх Ваших бажань та цілей, 
потрібно найголовніше – міцне здоров’я.

Проте, з віком ми уповільнюємось. Це, в свою чергу, впливає на 
метаболізм і функцію серцево-судинної системи. Однак, це не 
причина зупинятись.

LR LIFETAKT має рішення саме для Вас. Не втрачайте ані хвилини та 
насолоджуйтесь усіма барвами життя.

Вам потрібно багато чого встигнути?

LR LIFETAKT Vital Care.
Щоденний плюс для Вашої життєвої сили

LR LIFETAKT Vital Care дбає про Вас саме у цьому: Ваш метаболізм та 
серцево-судинна система отримують оптимальну підтримку. Ваша життєва 
енергія підвищується.1 Коли Вам потрібна додаткова підтримка, на 
допомогу прийде Питний гель Алое Вера Сівера Інтенсив. Алое Вера 
цінується протягом століть завдяки унікальному складу інгредієнтів. 
Листовий гель Алое Вера від LR також збагачений екстрактом кропиви.

Крім того, Рейші Плюс Капсули1 забезпечують нормальну роботу 
кровоносних судин. Гриб рейші в Далекосхідній культурі називають 
«грибом довгоголіття» протягом тисячоліть.

Вітамін С сприяє утворенню колагену для нормальної функції 
кровоносних судин.
Вітамін С сприяє нормальному енергетичному обміну.

1

БАЗОВЕ РІШЕННЯ

Vital Care
ЩОМІСЯЧНИЙ НАБІР

Питний гель Алое Вера
Сівера Інтенсив

Детальніше на стор. 49

Рейші Плюс Капсули

Детальніше на стор. 56

andrey
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80338 | 60 капсул / 100,8 г         

615,00 грн

80370 | 30 капсул / 15 г        

659,00 грн

1

2

3

L R  L I F E TA K T  КО М П Л Е КС Н І  Р І Ш Е Н Н Я

ІНДИВІДУАЛЬНІ ПРОДУКТИ

Людині стільки років, на скільки вона почувається. Ви почуватиметесь добре, 
бо LR LIFETAKT пропонує усім індивідуальну підтримку. В той час як когось 
турбує менопауза, інший помічає, що він не зовсім у формі.
Не дозволяйте незначним проблемам турбувати Вас, підтримайте свою 
життєву силу1 прямо зараз, саме там, де вона Вам потрібна, для того, щоб Ви 
змогли сконцентруватися на прекрасних проявах життя: наприклад, на 
Вашому наступному проекті.

Потрібна щоденна підтримка 
серця та судин?

Бажаєте почуватись 
комфортно?

Супер Омега насичена цінними 
жирними кислотами ЕПК і ДГК для 
підтримки серцево-судинної 
системи1.

Pro 122 підтримує загальне 
самопочуття.

Супер Омега Капсули

Про 12 Капсули

ЕПК і ДГК підтримують серцеву функцію, тому рекомендована норма – щонайменше 250 мг ЕПК і ДГК щоденно.
Патентний номер: DE 10 2010 030 546 A1
Вітамін D і кальцій допомагають підтримувати кістки та зуби.

Д-р Свен Верхан,
фахівець з питань 
харчування

СПОСІБ ЖИТТЯ
Можливо, найкраща порада щодо здоров'я: плекайте 

дружні стосунки. Вони незамінні. 

• Жінки, як правило, сильно пов'язані з друзями. 
Насолоджуйтесь цим, якомога більше. Смійтесь, 

спілкуйтесь, робіть щось разом.

• Справжня чоловіча дружба – це щось 
особливе: знову зберіться разом з 

друзями юнацтва, колегами або 
побратимами.

ХАРЧУВАННЯ
Немає нічого кращого для підтримки 

гарного самопочуття, аніж якісне 
харчування.

• Капуста містить багато поживних речовин і 
представлена у багатьох видах: 

броколі, брюсельська капуста, савойська капуста або 
червоноголова капуста. Спробуйте усі види.

• Насіння льону покращує травлення і містить клітковину – 
додавайте його у свій сніданок.

«Дух та тіло потребують однакового догляду для того, щоб відчуття молодості тривало якомога довше. 
Тому на додаток до здорового харчування, потрібно діяти та мислити цілісно – особливо, якщо Ваше 

тіло потребує тепер ретельнішої підтримки, ніж раніше. Приділіть собі більше уваги. Будьте дбайливими 
по відношенню до себе – воно того варте.» 

Д-р Свен Верхан, фахівець з питань харчування

РУХ
Рух – це джерело молодості. Якщо Ви 

будете уважніші до знаків від свого 
організму, Ви швидко зрозумієте, що саме Вам 

потрібно.

• Ходіть на прогулянку наодинці або з приятелями –   
це корисно в будь-якому віці.

• Доглядайте за суглобами: після підйомів робіть кругові 
рухи руками та ногами по 4 рази.

ПОРАДИ ФАХІВЦІВ

andrey
Машинописный текст
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ПІДТРИМКА У БУДЬ-ЯКУ 
ПОРУ РОКУ
Часто перебуваєте серед великих скупчень людей і багато 
подорожуєте? Переповнений громадський транспорт, офіс або 
прохолодна вітряна погода – Ваші постійні супутники? З LR LIFETAKT 
Seasonal Support Ви отримаєте особливу підтримку для організму. 
Тож кожна пора року для Вас буде грати лише яскравими барвами.

andrey
Машинописный текст
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1
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3 x 1000 мл        

60 капсул / 30,9 г       

ВИГІДНІШЕ У НАБОРІ
Артикул: 80741   

2.269,00 грн

та

L R  L I F E TA K T  КО М П Л Е КС Н І  Р І Ш Е Н Н Я

Кожна пора року – для Вас.
Весна, літо, осінь та зима – кожна пора року по-своєму прекрасна.  
А ще усі вони готують різні виклики для Вашого організму.

Мінлива весняна погода, кондиціонери влітку, осінні дощі, зимові 
морози – у будь-яку погоду Ви і Ваша родина проводить багато часу 
серед великої кількості людей на роботі, навчанні тощо.

В такі моменти важливо подбати про гарне самопочуття. 
LR LIFETAKT стане надійною опорою для Вас.

Готові «зловити вітер»?

LR LIFETAKT Seasonal Support.
Ваша щоденна підтримка у будь-яку пору року.

Бажаєте насолоджуватися кожною порою року весь рік поспіль? 
LR LIFETAKT Seasonal Support завжди підтримає Ваше гарне 
самопочуття, бо здоров’я – це найважливіше.

Питний гель Алое Вера з Медом – це помічник для імунної системи, 
бо він задовольняє 75% Вашої щоденної потреби у вітаміні С1, якщо 
вживати 90 мл щодня. Крім того, Питний гель Алое Вера впливає на 
Ваше загальне самопочуття. На додаток до гелю – Колострум 
Капсули2. Вони містять перше грудне  молоко корів, необхідне для 
новонароджених телят, щоб отримувати усі необхідні корисні 
речовини. Дана комбінація продуктів особливо корисна під час 
подорожей.

Вітамін С у складі Питного гелю Алое Вера сприяє нормальному 
функціонуванню імунної системи.
Молозиво в капсулах.

БАЗОВЕ РІШЕННЯ

Seasonal Support
ЩОМІСЯЧНИЙ НАБІР

Питний гель
Алое Вера
з Медом

Детальніше на стор. 48

Колострум Капсули

Детальніше на стор. 53
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80326 | 30 мл        

365,00 грн
80404 | 250 г        

295,00 грн

80370 | 30 капсул / 15 г        

659,00 грн

80361 | 125 мл        

629,00 грн
80325 | 60 капсул / 33,5 г        

685,00 грн

1

2

34 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ПРОДУКТИ

Підтримайте свій організм за допомогою корисних продуктів для особистих 
потреб. Оскільки холодна та волога погода в поєднанні з пересушеним 
повітрям у приміщеннях та загальними сезонними особливостями 
викликають стрес організму – отримайте підтримку від Цистус Інканус з 
вітаміном С1 та Колоструму для Вашого загального гарного самопочуття.

Хочете підготуватись до 
будь-яких погодних 
випробувань?

Повністю покладаєтесь на 
силу природи?

Цистус Інканус Спрей з вітаміном С 
– для підтримки імунної системи1.

Рідкий Колострум містить перше 
молоко корів – для прямого 
вживання.

Цистус Інканус Трав’яний чай містить 
100% натуральних інгредієнтів – 
зігріє зсередини.

Цистус Інканус Капсули з вітаміном С 
підтримають імунну систему1.

Цистус Інканус Спрей Цистус Інканус Трав’яний чай

Бажаєте почуватись 
комфортно?

Про 122 підтримає загальне 
самопочуття.

Про 12 Капсули

Більше інформації про 
продукти
LR LIFETAKT на сторінці 48.

Вітамін С сприяє нормальному функціонуванню імунної системи
Патентний номер: DE 10 2010 030 546 A1

Колострум Рідкий Цистус Інканус Капсули

andrey
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Д-р Свен Верхан,
фахівець з питань 
харчування

СПОСІБ ЖИТТЯ
Ваша фізична активність безпосередньо впливає на 

внутрішній баланс. Менше стресу та більше сну – важливі 
елементи функціонуючої імунної системи. 

• Якщо Ви відчуваєте, що занедужуєте: відпочивайте 
побільше та лягайте спати на годину раніше.

• Якщо Ви застудились, провітрюйте 
приміщення кілька разів на день для того, 

щоб знизити концентрацію 
інфекційних мікроорганізмів.

ХАРЧУВАННЯ
Правильна їжа – дуже корисна. Овочі, 

фрукти та зелень значно зміцнюють нашу 
імунну систему. 

• Ківі – джерело вітаміну С. Один фрукт містить більш 
ніж 50% добової потреби організму.

• Якщо Ви почуваєтесь не дуже добре: бабусин улюблений 
курячий бульйон зі шматочками м’яса зігріє і заспокоїть.

«Свіже повітря корисне тоді, коли Ви добре підготовлені та обережні. На вулиці, в приміщеннях з 
кондиціонерами або в середовищі великої кількості людей – Ваша імунна система витримає будь-який 

натиск, якщо Ви будете комплексно поєднувати різноманітне і збалансоване харчування, відповідні 
фізичні вправи та здоровий спосіб життя. Для гарного самопочуття в будь-яку пору року».

Доктор Свен Верхан, фахівець з питань харчування

РУХ

Фізичні вправи – ключ до 
збереження хорошої форми. 

Зауважте, що не завжди потрібні 
виснажливі тренування. 

• Лише 5-10 хвилин перебування на свіжому 
повітрі щодня приносить користь Вашому 

організму. Під час прогулянки дихайте носом.

• Не можна перебувати в одному положенні занадто 
довго. Потрібно постійно вставати, розтягуватись та 

ходити. Обов’язково глибоко дихати.

ПОРАДИ ФАХІВЦІВ
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КРОК ЗА КРОКОМ ДО 
БАЖАНОЇ ВАГИ
Безперечно, Ви хочете добре виглядати і комфортно почуватись у своєму тілі.
Ваша мрія – нарешті позбутися зайвих сантиметрів або втратити трохи більше ваги? 
LR LIFETAKT Body Mission – це чудовий спосіб досягти бажаної ваги та впевненості в собі1.

Контроль ваги: заміна двох основних страв щодня, як частина низькокалорійного харчування, сприяє зниженню ваги. 
Для досягнення зазначеного ефекту рекомендується замінювати дві основні страви щодня. Магній у складі Сили Протеїну 
Розчинного напою сприяє нормальному енергетичному обміну.
Білки у складі Сили Протеїну Розчинного напою допомагають підтримувати і збільшувати м’язову масу, а також підтримують 
нормальний стан кісток.

andrey
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80434           

4.765,00 грн

L R  L I F E TA K T  КО М П Л Е КС Н І  Р І Ш Е Н Н Я

Почувайтесь добре у своєму тілі.
Уявіть, як Ви дивитесь в дзеркало і почуваєтесь задоволеними від 
того, що бачите: привабливе тіло, яке додає Вам упевненості щодня. 
Якщо це Ваша мета, беріться за роботу над собою, і скоро Ви 
зрозумієте, що воно того варте!

Немає значення, чи  хочете Ви значно схуднути, чи позбутись 
незначної зайвої ваги.

Після тривалого догляду за маленькою дитиною вдома, перед 
весіллям або іншою важливою подією – відчуття красивого тіла є 
ідеальним початком нової фази життя. А ще про себе може нагадати 
чергова відпустка!

Хочете наблизитись до бажаної ваги?

LR LIFETAKT BODY MISSION.
Ваша щоденна підтримка для відчуття нового, 
привабливого тіла.

LR LIFETAKT Body Mission супроводжуватиме Вас на шляху до 
бажаної ваги протягом 28 днів1. Ваша підтримка відбуватиметься 
у 3 етапи:

Контроль ваги: заміна двох основних страв щодня, як частина 
низькокалорійного харчування, сприяє зниженню ваги. Для 
досягнення зазначеного ефекту рекомендується замінювати дві 
основні страви щодня.
Магній у складі Розчинного напою Сила Протеїну сприяє 
нормальному енергетичному обміну.
Білки у складі Розчинного напою Сила Протеїну допомагають 
підтримувати і збільшувати м’язову масу, а також підтримують 
нормальний стан кісток.

Почніть вже зараз. Схуднення ніколи не було таки простим 
разом з Body Mission.

Альтернатива звичайній їжі: з Figu Active можна легко 
замінити два з трьох прийомів їжі на день. Розчинні коктейлі 
та супи готуються швидко, а батончики вже готові до 
споживання.

Додаткові продукти: Пробаланс та Сила Протеїну Розчинний 
напій забезпечать Ваш організм поживними речовинами та 
підтримають ріст м’язів2,3.
Крім того, Трав’яний чай підтримає водний баланс організму 
без зайвих калорій.

Персональний тренер: отримайте ексклюзивний  
онлайн-доступ до Вашого тренера, який контролюватиме 
вагу за допомогою щотижневих планів, смачних рецептів, 
підтримки спільноти, фітнес-відео та багато іншого.

БАЗОВЕ РІШЕННЯ

BODY MISSION
Набір „Експерт 28 днів“

Персональний тренер
Доступ до онлайн-тренера зі 
схуднення та спільноти

Додаткові продукти
1 x Пробаланс Таблетки
1 x Трав’яний чай
1 x Сила Протеїну
Розчинний напій
1 x Шейкер зі зйомним 
контейнером

Смачні страви
4 x Figu Active Розчинні коктейлі 
або супи для контролю ваги 
на Ваш вибір:
Полуниця-банан, Ваніль або Латте макіато

Figu Active Розчинний суп для 
контролю ваги на Ваш вибір:
Томатний Середземноморський, 
Картопляний Ауберге 
або Овочевий Каррі Індія

1 x упаковка Батончиків для 
контролю ваги (6 шт.) 
на Ваш вибір:
зі смаком нуги або полунично-йогуртовим 
смаком
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80750 | 1000 мл        

519,00 грн

80630 | 210 г        

489,00 грн
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2
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ВАШ ПЕРСОНАЛЬНИЙ ТРЕНЕР

ПІДТРИМУЄ У ТРЬОХ НАПРЯМКАХ
Плани харчування та рецепти

Почніть свою програму Body Mission і харчуйтесь правильно згідно з добре продуманим 
планом.

Передбачено 3 прийоми їжі щодня протягом 28 днів. Два продукти Figu Active поєднуйте зі 
звичними Вам стравами на обід чи вечерю. Поєднуйте їх так, як Вам більше подобається. 

В режимі онлайн доступні смачні вегетаріанські, м’ясні, рибні або комбіновані рецепти.

Мотивація
Мотивація – це альфа і омега, якщо Ви прагнете до чогось. Відкрийте для себе історії успіху 

Вашої спільноти. Контролюйте власну вагу, надихайтесь та мотивуйтесь досягненнями інших 
членів спільноти Body Mission.

Фітнес та вправи
Заняття спортом – це справа звички. Якщо Вам вдасться привчити себе тренуватись у 

повсякденному житті, це стане звичною справою. Ефективні фітнес-відео на сайті 
bodymission.com підійдуть навіть новачкам. Отримуйте задоволення від вправ і 

Ваше тіло обов’язково Вам віддячить.

L R  L I F E TA K T  КО М П Л Е КС Н І  Р І Ш Е Н Н Я

ІНДИВІДУАЛЬНІ ПРОДУКТИ
Добре, якщо Ви харчуєтесь смачно та корисно. А ще краще, якщо у Вас є 
важливі помічники, які підтримають Ваші добрі наміри та допоможуть 
досягти успіху. З базовим рішенням у Вас є все, що потрібно для схуднення, 
здоров’я та красивого вигляду.

Крім того, ми рекомендуємо наші продукти, які додатково забезпечать 
індивідуальною підтримкою на шляху до Вашої мети. Файбер Буст Розчинний 
напій містить клітковину – важливий будівельний матеріал нашого 
організму. Питний гель Алое Вера зі смаком Персика підтримує 
енергетичний обмін1 та знижує втому1. Головне – завжди пам’ятати про Вашу 
мету: красиве тіло, яке буде Вам подобатись.

Бажаєте покращити 
метаболізм?

Потрібно втамувати відчуття 
голоду?

Питний гель Алое Вера зі смаком 
Персика підтримує енергетичний 
обмін1. Крім того, він приємно смакує 
навіть без цукру у складі2.

Файбер Буст має високий вміст 
клітковини.

Питний гель Алое Вера зі 
смаком Персика

Файбер Буст Розчинний напій

Додаткову інформацію про 
окремі продукти LR LIFETAKT 
можна знайти на сторінці 48.

Вітамін С сприяє нормальному енергетичному обміну та знижує втому.
Питний гель Алое Вера зі смаком Персика містить природний цукор.

Д-р Свен Верхан,
фахівець з питань 
харчування

«Для тих, хто хоче більше, ніж просто підраховувати калорії, я рекомендую комплексну концепцію Body 
Mission. Продукти Body Mission роблять процес схуднення простим та смачним. Персональний тренер 

супроводжує Вас в режимі онлайн, додає інтерес всьому процесу. Після того, як Ви зареєструєтесь, 
будете отримувати смачні плани харчування, фітнес-відео та потужну підтримку спільноти протягом 28 

днів. Це дуже надихає та мотивує до досягнення успіху».  
Д-р Свен Верхан, фахівець з питань харчування

ПОРАДИ ФАХІВЦІВ
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L R  L I F E TA K T  КО М П Л Е КС Н І  Р І Ш Е Н Н Я

СВОБОДА РУХУ НА КОЖНОМУ 
ЖИТТЄВОМУ ЕТАПІ
Рух – це свобода. Якщо Ваше тіло відповідає щоденним вимогам, Ви можете 
вільно розвиватись та добре почуватись. LR LIFETAKT Pro Activity допомагає 
Вашому організму підтримувати та розвивати рухливість1, щоб Ви самостійно 
вирішували, якими активностями наповнювати життя та отримували від 
цього задоволення.

Вітамін С у складі Питного гелю Алое Вера Фрідом Актив сприяє утворенню колагену для нормального 
функціонування кровоносної системи та кісток.
Вітамін D у складі Фрідом Актив Капсул допомагає підтримувати нормальну роботу кісток та функцію м’язів.
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3 x 1000 мл        

60 капсул / 37,2 г      

L R  L I F E TA K T  КО М П Л Е КС Н І  Р І Ш Е Н Н Я

Життя – це рух!
Встигати за онуками, які активно біжать на третій поверх будинку, 
долучатися до їхніх спортивних хобі – звісно, Ви хочете залишатися 
рухливими, тому що це дає свободу робити те, що забажаєте. Але Ви 
також усвідомлюєте, що чим менше рухаєтесь, тим менш мобільні 
Ви стаєте. Тому що в офісі Ви сидите весь день, а увечері домашній 
диван виглядає занадто привабливо. Безсумнівно, Ви не ледащо, 
проте звичка займатись фізичними вправами у повсякденному 
житті потребує значних зусиль.

Усі знають, що для того, аби велосипед їхав, потрібно регулярно 
змащувати його ланцюг. Суглоби людини працюють так само. Для 
того, щоб Ви вільно рухались, LR LIFETAKT має рішення спеціально 
для Вас.

Як залишатися рухливим у повсякденному житті?

LR LIFETAKT Pro Activity
Ваша свобода руху щодня.

Заняття спортом залежать від стану організму, а не від віку. Завдяки 
LR LIFETAKT Pro Activity Ви можете насолоджуватися свободою руху 
та без зусиль задовольняти свої щоденні потреби.

Свободу руху забезпечує поєднання Питного гелю Алое Вера 
Фрідом Актив та Фрідом Актив Капсул. Алое Вера цінується вже 
протягом тисячоліть завдяки унікальним природним інгредієнтам. 
Гель Алое Вера збагачений вітамінами С і Е. Вітамін С підтримує 
функцію кісток та хрящів, що сприяє зміцненню опорно-рухового 
апарату.1

Фрідом Плюс Капсули також забезпечують більшу гнучкість та 
жвавість: вітамін D у складі підтримує роботу м’язів2, марганець 
підтримує сполучну тканину3. Тож перед Вам відкриваються нові 
горизонти.

Вітамін С у складі Питного гелю Алое Вера Фрідом Актив сприяє 
утворенню колагену для нормального функціонування кровоносної 
системи та кісток.
Вітамін D у складі Фрідом Актив Капсул допомагає підтримувати 
нормальну роботу кісток та функцію м’язів.
Марганець у складі Фрідом Актив Капсул сприяє утворенню 
сполучної тканини.

БАЗОВЕ РІШЕННЯ

Pro Activity
ЩОМІСЯЧНИЙ НАБІР

Питний гель Алое Вера
Фрідом Актив

Детальніше на стор. 49

Фрідом Актив Капсули

Детальніше на стор. 56

ВИГІДНІШЕ У НАБОРІ
Артикул:  80881   

2.219,00 грн

та
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80550 | 375 г        

865,00 грн
80102 | 360 таблеток / 252 г        

569,00 грн
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47 L R  L I F E TA K T  КО М П Л Е КС Н І  Р І Ш Е Н Н Я

ІНДИВІДУАЛЬНІ ПРОДУКТИ
Якщо слідкувати за станом кісток, м’язів, суглобів та тканин, вони 
працюватимуть, як годинник. З індивідуальною підтримкою наших
додаткових продуктів, протеїнового напою та Пробалансу, свобода Вашого 
руху в надійних руках. Якщо Ви хочете займатися спортом, потрібно подбати 
про роботу Ваших м’язів та кісток. Протеїновий напій забезпечує підтримку 
м’язової маси1. Якщо Ви багато рухаєтесь, Ви, звісно, втомлюєтесь – у цьому 
випадку Пробаланс подбає про зниження втоми3.

Займаєтесь спортом та 
бажаєте збільшити м’язову 
масу?

Хочете бути більш активними та 
гнучкими в повсякденному 
житті?

Протеїновий напій – якісний 
постачальник білків для м’язів та 
кісток1.

Пробаланс допомагає знизити втому 
завдяки мікроелементам і мінералам 
(наприклад магній2).

Сила Протеїну
Розчинний напій Пробаланс Таблетки

Додаткову інформацію про 
окремі продукти LR LIFETAKT 
можна знайти на сторінці 48.

Білки у складі протеїнового напою допомагають підтримувати м’язову масу та сприяють її збільшенню.
Магній у складі Пробалансу сприяє нормальному енергетичному обміну. Кальцій сприяє нормальній функції м’язів.
Магній у складі Пробалансу допомагає знизити втому.

Д-р Свен Верхан,
фахівець з питань 
харчування

СПОСІБ ЖИТТЯ
Розвиток пробуджує справжню життєву силу. Дозвольте собі 

надихатися щодня чимось новим. 

• Читайте! Фантастику чи спеціальну літературу – 
обирати Вам. Головне, щоб Ви мали захоплення, 

навчались новим речам та розширювали свій 
кругозір.

• Звісно, Ви також можете розвиватись 
активно: отримувати новий досвід, 

вивчати іноземну мову або 
набувати нові навички.

ХАРЧУВАННЯ
Збалансоване харчування сприяє 

гарному самопочуттю, ініціює та підтримує 
процеси в організмі: 

• Починайте свій день з фруктів. Ваш вибір ніколи не 
буде одноманітним, якщо Ви будете куштувати те що 

Вам може запропонувати кожна пора року.

• Так звані суперфуди набули широкої популярності. Вони 
особливо збагачені поживними речовинами. Спробуйте насіння 

чіа або ягоди годжі.

«Щоб бути активним і залишатись мобільним, потрібно постачати організм правильними поживними 
речовинами. Усвідомлення важливості здоров’я, фізичні вправи та здоровий спосіб життя – ідеальне 

поєднання для розподілу енергії у повсякденному житті в перспективі».
Д-р Свен Верхан, фахівець з питань харчування

РУХ
Лише Ви найкраще розумієте свій 

організм. Знайте, що можете довіряти 
своєму тілу. Тому, в ідеалі, будьте обережні з 

суглобами, проте зміцнюйте м’язи. 

• Обережно рухайте суглобами та розслабте м’язи: 
розведіть та зведіть руки. По черзі робіть оберти 

головою, ногами та плечима.

• Навіть якщо це виглядає кумедно: РУХАЙТЕ стегнами під 
час прогулянки. Це чудово розслаблює нижню частину 

спини.

ПОРАДИ ФАХІВЦІВ
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80700 | 1000 мл        

519,00 грн
80750 | 1000 мл        

519,00 грн
*

**

80850 | 1000 мл        

639,00 грн
80800 | 1000 мл        

639,00 грн

49 L R  L I F E TA K T  П Р ОД У К Т И

Навряд чи будь-який інший 
натуральний продукт цінується 
у світі так, як Алое Вера. Традиції 
використання рослини 
зберігаються вже тисячоліттями.

Першим та найбільш успішним 
продуктом з Алое Вера від LR став 
Питний гель Алое Вера з Медом. 
Для виробництва усіх наших 
Питних гелів ми використовуємо 
гель рослини з максимально 
можливою концентрацією. Одним 
з найважливіших інгредієнтів у 
листі Алое Вера є речовина 
ацеманнан, що має корисні 
властивості, особливо в 
поєднанні з численними 
компонентами рослини.
Чистий, натуральний продукт 
поєднується з інгредієнтами, які 
наділяють його індивідуальним 
характером.

Якість – наш головний пріоритет. 
Від вирощування до кінцевого 
продукту – LR суворо контролює 
всі процеси. Це підтверджується 
SGS Institut Fresenius та 
сертифікатами IASC.

Вітамін С сприяє утворенню колагену для нормального функціонування кровоносних судин, кісток, 
хрящів, ясен, шкіри та зубів.
Алое Вера містить природний цукор.
Вітамін С забезпечує нормальний енергетичний обмін, функціонування нервової системи.
Вітамін С сприяє нормальній функції імунної системи.

Традиційний з медом

Відбірні інгредієнти:
90% гелю Алое Вера
9 % меду
75 % добової норми** вітаміну С1

Особливості:
–  Виготовлений на основі 

традиційного рецепта пастора 
Романо Заго

Функції:
–  Для нормальної функції кровоносних 

судин1

–  Для нормальної функції кісток1

–  Для нормального енергетичного обміну
–   Для нормального функціонування нервової 

системи3

–  Для нормальної функції імунної системи4

Рекомендації щодо вживання:
– 3 х 30 мл щодня

Питний гель Алое Вера
з Медом*

Без цукру: для тих, хто дбає 
про фігуру

Відбірні інгредієнти:
98% гелю Алое Вера
не містить цукор2 (інформація для діабетиків: 
лише 0,054 хлібних одиниць в денному раціоні)
100% добової норми** вітаміну C3

Функції:
–  Для нормальної функції 

кровоносних судин1

–   Для нормальної функції кісток1

–   Для нормального енергетичного 
обміну

–   Для нормального 
функціонування нервової 
системи3

–   Для нормальної функції імунної 
системи4

Рекомендації щодо вживання:
– 3 х 30 мл щодня
–  смакує дорослим та дітям

Питний гель Алое Вера
зі смаком Персика*

Подбайте про різноманітне та збалансоване харчування, а також здоровий спосіб життя.
контрольна кількість для щоденного споживання.

Для свободи руху

Відбірні інгредієнти:
88% гелю Алое Вера
56% добової норми** вітаміну С
60% добової норми** вітаміну Е

Функції:
–  Для утворення колагену1

–   Для нормальної функції кісток1

–   Для нормальної функції хрящів1

–   Для нормального енергетичного 
обміну

–   Для нормального функціонування 
нервової системи3

Рекомендації щодо вживання:
– 3 х 30 мл щодня

Питний гель Алое Вера
Фрідом Актив*

Для Вашого загального 
гарного самопочуття

Відбірні інгредієнти:
90% гелю Алое Вера
7 % меду
З екстрактом кропиви

Функції:
–  Для загального гарного 

самопочуття
Рекомендації щодо вживання:
– 3 х 30 мл щодня

Питний гель Алое Вера
Сівера Інтенсив*
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285,00 грн

Формула Ред*
80950 | 500 мл        

Запатентовано***Майнд Майстер підвищує 
розумову та фізичну 
продуктивність1 та захищає від 
окислювального стресу2.

Наша якість:
LR надає великого значення 
зразковій якості Майнд Майстра. 
Вона підтверджується знаком якості 
INSTITUT FRESENIUS – одного 
з найжорсткіших інститутів 
контролю якості на ринку.

Ще більше енергії1 у 
поєднанні з тривалим 
захистом від окислювального 
стресу2

Функції:
Надає додаткову енергію при 
тривалому споживанні:
–   Підвищує розумову та фізичну 

продуктивність1,3, містить вітаміни 
групи В та залізо4:

–   Захищає від окислювального 
стресу2

–   Задовольняє 100% добової 
потреби вітаміну E, що є у складі 
гелю Алое Вера, для загального 
гарного самопочуття

Рекомендації щодо вживання:
– 80 мл щодня

Майнд Майстер
Формула Грін*

Вітамін В12 сприяє нормальному енергетичному обміну і нормальній функції нервової системи. Допомагає знижувати втому.
Вітамін Е допомагає захистити клітини від окислювального стресу.
Тіамін та вітамін В12 сприяють активній розумовій діяльності.
Залізо сприяє нормальному енергетичному обміну і знижує втому.
Подбайте про різноманітне та збалансоване харчування, а також здоровий спосіб життя.
контрольна кількість для щоденного споживання.
Патентний номер: DE 10 2013 205 049 A1

Відбірні інгредієнти:
Вітаміни та
мікроелементи
100% денної норми вітаміну Е*
100% денної норми вітаміну В1
(тіамін)*
100% денної норми вітаміну В9
(фолієва кислота)*
100% денної норми  
вітаміну B12*
30% денної норми заліза*
51% денної норми селену*
36% гелю Алое Вера
Виноградний сік  
з концентрату
Екстракт зеленого чаю
L-карнітин
Коензим Q10

У двох варіантах:
–  Класичний з силою зеленого чаю
–   Фруктовий з виноградним 

смаком

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141
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Без цукру

Практичний та зручний формат:
завжди можна взяти з собою, адже
поміщається в кишеню. Швидкий 
заряд енергії у будь-якій ситуації

Містить важливі амінокислоти: 
лейцин, ізолейцин та валін (BCAA)

Легко відкривається

Не потребує води

Дає потужний заряд

Миттєвий заряд енергії для 
розумової та фізичної 
активності3,4.
Захищає від окислювального 
стресу2,5.
Дуже зручно вживати на ходу, 
не містить цукор.

Миттєвий заряд енергії та
захист від окислювального 
стресу2,5 на ходу

Відбірні інгредієнти:
80 мг кофеїну гуарани
Лейцин, ізолейцин, валін (BCAAs)
Екстракт зеленого чаю
100% добової норми** вітаміну D
100% добової норми** вітаміну Е
100% добової норми** вітаміну В1 
(тіамін)
100% добової норми** вітаміну В6
100% добової норми** вітаміну B12
25% добової норми** вітаміну С
Порошок Алое Вера
20% добової норми** цинку
36% добової норми** селену
Коензим Q10

Кофеїн гуарани допомагає підвищити увагу та концентрацію.
Кофеїн гуарани сприяє підвищенню витривалості.
Вітамін Е у складі Майнд Майстер Екстрім допомагає захистити клітини від окислювального стресу.
Тіамін, вітамін В6 та вітамін В12 сприяють нормальній психічній функції.
Вітамін В12 допомагає знизими втому.
Вітамін С сприяє нормальному функціонуванню імунної системи і допомагає захистити клітини від окислювального стресу.

Функції:
Підвищення енергії:
–  Для бадьорого ранку: кофеїн 

гуарани
–  Більше підтримки для розуму з 

вітамінами В3

Захист:
–  Ефективний мікс антиоксидантів2,5 

захищає від окислювального стресу
–  100% добової норми вітамінів D і E
–  Місить вітамін С для підтримки 

імунної системи5

–  Порошок Алое Вера для загального 
гарного самопочуття

Рекомендації щодо вживання:
–  Один раз на день висипати вміст 

пакетика безпосередньо на язик і 
дати йому повільно розтанути у роті

Майнд Майстер
Екстрім
80980 | 35 г / 14 стіків по 2,5 г        

649,00 грн

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141



1

*
**

***

80326 | 30 мл        

365,00 грн 80404 | 250 г        

295,00 грн
80325 | 60 капсул / 33,5 г        

685,00 грн

80361 | 125 мл        

629,00 грн
80360 | 60 капсул / 30,9 г        

969,00 грн

53 52 

Молозиво є натуральним продуктом найвищої якості, воно не містить добавок. Природні фактори можуть впливати на вигляд і смак продукту.

L R  L I F E TA K T  П Р ОД У К Т И

Цистус Інканус (ладанник) – це 
чагарник, який росте на 
збагачених магнієм ґрунтах 
Південної Європи. Чай з 
екстрактом ладанника успішно 
використовується ще з IV 
століття до н.е. Для продуктів 
Цистус Інканус від LR LIFETAKT 
ми обираємо лише високоякісне 
листя. Стебла та інші відходи 
ретельно відсортовуються.

Захист організму працює невпинно. 
Вітамін С та збагачені цинком 
капсули роблять цінний внесок у 
нормальне функціонування імунної 
системи1. Спрей також забезпечує 
організм вітаміном С у необхідній 
кількості – практична альтернатива 
для подорожей.

Вітамін С сприяє нормальному функціонуванню імунної системи.
контрольна кількість для щоденного споживання.
Подбайте про різноманітне та збалансоване харчування, а також здоровий спосіб життя.
згідно із законодавчими вимогами

Швидкодіючий спрей для 
горла

Відбірні інгредієнти:
86% екстракту ладанника
38% добової норми* вітаміну С 
38% добової норми* вітаміну Е

Функція:
–  Підтримка імунної системи1

Рекомендації щодо застосування:
–  3 х 3 впорскування щодня
–  чітке дозування завдяки 

прямому впорскуванню в горло

Цистус Інканус Спрей**

Заспокійливий чай

Відбірні інгредієнти:
95% листя ладанника
5% листя м’яти

Функція:
– Зігріває зсередини

Рекомендації щодо вживання:
–  1 чайну ложку залити окропом у 

великій чашці і дати настоятися 
8–10 хвилин.

Цистус Інканус 
Трав’яний чай**

Практичні капсули

Відбірні інгредієнти:
72% екстракту ладанника
100% добової норми* вітаміну С 
20% добової норми* цинку

Функція:
– Підтримка імунної системи1

Рекомендації щодо вживання:
– 1 капсула двічі на день

Цистус Інканус
Капсули**

Молозиво – це перше молоко 
корів, дуже важливе для телят. 
Воно утворюється відразу після 
народження теляти і забезпечує 
його усіма необхідними 
поживними речовинами. Для 
продуктів Колострум від 
LR LIFETAKT ми використовуємо 
виключно надлишок молозива 
тільки європейських корів, 
утвореного протягом перших 
годин. Усі епапи виробництва 
відбуваються в Німеччині. На 
додаток до контролю якості 
безпосередньо Компанією LR, 
Institut Fresenius регулярно 
контролює кожен етап обробки 
молозива для продукції 
LR LIFETAKT.

Рідка консистенція

Відбірні інгредієнти:
100% природного молозива без 
домішок

Особливості: 
– Висока якість
– Не містить жирів
– Без казеїну
– Непастеризоване
– Не містить***:
– Залишки антибіотиків
– Анаболічні та андрогенні стероїди
– Не містить:
– Барвники
– Консерванти

Функція:
–  Для загального гарного 

самопочуття

Рекомендації щодо вживання:
–  8 мл щодня

Колострум Рідкий**

Капсули, що містять 
молозиво, зручно брати з 
собою

Відбірні інгредієнти:
800 мг добової норми молозива у 
порошку

Особливості:
– Висока якість
 – Не містить жирів
 – Бережна обробка
– Не містить***:
 – Залишки антибіотиків

Функція:
–  Для загального гарного 

самопочуття при постійному 
вживанні

Рекомендації щодо вживання:
– 1 капсула двічі на день

Колострум Капсули**

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141
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80301 | 150 мл        

345,00 грн

80370 | 30 капсул / 15 г        

659,00 грн

80102 | 360 таблеток / 252 г        

569,00 грн

*
**

***
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Вітаміни – справжні захисники 
нашого організму. Так, вітаміни D 
та В6 підтримують імунну 
систему6, вітамін В12 відповідає 
за клітинний поділ7, а В1 – це 
здоров’я Вашого серця8. Усі вони 
містяться у Віта Актив.

Подбайте про різноманітне та збалансоване харчування, а також здоровий спосіб життя.
контрольна кількість для щоденного споживання.
Патентний номер: EP 2 228 067

100% добової норми вітамінів 
в одній чайній ложці

Функції:
– Для підтримки імунної системи6

–  Для нормального енергетичного 
обміну1

–  Для нормального функціонування 
нервової системи8

Рекомендації щодо вживання:
– 1 х 5 мл (1 чайна ложка) щодня

Віта Актив Щоденний 
вітамінний напій
Червоні фрукти*

Одна капсула Про 12 містить 1 
млрд бактерій і має подвійну 
мікрокапсуляцію, завдяки якій 
бактерії захищені набагато 
краще, ніж в багатьох інших 
продуктах.

Капсули для загального 
гарного самопочуття

Функція:
– Для гарного самопочуття

Рекомендації щодо вживання:
– 1 х 1 капсула щодня

Про 12 Капсули*

Цінні інгредієнти:
Унікальний концетрат з
21 різних фруктів та овочів
100% добової норми 10 вітамінів:
Вітамін D
Вітамін E
Вітамін B1 (Тіамін)
Вітамін B2 (Рибофлавін)
Вітамін B3 (Ніацин)
Вітамін B5 (Пантотенова кислота)
Вітамін B6
Вітамін B7 (Біотин)
Вітамін B9 (Фолієва кислота)
Вітамін B12

Особливості:
– Висока якість
–  Унікальний концетрат з 21 різних 

фруктів та овочів
– Не містить:
– Барвники
– Консерванти

Запатентовано***

Кишечник – це не лише один з 
найбільших органів тіла, він також 
багато в чому відповідає за наше 
загальне самопочуття. В кишечнику 
людини живуть як корисна 
мікрофлора, так і патогенні бактерії. 
Їхній природний баланс істотно 
впливає на загальне самопочуття.

Відбірні інгредієнти:
12 штамів бактерій
Клітковина

Особливості:
– Висока якість
– Запатентована мікрокапсуляція
– Містить клітковину

Відбірні інгредієнти:
Мінерали та мікроелементи
15% добової норми** калію
53% добової норми** магнію
87% добової норми** кальцію
45% добової норми** міді
150% добової норми** хрому
160% добової норми** молібдену

Особливості:
– Висока якість
–  Гармонійно поєднані мінерали та 

мікроелементи
–  Цінна суміш цитратів, карбонатів 

та глюконатів
–  Без лактози

Тіамін та вітамін В12 забезпечують нормальний енергетичний обмін та функціонування психіки.
Хром сприяє нормальному метаболізму макроелементів.
Калій підтримує нормальне функціонування нервової системи та м’язів.
Магній сприяє зниженню втоми та сприяє електролітному балансу.
Кальцій сприяє нормальному енергетичному обміну і зміцненню кісток та зубів.
Вітамін D та вітамін B6 сприяють нормальному функціонуванню імунної системи.
Вітамін B12 має функцію поділу клітини.
Тіамін сприяє нормальній функції нервової системи та роботі серця.

Пробаланс забезпечує Ваш 
організм цінними мінералами та 
мікроелементами для 
внутрішнього балансу4.

Таблетки для підтримки 
кислотно-лужного балансу 
організму.

Функції:
–  Для нормального функціонування 

нервової системи3

–  Для нормальної функції м’язів3

–  Сприяє електролітному балансу4

–  Для нормального енергетичного 
обміну5

–  Сприяє нормальному 
енергетичному метаболізму 
макроелементів2

–  Сприяє зміцненню кісток та зубів5

Рекомендації щодо вживання:
– 4 таблетки тричі на день

Пробаланс Таблетки*

Найчастіше мінерали гармонійно
поєднуються один з одним, але деякі 
з них можуть перешкоджати 
засвоєнню інших.
Тому особливо важливе правильне
поєднання мінеральних сполук. 
Тільки так вони можуть підтримувати 
кислотно-лужний баланс організму і 
виконувати свої подальші функції.

L R  L I F E TA K T  П Р ОД У К Т И
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Super Omega

57 56 

80331 | 30 капсул / 15,2 г        

615,00 грн

80190 | 60 капсул / 37,2 г        

569,00 грн

80338 | 60 капсул / 100,8 г        

615,00 грн

*
**

L R  L I F E TA K T  П Р ОД У К Т И

Подбайте про різноманітне та збалансоване харчування, а також здоровий спосіб життя.
контрольна кількість для щоденного споживання.

Гриб рейші був частиною 
Далекосхідної культури 
протягом тисячоліть. Його 
корисні властивості  цінуються і 
сьогодні.

Капсули з екстрактом 
„гриба довголіття“

Функції:
–  Сприяє утворенню колагену для 

нормальної функції кровоносної 
системи1

–  Сприяє нормальному 
енергетичному обміну3

–  Знижує втому4

–  Зміцнює кістки та зуби1

–  Захищає клітини від 
окислювального стресу4

Рекомендації щодо вживання:
– 1 капсула щодня
– Підходить для вегетаріанців

Рейші Плюс Капсули*

Фрідом Актив містить важливі 
поживні речовини, такі як 
вітамін Е, D і марганець. 
Марганець сприяє нормальному 
енергетичному обміну.

Капсули для опорно-
рухового апарату

Функції;
–  Сприяє підтримці кісток і м’язів2

–  Сприяє нормальному 
енергетичному обміну7

–  Сприяє утворенню сполучної 
тканини7

Рекомендації щодо вживання:
– 1 капсула двічі на день

Фрідом Актив Капсули*

Відбірні інгредієнти:
48% екстракту гриба рейші
20% порошку рейші
75% добової норми** вітаміну С

Особливості:
–  Висока якість
–  Гриби рейші шануються у 

Далекосхідній культурі

Відбірні інгредієнти:
50% добової норми** вітаміну D
83% добової норми** вітаміну E
50% добової норми** марганцю

Особливості:
– Без лактози
– Без глютену
–   Оптимальне доповнення до 

Питного гелю Алое Вера Фрідом 
Актив

Відбірні інгредієнти:
1260 мг Омега-3 жирних кислот
630 мг ЕПК
420 мг ДГК
117 мг бета-глюкану

Спеціалізовані рибні 
господарства та
дотримання аквакультури
www.friendofthesea.org

Омега-3 жирні кислоти ЕПК 
(ейкозапентаєнова кислота) і ДГК
(докозагексаєнова кислота) 
важливі для підтримки
серцево-судинної системи.5

Вони регулюють рівень ліпідів у 
крові та підтримують кровообіг.

Капсули для здоров’я серця

Функції:
–  Сприяють нормальній серцевій 

функції5

Рекомендації щодо вживання:
– 1 капсула тричі на день

Супер Омега Капсули*

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141



80630 | 210 г        

489,00 грн

80550 | 375 г        

865,00 грн

80205 | 250 г        

399,00 грн

59 58 

1

2

3

*
**
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Клітковина – це складні 
вуглеводи і важлива частина 
нашого збалансованого 
харчування. Вона є у фруктах, 
овочах і цільнозернових та 
відіграє важливу роль у 
нормальному травленні.

Клітковина тамує голод

Функції:
–  Сприяє нормальному метаболізму 

макроелементів; білки, вуглеводи та 
жири краще засвоюються 
в організмі1

–  Сприяє підтримці рівня цукру 
в крові, що запобігає відчуттю 
голоду1

Рекомендації щодо застосування:
–  Змішайте 2 столові ложки 

з гіркою порошку з 200 мл 
знежиреного молока без 
лактози або з водою.

Файбер Буст
Розчинний напій*

Хром сприяє нормальному метаболізму мікроелементів та підтримці нормального рівня цукру в крові.
Білки сприяють підтримці та збільшенню м’язової маси, а також зміцненню кісток.
Вітамін В6 сприяє нормальному метаболізму білків та глікогену і регулює активність гормонів.

Відбірні інгредієнти:
Високий вміст клітковини з 3-х 
різних джерел
Стевія - природний підсоложувач
108% добової норми** хрому

Відбірні інгредієнти:
80% чистого білка
5 різних білкових
компонентів
23% добової норми**  
магнію (якщо змішувати з 125 мл 
молока)
29% добової норми** вітаміну В6 
(якщо змішувати з 125 мл молока)

Відбірні інгредієнти:
Зелений чай
Листя мате
Лапачо
Листя кропиви
Ройбуш
Лемонграс
Лакриця

Подбайте про різноманітне та збалансоване харчування, а також здоровий спосіб життя.
контрольна кількість для щоденного споживання.

Білки – це сполуки амінокислот, 
що виконують важливі функції в 
організмі.

Розчинний порошок для 
росту м’язів

Функції:
–  Cприяє збереженню і збільшенню 

м’язової маси2

–  Забезпечує енергією, сприяє обміну 
білків3

- Сприяє зміцненню кісток2

Рекомендації щодо вживання:
–  Змішайте 1 мірну ложку (12,5 г) зі 

100 мл знежиреного молока або з 
водою.

Сила Протеїну
Розчинний напій*

Правильний питний режим дуже 
важливий для організму. Тому 
трав’яний і низькокалорійний чай, 
до складу якого входять корисні 
рослини, є найкращою 
альтернативою звичайній воді.

Чай, що легко засвоюється

Функція:
–  Забезпечує необхідну щоденну 

кількість рідини, особливо якщо Ви 
у процесі схуднення

Рекомендації щодо вживання:
–  1–2 чайні ложки з гіркою залити 

окропом у великій чашці. Дати 
настоятись протягом 5–7 хвилин і 
процідити.

–  Випивати  3–4 чашки щодня.

Трав’яний чай*

andrey
Машинописный текст
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739,00 грн

80201 | 450 г        

80280 | 450 г        

80203 | 450 г        

1

Лише 224-230 ккал на порцію:
28 г Figu Аctive Розчинного 
коктейлю + 250 мл молока 
(1,5%) без лактози

L R  L I F E TA K T  П Р ОД У К Т И

Figu Active Розчинні коктейлі 
для контролю ваги  швидкі та 
прості у приготуванні. Смачні 
замінники їжі доступні з 
різноманітними смаками.

Розчинна їжа

Відбірні інгредієнти:
Збалансоване поєднання
поживних речовин
Поєднання білків рослинного та
тваринного походження

Особливості:
– Без лактози
– Без глютену
– Без консервантів
–  Без цукру (містить природний 

цукор)

Функції:
–  Заміна двох прийомів їжі 

допоможе схуднути
–  Заміна одного прийому їжі 

допоможе контролювати вагу

Ркомендації щодо вживання:
–  Замінити прийом їжї Розчинним 

коктейлем
–  Розмішати 3 столові ложки (28 г 

порошку) у 250 мл нежирного 
молока без лактози

Figu Аctive Розчинний 
коктейль
для контролю ваги
Полуниця-банан

Ваніль

Латте макіато

З розрахунком одного з трьох середніх прийомів їжі загальною калорійністю 2000 ккал/день.

1 порція =
1 прийом їжі

andrey
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1

*

80209 | 500 г        

80208 | 500 г        

80210 | 500 г       

739,00 грн

80271 | 6 x 60 г        

80284 | 6 x 60 г        

515,00 грн

L R  L I F E TA K T  П Р ОД У К Т И

Лише 208-214 ккал на порцію:
57 г Figu Аctive Розчинного 
супу + 300 мл води

Лише 224-226 ккал в одному 
батончику

З розрахунку одного з трьох середніх прийомів їжі загальною калорійністю 2000 ккал/день.
Заміна одного прийому їжі протягом дня допоможе контролювати вагу після схуднення. Заміна двох прийомів їжі прогягом дня допоможе схуднути. Щоб досягти зазначеного ефекту, 
потрібно щодня замінювати одну або дві страви.

Figu Аctive Розчинні супи – це 
гарячі замінники їжї, які 
допоможуть Вам схуднути або 
контролювати вагу*. Супи 
доступні в трьох смаках для 
різноманіття Вашого раціону.

Гарячі страви

Відбірні інгредієнти:
Збалансоване поєднання 
поживних речовин

Функції:
–  Заміна двох прийомів їжі 

допоможе схуднути
–  Заміна одного прийому їжі 

допоможе контролювати вагу

Рекомендації щодо вживання:
–  Замінити звичайний прийом їжї 

Розчинним супом
–  Розмішати 4 столові ложки (57 г 

порошку) у 300 мл гарячої води

Figu Аctive  
Розчинний суп
Томатний Середземноморський

Картопляний Ауберге

Овочевий Каррі Індія

1 порція =
1 прийом їжї1

1 порція =
1 прийом їжї1

Figu Active Батончики для 
контролю ваги замінюють 
повноцінний прийом їжі, а також 
ідеально підходять для того, 
щоб взяти з собою. Обирайте 
між двома смаками!

Поживний перекус, що
завжди під рукою

Відбірні інгредієнти:
Збалансоване поєднання 
поживних речовин

Функції:
–  Заміна двох прийомів їжі 

допоможе схуднути
–  Заміна одного прийому їжі 

допоможе контролювати вагу

Рекомендації щодо вживання:
–  Замінити звичайний прийом їжі 

одним баточником

Figu Active  
Батончик для 
контролю ваги

зі смаком нуги

з полунично-йогуртовим смаком

Особливості:
- Без лактози
- Без глютену

andrey
Машинописный текст
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ІДЕАЛЬНО 
ЗКОМБІНОВАНІ ЛІНІЙКИ 
ЗАСОБІВ ДЛЯ 
РІЗНОМАНІТНИХ 
ПОТРЕБ ШКІРИ.
LR ALOE VIA: Поживні та відновлюючі властивості 
Алое Вера для природної краси і здоров’я шкіри. 
У цьому Вам допоможе лінійка продуктів ALOE VIA. 
Незалежно від віку кожен може підібрати для себе 
ідеальний засіб для догляду за шкірою. За допомогою 
унікальних властивостей Алое Вера Ви забезпечите 
себе та своїх близьких комплексним доглядом за 
шкірою тіла.

LR ZEITGARD: Система антивікового догляду 
LR ZEITGARD – це професійний і комплексний підхід 
для збереження здоров’я та краси та молодості шкіри 
у три етапи. Від ніжного, ефективного очищення і 
зменшення зморшок, за допомогою технології 
нагрівання та охолодження, до індивідуального 
догляду для здоров’я шкіри обличчя.

LR MICROSILVER PLUS: Ефективна лінійка для догляду 
за шкірою з антибактеріальним ефектом, що базується 
на дії активної речовини MICROSILVER BG, пантенолу, 
цинку, які в комплексі забезпечують ідеальний захист і 
оптимальний догляд за подразненою та втомленою 
шкірою.

ДОГЛЯД
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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 Алое Вера Ви 
забезпечуєте себе і своїх близьких комплексним доглядом за 
шкірою усього тіла.
В основі нашої пропозиції – продуктова концепція, якій 
довіряють багато людей. Серія продуктів Aloe Via поєднала у 
собі найкращі властивості Алое Вера, ефективність яких 
підтверджена 15-річним досвідом використання LR. Висока 
концентрація Алое Вера з комплексом біологічно активних 
речовин і природна сила біо-екстрактів роблять серію LR ALOE 
VIA єдиною та унікальною серією для догляду за шкірою, при 
цьому маючи цілий ряд корисних властивостей:
•  відновлює шкіру
•  утримує вологу
•  заспокоює
•  захищає
•  на 100% не містить парабенів та мінеральних масел.

Регулярна перевірка, яку проводила Міжнародна наукова рада з 
Алое (IASC), гарантує високу якість гелю Алое Вера – від 
вирощування до переробки. Продукт схвалений дерматологами 
НДІ Dermatest.
28 продуктів серії LR ALOE VIA запатентовані завдяки єдиному та 
унікальному комплексу активних речовин у складі гелю Алое 
Вера та біо-екстрактам.
Обирайте здоровий та сяючий вигляд шкіри з продуктами 
LR ALOE VIA!

Сила природи для 
Вашої краси

Наш гель Алое Вера проходить регулярну 
перевірку Міжнародною науковою радою з Алое 
(IASC): від вирощування до переробки

Схвалено науково-дослідними інститутами 
DERMATEST і 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

Високий вміст Алое Вера,
який забезпечує інтенсивний догляд і 
відновлення

Біо-екстракти з контрольованих 
сертифікованих джерел

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

Комплексний догляд за шкірою
всього тіла з Алое Вера

L R   A LO E  V I A  |

ВІДНОВЛЕННЯ Й ДОГЛЯД
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 Й ДОГЛЯД

Для здоров’я Вашої шкіри

LR ALOE VIA
Особливий догляд

LR ALOE VIA  
Засоби догляду за 
порожниною роту

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

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 І 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
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400 мл      
20600    

339,00 грн

100 мл      
20601    

289,00 грн

100 мл      
20602    

385,00 грн

83%

90% 79%

Aloe Vera

Aloea Ver a

Aloe Vera

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
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Aloe Vera  
Спрей 
“Швидка допомога”
Унікальна комбінація з Алое Вера 
(83%) і екстрактів 12 трав.
•  Створює на шкірі захисну плівку
•  Заспокоює та охолоджує
•   Відновлює кожну клітину шкіри та 

зберігає її природний баланс.

Aloe Vera  
Зволожуючий гель-
концентрат
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 

вологи у шкірі та охолоджує
•  Робить шкіру більш пружною та 

еластичною

Aloe Vera  
Захисний
крем з прополісом
Крем для сухої шкіри, яка потребує  
інтенсивного догляду.
•  Висока концентрація Алое Вера  

(79%) і прополісу.
•  Зволожує та живить шкіру
•  Покращує захисні функції шкіри
•  Утворює на шкірі захисну плівку
•  Заспокоює та розгладжує

andrey
Машинописный текст
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100 мл      
20603    

289,00 грн

200 мл      
20604    

479,00 грн

50 мл      
20606    

579,00 грн

Вартість набору

Вартість усіх продуктів з набору 869,00 грн

755,00 грн

385,00 грн

289,00 грн

195,00 грн

20650    

20%

60%

45%

Aloea Ver a

Aloea Ver a

Aloea Ver a

Швидка допомога 
кожного дня

Особливий догляд
Подразненій шкірі необхідне глибоке відновлення. В цьому Вам допоможе  набір з трьох продуктів серії 
LR ALOE VIA. Особливий догляд  для максимальної  турботи про Вашу шкіру. Набір Aloe Vera Бокс – 
універсальний помічник на всі випадки життя.
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НАБІР

Універсальний помічник на 
всі випадки життя
Набір Aloe Vera Бокс

Aloe Vera Захисний крем  
з прополісом · 100 мл
Aloe Vera Зволожуючий  
концентрат · 100 мл
Aloe Vera Спрей  
«Швидка допомога» 
у зручному флаконі · 150 мл
спеціально для цього набору

Aloe Vera  
Розслаблюючий
термолосьйон
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  
MSM гель для тіла

Багатофункціональний гель для 
м’язів з ефектом моментального 
охолодження.
•  містить 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 тіла.
Для догляду за чутливою та 
проблемною шкірою:
Містить 20% гелю Алое Вера і комплекс 
з вітаміном В12, енотеру та магонію
•  зволожує шкіру
•  особливо добре живить суху та 

подразнену шкіру
Активує процес регенерації шкіри і 
відновлює її природний водний баланс.
Цей крем розроблявся спеціально для 
цілеспрямованого догляду за особливо 
сухими ділянками шкіри. Без віддушок.
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Вартість набору

Вартість усіх продуктів 
з набору 1.155,00 грн

1.039,00 грн

395,00 грн

395,00 грн

365,00 грн

20707    

50 мл      
20674    

395,00 грн

50 мл      
20675    

395,00 грн

15 мл      
20677    

365,00 грн

50% 50%

50%
Aloe Vera Aloe Vera

Aloe Vera

LR ALOE 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 гарної шкіри!

Сяюча і пружна шкіра, 
повна життєвої 
енергіїДогляд за обличчям

L R   A LO E  V I A  Д О ГЛ Я Д  З А  О Б Л И Ч Ч Я М  |

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

Aloe Vera  
Активізуючий денний 
крем
Ефективний зволожуючий крем з 
легкою текстурою та приємним 
ароматом.
•  містить 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 створюють гармонію 
інтенсивного догляду за шкірою під 
час сну
•  містить 50% Гелю Алое Вера, 

біо-екстракт плодів сливи та 
оливкову олію

•  живить та відновлює шкіру
•  покращує роботу природних 

функцій шкіри протягом нічного 
відпочинку

•  робить шкіру м’якою та 
гладенькою

Aloe Vera  
Поживний крем для 
повік
Особливий догляд за чутливою 
шкірою навколо очей.
•  містить 50% гелю  Алое Вера, 

біо-екстракт плодів оливи та 
галоксил

•  інтенсивно живить та охолоджує 
шкіру

•  розгладжує дрібні зморшки і 
робить шкіру пружною

НАБІР
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50 мл      
20679    

409,00 грн

75 мл      
20689    

329,00 грн

75 мл      
20673    

239,00 грн

200 мл      
20671    

259,00 грн

200 мл      
20670    

259,00 грн

25 шт      
20672    

95,00 грн

50%

50% 50%

50% 50%

30%

Aloe Vera
Aloe Vera Aloe Vera

Aloe Vera Aloe Vera

Aloe Vera

*  Підтверджено на підставі показників Корнеометру. Тестування проводилось в НДІ 
Dermatest (Німеччина) у січні 2017 року за участю 20 респондентів.
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ІНТЕНСИВНЕ 
ЗВОЛОЖЕННЯ ТА 
СВІЖІСТЬ

ДЛЯ КРАСИ ШКІРИ: 
ГЛИБОКЕ ТА 
НІЖНЕ ОЧИЩЕННЯ

ДОГЛЯД ЗА ОБЛИЧЧЯМ
Основний натуральний компонент 
нашої 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 шкіри.

Для сяючої та пружної шкіри 
одного зволоження недостатньо, 
перед цим необхідно глибоке 
очищення. Причому не тільки 
вранці, але і ввечері!

НОВИНКА

Aloe Vera  
Освіжаючий крем-гель

Легкий, освіжаючий гель, який 
моментально надає шкірі свіжість та 
сяючий вигляд.
•  містить 50% гелю Алое Вера
•  біо-екстракт плодів оливи, діє як 

антиоксидант
•  зволожує шкіру та надає їй свіжого 

вигляду
•  захищає шкіру від вільних 

радикалів
•  дуже швидко поглинається і не 

залишає жирного блиску

Aloe Vera  
Зволожуюча експрес-
маска для обличчя

Aloe Vera 
Пілінг для обличчя

Aloe Vera  
Очищуючий тонік для 
обличчя

Aloe Vera  
Очищуюче молочко

Aloe Vera  
М’які очищувальні 
серветки

•  містить 50% гелю Алое Вера та екстракт 
шипшини

•  містить у складі Aquaxyl (ТМ) та Aquapront 
(ТМ) відновлює водний баланс шкіри ( до 
95%) та прибирає лущення шкіри

•  діє вже через 3 хвилини після нанесення*
•  освіжає шкіру та вирівнює тон

Ефективний засіб для делікатного 
очищення шкіри обличчя від 
ороговілих клітин. Гелева текстура 
засобу активно взаємодіє зі шкірою, 
не порушуючи її природного 
балансу.
•  містить гель Алое Вера ( 50%), 

екстракт шипшини і рослинні 
компоненти

•  видаляє ороговілі клітини шкіри та 
покращує кровообіг

•  надає шкірі свіжості

Видаляє залишки бруду після 
демакіяжу, а також може 
використовуватись протягом дня.
•  містить 50% гелю Алое Вера та 

екстракт шипшини
•  очищує, заспокоює і освіжає шкіру
•  забезпечує інтенсивне зволоження

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

шипшини
•  знімає макіяж та ефективно 

очищує шкіру обличчя
•  забезпечує інтенсивне зволоження

М’які очищувальні серветки ніжно та 
делікатно очищають шкіру обличчя, 
шиї та області декольте.
Зручний засіб для очищення 
в дорозі.
•  містить 30% гелю Алое Вера та 

екстракт шипшини
•  ефективно очищують шкіру та 

надають їй свіжості
•  знімають макіяж, не пересушуючи 

шкіру
•  не містять спирту
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100 мл      
20631    

215,00 грн

200 мл      
20639    

325,00 грн

100 мл      
27517    

209,00 грн

215,00 грн

195,00 грн

409,00 грн

Вартість набору

Вартість усіх продуктів 
з набору 819,00 грн

735,00 грн

20708    

35%

30%

69%

Aloe Vera

Aloe Vera

Aloe Vera

ДЛЯ НІЖНОСТІ 
ВАШОЇ ШКІРИ
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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

Вигідна ціна у наборі!
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

НАБІР

Aloe Vera  
Ніжний крем

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

екстракт магнолії
•  забезпечує  глибоке зволоження
•  швидко поглинається і робить 

шкіру м’якою та ніжною

Aloe Vera  
Зволожуючий бальзам 
для тіла
Має легку  текстуру для швидкого 
поглинання:
•  містить 69% гелю Алое Вера та 

екстракт магнолії
•  забезпечує інтенсивне живлення 

та догляд
•  відновлює водний баланс шкіри
•  робить шкіру м’якою та 

гладенькою

Aloe Vera  
Відновлюючий крем 
для ніг
Крем для сухої та загрубілої шкіри
•  містить 30% гелю Алое Вера та 

екстракт магнолії
•  зволожує суху, загрубілу шкіру, 

відновлюючи її водний баланс.
Шкіра стає м’якою та доглянутою.
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75 мл      
20610    

195,00 грн

75 мл      
20613    

215,00 грн

200 мл      
27536    

519,00 грн

200 мл      
27535    

519,00 грн

30%

30%

35% 40%

Aloe Vera

Aloe Vera

Aloe Vera Aloe Vera

ДОГЛЯД ЗА ТІЛОМ:
ДЛЯ НІЖНИХ ДОТИКІВ

ЕФЕКТИВНИЙ ДОГЛЯД 
ДЛЯ ІДЕАЛЬНИХ 
КОНТУРІВ ТІЛА

Побалуйте свої руки кремом для рук Aloe Vera. Використовуйте 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 Вашої шкіри.

Двоє нових помічників для 
догляду за шкірою Вашого тіла, 
які підкреслюють силует, 
підтягують контури тіла і 
вирівнюють поверхню шкіри. 
Алое Вера в поєднанні з 
екстрактом зеленого чаю і 
комплексом активних 
компонентів дарує Вашій шкірі 
відчуття ніжності.

Aloe Vera  
Пом’якшуючий крем для 
рук
Має легку, швидкопоглинаючу 
текстуру.
•  містить 35% гелю Алое Вера та 

екстракт календули.
•  живить та зволожує шкіру, 

надаючи їй м’якості та 
шовковистості

Aloe Vera  
Поживний крем для 
рук
Швидкопоглинаюча текстура для 
сухої та дуже сухої шкіри.
•  містить 40% гелю Алое Вера та 

екстракт календули
•  забезпечує інтенсивне зволоження 

та захист Вашої шкіри від зовнішніх 
негативних факторів

•  активізує процес регенерації 
клітин

Aloe Vera  
Формуючий гель для 
тіла
Швидкопоглинаюча текстура, 
освіжаючий гель для живота, стегон і 
рук.
•  містить 30% гелю Алое Вера та 

екстракт зеленого чаю.
•  до складу входить Intenslim®, який 

вирівнює поверхню шкіри, 
усуваючи ефект «апельсинової 
кірки»

•  робить шкіру більш еластичною
•  при щоденному застосуванні  

підтягує область живота
•  при щоденному використанні 

надає шкірі пружності

Aloe Vera  
Корегуючий крем для 
тіла
Крем для стегон і сідниць.
•  містить 30% гелю Алое Вера, 

екстракт зеленого чаю, комплекс 
біологічно активних речовин

•  до складу входить компонент 
Legance®, який має антивіковий 
ефект 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 Derma-
test (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 
корегуючого крему 
для тіла підтверджена 
науковим дослідженням:

**  Тестування проводилось НДІ Derma-
test (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  |
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250 мл      
20611    

169,00 грн

500 мл      
20612    

239,00 грн

38%

82 

Aloe Vera 
ДОГЛЯД ЗА ТІЛОМ:
ВІДЧУТТЯ СВІЖОСТІ 
ДЛЯ УСЬОГО ТІЛА

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

Aloe Vera  
М’яке крем-мило

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

екстракт календули
•  ефективне очищення
•  не пересушує шкіру навіть при 

частому використанні

Aloe Vera
Крем-мило

(додаткова упаковка)
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15%

35% 35%

50 мл      
20643    

135,00 грн

250 мл      
20633    

289,00 грн

250 мл      
20630    

215,00 грн

Aloe Vera

Aloe Vera Aloe Vera
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НАБІР

Aloe Vera  
Кульковий 
деодорант
Надійний захист та приємне відчуття 
свіжості протягом усього дня.
•  не містить спирту
•  містить 15% гелю Алое Вера та 

екстракт бавовни
•  усуває неприємний запах і добре 

поєднується з іншими ароматами
•  може використовуватися після 

гоління і епіляції
•  ідеально підходить для чутливої 

шкіри

Aloe Vera  
Шампунь для волосся та 
тіла 2-в-1
Освіжаючий шампунь для волосся 
та тіла.
•  містить 35% гелю Алое Вера та 

екстракт бавовни
•  швидко, ретельно та ефективно 

очищує волосся і шкіру

Aloe Vera  
Освіжаючий гель для 
душу
Освіжаючий гель для душу.
•  містить 35% гелю Алое Вера та 

екстракт оливи
•  забезпечує  швидке та ретельне 

очищення
•  зволожує і залишає на шкірі 

відчуття свіжості протягом усього 
дня

215,00 грн

325,00 грн

215,00 грн

Вартість набору

Вартість усіх продуктів 
з набору 755,00 грн

695,00 грн

20706   

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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4,8 г      
20676    

125,00 грн

100 мл      
20690    

145,00 грн

100 мл      
20691    

145,00 грн

Вартість набору

Вартість усіх продуктів 
з набору 415,00 грн

365,00 грн

2 x 145,00 грн
125,00 грн

20705    

40%

40%43%

Aloe Vera

Aloe Vera

Aloe Vera

НАБІР

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 ПОРОЖНИНОЮ РОТА

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

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

Aloe Vera  
Зволожуючий бальзам 
для губ
Ніжний та легкий догляд за 
шкірою губ.
•  Містить 40% гелю Алое Вера
•  Містить рослинні олії
•  Зволожує та захищає ніжну та 

чутливу шкіру губ

Aloe Vera  
Освіжаюча зубна 
паста-гель
Зубна паста-гель для щоденного 
використання
•  містить 43% гелю Алое Вера
•  делікатно очищує зуби та ясна
•  залишає відчуття свіжості
•  не містить фторидів

Aloe Vera  
Зубна паста-гель для 
чутливих зубів
Зубна паста для щоденного 
використання.
•  містить 40% гелю Алое Вера та 

комплекс мінералів
•  делікатне та дбайливе очищення 

порожнини рота
•  знижує чутливість зубів
•  ефективно видаляє зубний наліт
•  не містить фторидів

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141



20648 | 200 мл        

215,00 грн
20649 | 200 мл        

255,00 грн
20730 | 200 мл        

315,00 грн
20647 | 150 мл        

255,00 грн
20763   
Вартість усіх продуктів з набору  785,00 грн
Вартість набору 709,00 грн

87 86 

Aloe Vera
45%

Aloe Vera
60%

Aloe Vera
15%

Aloe Vera
15%

* **

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. Новий 
комплекс догляду з унікальним поєднанням гелю Алое Вера та 7 натуральних 
олій живить, зміцнює та відновлює Ваше волосся і захищає його від ламкості.
Для шовковистості, здорового блиску і впевненості в собі аж до кінчиків 
волосся. 

Догляд за волоссям

Новий 
аромат НОВИНКА
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Набір для відновлення 
та догляду за волоссям

ЗМІЦНЕННЯ ПРУЖНІСТЬ ТРИВАЛИЙ ЗАХИСТ ТЕРМОЗАХИСТ

Шовковиста м'якість:
до 3-х разів легше
розчісування*

Здоровий блиск:

до 90 % менше  
пошкоджень*

Аромат, що бадьорить:

95% людей, які 
спробували, у захваті**

НОВИНКА Новий 
аромат

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

екстракт бамбуку
•  м'яко очищає, зміцнює волосся 

зовні, зволожує волосся та шкіру 
голови

•   для будь-якого типу волосся

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

відновлюючий та живильний 
комплекс із 7-ми олій

•   відновлює та живить волосся 
зсередини

•   розгладжує та зміцнює волосся 
зовні

•   для будь-якого типу волосся

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

відновлюючий та живильний 
комплекс із 7-ми олій

•   глибоко живить та відновлює, 
заповнює пористу поверхню, 
відновлює стійкість волосся і 
запобігає пошкодженню волосся 
протягом тривалого часу

•  необхідно застосовувати 1-2 рази 
на тиждень замість полоскання

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

екстракт бамбуку
•   утворює захисний шар від впливу 

високих температур
•   живить та зволожує
•   ідеально підходить для нанесення 

перед укладкою феном або 
вирівнювачем, не потребує 
змивання

Aloe Vera Відновлюючий шампунь для волосся
Aloe Vera Відновлюючий кондиціонер для волосся
Aloe Vera Відновлююча маска для волосся
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200 мл      
20420    

215,00 грн

150 мл      
20423    

215,00 грн

100 мл      
20421    

215,00 грн

100 мл      
20422    

325,00 грн

215,00 грн
215,00 грн
325,00 грн

20424    

20425    

Вартість набору

Вартість усіх продуктів 
з набору 755,00 грн

679,00 грн

215,00 грн
215,00 грн
325,00 грн

30% 30% 50% 50%

89 88 

Aloe Vera Aloe Vera Aloe Vera Aloe Vera

НАБІР

Для свіжої,
доглянутої
шкіри 
чоловіківЗасоби з догляду за шкірою для чоловіків LR ALOE VIA завдяки 

унікальній концепції  зволожуючого гелю Алое Вера  та 
заспокійливого екстракту календули ідеально підходять для 
догляду за чоловічою шкірою. У жінок та чоловіків різні 
потреби у догляді. Чоловіча шкіра щодня відчуває стрес – 
гоління подразнює та сушить її. Саме тому вона потребує  
спеціальних засобів для догляду, які забезпечують інтенсивне 
зволоження і знімають неприємні відчуття.

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  |

Все необхідне 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

Догляд за шкірою чоловіків

Aloe Vera
Піна для гоління без 
подразнень 
М’яка піна для гоління.
•  містить 30% Алое Вера
•  заспокоює шкіру та знімає 

подразнення
•  забезпечує догляд безпосередньо 

перед голінням
•  після гоління шкіра гладенька та 

шовковиста
•  для ефективного та комфортного 

гоління

Aloe Vera  
Гель для гоління без 
подразнень
М’який гель для гоління.
•  містить 30% Алое Вера
•  заспокоює шкіру та знімає 

подразнення
•  забезпечує догляд безпосередньо 

перед голінням
•  після гоління шкіра гладенька та 

ніжна
•  для ефективного та комфортного 

гоління

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

білого чаю
•  Дарує свіжість втомленій шкірі
•  Зволожує та тонізує
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40%

30%

40%

100 мл      
20319    

215,00 грн

250 мл      
20320    

215,00 грн

100 мл      
20321    

215,00 грн

Вартість набору

Вартість усіх продуктів 
з набору 645,00 грн

579,00 грн

215,00 грн

215,00 грн

215,00 грн

20318    
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Aloe Vera

Aloe Vera

Aloe Vera

Для шкіри малюків потрібен особливий догляд, адже їх шкіра 
дуже тонка і ніжна, а її захисний бар’єр ще не повністю 
сформувався. Тому вона потребує додаткового захисту. Нові 
засоби LR ALOE VIA для захисту шкіри дітей містять гель Алое 
Вера та екстракти рослин – тепер вони стали ще більш 
натуральними і ніжними. Вони живлять, зволожують і 
забезпечують захист шкіри малюка. Не містять парабенів, 
мінеральних і парфумерних олій.

Для чутливої 
шкіри малюка

Тепер ще 
натуральніше 

та ніжніше.
Рекомендовано 
дерматологами

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  | 

Догляд за шкірою дитини

Aloe Vera Baby 
Лагідний захисний крем

Поживний крем для пошкодженої 
шкіри.
•  містить 40% гелю Алое Вера, 

екстракт календули, цинк та 
пантенол

•  підтримує відновлення 
пошкодженої шкіри і захищає її від 
подальшого травмування

•  відновлює подразнену шкіру та 
заспокоює її

•  не містить парфумерних масел

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

екстракт календули, соєву олію
•  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.
•  містить 30% гелю Алое Вера, 

екстракт календули, пантенол
•  активізує захисні функції шкіри та 

запобігає сухості
•  зволожує та заспокоює
•  не містить парфумерних олій

НАБІР

Очищення і догляд за 
чутливою шкірою дитини
Aloe Vera Baby Набір
Лагідний шампунь-гель для 
купання · 250 мл
Лагідний захисний крем 
· 100 мл
Лагідний лосьйон для 
обличчя і тіла · 100 мл
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 SunCare

100 мл      
23071    

325,00 грн

75 мл      
23072    

469,00 грн

200 мл      
23070    

325,00 грн

40%

40%

70%
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Aloe Vera

Aloe Vera

Aloe Vera

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 нашій сонцезахисній лінійці LR ALOE VIA Ви 
знайдете продукти як для світлої і чутливої, так і для смаглявої 
і менш чутливої шкіри. Гель Алое Вeра, що входить до складу 
всіх засобів, забезпечить надійний захист, зволоження і 
відновлення.

Захист від сонця

Гарантує ефективний
захист від ультрафіолетових 
променів
типу А та В

Aloe Vera Sun
Сонцезахисний лосьйон 
SPF 30
Лосьйон для світлої шкіри, якій 
необхідний  середній ступінь захисту 
від УФ.

•  містить 40% гелю Алое Вера

•  захищає шкіру від шкідливої дії 
УФ-променів

•  забезпечує інтенсивне зволоження 
та максимальний догляд

Aloe Vera Sun
Сонцезахисний крем 
SPF 50
Для світлої шкіри, якій необхідний 
високий ступінь захисту.

•  містить 40% гелю Алое Вера

•  захищає шкіру від шкідливої дії 
УФ-променів

•  забезпечує інтенсивне зволоження 
та максимальний догляд

Aloe Vera Sun
Крем-гель 
після засмаги
Легкий охолоджуючий крем-гель.

•  містить 70% гелю Aлое Вера та 
олію дерева ші

•  охолоджує та відновлює шкіру 
після засмаги

•  зволожує, робить шкіру м’якою та 
ніжною

Сонцезахисні
засоби

LR ALOE VIA стануть 
Вам у пригоді протягом 

сонячного сезону з квітня
по серпень.
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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 
буль-якого типу шкіри. Щоденний догляд пропонує ефективну 
продукцію для щоденного догляду. Особливий догляд має 
засоби для шкіри, яка потребує особливий догляд.

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.

Ефективно.
Інноваційно.
Професійно.

Інноваційний антивіковий догляд 
для молодості Вашої 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. Візьміть управління Вашою красою в свої руки і зупиніть час!

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

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  |



70036   

4.789,00 грн
365,00 грн

70037   

5.154,00 грн

4.789,00 грн

Вартість усіх продуктів 
з набору

Вартість набору
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479,00 грн

365,00 грн

70000   

70001   

70003   

70004   

М’яке очищення 
з інтенсивною дією

  *  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.
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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
•   Свіжіший колір обличчя через кращу мікроциркуляцію крові

ПОДАРУНОК
З КОЖНИМ НАБОРОМ

1 Дорожній футляр 
ZEITGARD

ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ

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

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

•   Протестовано Інститутом Dermatest

ДЛЯ НОРМАЛЬНОЇ ШКІРИ

•   Пружні ворсинки з речовиною 
MICROSILVER глибоко очищують 
пори – для чистої шкіри

•   Крім того, очищувальний гель легко 
піниться – він спеціально 
розроблений для програми 
очищення ZEITGARD

•   Протестовано Інститутом 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 Подарунок!

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 очщення*

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141



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

• 95% учасників відмітили покращене 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 в 

зоні навколо очей*

*  У наукових дослідженнях Dermatest, проведених у липні-серпні 2015 
року, взяло участь 40 респондентів



30 мл    
71000

1.559,00 грн

50 мл    
71002   

1.319,00 грн

50 мл    

1.319,00 грн
71001   

Вартість усіх продуктів з набору 2.878,00 грн

Вартість набору 2.549,00 грн

71008   

1.559,00 грн
1.319,00 грн

71009   

1.559,00 грн
1.319,00 грн

Вартість усіх продуктів з набору 8.867,00 грн

Вартість набору 6.999,00 грн

71006   

5.989,00 грн
1.559,00 грн
1.319,00 грн

71007   

5.989,00 грн
1.559,00 грн
1.319,00 грн

Подарунок!
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ПОДАРУНОК
З КОЖНИМ НАБОРОМ

1 Дорожній футляр 
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 обличчя 

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 обличчя для 

чітких контурів, також для молодої 
шкіри

•  Контури обличчя стають чіткими, 
структура шкіри – рівномірною

•  З інноваційним комплексом 
PatcH2O™ и 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
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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 і регулярний
догляд за шкірою обличчя

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 Вашу 
шкіру енергією, запобігають появі 
перших дрібних зморшок.

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

Beauty Diamonds: Інтенсивний догляд 
з розкішною текстурою на основі 
діамантів і пептидів для зрілої шкіри, 
якій необхідний догляд.

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

Serox: Засоби для догляду з гіалуроновою 
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, з комплексом 
7-ми рослин для сяючого та свіжого 
вигляду жіночої та чоловічої шкіри.

Нічна маска для обличчя: 
Відновлююча маска з ефективною 
формулою для догляду за шкірою, що 
розслаблює та відновлює чоловічу та 
жіночу шкіру під час сну. Розкішна 
текстура з цінними оліями.

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДОГЛЯД  
ДЛЯ ГЛИБОКОГО ТА ТРИВАЛОГО 
АНТИВІКОВОГО ЕФЕКТУ
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50 мл    
28500   

239,00 грн

50 мл    
28501   

299,00 грн

30 мл    
28504   

515,00 грн

15 мл    
28502   

205,00 грн

125 мл    

289,00 грн

50 мл    

599,00 грн

50 мл    

695,00 грн
28182   28183   28181   

Вартість набору

Вартість усіх 
продуктів з набору 743,00 грн

669,00 грн

239,00 грн
299,00 грн
205,00 грн

28503     28188   
599,00 грн
695,00 грн

1.139,00 грнВартість набору

Вартість усіх 
продуктів з набору 1.294,00 грн

НАБІР

Активний догляд забезпечує глибоке зволоження втомленої шкіри та дарує їй свіжий та доглянутий 

вигляд. Щодо появи перших зморшок, Ви можете захистити свою 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 і даруючи свіжий та 

сяючий вигляд Вашій шкірі.

ЕФЕКТИВНИЙ ДОГЛЯД ДЛЯ 
МОЛОДОСТІ ВАШОЇ 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 і 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 олією 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 шкіру від вільних 

радикалів
•  вітамін С має антиоксидантну дію
•  екстракти водоростей забезпечують 

глибоке зволоження
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АКТИВНИЙ ДОГЛЯД  за шкірою 
проти передчасного старіння
Поєднання часточок золота і протеїнів шовку забезпечує високоефективний вплив на шкіру. 

Золото чудово захищає від ультрафіолетових променів, а шовк сприяє утворенню в шкірі 

власного колагену і природній регенерації шкіри.

Тонік для обличчя 
• очищає і освіжає шкіру
•  з нанозолотом і протеїнами шовку, 

які 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
•  з нанозолотом і протеїнами шовку, 

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

•  зі спеціальним комплексом Agly-
cal®, TIMP-Peptiden® і Uvinul PLUS®

Нічний крем 
•  поживний нічний крем
•  доглядає і відновлює шкіру вночі
•  з нанозолотом і протеїнами шовку, які 

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

•  містить TIMP-пептиди і SYNRCOLL для 
вироблення колагену

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

НАБІР

andrey
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 (098) 7504141



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

28304 | 50 мл        

839,00 грн
28306 | 30 мл        

639,00 грн
28302 | 125 мл        

289,00 грн
28303 | 50 мл        

745,00 грн
28307 | 30 мл        

839,00 грн
28314 | 30 мл        

819,00 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 агентами 
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 
Detoxiquin 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
•  Поєднання керамідів і 

гіалуронових сфер значно 
знижує появу зморшок

•  Цінні олії роблять шкіру 
оксамитово та м’якою

Beauty Diamonds  
Інтенсивний крем

ІНТЕНСИВНИЙ АНТИВІКОВИЙ 
ДОГЛЯД
для чарівної шкіри
Комбінація шести олій природного походження та відбірних вітамінів відновлює суху, позбавлену 
пружності шкіру та надає їй природне сяйво.

НОВИНКА!

•  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

1 ЗАСІБ - 3 ВАРІАНТИ 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 Вашим 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

28300   

745,00 грн
839,00 грн
639,00 грн

Вартість усіх продуктів з набору 2.223,00 грн

Вартість набору 1.919,00 грн

НАБІР

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

andrey
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50 мл    
28449   

709,00 грн

30 мл    
28450   

499,00 грн

28469   

709,00 грн

499,00 грн

Вартість усіх продуктів з набору 1.208,00 грн
Вартість набору 1.119,00 грн
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Доглянутий зовнішній вигляд вже давно є не тільки жіночою прерогативою. 

Чоловічій шкірі також необхідний догляд. Засоби, спеціально створені  для догляду 

за чоловічою шкірою, швидко поглинаються, інтенсивно зволожують і ефективно 

доглядають. Ідеальний та незамінний набір для чоловіків!

СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОГЛЯД ДЛЯ 
ЧОЛОВІЧОЇ ШКІРИ

Обираючи засоби для чоловічої шкіри, 

дуже важливо обрати правильний 

продукт, який надасть свіжість та 

забезпечить захист на весь день.

•  інтенсивний та спрямований догляд

•  простий у застосуванні

•  ефективна дія

ІДЕАЛЬНО ДЛЯ 
ЧОЛОВІКІВ

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 зони навколо очей

• зволожує і освіжає
•  допомагає зменшити 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
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1

2
28250 | 30 мл        

999,00 грн

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

НОВИНКА!

• 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, зі стійким ефектом
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.

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

1.069,00 грн
1.489,00 грн

745,00 грн

839,00 грн

28245    

28235 | 4 х 2 губки       

839,00 грн
28240 | 15 мл        

745,00 грн
28244 | 50 мл        

1.069,00 грн
28236 | 15 мл        

745,00 грн
28230 | 30 мл        

1.489,00 грн

КОМБІНАЦІЯ АКТИВНИХ РЕЧОВИН
ДЛЯ ПОМІТНОГО РЕЗУЛЬТАТУ
Ексклюзивні та ефективні продукти ZEITGARD Serox створені спеціально для того, щоб протидіяти небажаним ознакам вікових змін на Вашому 
обличчі.
Serox Консилер з миттєвим ефектом забезпечує миттєве та стійке вдосконалення шкіри завдяки інноваційній подвійній антивіковій технології. 
Тривалі результати досягаються завдяки ідеальній комбінації активних речовин у продуктах Serox: 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
Професійні губки для шкіри
навколо очей · 4 х 2 губки

•  Професійні б’юті-патчі 
високої якості

•  Інтенсивно зволожують 
чутливу область 
навколо очей

•  З ліофілізованого 
колагену з формулою 
активного зволоження

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

Zeitgard Serox
Професійні патчі для 
шкіри навколо очей

• До 15% більше об’єму губ*
•  Помітне зменшення 

зморшок губ*
•  Пружна та більш красива 

форма губ*
•  Збагачена поживними 

компонентами текстура та 
зручна для нанесення

• Містить вітамін Е

Zeitgard Serox
Бальзам для губ

•  Інноваційна антивікова 
комбінація з активними 
компонентами Argireline®, 
Ameliox®, 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 
цільового зменшення 
мімічних зморшок

•  Спеціально для маленьких 
зморшок навколо рота, очей і 
на чолі

•  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

Вартість усіх продуктів з набору 4.142,00 грн

Вартість набору 3.619,00 грн

109 

*Serox Консилер з миттєвим ефектом
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30 мл    
28091   

419,00 грн
50 мл    
71011   

449,00 грн
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ВІДНОВЛЕННЯ ШКІРИ ПІД ЧАС СНУ:  
Для пружної та еластичної шкіри

Надзвичайно поживна маска з концентрованими компонентами олії жожоба, ягід китайського лимонника 

і запатентований комплекс 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  |

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 для 
жіночої та чоловічої шкіри
Легкий крем для обличчя PowerLift дає шкірі надзвичайний заряд енергії в будь-який час! 

Оптимальний склад з редуктину®, гіалуронової кислоти, екстракту водоростей і семи різних трав 

забезпечує ідеальне зволоження шкіри. Шкіра залишається пружною, свіжою і сяючою протягом 

усього дня!

ПІДХОДИТЬ ДЛЯ 
ЖІНОЧОЇ ТА 
ЧОЛОВІЧОЇ ШКІРИ!

ПІДХОДИТЬ ДЛЯ 
ЖІНОЧОЇ ТА 
ЧОЛОВІЧОЇ ШКІРИ!

Zeitgard
Нічна маска для обличчя
•  Піклується про шкіру і  

відновлює її під час сну
•  З олією жожоба для оптимального 

зволоження
•  Комплекс ультрасферами для 

омолоджуючого ефекту
•  З екстрактом ягід лимонника для 

регенерації шкіри
•  Маску не потрібно змивати; для 

досягнення найкращих результатів 
потрібно застосовувати двічі на 
тиждень
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Вартість усіх продуктів 

з набору 760,00 грн

25004    

365,00 грн

395,00 грн

150 мл   
25000   

365,00 грн

50 мл   
25001   

395,00 грн

Вартість набору 669,00 грн

MICROSILVER
Набір для догляду 
за шкірою обличчя 
Microsilver
Миючий крем · 150  мл 
Microsilver
Крем для обличчя · 50 мл

MICROSILVER
Миючий крем
Застосовувати для
очищення обличчя
вранці та ввечері

MICROSILVER
Крем для обличчя
Наносити на обличчя після
застосування миючого крему.

М’яке та глибоке 
очищення

Саліцилова кислота 
розкриває пори

 

Усуває забруднення

Заспокоює шкіру

Defensil  
знімає запалення

MICROSILVER PLUS - це антибактеріальна лінійка для особливого догляду за шкірою з унікальним активним інгредієнтом Microsilver BG™ та 
сполукою цинку і Декспантенолу. Разом вони дбають про здоров`я зубів, ротової порожнини, волосся та шкіри.

Антибактеріальний гель для 
вмивання та крем для обличчя 
глибоко очищають пори шкіри. 
Підтверджено ефективність 
проти запалень*.

Антибактеріальна зубна паста для 
красивої усмішки, здорових ясен 
та свіжого подиху.

Антибактеріальний шампунь 
проти лупи та кульковий 
деодорант для відчуття чистоти 
та свіжості Вашого тіла.

* Науково підтверджено різними дослідженнями (у тому числі Fresenius)

Комбінація діючих речовин
надає потрійну дію*:

антибактеріальну

стабілізуючу

регулюючу

Завдяки особливій комбінації активних інгредієнтів, 
MICROSILVER PLUS пропонує антибактеріальний 
догляд та захист чутливих ділянок шкіри, особливо 
обличчя. Якщо шкіра подразнена, жирна, має 
запалення та розширені пори, регулярне 
використання гелю для вмивання та крему для 
обличчя MICROSILVER PLUS покращує текстуру 
шкіри та знімає запалення.

Доведена ефективність 
проти забруднення 
шкіри

Інноваційний догляд
для всього тіла
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НАБІР

 Заспокоює шкіру 
та сприяє процесу 
її регенерації

Захист природного 
бар'єру шкіри та догляд
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LR MICROSILVER 
PLUS TOOTH
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25090 | 75 мл        

179,00 грн* Патентний номер: DE 10 2010 063 720.3-43

Наша ротова порожнина є середовищем існування різних 
бактерій (мікроорганізмів). Вони знаходяться на зубах, 
язиці, у порожнині рота і можуть спричинити появу  
неприємного запаху, карієсу і пародонтозу. Microsilver – це 
природний і дбайливий догляд, що знищує бактерії ротової 
порожнини. Зубна паста Microsilver від LR забезпечує 
регулярний та всебічний захист для здорових зубів і ясен.  

Професійний догляд 
за зубами та ротовою 
порожниною

 

 

 

1   Дослідження зубної пасти проводилось компанією Dermatest 
протягом 4 тижнів у квітні 2006 року. У дослідженні взяли 
участь 100 жінок та чоловіків віком від 18 до 72 років.

Підтверджено Інститутом Dermatest:

Зубна паста:  
    90% опитаних підтвердили укріплення ясен1

ПЕРЕВІРЕНО

Застосовувати вранці і ввечері або по 
мірі необхідності. Чистити зуби не 
менше двох хвилин.

Зубна паста

Запобігання карієсу та зубному нальоту

Профілактика пародонтозу

Усунення неприємного запаху

Відновлення зубної емалі (завдяки дії 
гідроксиапатиту)
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LR MICROSILVER 
PLUS BODY

 

150 мл   
25070     

469,00 грн
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Інноваційний догляд
для всього тіла

MICROSILVER – це антибактеріальна лінійка 
для особливого догляду за шкірою. Секрет 
її ефективності – унікальний активний 
інгредієнт Microsilver BG™. У всіх продуктах 
представленої серії він поєднується зі 
сполукою цинку і Декспантенолу**. 
Сріблясто-сірий колір – це знак відмінної 
якості продуктів. Кожен продукт має 
додаткову перевагу, яка наділяє саме його 
унікальним ефектом та потужною дією.

 
 

 

Шампунь проти лупи

Для щоденного догляду за
волоссям. Запобігає появі лупи і 
усуває причини її появи.
Для щоденного застосування.

М'яке очищення

Усунення лупи*

Антибактеріальний ефект

Октопірокс регулює 
зовнішній вигляд шкіри 
голови
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Комбінація діючих речовин
надає потрійну дію*:

антибактеріальну

стабілізуючу

регулюючу 

MicroSilver – це антибактеріальна лінія для особливого 
догляду за шкірою. Секрет її ефективності – 
унікальний активний інгредієнт Microsilver BG™. У всіх 
продуктах представленої серії він поєднується зі 
сполуками цинку і Декспантенолу**. Сріблясто-сірий 
колір – це знак відмінної якості продуктів. Кожен 
продукт має додаткову перевагу, яка наділяє саме 
його унікальним ефектом та потужною дією.

Чисте срібло

Декспантенол Сполуки цинку

* Науково підтверджено різними дослідженнями (у тому числі Fresenius)

 

50 мл   
25022   

289,00 грн

 
 

 

Кульковий деодорант

Для запобігання 
неприємного запаху.

Бореться з запахом поту 24 години

Не містить спирт: делікатний до 
шкіри

Не містить солі алюмінію: не блокує 
потові залози

Тальк поглинає зайвий піт

 Підтримує і регулює природну 
бактеріальну флору шкіри
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Чарівний світ 
ароматів
Наші аромати дарують Вам незабутні  моменти і 
приємні спогади.  Вони зачаровують і
спокушають, ваблять своєю і неприборканою 
пристрастю. Від гламурних «зіркових» букетів і 
стильних міксів на кожен день до непідвладної  часу 
класичної лінійки – парфумерна колекція LR вражає 
різноманіттям дивовижних і чуттєвих ароматів.

Компанія LR Health & Beauty закріпила за собою 
статус міжнародного та визнаного професіонала 
в області створення ароматів. Багато іноземних зірок 
шоу-бізнесу покладаються на компетентність LR, 
якщо мова йде про індивідуальні аромати, магія 
яких зачаровує.

Високоякісні компоненти, унікальні властивості, 
високий вміст парфумерних олій і стійкість – ось 
відмінні ознаки всіх без виключення ароматів LR, 
робота над якими ведеться спільно з відомими 
парфумерними домами.

АРОМАТИ



Парфумована вода
50 мл    

719,00 грн

Парфумована вода
50 мл    

719,00 грн

Парфумована вода
50 мл    

719,00 грн
30330-1   30330-2   30330-3   

30334   

Вартість усіх продуктів з набору 2.157,00 грн

Вартість набору 1.859,00 грн

121 120 

Свіжий морський аромат – як іскристі
промені сонця на поверхні води.

Сяюче сонячне втілення багатогранних 
емоцій – романтичне і спокусливе.

Уособлення чистої енергії життя
в ароматі – теплому і чуттєвому.

Водний – квітковий – натхненний Квітковий – фруктовий – чуттєвийОрієнтальний – пудровий – спокусливий

Парфумована колекція 
Lightning – есенція життя 
Нову парфумовану колекцію Lightning – з кристалами Swarovski® –
представляє Емма Хемінг-Вілліс. Блискучі есенції життя
виражені у трьох парфумованих композиціях. Незрівнянну
спокусливість цих ароматів підкреслюють харизма Емми та магічний
блиск кристалів Swarovski®.

Кристали високої якості сертифіковані печаткою якості
“Кристали Swarovski®“. Тільки цей знак гарантує
справжність кристалів Swarovski®, що використовуються.
За допомогою номера відстеження на етикетці
Ви можете підтвердити справжність кристалів!

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

Ж І Н О Ч І  А Р О М АТ И  |

КОШТОВНА АМБРА ПЕЛЮСТКИ ТРОЯНДИМОРСЬКИЙ БРИЗ НАБІР
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50 мл    

719,00 грн
30120   

 
50 мл   

719,00 грн

Парфумована вода

3630   

122 123 

Природна
чарівність:
від Крістіни
Феррейри 

У Португалії Крістіна Феррейра вже давно є 
популярною телевізійною суперзіркою. Як ведуча 
розважальних телешоу вона захоплює своїх 
шанувальників кожного дня чарівністю та 
природною красою. Особливий подарунок для 
прихильників – це її перший аромат MEU – „мій“. 
Благородна композиція із солодкуватого фруктового 
аромату бергамоту, елегантної троянди, теплої 
ванілі і спокусливого пачулі – захоплюючий, 
чарівний парфум з яскравою індивідуальністю 
Крістіни Феррейри.

На цей аромат надихнула Брюса Вілліса 
його кохана дружина – Емма Хемінг Вілліс.
Lovingly – це знак його кохання.
Аромат такий же пристрасний, як і 
освідчення в коханні. Букет білих квітів зі 
свіжою цитрусовою принадністю огортає
Вас чуттєвою аурою з шлейфом шарму і 
життєрадісності. Від сандалового дерева і 
мускусу віє теплом і романтикою.
Це аромат вірного кохання!

Представляє: Емма Хемінг-Вілліс

MEU by Christina Ferreira 
Парфумована вода

На цей аромат Брюса Вілліса 
надихнула його кохана дружина Емма 
Хемінг-Вілліс

Брюс Вілліс 
 та його кохання

Lovingly by Bruce Willis

Ж І Н О Ч І  А Р О М АТ И  |
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Вартість набору

Вартість усіх продуктів з набору 1.438,00 грн

1.349,00 грн

30230    

30200 | 50 мл        

719,00 грнВартість набору

Вартість усіх продуктів з набору 1.358 грн

1.259,00 грн

40166 | 310 г        

679,00 грн
40167 | 310 г        

679,00 грн

40168    

Ж І Н О Ч І  А Р О М АТ И

«Потрібно просто любити людей, 
розуміти їх почуття, бачити їх 
індивідуальність крізь призму 
моди. Це стосується і 
парфумованого аромату.
Він не повинен дурманити,
він має вабити.»

НАБІР

Парфумований набір
Guido Maria Kretschmer
Парфумована вода для жінок 
Парфумована вода для чоловіків

Парфумовану воду для чоловіків 
Guido Maria Kretschmer Ви знайдете 
на сторінці 135

Парфумована вода для жінок

Міжнародний дизайнер модного одягу, Гвідо Марія Кречмер, 
вже роками створює шедеври от-кутюр для жінок і
чоловіків. Це одяг, стиль якого підкреслює індивідуальність 
людини. Але завершений та ідеальний образ неможливий без 
гармонійного аромату. Тому дизайнер створив парфумерну 
колекцію для Неї і для Нього.

Хотіли б відчувати парфум не лише на шкірі? Ваш улюблений 
аромат тепер і для дому. Натхненний колекцією парфумів, 
Гвідо створив вишукані ароматичні свічки для затишку Вашої 
оселі. Як завжди, відчувається авторський почерк Гвідо: 
чуттєвість, елегантність та харизма.

Витончений 
парфум для 
жінок від Гвідо
 Марії Кречмера

Вишукана упаковка

НАБІР

ПАРФУМОВАНІ АРОМАТИ ДЛЯ
ДОМУ Guido Maria Kretschmer
Набір
Чуттєва елегантність
Захоплююча чарівність

ПАРФУМОВАНИЙ  
АРОМАТ ДЛЯ
ДОМУ

GUIDO MARIA KRETSCHMER
Чуттєва елегантність

Ароматний букет з мандарина, 
троянди, жасмину та ванілі.

ПАРФУМОВАНИЙ  
АРОМАТ ДЛЯ
ДОМУ

GUIDO MARIA KRETSCHMER
Захоплююча чарівність

Вишукане поєднання бергамоту, 
перцю та шкіри.

ВИТОНЧЕНИЙ ПАРФУМ
Guido Maria Kretschmer

Витончена спокуса поєднується з класичною 
елегантністю – неповторна композиція з 
мандарина, троянди та ванілі.
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„Сонячне світло – 
найяскравіше у світі.  

Нехай сонце світить Вам!“
з любов‘ю від Кароліни

 2013

127 126 

50 мл    

719,00 грн
30106   

50 мл   

719,00 грн
3660      

Karolina by Karolina Kurkova
Парфумована вода

Karolina Kurkova
Парфумована вода

Богемний гламур 
від світової
    топ-моделі 

Найуспішніша топ-модель, яка отримала світове визнання.
Вона уособлює гламур, його різноманіття та силу як ніхто 
інший. Ексклюзивно для LR Кароліна Куркова презентує свій 
перший аромат. Захоплююче поєднання квітів жасмину та 
туберози з теплими акордами ванілі та подихом 
спокусливого меду залишають незабутнє враження. Характер 
аромату поєднує яскравість та гламур світового подіуму.

Легкість та чистота, 
   життєва енергія

Другий аромат від Кароліни 
Куркової відображає усі грані її 
особистості. Неначе сонце, 
огортає  захоплююча аура 
натхнення та енергії життя 
моделі. Свіжі зелені трави 
поєднуються з рожевим перцем, 
трояндою та лекими акордами 
фіалки, ванілі та сандалу. Це 
ніжний, квітковий аромат, який 
надихає, як ранкові сонячні 
промені.

НОМІНОВАНО:

Ж І Н О Ч І  А Р О М АТ И  |
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50 мл   
30404  

549,00 грн

50 мл    
30372   

549,00 грн

 
50 мл   

549,00 грн

 
50 мл   

549,00 грн
30150   30134
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Відверта 
спокуса
Парфум, що уособлює нездоланний шарм Сходу. 
Магія спокуси надходить від захоплюючого 
поєднання солодкого мандарину, шоколадної 
карамелі, чарівного жасмину та пачулі. 
Спокусливий класичний парфум для чуттєвих 
моментів щастя!

Harem
Парфумована вода

Елегантність 
і стиль
Вона захоплює своєю природною елегантністю. 
Її стильний і вишуканий аромат Femme 
Noblesse – це чудова витончена композиція з 
квіток апельсину, іланг-ілангу, ванілі та цінних 
бобів Тонка. Чарівний, сексуальний аромат з 
характером для стильних жінок з вишуканим 
смаком.

Femme Noblesse
Парфумована вода

Створений
для подіуму
Аромат, що підкорює світ!
Must-have у жіночій сумочці.
Мікс ніжного фруктового 
аромату соковитого мандарину, 
романтичної троянди, 
спокусливого жасмину та 
мускусу.

Витончена
чуттєвість
Нова інтерпретація сучасної жіночності – елегантна 
грація, легкість і таємнича чуттєвість. Парфум Sensual 
Grace – це захоплююче поєднання троянди, ванілі, 
чуттєвої амбри і благородних ароматичних солодких 
ноток. Це аромат, що зачаровує мрійливістю і 
елегантно підкреслює чуттєвість та жіночність.

Sensual GraceBeautyqueen
Парфумована водаПарфумована вода
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50 мл    
3650   

549,00 грн

50 мл    
30095   

549,00 грн

Heart & Soul
Парфумована вода

Brilliant Look
Парфумована вода

130 

Безмежна
спокуса
Heart & Soul – це символ упевненості і жіночності.
У цьому коктейлі з чорної смородини, червоної сливи, 
троянди та ванілі поєднуються пристрасть та таємничість. 
Підкреслює унікальну
ауру кожної жінки. Грайливий, жіночний,
хвилюючий!

Природний
гламур
Зухвалий, натхненний, природний, романтичний!
Вибухонебезпечна суміш ароматів фруктового 
бергамота, квітів апельсина, жасмину і чарівного пачулі 
уособлює сучасний жіночий спосіб життя і
перетворює Вас на незрівнянну гламурну богиню.

andrey
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50 мл   
3250   

549,00 грн

50 мл   
30386  

549,00 грн

Романтична  
мить
Аромат Rockin’ Romance, як перша пристрасть, 
захоплює і хвилює. Енергійне поєднання цитрусів, 
спокусливої і романтичної троянди та іланг-ілангу, що 
доповнюється теплим подихом кедрового дерева. 
Багатогранний вибух ароматних пригод!

Rockin’ Romance
Парфумована вода

Чарівно 
таємнича
Pseudonym – ніжний, чистий і загадковий аромат 
чарівної стриманості та впевненої чуттєвості. Ця 
романтична квіткова композиція зачаровує чистотою 
латаття і ніжним поєднанням персика, фіалки та 
благород ного сандалового дерева.

Pseudonym
Парфумована вода

ХІТ
ПРОДАЖІВ

L R   Ж І Н О Ч І  А Р О М АТ И  |
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ПАРФУМОВАНА 
ВОДА ЛИШЕ

335,00 грн

3295-106 | 50 мл       3295-223 | 50 мл        3295-126 | 50 мл        

3295-220 | 50 мл       3295-124 | 50 мл        3295-127 | 50 мл        
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    Парфумована вода –
   невидима 
   сила притяжіння

LR CLASSICS – СТИЛЬНІ АРОМАТИ СУЧАСНОСТІ
Той, хто стає прихильником LR Classics, має постійні уподобання та ніколи їм не 
зраджує. Ексклюзивний клуб класичних ароматів, які ніколи не виходять з моди. Вони 
виділяють Вас серед інших та роблять Ваш образ оригінальним і неповторним. Вони 
яскраві та виразні. І ще одна перевага: 50 мл коштують лише 319 грн.

LR CLASSICS – РІЗНОМАНІТТЯ, ЩО ЗАЧАРОВУЄ
Парфум – це завжди питання смаку. Іноді це любов з першого погляду, часом 
пристрасть до аромату розвивається поступово. Як же обрати свій аромат? Спробуйте! 
Завжди тестуйте декілька ароматів, але не надто багато. Все ще не можете вирішити? 
Ви не повинні цього робити. Адже Ваш аромат – це аксесуар, який пасує до певного 
образу, який Ви можете змінювати. Різноманітність – це чарівне слово, і ми 
пропонуємо справедливі ціни на Ваш ідеальний гардероб ароматів!

01 LR Classics   
HAWAII
Чаруючі і запаморочливі аромати 
кориці, геліотропу, ванілі та бобів 
тонка пробуджують спогади про 
легкий літній флірт на екзотичних 
Гавайських островах.

Парфумована вода

03 LR Classics   
ANTIGUA
Жагучі поцілунки на білому пляжі 
Антигуа. Елегантна комбінація із 
троянд, фіалок, ірису і жасмину 
огортає Вас спокусливістю та теплом.

Парфумована вода

05 LR Classics   
VALENCIA
Безтурботний середземноморський бриз на 
Вашому тілі. Захоплюючий і надихаючий 
аромат – поєднання яскравої свіжості 
цитрусів з квітковими нотами і чаруючим 
мускусом. 

Парфумована вода

02 LR Classics   
SANTORINI
Яскрава і незабутня сяюча 
композиція, що нагадує схід сонця 
на піщаних пляжах Санторіні. Легкий 
аромат фрезії доповнюється 
жасмином та нотками мускусу, 
створюючи унікальну гармонію. 

Парфумована вода

04 LR Classics   
MARBELLA
Чарівна спокуса і експресія 
південної Іспанії. Композиція зі 
свіжих нот апельсину, елегантної 
троянди, жасмину та запашного 
пачулі. Цей аромат – справжня 
розкіш!

Парфумована вода

06 LR Classics   
LOS ANGELES
Гламурний, енергійний, повний життя 
парфум. Яскравий та пікантний коктейль 
із чорної смородини, конвалії, ванілі та 
легкого дотику рожевого перцю.

Парфумована вода
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50 мл   

719,00 грн

 
50 мл   

719,00 грн
29503505

135 134 

ОСОБИСТО 
  від Зірки

Цитрусові та чорний перець огортають свіжістю, в той час як
ароматичні нотки та добірний тютюновий лист випромінюють
потужну чоловічу елегантність. Чуттєвий акорд запаху шкіри і 
деревних ноток надає парфуму унікальності, що відображає 
досі невідому сторону особистості Брюса Вілліса.

Відчуйте себе непереможним з енергійним 
ароматом: сандалове дерево, пряний перець 
і ветивер, оповиті ароматом кедра й 
грейпфрута. Потужний, міцний і незвичайний 
аромат. Перший аромат від Брюса Вілліса, 
аромат легенди і героя.

Для сильних і мужніх

НОМІНОВАНО:

Bruce Willis
Personal EditionBruce Willis
Парфумована водаПарфумована вода

Ч О Л О В І Ч І  А Р О М АТ И  |
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30220 | 50 мл        

719,00 грн

„Я не хочу лише спокусити,
я хочу торкнутися струн 
Вашої душі“

Ч О Л О В І Ч І  А Р О М АТ И

Так само, як і жіночий аромат, чоловічий парфум 
віддзеркалює осибистість дизайнера: елегантний, 
стильний та автентичний.
Аромат розкривається благородними пряними та 
свіжими нотками, що відчуваються на шкірі.

Витончений 
парфум 
для чоловіків 
від Гвідо Марії Кречмера

Вишукана упаковка, 
створена з увагою до 
деталей: стильний
дизайн з елегантним 
сатином і цитатою 
видатного дизайнера.

Парфумовану воду для жінок Guido 
Maria Kretschmer Ви знайдете на 
сторінці 125.

ПАРФУМОВАНІ 
АРОМАТИ 
ДЛЯ ДОМУ

Тепер і для дому:
натхненний колекцією 
парфумів, Гвідо створив 
вишукані ароматичні свічки для 
затишку Вашої оселі.

Guido Maria Kretschmer

Детальніше на сторінці 123.

Парфумована вода 
для чоловіків

ВИТОНЧЕНИЙ ПАРФУМ
Guido Maria 
Kretschmer

Унікальне поєднання 
чоловічих ноток бергамоту, 
перцю та шкіри.

30230   

Вартість усіх продуктів з набору 1.438,00 грн

Вартість набору лише 1.349,00 грн

НАБОРИ

Парфумований набір 
Guido Maria Kretschmer
Парфумована вода для жінок
Парфумована вода для чоловіків
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50 мл   
30000   

549,00 грн

50 мл   
30027   

549,00 грн

50 мл   
1580   

549,00 грн

50 мл    
30190   

549,00 грн

50 мл   
30414  

549,00 грн

50 мл   
3430   

549,00 грн
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3, 2, 1 –
Вперед!
Ідеальне поєднання спортивного духу, 
елегантності і мужності. Свіжі цитрусові, 
динамічний імбир і пряний кардамон 
поєднуються з чуттєвими і елегант ними 
деревними та мускусними нотками. 
Це аромат невимуше ного та вільного життя.

Just Sport
Парфумована вода

Удар
Адреналіну
Захоплюючий, динамічний аромат для 
чоловіків, які не бояться викликів долі та 
завжди досягають мети! Цей парфум 
захоплює гострим ароматом апельсину, 
стриманим карда моном, спокусли вим
жасмином і потужним кедровим деревом.

Racing
Парфумована вода

Чарівність і сила 
глибин океану!
Свіжість морсь кого бризу та нестримні 
хвилі. Золотий пісок. Незвичне поєднання 
морських ноток з мандарином, динею, 
евкаліптом і спокусливим пачулі. Пориньте 
у світ легкості і прохолоди. Дотик літа – 
цілий рік!

Ocean’Sky
Парфумована вода

Для сучасного
чоловіка
Нью-Йорк, Лондон, Париж, Мілан, Токіо – 
сучасний чоловік будь-де відчуває себе як 
вдома. У його парфумі теж присутній 
неабиякий стиль: елегантний, 
невимушений, чуттєвий, прохолодний. 
Ідеальне поєднання цитрусового 
бергамоту, шоколаду, сичуанського перцю 
та маскулінного, елегантного ветиверу.

Metropolitan Man
Парфумована вода

Випереджаючи 
Час
Яскравий, таємничий та безкомпромісний.
Цей аромат переконує мужньою 
стриманістю і класичними нотками. 
Яскраве поєднання свіжого бергамота, 
цитрусових та харизматичної амбри.

Terminator
Парфумована вода

Любителям 
пригод
Дике, незалежне життя. Щодня – 
нова пригода. Цей енергійний
аромат поєднує лаванду, зелену
м’яту і благородний аромат
бобів тонка. Це – свобода!

Jungle Man
Парфумована вода

ХІТ
ПРОДАЖІВ
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ПАРФУМОВАНА 
ВОДА ЛИШЕ

335,00 ГРН

3295-151 | 50 мл      3295-260 | 50 мл        3295-162 | 50 мл        

3295-259 | 50 мл      3295-261 | 50 мл        
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LR CLASSICS – ОЗНАКА СТИЛЮ
Класичний стиль робить Вас більш елегантними. Те саме стосується і парфумів. 
Витримані, наче хороше вино, відшліфовані, наче справжній діамант. Парфуми – це 
любителі пригод, що можуть розповісти Вам багато цікавого. Довіртеся своєму досвіду 
та відчуттям, зробіть крок у світ гарного стилю – оберіть свій власний аромат. Ціна 
Вашого щасливого квитка: лише 319 грн.

LR CLASSICS – НЕМОЖЛИВО ОБРАТИ НАЙКРАЩИЙ
Разом з парфумами LR Classics Ви можете відвідати найцікавіші міста по всьому світі. 
Сьогодні Бостон, завтра Сингапур – це пригоди без ризику та зобов’язань. LR Classics – 
парфуми, що уособлюють цілий світ, і водночас кожен з них підкреслює Ваше відчуття 
стилю. Не зупиняйтесь на одному з ароматів, змінюйте їх!

Парфумована вода –
  індивідуальність,
стиль і харизма

01 LR Classics
SINGAPORE
Спокусливий і таємничий, 
контрастний і хвилюючий. Східні пряні 
акорди доповнюються ароматами
кедрового дерева і ванілі.

Парфумована вода

02 LR Classics
MONACO
Розкішний, чаруючий, п’янкий аромат 
блиску Монако. Це мікс із пряного 
імбиру, яскравих квітів апельсину, 
багатої амбри та добірного тютюнового 
листа.

Парфумована вода

03 LR Classics
STOCKHOLM
Стокгольм – місто, що започатковує 
тренди. Це стиль, мода та світське 
життя. Легкий деревний парфум, що 
поєднує аромати кедрового дерева, 
амбри і бергамоту.

Парфумована вода

04 LR Classics  
NIAGARA
Нестримна та потужна сила природи 
– це найбільший у світі водоспад у 
Ніагарі. Поєднання морських ноток, 
ніжної лаванди та кедрового дерева. 
Неймовірне відчуття єднання з 
природою.

Парфумована вода

05 LR Classics   
BOSTON
Для тих, хто любить та цінує життя. 
Свіжий фруктовий аромат яблука й 
апельсина поєднується з кедровим 
деревом та амброю.

Парфумована вода

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141



МАКІЯЖ ІДЕАЛЬНИЙ 
МАКІЯЖ ДЛЯ 
ІДЕАЛЬНОГО ОБРАЗУ
Ідеальний макіяж на кожен день – море фарб, 
експресивна чуттєвість і гармонія. Декоративна 
косметика LR – це різноманітність образів: від 
природного і класичного макіяжу до модного і 
гламурного.

СЕРІЯ DELUXE
З високоякісною косметикою преміум класу Вам 
забезпечений професійний макіяж, що відповідає 
найвищим вимогам, без допомоги візажистів. Багата 
текстура та яскраві відтінки подбають про Ваш 
ефектний образ, який залишить після себе незабутнє 
враження.

СЕРІЯ COLOURS
Хай живе море фарб! Серія COLOURS створена для 
юних модниць. Родзинки лінійки – тіні для повік, 
рум’яна, помада або лак для нігтів – подарують Вам 
радість і задоволення!
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3,5 г      
1 | 11130-1 Червоний відблиск
2 | 11130-2 Яскравий корал
3 | 11130-3 Енергійний томат
4 | 11130-4 Чуттєвий рожевий
5 | 11130-5 М’який беж 
6 | 11130-6 Ніжний шоколад 

389,00 грн

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

329,00 грн

Ваші губи 
виглядають ідеально

Для макіяжу моделі використана Супер-стійка 
губна помада 11130-1 Червоний відблиск

01 | Супер-стійка 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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9 мл
11125   

329,00 грн

10 мл
11188   

455,00 грн

5,5 мл
11127   

685,00 грн

125 мл    
11190   

309,00 грн

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

нанесення, зробить Ваші вії довшими та 
виразнішими

•    Інтенсивний догляд та неймовірний об’єм

Засіб для зняття макіяжу з очей
•    2-фазна система: поєднання компонентів 

догляду та зняття макіяжу 
•    Видаляє водостійкий макіяж легко і без 

залишку
•   Не залишає жирних слідів
•   Дбайливо доглядає за сухою і чутливою 

шкірою навколо очей
•   Ідеальний при використанні контактних лінз
•   Струснути перед використанням

ХІТ
ПРОДАЖІВ

ХІТ
ПРОДАЖІВ

Туш для вій „Пікова Дама“
•    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“

  *  Максимальна зафіксована довжина вій після 6 
тижнів застосування

**  Наукові дослідження, проведені відомим та загальновизнаним 
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

andrey
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Глибокий колір, об’єм та довжина 
вій – від Вашого погляду 

перехоплює подих!

Кондиціонер 

Ультрачорна

Активуюча емульсія

L R   D E LU X E  М А К І Я Ж  |



4 x 0,5 г       
01 | 11150-1  Нічний рок
02 | 11150-3  Оксамитове вино
03 | 11150-8  Таємниця світанку
04 | 11150-10  Відверта насолода
05 | 11150-12 Морські глибини

685,00 грн

285,00 грн

1,1 мл    

285,00 грн

6 мл     

275,00 грн

0,37 г   
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Довершені комбінації кольорів –
це Ваш незабутній образ

 11128 Абсолютно чорний

11121-1 Світлий тон   

11121-2 Темний тон

11120-2 Фіолетовий оксамит

11120-3 Місячне срібло

11120-6 Коричневий атлас

11120-7 Сіра імла
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Художні чотирикольорові тіні для повік
•   Ідеально підібрані кольори створюють стильний образ
•   4 відтінки запечених тіней у комплекті
•   Шовковиста, мікротонка текстура з ефектом блиску перлин
•   М’яке нанесення з можливістю варіацій кольору від ніжного 

до насиченого
•   Можливий сухий і вологий спосіб нанесення

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

створення ефекту виразних очей
•   Інтенсивний колір, текстура, що довго 

тримається – до 12 годин
•   Тонкий чутливий пензлик для точного, 

елегантного нанесення одним рухом
•   Не наносити на шкіру після жирного крему 

або пудри

Стайлер для брів
•   Рідкий стайлер надає бровам 

фіксованої форми та кольору 
•   Природний макіяж брів
•   Фарбує волосинки, не забарвлює 

шкіру

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

розтушовувати підводку і 
приховувати переходи

ХІТ
ПРОДАЖІВ
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399,00 грн

3,6 г
11118   

389,00 грн

2,2 г
11108   

345,00 грн
30 мл    
11115   

515,00 грн

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

569,00 грн

8,5 г        
11117-101 Фарфор 11117-104 Темно-бежевий
11117-102 Світло-бежевий 11117-105 Світло-горіховий
11117-103 Бежевий  11117-106 Темно-горіховий

569,00 грн

151

11109-101 Фарфор

11109-102 Імбир

2,5 мл   

Ідеальний 
тон обличчя –
без блиску

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

Засіб для заповнення 
зморшок
•   Моментально заповнює 

зморшки, приховує 
недоліки шкіри

•   Візуальне омолодження 
шкіри

•   Нанести на проблемні 
ділянки до макіяжу і дати 
висохнути

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, 
зменшує пори

•   Ефект легкого відтінку на 
основі діамантів для 
більшого сяяння шкіри

•   Персиковий тон надає шкірі 
свіжості

•   Застосування: наносити як 
основу під макіяж або 
самостійно

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 UV 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 UV променів SPF 30

L R   D E LU X E  М А К І Я Ж  |
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40068   
Вартість усіх продуктів з набору 
 4.142,00 грн

Вартість набору лише  
3.295,00 грн

10 г    
11110   

569,00 грн

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

489,00 грн 

11 г    
11114   

489,00 грн 12 г    
11111   

569,00 грн

10 г    
11112   

569,00 грн

153

40062   

739,00 грн 40064   

515,00 грн

40063   

515,00 грн
40066   

389,00 грн

40061   

739,00 грн
40065   

345,00 грн

40060   

685,00 грн

40067   

215,00 грн

01 | Пензель для 
тональної основи
•   Для нанесення рідкої та 

кремової косметики

02 | Пензель для пудри
•   Для рівномірного 

нанесення розсипчастої 
та пресованої пудри

03 | Пензель для рум’ян
•   Для точного нанесення 

рум’ян

04 | Пензель для тіней
•   Для рівномірного 

нанесення розсипчастих 
тіней для повік

05 | Пензель для 
розтушовування (блендер)
•   Ідеально підходить для 

розтушовування тіней у 
складці повіки

06 | Щіточка для брів та вій
•   Для ідеальної форми брів
•   Для розділення вій

07 | Пензель для брів та вій
•   Для нанесення пудри для 

брів та рідкої підводки для 
очей

08 | Пензель для губ
•   Ідеально підходить для 

точного нанесення 
губної помади

05 | Мікропудра 
„Оксамитовий
дотик“
•  Високоякісна 

мультифункціональна пудра
•  Легка найдрібніша текстура 

забезпечує прозоро-
шовковистий, рівномірний 
тон шкіри

•  Зменшує блиск і вирівнює 
тон шкіри

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

НАБІР

Всі пензлі в наборі

Макіяж обличчя –
ніжний дотик або яскравий акцент

01 | Рум’яна Довершений тон
•   Шовковиста текстура 

забезпечує легке нанесення та 
ідеальний колір

•   Гармонійно підібрані матові 
відтінки створюють свіжі 
акценти і підкреслюють вилиці

•   2 відтінки, які Ви можете 
наносити як окремо, так і в 
комбінації

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’якішою, її 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’якішою, її тон – рівним та 
сяючим

ХІТ
ПРОДАЖІВ
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2,5 мл   

195,00 грн

4,9 г x 1,3 г

195,00 грн

2 x 1,25 г   

215,00 грн

10 мл     

229,00 грн

11 мл      

275,00 грн 
7 мл   

229,00 грн 

1,1 г   

149,00 грн

01 | 10520-1  М’ята і Хвоя
02 | 10520-3  Небо і Вода
03 | 10520-4  Троянда і Графіт
04 | 10520-6  Таупе і Бронза
05 | 10520-7  Кашемір і Мідь
06 | 10520-8  Бузок і Слива
07 | 10520-9  Золото і Бронза
08 | 10520-10  Вінтажна троянда і Виноград 

10026-101 Абсолютно чорний
10026-102 Темно-коричневий

10027-101 Кремовий кашемір
10027-102 Коричневий кашемір

10025   
2 x 4,6 г

205,00 грн

10023-1 Абсолютно чорний

10023-4 Темно-коричневий

10023-5 Глибокий синій

10022-101 Ніжний сніг

10022-2     Чорне вугілля

10022-104 Холодний синій

10022-105 М’який графітовий

10022-6     Зелена оливка

10022-107 Темний горіх

10259 Абсолютно чорний10387 Абсолютно чорний

Ва
ш

 я
ск

ра
ви

й 
по

гл
яд

!

Рідка підводка для очей
•   Ідеальна криюча здатність, 

інтенсивний колір
•   Для точних і прямих ліній
•   Після нанесення швидко 

сохне, довго тримається
•   Перед використанням злегка 

струснути

Двосторонній олівець для брів
•   Чітко фабрує брови, надає їм 

природного вигляду
•   Тонка сторона – для надання 

бровам форми, товста – для 
розтушовування кольору

ПОРАДА: Можна використовувати і 
як тіні для повік

Двосторонній коректор-
хайлайтер для повік
•   2 кольори: світло-рожевий – для 

денного макіяжу, мерехтливий  
біло-зеленуватий – для 
вечірнього

•   Оптично збільшує очі
•   Для створення ефектного 

відблиску 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 ®

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
•   Сенсаційно густі, вугільно-чорні вії 

з ефектом максимального об’єму
•   Поєднання активних компонентів 

робить вії м’якими, шовковистими 
та збільшує їх густоту

•   Конічна форма щіточки створює 
„ефект великих очей“

•   Нанесіть туш на вії – в куточок ока 
та по лінії вій (у цьому Вам 
допоможе конічна щіточка)

03| Водостійка туш для
подовження вій
•   Подовжує та ідеально розділяє вії
•   Спеціальна форма щіточки робить 

вії довшими, а очі виразнішими
•   Водостійка, з особливо стійкою 

структурою

Каяловий олівець для очей
•   Інтенсивні, насичені кольори
•   Зручний у застосуванні
•   Стійка структура
•   Для виділення та створення 

ідеальної форми очей

|  L R   CO LO U R S  М А К І Я Ж
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1,16 г   

115,00 грн

195,00 грн

1,6 г   

149,00 грн

10 мл   

195,00 грн
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01 | 10329-201  Спокуслива 
Троянда

02 | 10329-202  Спокусливий 
Рожевий

03 | 10329-203  Спокусливий 
Червоний

01 | 10035-1 
Кришталево-карамельний
02 | 10035-2 
Кришталево-рожевий
03 | 10035-3 
Кришталево-персиковий
04 | 10035-4 
Кришталево-бузковий
05 | 10035-5 
Кришталево-малиновий
06 | 10035-6 
Кришталево-сливовий

10533

195,00 грн

01| 10531-101 Тепла Троянда
02| 10531-102 Магія Бузку
03| 10531-103 Соковита Троянда
04| 10531-104 Апельсинова Іриска
05| 10531-105 Темна Слива
06| 10531-107 Вогняний Чілі
07| 10531-108 Малинова Троянда

01| 10036-1 Тепла Троянда

02| 10036-102 Магія Бузку

03| 10036-103 Соковита Троянда

04| 10036-4 Апельсинова Іриска

05| 10036-5 Темна Слива

06| 10036-7 Вогняний Чілі

07| 10036-8 Малинова Троянда

Приголомшливий
колір!

Ва
ш
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Помада з блиском
•   Бездоганне поєднання губної 

помади та блиску для губ
•   Екстра-стійка і зволожуюча
•   Із спокусливим смаком

Бальзам для губ
•   Дбайливий догляд для 

чутливих і сухих губ
•   Захищає і доглядає Ваші губи 

завдяки маслу теоброми і 
вітаміну E

•   Для природного і доглянутого 
вигляду губ

Блиск для губ
•    Максимальна стійкість та 

насичений колір губ 
•    Вітамін Е та екстракт 

розмарину створюють 
неперевершений природний 
відтінок

за
га

дк
ов

ий

га
ря
чи
й

чу
тт
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й
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од
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Контурний олівець для губ
•   Ідеальний контур та корекція 

форми губ
•   Відповідність кольорам 

губної помади LR Colours
Стійка губна помада з 
вітаміном Е
•   Глибокий насичений 

колір, блиск і оптичний 
об’єм, що зачаровують

•   Широка кольорова гамма  
– від спокусливого 
червоного до природних 
відтінків

•   Доглядає за губами 
завдяки вітаміну Е
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01

02

9 г   

285,00 грн
10540-1 Пісочний
10540-2 Карамельний
10540-3 Персиковий

18 г    
10077   

309,00 грн

150 мл    
10377   

115,00 грн

4 г      

275,00 грн
10541-1 Теплий персик
10541-2 Холодна ягода
10541-4 Тепла ягода
10541-5 Холодний абрикос

01 | 10260-101 Світлий
02 | 10260-102 Середній/Темний

319,00 грн

2,5 г   

159,00 грн

30 мл    

329,00 грн

30 мл    

329,00 грн

30 мл    

10080-1

10080-2

10080-3

10080-4

10080-5

10080-6

10081-207

10081-202

10081-204

10081-203

10081-205

10081-206

10541-1

10541-2

10541-4

10541-5

10540-2

10540-1

10540-3

15 г    
10065   

309,00 грн

158 

10081-207 Світло-пісочний
10081-202 Пісочний
10081-203 Світло-карамельний
10081-204 Карамельний
10081-205 Темно-пісочний
10081-206 Темно-карамельний

10082-1 Сонячне сяйво
10082-2 Світлий беж
10082-3 Темний беж
10082-4 М’який мох

10080-1 Світло-пісочний
10080-2 Пісочний
10080-3 Світло-карамельний
10080-4 Карамельний
10080-5 Темно-пісочний
10080-6 Темно-карамельний

10082-2

10082-4

10082-3

10082-1

Тональний ВВ-крем
•   Багатофункціональний тональний крем 

для створення ідеального тону обличчя
•   Щоденна турбота за шкірою 5-в-1:
1. Зволожує шкіру
2. Згладжує нерівності шкіри
3. Вирівнює тон шкіри
4. Допомагає позбутися жирного блиску
5. Захист від UV променів SPF 15

Ул
ю

бл
ен

і т
он

ал
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і з
ас
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и 

Ва
ш
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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
•   Довго тримається: надлегка 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 соєвого 

масла, можливе застосування при лущенні 
шкіри

ХІТ
ПРОДАЖІВ

ХІТ
ПРОДАЖІВ

Мінеральні рум’яна
•   Легка текстура для надання  

шкірі свіжості та природного 
сяяння

•   Містять природні мінерали та 
кораловий порошок Phycocorail®

•   З найдрібнішими матуючими  
мікрочастинками

Н
іж

ни
й 

ру
м’

ян
ец

ь!

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 

цілого року
•   Також можна застосовувати для 

створення акцентів на вилицях та в 
зоні декольте

Очищуюча пінка
Рясна пінка дбайливо очищує 
шкіру і знімає макіяж.

159L R   CO LO U R S  М А К І Я Ж  |

Розсипчаста мінеральна пудра
•   Шовковиста невагома текстура для 

природного вигляду шкіри
•   Ідеальна рівномірна фіксація макіяжу
•   Прозора пудра, що підходить до будь-

якого тону шкіри
•   Містить природні мінерали
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100 мл   
10106   

185,00 грн

100 мл   
10095   

115,00 грн

4526   

79,00 грн

823   

89,00 грн

5,5 мл   
10505   

149,00 грн

5,5 мл   
10504   

115,00 грн

5,5 мл   
10503   

115,00 грн

5,5 мл   
10502   

149,00 грн

5,5 мл   
10501   

149,00 грн

5,5 мл   

115,00 грн

15 мл
10508

275,00 грн

160 161

01 | 10500-1  Білосніжний зефір
02 | 10500-2  Морозна ваніль
03 | 10500-3  Рожева зірка
04 | 10500-4  Пісочний беж
05 | 10500-5  Кремова іриска
06 | 10500-6  Латте-маккіато
07 | 10500-7  Яскравий корал
08 | 10500-8  Рожевий фламінго
09 | 10500-9  Спокуслива фуксія
10 | 10500-10  Червона троянда
11 | 10500-11  Темна вишня 
12 | 10500-12  Леді Лілія
13 | 10500-13  Коричневий трюфель
14 | 10500-14  Сірий туман

ДО
ГЛ

ЯД
 Д

ЛЯ
 Н

ІГ
ТІ

В! Косметична сироватка для 
рук і нігтів
•   Для шовковистої та ніжної 

шкіри рук
•   З маслами виноградних 

кісточок, авокадо, жожоба  
і вітаміном Е

•   М’який догляд для  
чутливої шкіри

ХІТ
ПРОДАЖІВ

Ємкість для зняття лаку
•   Найшвидше та найретельніше 

зняття лаку з нігтів
•   Масло з абрикосових 

кісточок зволожує і живить 
нігтьову пластину

•   Не містить ацетону

Засіб для зняття лаку
•   Масло з абрикосових 

кісточок зволожує і живить 
нігтьову пластину

•   Для заповнення ємкості і для 
самостійного використання

•   Не містить ацетону

Професійна пилочка для нігтів
•  Для натуральних і штучних нігтів
•  Пилочка з дрібним напиленням 

для делікатного догляду за 
нігтями 

Чотиристороння пилочка 
для полірування нігтів
•  Для надання природного 

блиску
•  Вирівнює, розгладжує,  

шліфує, полірує

Догляд

Захист

Закріплення

Зміцнення

Відновлення

01| Універсальний засіб 
для здоров’я та краси нігтів
•   Інтенсивний засіб-догляд для нігтів
•   Комплекс вітамінів Е, С і F, протеїнів і 

кальцію підтримує ріст нігтів, доглядає, 
зміцнює і зменшує крихкість нігтів

02| Базове покриття для лаку
•   Вирівнює поверхню нігтя і готує його до 

нанесення лаку
•   Робить нанесення лаку акуратнішим
•   Продовжує стійкість кольорового лаку

03| Закріплюючий лак-покриття
•   Підвищує стійкість лаку і додає нігтям 

додаткового блиску
•   Захищає поверхню лаку від відшаровування і 

подряпин

04| Засіб для укріплення нігтів
•   Доглядає та зміцнює ніготь
•   Створює на нігтях захисну плівку
•   Захищає нігті від розслоєння та ламкості

05| Нігтьова терапія
•   Ідеальний засіб для м’яких, ламких нігтів
•   Вітамін Е і екстракт бамбука – для підвищення 

еластичності і міцності нігтів
•   Кератин відновлює нігті та сприяє їх 

здоровому росту

Карнавал 
відтінків!

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

|  L R   CO LO U R S  Д О ГЛ Я Д  З А  Н І Г Т Я М И
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Ми даруємо дітям 
можливості.
Приєднуйтесь! 

More quality for your life – („Більше якості для Вашого життя“) –  
це не лише про продукцію та бізнес-модель LR.

Діяльність нашого Глобального Дитячого Фонду LR покращує якість життя дітей. 
Тому що у світі живе багато дівчаток і хлопчиків, які мають мало шансів на світле 
майбутнє.

Всі пожертви направлені у співвідношенні 1:1 на проекти з допомоги в таких 
сферах, як освіта та охорона здоров’я.

Рахунок для пожертвувань:
IBAN: DE30 4008 0040 0621 3431 00
BIC: DRESDEFF400

Все про наші проекти і про те,  
як Ви можете допомогти, дивіться тут: 

lrgkf.com 

ЕФЕКТИВНО.
ІННОВАЦІЙНО.
ПРОФЕСІЙНО.

Для неймовірної краси Вашої шкіри –
просто натисніть кнопку
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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 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.

Новий комплекс 
Відновлюючого догляду 
за волоссям для 
впевненості в собі аж до 
кінчиків волосся
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