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Протягом 35 років ми переслідуємо ідею прожити 100 років молодими, здоровими, 
активними та успішними. Звичайно, це мрія, але ми наполегливо працюємо, щоб 
максимально до неї наблизитись. Саме тому ми розробляємо інноваційні рішення для 
здоров‘я та краси, а також для особистого та фінансового успіху.

Наш девіз: „Більше якості для Вашого життя“. Все просто: висока якість життя для 
кожного.

Завдяки унікальним продуктовим рішенням, які сприяють постійно зростаючій 
обізнаності людей про здоров‘я, ми повністю відповідаємо цьому тренду - вже 35 
років! Визначну роль відіграє унікальна рослина - Алое Вера, з ї ї надзвичайними 
та різноманітними властивостями. В питаннях здоров’я та краси Алое Вера - 
універсальний експерт.

Оскільки здоров‘я - наше найцінніше надбання, ми інвестуємо у зразкову якість від 
LR. Ми пишаємось тим, що відкрили найсучасніше в Європі виробництво продукції з 
Алое Вера поруч з Головним офісом у місті Ален. „Зроблено в Німеччині“ - не просто 
рекламне гасло для нас; це справді відмінна якість для всіх наших клієнтів!

Вже 35 років ми надаємо нашим Партнерам можливість зробити своє життя успішним,

незалежно від того, основна це діяльність чи додатковий дохід.

Партнерство з LR дає змогу багатьом людям отримати фінансову незалежність і, таким 
чином, поступово досягати вищої якості життя. Ми пропонуємо кожному можливість 
організувати власний робочий час та стати частинкою міжнародної успішної команди.

Усі співробітники та Партнери LR працюють над цієї ідеєю щодня з величезною 
пристрастю.

З повагою,

Андреас Фріш

Президент групи Компаній LR Health & Beauty

ДОРОГІ ДРУЗІ!

АЛОЕ ВЕРА
ВИКОРИСТОВУЙТЕ СИЛУ



У всьому світі позначка «Made in 
Germany» асоціюється зі 
зразковою якістю. Щодня ми 
працюємо над тим, щоб 
відповідати стандартам якості по 
відношенню до всіх наших 
продуктів. І наші споживачі 
можуть на нас розраховувати! 
Щоб гарантувати Вам повну 
прозорість, всі продукти LR для 
здоров’я та краси, що є в цьому 
каталозі та виготовлені 
безпосередньо в Німеччині, ми 
позначили нашим новим 
логотипом «Made in Germany».

НАЙВИЩОГО РІВНЯ

ПИТНІ ГЕЛІ
АЛОЕ ВЕРА

Завдяки сучасному виробництву 
продуктів з Алое Вера ми 
підтверджуємо право на 
слоган „Зроблено в Алені“. А 
завдяки нашому інноваційному 
виробничому майданчику ми 
встановлюємо нові стандарти по 
всій Європі.

ЕКСПЕРТАМИ

ПРОДУКЦІЯ

№1

Високі стандарти якості суворо контролюються і 
сертифікуються авторитетними та незалежними 
науково-дослідними інститутами. Наприклад, SGS 
INSTITUT FRESENIUS підтверджує стабільно високу 
якість Питних гелів Алое Вера.

ЯКІСТЬ
ВІДМІННА

Зразкова якість нашої 
продукції не випадкова. Це 
результат багаторічного 
досвіду, що нараховує не одне 
десятиліття, та високої мотивації 
співробітників нашої Компанії!

СОЦІАЛЬНА
Д-р Вернер 
Фосс, засновник і 
керівник науково-
дослідного 
інституту 
Dermatest GmbH:
«В асортименті 

продукції від LR є все необхідне для 
оптимального щоденного догляду 
за шкірою. Продукція містить активні 
речовини найкращої якості, поєднані 
з найсучаснішими рецептурами.»

«LR не лише 
виробляє 
продукцію для 
спеціальних 
потреб 
людини, але і 
надає науково 
обґрунтовані поради щодо 
харчування, фізичного навантаження 
та способу життя», – пояснює д-р 
Свен Верхан, незалежний фахівець з 
питань харчування.

СПІВПРАЦЯ З

ЗРАЗКОВА

ЯКІСТЬ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Наша продукція для 
здоров`я та краси не 
тестується на тваринах.

Заради береження довкілля ми 
продаємо усі Питні гелі Алое 
Вера та напої Майнд Майстер 
без додаткових пластикових 
кришок.

Ми підтримуємо 
соціально незахищених 
дітей завдяки діяльності 
Глобального Дитячого 
Фонду LR.

Ми несемо відповідальність у всіх аспектах.

„Здоров‘я - наше 
найцінніше 
надбання. Із 
грамотним 
способом життя 
ми можемо 
зробити багато 
для того, щоб наш організм довго 
залишався здоровим та молодим. 
Тисячі років люди покладалися на 
силу природних рослин. Королевою 
рослин є Алое Вера», - каже 
професор Д-р Дітріх Грьонемайер.
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LR LIFETAKT

LR LIFETAKT

LR ALOE VIA

LR ALOE VIA

LR ALOE VIA

LR ALOE VIA

LR ALOE VIA

LR ALOE VIA

LR ALOE VIA

LR ALOE VIA

LR ZEITGARD

LR ZEITGARD

LR ZEITGARD

LR DELUXE

LR COLOURS

LR MICROSILVER

LR ZEITGARD для молодості та краси 
шкіри

АНТИВІКОВИЙ
ДОГЛЯД

Антибактеріальний захист для 
особливих потреб

СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОГЛЯД

Ексклюзивні зіркові аромати, 
популярні та сучасні аромати, а 
також непідвладні часу, класичні 
аромати від LR

Жіночі аромати

Чоловічі аромати

ПАРФУМЕРІЯ

Косметика преміум-класу та 
останні мейкап-тренди

МАКІЯЖ

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

ЗДОРОВ‘Я ТА
ХАРЧУВАННЯ

LR ALOE VIA – шлях до природної краси 
та дбайливого догляду за шкірою

ЗВОЛОЖЕННЯ

Комплексні рішення

Продукти

Особливий догляд

Догляд за шкірою обличчя

Догляд за тілом

Догляд за ротовою порожниною

Догляд за волоссям

Догляд за чоловічою шкірою

Догляд за дитячою шкірою

Захист від сонця

Система очищення

Антивікова система

Система догляду



LR LIFETAKT – це продукція для здоров’я, зроблена в Німеччині. 
Це гарантія якості, якій Ви можете довіряти на 100%.

9 

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 здоровими? Саме тут про Вас подбає LR, тому що LR LIFETAKT – це першокласні дієтичні 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 збалансованим 
харчуванням, 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 на основі останніх наукових досліджень.
Ми отримуємо унікальні, високоякісні продукти з максимальною ефективністю.
Авторитетні 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 дієтичних добавок.
На додаток до продуктів LR LIFETAKT Вас підтримують науково обґрунтовані поради фахівців щодо харчування, фізичних 
навантажень 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 
індивідуальних потреб.

LR LIFETAKT поєднує останні наукові дослідження та найкраще 
від природи.

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



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

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 
актуального хелс-менеджменту кожне рішення LR LIFETAKT базується на 
3-х важливих компонентах:

Правильні комлексні рішення  
LR LIFETAKT для кожного етапу життя.

БАЗОВІ РІШЕННЯ:  
На кожному етапі життя людина 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, створені для 
задоволення особистих потреб.

ПОРАДИ ФАХІВЦІВ:  
В рамках комплексного підходу LR LIFETAKT додатково підтримує Вас 
численними рекомендаціями від нашого фахівця Д-ра Свена Верхана 
про правильне харчування, фізичні навантаження та здоровий спосіб 
життя.

СВОБОДА РУХУ
Щоб залишатись рухливим та з легкістю 
опановувати щоденні виклики. 
Насолоджуйтесь свободою руху, незалежно 
від запланованих справ.

ПОЖИВНІ РЕЧОВИНИ
Щоб Ви та Ваша родина завжди були 
забезпечені важливими поживними 
речовинами. Навіть якщо у Вас немає часу на 
збалансоване харчування.

ПРОДУКТИВНІСТЬ
Правильна підтримка у стресових ситуаціях: 
на роботі, в сімейному житті або під час 
активного дозвілля.

ЖИТТЄВА СИЛА
Підтримка, яку організм потребує, аби 
залишатися енергійним та здоровим для 
реалізації своїх планів. Потрібно багато чого 
встигнути? Вперед!

СЕЗОННА ПІДТРИМКА 
Щоб протистояти будь-якій погоді, незалежно від 
пори року. Для гарного самопочуття.

КОНТРОЛЬ ВАГИ
Все необхідне для організму на шляху до 
бажаної ваги. Досягайте своїх цілей швидко та 
легко, виглядайте добре та почувайтесь 
комфортно.

КРАСА ТА МОЛОДІСТЬ
Незалежно від віку. Комплексне рішення True 
Beauty діє зсередини та зовні. Розкриває Вашу 
природну красу.

·  Майнд Майстер Формула 
Грін або Формула Ред

·   Пробаланс Таблетки

·  Питний гель Алое Вера 
Сівера Інтенсив

·  Рейші Плюс Капсули

·  Питний гель Алое Вера 
Імунітет Плюс

· Колострум Капсули

·   Body Mission Набір 
„Експерт 28 днів“

·  Питний гель Алое Вера 
Фрідом Актив

· Фрідом Актив
  Капсули

· Еліксир Краси 5в1

·  Супер Омега Капсули
·  Сила Протеїну  
Розчинний напій

·  Файбер Буст Розчинний напій
· Віта Актив

·  Майнд Майстер 
Екстрім

·  Про 12 Капсули
·  Колострум Рідкий

·  Супер Омега Капсули
·  Про 12 Капсули
· Вуман Фіто Капсули

·  Цистус Інканус Спрей
·  Колострум Рідкий
·  Цистус Інканус Капсули
·  Про 12 Капсули

·  Питний гель Алое Вера  
зі смаком Персика

·  Файбер Буст Розчинний напій

·  Сила Протеїну Розчинний напій
·  Пробаланс Таблетки

·   LR ZEITGARD Структуруючий набір
·   LR ZEITGARD Набір для очищення
·   LR ALOE VIA Набір для ідеальних 
контурів тіла

·   LR ALOE VIA Набір для відновлення 
та догляду за волоссям

·   LR COLOURS Набір для догляду за 
нігтями

БАЗОВІ РІШЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНІ ПРОДУКТИ

∙  Питний гель Алое Вера з 
Медом

·  Пробаланс ТаблеткиПоживні речовини щодня

КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ LR LIFETAKT

Сторінка 12

Продуктивність у будь-якій ситуації

Сторінка 18

Життєва енергія у будь-якому віці

Сторінка 24

Підтримка у будь-яку пору року

Сторінка 30

Крок за кроком
до бажаної ваги

Сторінка 36

Свобода руху у всіх
проявах життя

Сторінка 42

Краса і молодість
з ніг до голови

Сторінка 48
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ПОЖИВНІ
РЕЧОВИНИ
ЩОДНЯ
Здорове харчування важливе для Вас. Ви піклуєтесь про свою родину 
і знаєте, що Ваші рідні варті тільки найкращого. Проте щодня у Вас є 
безліч 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 таблетках Пробаланс сприяє зниженню втоми та підтримці електролітного балансу.

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

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141



3 x 1000 мл      

360 таблеток / 252 г    

Артикул: 80730   

2.179,00 грн
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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 на 
роботі 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.

Daily Essentials ЩОМІСЯЧНИЙ НАБІР

Питний гель Алое Вера 
з Медом

Детальніше на стор. 56

Пробаланс Таблетки

Детальніше на стор. 65

та

ВИГІДНІШЕ У НАБОРІ

Питний гель Алое Вера
з Медом

Пробаланс Таблетки

1  Вітамін С у складі Питного гелю Алое Вера з Медом сприяє енергетичному обміну.
2  Магній у складі Пробаланс Таблеток сприяє підтримці електролітного балансу.
3  Вітамін С у складі Питного гелю Алое Вера з Медом сприяє засвоєнню заліза.
4  Вітамін С у складі Питного гелю Алое Вера з Медом сприяє утворенню колагену для нормальної роботи кісток, хрящів та шкіри.
5  Вітамін С у складі Питного гелю Алое Вера з Медом сприяє нормальній роботі імунної системи.

Пробаланс відновлює баланс поживних речовин в організмі.2

Він регулює кислотно-лужний баланс організму завдяки цінним мікроелементам та підтримує 
оптимальне постачання лужних мінералів.2

Три основні складові для Вашого здоров‘я

1. ЖИВЛЕННЯ: Постачає поживні речовини та покращує їх засвоєння.1, 3

2. ЗАХИСТ: Сприяє процесу відновлення клітин та підтримує імунну систему.4, 5

3. МЕТАБОЛІЗМ: Покращується обмін енергії та речовин в організмі.1

СМАЧНИЙ: з приємним, натуральним смаком меду.
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80338 | 60 капсул / 100,8 г   

709,00 грн
80550 | 375 г        

999,00 грн
80630 | 210 г        

565,00 грн

80301 | 150 мл        

399,00 грн

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 
сторінках 62-65.

Д-р Свен Верхан,
фахівець з питань 
харчування

СПОСІБ ЖИТТЯ
Здоровий спосіб життя будується на різних рівнях. Основа 

цього полягає у прийнятті та любові до себе.

• Будьте добріші 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 дрібниць, які можна 

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 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 оксидативного 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



Артикул:  80930   

2.049,00 грн

5 x 500 мл        

360 таблеток / 252 г        
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ВИГІДНІШЕ У НАБОРІ

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

Щоденні виклики – невід’ємна частина Вашого життя. Щоденні 
турботи вдома 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 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 оксидативного 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 
оксидативного 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. 58

Пробаланс Таблетки

Детальніше на стор. 65

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

Майнд Майстер

Пробаланс Таблетки

Комбінуйте 5 пляшок Майнд Майстра з різними смаками на вибір: Формула Грін та 
Формула Ред.

Майнд Майстер забезпечує більше енергії та підвищує розумові та 
фізичні показники у довгостроковій перспективі.2,3 Крім того, Майнд 
Майстер захищає від оксидативного стресу.1

Майнд Майстер Формула Грін: класичний - із зеленим чаєм
Майнд Майстер Формула Ред: фруктовий - зі смаком винограду

Пробаланс відповідає за кислотно-лужний баланс в огранізмі4 
та знижує втому.5
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80370 | 30 капсул / 15 г        

755,00 грн
80361 | 125 мл        

725,00 грн
80980 | 35 г        

745,00 грн
14 стіків х 2,5 г
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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.  
Крім того, захистить від негативного впливу оксидативного стресу4. 
Про 12 і Колострум – чудове доповнення для 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 61.

Д-р Свен Верхан,
фахівець з питань 
харчування

СПОСІБ ЖИТТЯ
Порада для того, щоб знайти вільну хвилинку для себе та 

знизити стрес.
• 2 хвилини свідомого дихання з закритим очима 

розслабляють нервову систему
та знімають напруження.

• Один день на тиждень без інформаційних 
подразників може Вас надихнути.

Вимикайте соцмережі, ТБ, радіо та 
телефон.

ХАРЧУВАННЯ

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

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

• Горіхи не без причини вважають їжею для розуму. Вживайте та 
міксуйте бразильські горіхи, волоські або кеш’ю із сухофруктами.

• Неперевершений сніданок: вівсянка з корицею, свіжими
ягодами та горіхами. Це допоможе зберегти або досягти бажану форму та 

зробить Вас щасливішими!

«Якщо Ви живете і працюєте в інтенсивному ритмі, маєте забезпечувати свій організм поживними 
речовинами, але це 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 знизити 

стрес, нормалізувати рівень цукру та 
ліпідів у крові.

• Якщо Ви багато сидите на роботі або навчанні, 
знайдіть 5-10 хвилин для прогулянки 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

Потрібен негайний заряд 
енергії?

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

Майнд Майстер Екстрім

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 оксидативного стресу.
Патентний номер: EP2228067

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.



30 капсул / 15,2 г       

Артикул: 80822   

2.609,00 грн

3 x 1000 мл        
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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: 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.

БАЗОВЕ РІШЕННЯ

Vital Care ЩОМІСЯЧНИЙ НАБІР

Питний гель Алое Вера
Сівера Інтенсив

Детальніше на стор. 57

Рейші Плюс Капсули

Детальніше на стор. 62

1  Вітамін С сприяє нормальному енергетичному обміну.
2  Вітамін С сприяє утворенню колагену для нормальної роботи судин.
3  Вітамін С покращує засвоєння заліза.
4  Вітамін С допомагає захистити клітини від оксидативного стресу.

Питний гель Алое Вера
Сівера Інтенсив

Рейші Плюс Капсули

Потрійна сила для життєвої енергії

1. СТАБІЛІЗАЦІЯ: підтримує кров’яні судини та нормальний кров’яний тиск.2

2. ЖИВЛЕННЯ: вітамін С сприяє засвоєнню заліза.3

3. ЗАХИСТ: захищає клітини від оксидативного стресу.4

СМАЧНИЙ: з натуральними нотками кропиви.

Рейші Плюс забезпечує нормальну функцію кровоносних 
судин2, рейші також відомий як «гриб довголіття».

andrey
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80338 | 60 капсул / 399,3 г         

709,00 грн

80370 | 30 капсул / 15 г        

755,00 грн

80332 | 90 капсул / 46,8 г        

665,00 грн
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ІНДИВІДУАЛЬНІ ПРОДУКТИ

Людині стільки років, на скільки вона почувається. Ви почуватиметесь добре, 
бо LR LIFETAKT пропонує усім індивідуальну підтримку. Когось турбує 
менопауза, інший помічає, що він не зовсім у формі.
Не дозволяйте незначним проблемам турбувати Вас, підтримайте свою 
життєву силу1 вже зараз - там, де вона потрібна, щоб Ви могли 
сконцентруватись на прекрасних життєвих моментах: наприклад, на 
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.

Про 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: EP2228067
Вітамін D і кальцій допомагають підтримувати кістки та зуби.

Д-р Свен Верхан,
фахівець з питань 
харчування

СПОСІБ ЖИТТЯ
Напевно, найкраща порада для 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 дещо 
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, савойська або червоноголова

капуста. Спробуйте усі види.

• Насіння льону покращує травлення та містить клітковину – 
додавайте його до сніданку.

«Дух та тіло потребують однакової уваги, щоб відчуття молодості тривало якомога довше. Тому крім 
здорового харчування потрібно діяти та мислити цілісно – особливо, якщо Ваше тіло потребує 

ретельнішої підтримки, ніж раніше. Приділіть собі більше уваги. Будьте дбайливими 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, швидко зрозумієте, що саме Вам 

потрібно. 

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

• Дбайте про суглоби: після підйомів робіть кругові рухи 
руками та ногами по 4 рази.

ПОРАДИ ФАХІВЦІВ

Потрібна підтримка під час 
менопаузи?

Вуман Фіто з кальцієм та вітаміном D 
забезпечує підтримку під час 
менопаузи. Зокрема, сприяє 
підтримці кісток та зубів3. У складі 
капсул є екстракт червоної 
конюшини.

Вуман Фіто Капсули

andrey
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ПІДТРИМКА У БУДЬ-ЯКУ 
ПОРУ РОКУ
Часто перебуваєте у середовищі великої кількості 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. 
Кожна пора року для Вас буде грати лише яскравими барвами.

НОВИНКА



3 x 1000 мл        

60 капсул / 30,9 г       

Артикул: 80776

2.969,00 грн
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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 проводите 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 цілий рік поспіль? 
LR LIFETAKT Seasonal Support завжди підтримає Ваше гарне 
самопочуття, бо здоров’я – це найцінніше.

Питний гель Алое Вера Імунітет Плюс зміцнює існуючі імунні 
клітини, активізує імунну систему та підтримує її функції. 85% гелю 
Алое Вера, збагачений імбиром, лимоном, медом, а також вітаміном 
С, цинком та селеном, забезпечують потрійний захист Вашої імунної 
системи.1

 
Колострум Капсули2 містять перше молоко корови, з яким 
новонароджені телята отримують усі необхідні поживні речовини.
Ці  два продукти - чудові супутники, якщо Ви часто подорожуєте.

БАЗОВЕ РІШЕННЯ

Seasonal Support ЩОМІСЯЧНИЙ НАБІР

Питний гель Алое Вера
Імунітет Плюс

Детальніше на стор. 56

Колострум Капсули

Детальніше на стор. 61

1  Вітамін С, цинк та селен сприяють нормальній роботі імунної системи.
2  Капсули, що містять молозиво.
3  Цинк бере участь у процесах поділу клітин.
4  Вітамін С сприяє нормальному енергетичному обміну.

Питний гель Алое Вера
Імунітет Плюс

Колострум Капсули2

Потрійна сила для імунної системи

1. ЗМІЦНЕННЯ: зміцнюються існуючі імунні клітини.1

2. АКТИВІЗАЦІЯ: посилюється процес утворення нових імунних клітин.1, 3

3. СТИМУЛЮВАННЯ: підтримується функціонування імунної системи.1, 4

Смачний: легка, натуральна гірчинка імбиру в поєднанні з освіжаючим лимоном та 
солодким медом

Містять перше молоко корови, з яким новонароджені телята отримують усі 
необхідні поживні речовини.

andrey
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80326 | 30 мл        

419,00 грн
80404 | 250 г        

339,00 грн

80370 | 30 капсул / 15 г        

755,00 грн

80361 | 125 мл        

725,00 грн
80325 | 60 капсул / 33,5 г        

789,00 грн

1

2

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 
сторінках 60-61.

Вітамін С сприяє нормальному функціонуванню імунної системи
Патентний номер: EP2228067

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: улюблений курячий 
бульйон зі шматочками м’яса зігріє і заспокоїть.

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



80434           

5.479,00 грн
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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, 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, 
супи та пластівці готуються швидко, а батончики вже готові 
до споживання.

Додаткові продукти: Пробаланс та  Розчинний напій Сила 
Протеїну 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 / супи / Пластівці з журавлиною
для контролю ваги на Ваш вибір.

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

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

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

BODY MISSION 
Набір „Експерт 28 днів“
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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 страв.

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 сторінках 55, 64.

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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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.



3 x 1000 мл        

60 капсул / 37,2 г      

Артикул:  80881   

2.555,00 грн
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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 ввечері домашній 
диван виглядає занадто привабливо. Ні, Ви не ледащо, проте звичка 
займатись фізичними вправами у повсякденному житті потребує 
зусиль.

Всі знають: для того, щоб 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 Вами відкриваються нові 
горизонти.

БАЗОВЕ РІШЕННЯ

Pro Activity ЩОМІСЯЧНИЙ НАБІР

Питний гель Алое Вера
Фрідом Актив

Детальніше на стор. 57

Фрідом Актив Капсули

Детальніше на стор. 63

ВИГІДНІШЕ У НАБОРІ

та

Питний гель Алове Вера
Фрідом Актив

Фрідом Актив Капсули1  Вітамін С у складі Питного гелю Алое Вера Фрідом Актив сприяє 
утворенню колагену для нормального функціонування кровоносної 
системи та кісток.

2  Вітамін D у складі Фрідом Актив Капсул допомагає підтримувати 
нормальну роботу кісток та функцію м‘язів.

3  Марганець у складі Фрідом Актив Капсул сприяє утворенню сполучної 
тканини.

4  Вітамін С сприяє утворенню колагену для нормальної роботи хрящів.
5  Вітамін С сприяє нормальному енергетичному обміну та зниженню 

втоми.

Потрійна підтримка для опорно-рухової системи

1. РУХЛИВІСТЬ: підтримка функції хрящів.4

2. СИЛА: підтримка функції кісток.1

3. ЕНЕРГІЯ: підтримка енергетичного обміну та зниження втоми.5

Смачний: з натуральним апельсиновим смаком

Вітамін D у складі Фрідом Актив Капсул забезпечує підтримку м’язів та кісток², 
марганець – для підтримки сполучної тканини.3
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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 65.

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 забезпечувати 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 із 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

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141



81030 | 30 x 25 мл

9.469,00 грн

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

1 Біотин, цинк, вітамін A, рибофлавін та нікотинова кислота сприяють збереженню 
здоров’я шкіри. Мідь сприяє збереженню пігментації шкіри. Вітамін C підтримує 
процес синтезу колагену, що сприяє збереженню нормальної функції шкіри. 2 Мідь 
допомагає зберегти здоровий стан сполучної тканини. 3 Біотин та цинк сприяють 
збереженню нормального стану волосся. Мідь сприяє збереженню нормальної 
пігментації волосся. 4 Цинк сприяє збереженню нормального стану нігтів. 5 Вітамін E 
допомагає захистити клітини від оксидативного стресу. Тіамін сприяє нормальному 
енергетичному обміну в організмі. Вітаміни B6 та B12 сприяють зменшенню втоми 
та виснаженості.

КРАСА І МОЛОДІСТЬ 
З ГОЛОВИ ДО НІГ

Проте далеко не кожна людина має достатньо вільного часу щодня, 
аби ретельно дбати про себе. Крім того, зовнішня краса – це не 
лише про правильний догляд. Доведено, що оптимальне 
забезпечення організму поживними речовинами має ключове 
значення. Навіть у молодому віці дефіцит поживних речовин, вплив 
навколишнього середовища та стресовий спосіб життя 
невблаганно впливають на зовнішність. 
Крім того, організм не в змозі самостійно забезпечувати себе 
поживними речовинами у старшому віці. Незалежно від Вашого 
віку, LR LIFETAKT True Beauty пропонує унікальне, просте рішення, 
яке активізує глибокі процеси, а також забезпечує профілактичний 
захист від основних причин старіння. Усе заради природної 
краси.1- 5 Еліксир Краси 5в1 здійснює 5 найзаповітніших бажань 

кожної жінки завдяки лише 1 флакону щодня. Унікальність Еліксиру Краси 
обумовлена інноваційним подвійним комплексом: активним та 
профілактичним. Активний комплекс містить концентровані пептиди 
колагену, гіалуронову кислоту, цинк, мідь та 9 важливих вітамінів. Він 
активізує процеси краси та зменшує прояви ознак старіння. Завдяки Алое 
Вера та чотирьом природним екстрактам профілактичний комплекс 
забезпечує захист від основних причин старіння та впливу навколишнього 
середовища. Еліксир не містить підсолоджувачів, штучних барвників, 
лактози та глютену.

Еліксир Краси 5в1
5 бажань кожної жінки в одному флаконі:

Бажаєте виглядати молодо? Нічого не приховувати? В будь-
якому віці? Звісно, природна та красива зовнішність – 

незмінний ідеал краси.

1. МОЛОДШИЙ ВИГЛЯД БЕЗ ЗМОРШОК1

2. ЧИСТА, ЗДОРОВА ШКІРА БЕЗ ПОДРАЗНЕНЬ1

3. ПІДТЯГНУТЕ ТІЛО, ЗМЕНШЕННЯ ЦЕЛЮЛІТУ2

4. СИЛЬНЕ, СЯЮЧЕ ВОЛОССЯ3

5. МІЦНІ, ЗДОРОВІ НІГТІ4

Хочете почуватись красивою з голови до ніг?

LR LIFETAKT True Beauty

Ваша щоденна підтримка для збереження молодості.

Заощаджуйте до

True Beauty ЩОМІСЯЧНИЙ НАБІР

ДЛЯ КРАСИ
ЗСЕРЕ ДИНИ

Еліксир Краси
5в1

Ваш Партнер LR залюбки проконсультує 
стосовно привабливих пропозицій.

25 %

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141



839,00 грн 395,00 грн

8.199,00 грн 5.619,00 грн

1.039,00 грн

71007 70036

27529 20763 10506

1 Підтверджено науковим дослідженням, проведеним авторитетним Інститутом Dermatest GmbH. Тривалість застосування: 
6 тижнів (кінець січня – початок березня 2015), кількість учасників – 40.

ДЛЯ КРАСИ
ЗОВНІ

Для оптимального та тривалого результату рекомендуємо комплексну 
систему для збереження краси. Еліксир Краси 5в1, який дбає зсередини, 
доповнюйте засобами для щоденного зовнішнього догляду. Комплексне 
рішення LR LIFETAKT True Beauty пропонує чудові набори, які здійснюють 
кожне з п’яти бажань для збереження Вашої краси.

4. Бажаєте мати сильне, 
блискуче волосся?

Комплекс догляду за волоссям LR 
ALOEVIA з унікальною 
комбінацією гелю Алое Вера з 7 
натуральних рослинних олій 
живить, зміцнює, відновлює 
волосся та захищає його від 
ламкості.

5. Бажаєте мати міцні, 
здорові нігті?

Дбайливий догляд з цінними 
оліями та вітамінами 
забезпечує Косметична 
сироватка для рук і нігтів від LR 
COLOURS. Засіб „Нігтьова 
терапія“ відновлює та підвищує 
еластичність і міцність нігтів.

1. Бажаєте мати еластичну 
шкіру з меншою кількістю 
зморшок?

Завдяки термічій технології 
охолодження-нагрівання 
антивікова дія продукції LR Zeitgard 
забезпечує ефективне 
транспортування активних 
речовин в глибокі шари шкіри.

2. Бажаєте мати здорову, 
чисту шкіру без подразнень?

Завдяки спеціальній 
коливальній технології прилад 
LR ZEITGARD 1 забезпечує 
глибоке та м’яке очищення пор, 
що майжеу 10 разів 
ефективніше, ніж звичайне 
очищення1.

3. Бажаєте мати підтягнуте 
тіло з менш помітним 
целюлітом?

Продукція LR ALOE VIA з гелем 
АлоеВера у складі інтенсивно 
доглядає заповерхнею шкіри.
При застосуванні 
підтягуютьсяживіт, передпліччя, 
стегната сідниці.

Zeitgard
Структуруючий набір
Zeitgard 2

Zeitgard
Набір для 
очищення обличчя 
для нормальної 
шкіри

LR COLOURS
Набір для догляду за 
нігтями

Aloe Vera
Набір для 
відновлення 
та догляду за 
волоссям

Aloe Vera
Набір для ідеальних 
контурів тіла

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141
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Д-р Свен Верхан,
фахівець з питань
харчування

ПОРА ДИ ФАХІВЦІВ

«Комплексний догляд для збереження краси починається зі здорового харчування 
та доповнюється відповідними продуктами для щоденного догляду зовні та 

ефективним Еліксиром Краси 5в1 для догляду зсередини. А найкращих результатів 
можна досягти за допомогою занять спортом та правильним способом життя.»

Д-р Свен Верхан, фахівець з питань харчування

ХАРЧУВАННЯ

Краса починається з правильного 
харчування: «Ви – те, що Ви їсте». Чим 

більше поживних речовин міститься в 
продукті харчування, тим більше користі для 

клітин організму.

• Споживайте збагачені вітаміном C сезонні 
фрукти. Полуниця, ківі та смородина – найкращі 

постачальники вітаміну C. Він підтримує синтез колагену 
в організмі, необхідний для нормальної функції шкіри.

• Пийте достатню кількість води (1,5-2,5 л/день). Зволоження 
допомагає шкірі залишатися пружною та надає їй здорового вигляду.

СПОСІБ ЖИТ ТЯ

Шкіра – це дзеркало внутрішнього стану людини. Тому 
немає нічого кращого, ніж гарний настрій. Сміх, радість, 

спілкування з природою та друзями – все, що приносить 
задоволення, відображується на зовнішності.

• Якісний сон. Ніщо так не відновлює шкіру 
та внутрішні сили, як сон, під час якого 

організм відпочиває. За 15 хвилин до 
сну слухайте релаксуючу музику, а 

тричі на тиждень лягайте спати 
трохи раніше, ніж зазвичай.

• Розвивайте відчуття 
внутрішнього спокою. Завжди 

є багато справ, проте вони 
не повинні псувати 

настрій. Залишайтесь 
незворушними!

РУХ
Регулярні фізичні навантаження 

сприяють омолодженню шкіри. 
Наприклад, завдяки покращеному 

кровообігу шкіра виглядає свіжою.

• Джогінг або ходьба. Лише 12-15 
хвилин на день дають позитивні зміни – 

сполучна тканина стає більш еластичною, а 
шкіра омолоджується. Почніть вже зараз!

• Сьогодні в тренді гімнастика для обличчя. 
Тренування м’язів обличчя, без сумніву, сприяє 

зменшенню мімічних зморшок. Проте найкращою 
гімнастикою для обличчя є щирий сміх!



81030 | 30 x 25 мл

3.779,00 грн
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Еліксир краси 5в1 здійснює одразу 
5 бажань для збереження краси: 
молодий вигляд, чиста шкіра, пружне 
тіло, сильне волосся та міцні нігті.1-4

Лише один флакон на день 
унікального комплексу подвійної 
дії ефективно і глибоко  активізує 
процеси відновлення краси та 
здійснює профілактичний захист 
від основних причин старіння. Для 
молодого вигляду у будь-якому віці.

Еліксир Краси 5в1
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Шкіра
Колаген – найважливіший білок, що 
складає основу сполучної тканини, 
тому дуже корисний для збереження 
еластичності та зволоження шкіри. 
Він зберігає нормальну структуру 
шкіри, її міцність та підтримує 
здатність накопичувати і утримувати 
вологу. При наявності достатньої 
кількості колагенових структур 

організм в змозі створювати запаси 
інших речовин, що акумулюють воду, 
наприклад, гіалуронова кислота.
Особливість гіалуроновї кислоти 
полягає в тому, що вона здатна 
утримувати великий об‘єм води. 
Гіалуронова кислота міститься 
переважно в міжклітинному 
просторі дермального шару шкіри. 
З віком організм виробляє меншу 
кількість аутогенних речовин. Отже, 
надавати шкірі додаткової підтримки 
допомагають інгредієнти природного 
походження.

1 Біотин, цинк, вітамін A, рибофлавін та нікотинова кислота сприяють збереженню здоров’я шкіри. Мідь сприяє 
збереженню пігментації шкіри. Вітамін C підтримує процес синтезу колагену, що сприяє збереженню 
нормальної функції шкіри. 2 Мідь допомагає зберегти здоровий стан сполучної тканини. 3 Біотин та цинк 
сприяють збереженню нормального стану волосся. Мідь сприяє збереженню нормальної пігментації волосся. 
4 Цинк сприяє збереженню нормального стану нігтів. 5 Вітамін E допомагає захистити клітини від оксидативного 
стресу. Тіамін сприяє нормальному енергетичному обміну в організмі. Вітаміни B6 та B12 сприяють зменшенню 
втоми та виснаженості.

Напій у практичних флаконах – для 
молодого вигляду з голови до ніг

Функції

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

Відбірні інгредієнти:

Профілактичний комплекс:

1.  Для молодого вигляду обличчя і зменшення 
зморшок1

2.  Для чистої, здорової шкіри без подразнень1

3.  Для підтягнутого тіла і зменшення целюліту2

4.  Для сильного, сяючого волосся3

5.  Для міцних, здорових нігтів4

Рекомендації щодо вживання:
- 1 флакон щодня

Особливості:
- Не містить:

- підсолоджувачі
- штучні барвники
- лактозу та глютен

- Практичний формат, зручно брати із собою:
- не потребує зберігання в холодильнику
- вміщується в сумочці

- набір на 1 місяць
- має свіжий фруктовий смак

Активний комплекс:

- 2,5 г пептидів колагену
- 50 мг гіалуронової кислоти
- мідь
- цинк
- 75% добової норми* вітаміну A
- 100% добової норми* вітаміну E
- 100% добової норми* тіаміну
- 100%  добової норми* рибофлавіну
- 100% добової норми* нікотинової кислоти
- 100% добової норми* вітаміну B6
- 100% добової норми* вітаміну B12
- 100% добової норми* біотину
- 100% добової норми* вітаміну C

- 20% гелю Алое Вера
- екстракт червоного апельсина
- екстракт чорниці
- екстракт родіоли рожевої
- екстракт зеленого чаю

Заощаджуйте до
Ваш Партнер LR залюбки проконсультує 
стосовно привабливих пропозицій.

25 %

Здоров’я шкіри
Збалансоване забезпечення 
організму вітамінами та 
мікроелементами покращує функцію 
шкіри, допомагає захистити її від 
шкідливого впливу  навколишнього 
середовища та підтримує процеси 
відновлення клітин в організмі. 
Особливо важливими є вітамін C, 
вітамін A, вітаміни групи B, вітамін E, а 
також залізо і цинк.

Сполучна тканина
Колагенові волокна важливі для 
збереження структури сполучної 
тканини. Вони зберігають її 
пружність та еластичність. Сполучна 
тканина  присутня у  всіх органах тіла 
людини. Вона пронизує м’язи, зв’язки, 
оболонки органів та зовнішніх шарів 
шкіри. Мідь сприяє нормальному 
функціонуванню сполучної тканини 
та підтримує аутогенні процеси 
організму.

Волосся
Біотин належить до водорозчинних 
вітамінів, який відіграє важливу 
роль у збереженні здоров’я волосся. 
Вітаміни групи B зміцнюють структуру 
волосся, регулюють роботу сальних 
залоз та покращують процеси  обміну 
речовин у волосяних фолікулах. 
Мідь регулює процеси метаболізму в 
організмі та клітинах волосся. Вона, 
насамперед, покращує структуру 
волосся.

Нігті
Нігті на руках і ногах мають структуру 
шарів, які напластовані один на 
інший. Важливі поживні речовини 
потрапляють в нігті через систему 
кровообігу. Ключову роль відіграє 
цинк. Він сприяє здоровому росту 
нігтів та збереженню їх міцності. 
Колагенові пептиди можуть також 
прискорювати ріст нігтів.

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141



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

LR LIFETAKT Питні гелі Алое 
Вера внесені до Кельнського 
списку (Kölner Liste®). Цей 
список перелічує дієтичні 
добавки та спортивне 
харчування, перевірені на 
відсутність допінг-речовин.

Якість – наш головний 
пріоритет. Від культивування 
до кінцевого продукту – 
усі процеси підлягають 
суворому контролю. 
Підтверджено Інститутом 
Фрезеніус.

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

•  ПОСТАЧАЛЬНИК ЕНЕРГІЇ: Питний гель Алое Вера містить 
необхідні інгредієнти для Вашої енергії та життєвої сили.¹

•  ЗАХИСНИК ІМУННОЇ СИСТЕМИ: Питний гель Алое Вера 
підтримує Вашу імунну систему.²

•  ВІДНОВЛЮВАЧ ОРГАНІЗМУ: Питний гель Алое Вера 
підтримує процеси побудови та відновлення в організмі.3,4 

•  ЕКСПЕРТ З МЕТАБОЛІЗМУ: Питний гель Алое Вера 
прискорює процеси метаболізму.¹

Еліксир для Вашого здоров‘я¹

Гель Алое Вера від LR дозволяє Вам насолоджуватись життям на 
повну: він живить, захищає, відновлює та підтримує ваш організм.1-4

Гель Алое Вера - справжній експерт для різних життєвих ситуацій завдяки 
додатковим науково перевіреним інгредієнтам.

АЛОЕ ВЕРА

УНІКАЛЬНІСТЬ

БАГАТОРІЧНИЙ ДОСВІД

Якість та компетентність - 
основні показники для LR

1 Вітамін С у складі Питних гелів Алое Вера забезпечує нормальний енергетичний обмін.
2 Вітамін С у складі Питних гелів Алое Вера сприяє захисту імунітету.
3 Вітамін С у складі Питних гелів Алое Вера знижує втому.
4 Вітамін С у складі Питних гелів Алое Вера сприяє відновленню форми вітаміну Е.
* Вміст алоїну <0,1 мг/л

+ ІМБИР

+ МЕД 

+ ЛИМОН

+ ВІТАМІН С 

+ ЦИНК 

+ СЕЛЕН 

НАУКОВО ПЕРЕВІРЕНІ
ІНГРЕДІЄНТИ

Тільки Питні гелі Алое Вера від LR відзначені знаком якості SGS 
ІНСТИТУТУ ФРЕЗЕНІУС та печаткою IASC за:

Вже понад 17 років LR є експертом з вирощування та обробки Алое Вера
Один з найсучасніших заводів переробки Алое Вера у Німеччині
Стандартизований внутрішній контроль якості
Співпраця з відомими експертами

ГЕЛІ НА БУДЬ-ЯКИЙ СМАК

Завдяки природним інгредієнтам створються різноманітні смаки LR 
LIFETAKT Питних гелів Алое Вера:

Високу якість – чиста м’якоть з листя Алое Вера, без алоїну*
Вирощування сировини в Мексиці
Бережна переробка
Високі стандарти виробництва

Традиційний з медом – з натуральним, приємним медовим смаком 
Імунітет Плюс – з природною, легкою гірчинкою імбиру
Зі смаком Персика 
Сівера Інтенсив – з ноткою кропиви 
Фрідом Актив – з натуральним апельсиновим смаком



80700 | 1000 мл        

595,00 грн
80750 | 1000 мл        

595,00 грн
80850 | 1000 мл        

735,00 грн
80800 | 1000 мл        

735,00 грн
81000 | 1000 мл

735,00 грн

Заощаджуйте до
Ваш Партнер LR залюбки проконсультує 
стосовно привабливих пропозицій.

12 %

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

Питний гель Алое Вера
з Медом*
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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

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

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

Питний гель Алое Вера
зі смаком Персика*

Питний гель Алое Вера
Фрідом Актив*

Питний гель Алое Вера
Сівера Інтенсив*

Для імунної системи

1 Вітамін С, цинк та селен сприяють нормальній роботі імунної системи.
2 Цинк бере участь у поділі клітин.
3 Вітамін С сприяє нормальному енергетичному обміну.
4 Вітамін С покращує поглинання заліза.
5 Вітамін С сприяє утворенню колагену для нормального функціонування кісток, хрящів та шкіри.
6 Вітамін С сприяє нормальній роботі імунної системи.

Потрійна сила для імунітету:

Питний гель Алое Вера
Імунітет Плюс*

НОВИНКА

Відбірні інгредієнти:
85 % гелю Алое Вера
6 % соку імбиру
8 % меду
лимонний сік
100 % добової норми** вітаміну С
100 % добової норми** цинку
82 % добової норми** селену

1. ЗМІЦНЕННЯ: зміцнюються існуючі імунні клітини.¹

2. АКТИВІЗАЦІЯ: посилюється процес утворення нових імунних клітин.1,2

3. СТИМУЛЮВАННЯ: імунна система швидше реагує.1,3

Смачний: легка, натуральна гірчинка імбиру у поєднанні з освіжаючим лимоном 
та солодким медом

Рекомендації щодо вживання: 
– 3 х 30 мл щодня

Для свідомого ставлення до 
власного тіла

Потрійна сила для свідомого ставлення 
до тіла:

Для загального здоров‘я

Потрійна сила для здоров‘я:

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

Потрійна підтримка для життєвої 
енергії:

Потрійна підтрика опорно-рухової 
системи: 

Для життєвої силиДля свободи руху

1. ЖИВЛЕННЯ: постачає поживні речовини і 
покращує їх засвоєння.3,4

2. ЗАХИСТ: підтримує імунну систему.5,6

3. МЕТАБОЛІЗМ: покращується обмін енергії 
та речовин в організмі.3

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВЖИВАННЯ:

Смачний: з приємним,  
натуральним медовим смаком

- 3 х 30 мл щодня
Рекомендації щодо вживання:
- 3 х 30 мл щодня
- Для дорослих та дітей

Рекомендації щодо вживання:
- 3 х 30 мл щодня

Рекомендації щодо вживання:
- 3 х 30 мл щодня

1. ЛЕГКІСТЬ: без цукру - корисно для фігури 
та організму.²

2. СТИМУЛЮВАННЯ: сприяє процесам 
обміну енегрії та речовин.²

3. ОЧИЩЕННЯ: очищує організм.² 
 
Смачний: з фруктовим, персиковим смаком

1. СТАБІЛІЗАЦІЯ: підтримує функцію 
кровоносних судин.6 

 
2. ЖИВЛЕННЯ: вітамін С покращує 
процес поглинання заліза.7 

 
3. ЗАХИСТ: захищає клітини від 
оксидативного стресу.8

Смачний: з природними нотками 
кропиви
 

1. РУХЛИВІСТЬ: підтримує функцію 
хрящів.³
 
2. СИЛА: підтримує функцію кісток.4

 
3. ЕНЕРГІЯ: сприятливо діє на процеси 
обміну речовин, внаслідок чого 
зменшується втома.2,5

Смачний: тонізуючий смак апельсина

1 Вітамін С сприяє роботі імунної системи. 
2 Вітамін С сприяє нормальному енергетичному обміну.
3 Вітамін С сприяє утворенню колагену для нормальної роботи хрящів.
4 Вітамін С сприяє утворенню колагену для нормальної роботи кісток.
5 Вітамін С допомагає знизити втому. 
6 Вітамін С сприяє утворенню колагену для нормальної роботи судин. 
7 Вітамін С покращує поглинання заліза.
8 Вітамін С допомагає захистити клітини від оксидативного стресу. 
9 Алое Вера мійтить природній цукор.

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141



80900 | 500 мл        

329,00 грн
80950 | 500 мл        

80980 | 35 г / 14 стіків по 2,5 г        

745,00 грн

LR LIFETAKT Майнд Майстер 
внесений до Кельнського 
списку (Kölner Liste®). Цей 
список перелічує дієтичні 
добавки та спортивне 
харчування, перевірені на 
відсутність допінг-речовин.

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

Якість – наш головний 
пріоритет. Від культивування 
до кінцевого продукту – 
усі процеси підлягають 
суворому контролю. 
Підтверджено Інститутом 
Фрезеніус.

Майнд Майстер підвищує 
розумову та фізичну 
продуктивність1 та захищає від 
оксидативного стресу2.

Запатентовано***

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

смаком

Ще більше енергії1 у поєднанні з тривалим захистом від 
оксидативного стресу2

Функції:
Надає додаткову енергію при тривалому споживанні:
–   Підвищує розумову та фізичну продуктивність1,3, містить вітаміни групи В та 

залізо4:
–   Захищає від оксидативного стресу2

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

Рекомендації щодо вживання:
– 80 мл щодня

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

Формула Ред*

Майнд Майстер
Формула Грін*

1 Вітамін В12 сприяє нормальному енергетичному обміну і нормальній функції нервової системи. Допомагає знижувати втому. 2 Вітамін Е допомагає захистити клітини від оксидативного 
стресу. 3 Тіамін та вітамін В12 сприяють активній розумовій діяльності. 4 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

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

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

Легко відкривається

Не потребує води

Дає потужний заряд

Функції:
Підвищення енергії:
–  Для бадьорого ранку: кофеїн гуарани
–  Більше підтримки для розуму з вітамінами В3

Захист:
–  Ефективний мікс антиоксидантів2,5 захищає від оксидативного 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

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

Майнд Майстер
Екстрім

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)

1 Кофеїн з гуарани допомагає підвищити увагу та концентрацію. 2 Кофеїн гуарани сприяє підвищенню витривалості. Вітамін Е у складі Майнд Майстер Екстрім допомагає захистити 
клітини від оксидативного стресу. 3 Тіамін, вітамін В6 та вітамін В12 сприяють нормальній психічній функції. 4 Вітамін В12 допомагає знизими втому. 5 Вітамін С сприяє нормальному 
функціонуванню імунної системи і допомагає захистити клітини від оксидативного стресу.

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141



80326 | 30 мл        

419,00 грн 80404 | 250 г        

339,00 грн
80325 | 60 капсул / 33,5 г        

789,00 грн

80361 | 125 мл        

725,00 грн
80360 | 60 капсул / 30,9 г        

1.119,00 грн
80370 | 30 капсул / 15 г        

755,00 грн

Молозиво – це перше молоко корови, особливо цінне для новонародженого 
теляти. Воно з’являється безпосередньо після отелення і забезпечує теля 
усіма необхідними поживними речовинами. Для виробництва продуктів 
Колострум від LR ми використовуємо виключно надлишки молозива перших 
годин отелення корів з європейського регіону. Всі етапи виробництва 
відбуваються у Німеччині. Якість кожного кроку обробки контролює Інститут 
Фрезеніус.

Шлунково-кишковий тракт значною 
мірою відповідає за наше загальне 
самопочуття. Стінки кишечника 
людини заселені як корисними, 
так і патогенними бактеріями. 
Збереження їх балансу істотно 
впливає на загальне самопочуття.

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.

Швидкодіючий спрей для горла Заспокійливий чай Практичні капсули

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

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

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

Функція:
–  Підтримка імунної системи1

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

прямому впорскуванню в горло

Функція:
– Зігріває зсередини

Рекомендації щодо вживання:
–  1 чайну ложку залити окропом у 

великій чашці і дати настоятися 
8–10 хвилин.

Функція:
– Підтримка імунної системи1

Рекомендації щодо вживання:
– 1 капсула двічі на день

Цистус Інканус Спрей** Цистус Інканус Трав’яний 
чай**

Цистус Інканус
Капсули**

1 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

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

Рідка консистенція Капсули, що містять молозиво, 
зручно брати з собою

Відбірні інгредієнти:
100% природного молозива без 
домішок

Відбірні інгредієнти:
800 мг добової норми молозива у 
порошку

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

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

Функція:
–  Для загального гарного 

самопочуття при постійному 
вживанні

Рекомендації щодо вживання:

Колострум Рідкий** Колострум Капсули**

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

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

Запатентовано***

Капсули для загального 
гарного самопочуття

Відбірні інгредієнти:
12 штамів бактерій
Клітковина

Функція:
– Для гарного самопочуття

Рекомендації щодо вживання:
– 1 х 1 капсула щодня

Особливості:
– Висока якість
– Запатентована мікрокапсуляція
– Містить клітковину

Про 12 Капсули*

Цистус Інканус (ладанник) - це 
чагарникова рослина, яка росте на 
збагачених магнієм ґрунтах 
Південної Європи. LR використовує 
лише високоякісне листя для 
продукції.
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80301 | 150 мл        

399,00 грн

80331 | 30 капсул / 15,2 г        

709,00 грн
80190 | 60 капсул / 37,2 г        

655,00 грн
80338 | 60 капсул / 100,8 г        

709,00 грн
80332 | 90 капсул / 46,8 г 

665,00 грн

* Подбайте про різноманітне та збалансоване харчування, а також здоровий спосіб життя. ** контрольна кількість для щоденного споживання. 1 Вітамін С сприяє утворенню колагену для 
нормального функціонування кровоносних судин, кісток, хрящів, ясен, шкіри та зубів. 2 Вітамін D допомагає підтримувати нормальну роботу кісток, м’язів та зубів. 3 Вітамін С забезпечує 
нормальний енергетичний обмін. 4 Вітамін С допомагає захищати клітини від оксидативного стресу та знижує втому.

6 ЕПК і ДГК підтримують серцеву функцію. Рекомендована норма – щонайменше 250 мг ЕПК і ДГК щоденно. 7 Марганець сприяє нормальному енергетичному обміну та формуванню 
сполучної тканини. 8 Тіамін та вітамін В12 забезпечують нормальний енергетичний обмін і психічну функцію. Тіамін сприяє нормальному функціонуванню нервової системи і функції 
серця. 9 Вітаміни D і B6 сприяють нормальному функціонуванню імунної системи. 10 Вітамін B12 бере участь у функції поділу клітин.

- Без барвників
- Без консервантів

Вітаміни – справжні захисники 
нашого організму. Так, вітаміни D 
та В6 підтримують імунну 
систему9, вітамін В12 відповідає 
за клітинний поділ10, а В1 – це 
здоров’я Вашого серця8. Усі вони 
містяться у Віта Актив.

100% добової норми вітамінів 
в одній чайній ложці

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:

Функції:
– Для підтримки імунної системи9

–  Для нормального енергетичного обміну8

–  Для нормального функціонування нервової 
системи8

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

Віта Актив Щоденний 
вітамінний напій
Червоні фрукти*

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

Капсули з екстрактом 
„гриба довголіття“

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

Функції:
–  Сприяє утворенню колагену для нормальної 

функції кровоносної системи1

–  Сприяє нормальному енергетичному обміну3

–  Знижує втому4

–  Зміцнює кістки та зуби1

–  Захищає клітини від оксидативного стресу4

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

Рейші Плюс Капсули*

Особливості:
–  Висока якість
–  Гриби рейші шануються у 

Далекосхідній культурі

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

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

Фрідом Актив Капсули*

Омега-3 жирні кислоти ЕПК 
(ейкозапентаєнова кислота) і ДГК
(докозагексаєнова кислота) 
важливі для підтримки
серцево-судинної системи.6

Вони регулюють рівень ліпідів у 
крові та підтримують кровообіг.

Капсули для здоров’я серця

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

Функції:
–  Сприяють нормальній серцевій 

функції6

Рекомендації щодо вживання:
– 1 капсула тричі на день

Супер Омега Капсули*

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

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

Комбінація діючих компонентів 
кальцію та вітаміну D2 забезпечує 
максимальну підтримку під час 
менопаузи. Також до складу 
капсул Вуман Фіто входить 
екстракт червоної конюшини.

Капсули для підтримки під 
час менопаузи

Функції: 
-   Для нормального енергетичного обміну6

-   Сприяє нормальній передачі сигналів між 
клітинками6

Рекомендації щодо вживання: 
-  1 капсула тричі на день

Особливості: 
-  Без лактози
-  Без глютену

Вуман Фіто Капсули*

Відбірні інгредієнти:
З ізофлавонами червоної конюшини
100% добової норми** вітаміну D
50% добової норми** кальцію

andrey
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80630 | 210 г        

565,00 грн

80205 | 250 г        

459,00 грн 80550 | 375 г        

999,00 грн

80102 | 360 таблеток / 252 г        

655,00 грн

4 Калій підтримує нормальне функціонування нервової системи та м'язів. 5 Магній сприяє зниженню втоми та підтримує електролітний 
баланс. 6 Кальцій сприяє нормальному енергетичному обміну. Необхідний для зміцнення кісток та зубів.

1 Хром сприяє нормальному метаболізму мікроелементів та підтримці нормального рівня цукру в крові. 2 Білки сприяють підтримці та збільшенню м’язової маси, а також зміцненню 
кісток. 3 Вітамін В6 сприяє нормальному метаболізму білків та глікогену і регулює активність гормонів.

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

– LR LIFETAKT Розчинний напій Сила Протеїну внесений до 
Кельнського списку (Kölner Liste®). Цей список перелічує 
дієтичні добавки та спортивне харчування, перевірені на 
відсутність допінг-речовин.

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

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

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*

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

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

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

Розчинний порошок для росту м’язів

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)

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*

Особливості:

Пробаланс забезпечує Ваш 
організм цінними мінералами та 
мікроелементами для 
внутрішнього балансу5.

Таблетки для підтримки кислотно-лужного 
балансу організму

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

Пробаланс Таблетки*

Функції:
–  Для нормального функціонування нервової системи3

–  Для нормальної функції м’язів4

–  Сприяє електролітному балансу5

–  Для нормального енергетичного обміну6

–  Сприяє нормальному енергетичному метаболізму 
макроелементів1

–  Сприяє зміцненню кісток та зубів6

Рекомендації щодо вживання:
– 4 таблетки тричі на день

Особливості:
– Висока якість
–  Гармонійно поєднані мінерали та мікроелементи
–  Цінна суміш цитратів, карбонатів та глюконатів
–  Без лактози
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849,00 грн

80280 | 450 г        

80203 | 450 г        

80201 | 450 г        

80295 | 450 г    

849,00 грн

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

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

1 порція =
1 прийом їжі

Розчинна їжа

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

Figu Аctive Розчинний 
коктейль
для контролю ваги Ваніль

Латте макіато

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 їжі Розчинним коктейлем
–  Розмішати 3 столові ложки (28 г порошку) у 250 мл 

нежирного молока без лактози

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

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

Полуниця-банан

Злакова їжа

Функції: 
- Заміна двох прийомів їжі допоможе схуднути
- Заміна одного прийому їжі допоможе 
контролювати вагу

Рекомендації щодо вживання: 
- Замінити регулярний прийом їжі пластівцями
- Змішати 3 столові ложки (35 г) з 200 г 
натурального, безлактозного йогурту

Особливості: 
- Без лактози

Figu Active Пластівці
для контролю ваги з журавлиною

1 порція =
1 прийом їжі

Відбірні інгредієнти:
Збалансоване поєднання поживних речовин

Пластівці Figu Active - це мюслі, які стануть 
повноцінною заміною звичайного пройому їжі 
під час схуднення*.

Лише 223 ккал на порцію: 
35 г Figu Active Пластівців + 200 г 
нежирного, безлактозного, 
натурального йогурту (1,5%)
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80209 | 500 г        

80208 | 500 г        

80210 | 500 г       

849,00 грн

80271 | 6 x 60 г        

80284 | 6 x 60 г        

589,00 грн
1

*

80272 | 6 x 60 г       

1 порція =
1 прийом їжї1

1 порція =
1 прийом їжї1

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

Лише 224-226 ккал  
в одному батончику

Відбірні інгредієнти:
Збалансоване поєднання 
поживних речовин

Відбірні інгредієнти:
Збалансоване поєднання 
поживних речовин

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.

Гарячі страви Поживний перекус,  
що завжди під рукою

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

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

Картопляний Ауберге

Овочевий Каррі Індія

Figu Active  
Батончик для контролю ваги
зі смаком нуги

з полунично-йогуртовим смаком

Функції:
–  Заміна двох прийомів їжі допоможе схуднути
–  Заміна одного прийому їжі допоможе 

контролювати вагу

Рекомендації щодо вживання:
–  Замінити звичайний прийом їжі Розчинним супом
–  Розмішати 4 столові ложки (57 г порошку) у 300 мл 

гарячої води

Особливості:
- Без лактози
- Без глютену

Функції:
–  Заміна двох прийомів їжі допоможе 

схуднути
–  Заміна одного прийому їжі допоможе 

контролювати вагу

Рекомендації щодо вживання:
–  Замінити звичайний прийом їжі одним 

баточником

зі смаком хрусткої карамелі
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Про природну та красиву шкіру піклується серія 
LR ALOE VIA завдяки відновлюючій силі Алое Вера. 
Зволожуючі засоби захищають та доглядають шкіру 
з голови до ніг в будь-якому віці, враховуючи 
індивідуальні потреби.

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

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

ДЛЯ БУДЬ-ЯКИХ ПОТРЕБ ШКІРИ
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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 з рядом корисних властивостей:

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

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 
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

Біо-екстракти з контрольованих 
сертифікованих джерел

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

Високий вміст Алое Вера для особливо м‘якого, 
інтенсивного догляду та відновлення - ідеально 
для чутливої шкіри.
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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 ТА 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 ТА ДОГЛЯД

Для здоров’я Вашої шкіри

LR ALOE VIA
Особливий догляд

LR ALOE VIA 
Засоби догляду за ротовою 
порожниною

Для красивої
і здорової усмішки

Надає шкірі
сяючого вигляду

LR ALOE VIA 
Догляд за шкірою обличчя:
глибоке очищення

LR ALOE VIA
Догляд за тілом
і глибоке очищення

Надає шкірі
особливу ніжність

Для здорового
і блискучого волосся

LR ALOE VIA 
Догляд 
за волоссям

Для свіжої, 
доглянутої
шкіри чоловіків

LR ALOE VIA 
Догляд за шкірою 
чоловіків

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

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДОГЛЯД ТА ЗАХИСТ

Для ніжної і
чутливої шкіри
малюка

LR ALOE VIA 
Догляд за шкірою 
дитини Для здорової шкіри,

захищеної від сонця

LR ALOE VIA 
Захист від сонця



83%

90% 79%

Aloe Vera

Aloea Ver a

Aloe Vera

400 мл      
20600    

409,00 грн

100 мл      
20601    

345,00 грн

100 мл      
20602    

459,00 грн
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ОСОБЛИВИЙ ДОГЛЯД

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

ОСОБЛИВИЙ ДОГЛЯД 
ЗА ШКІРОЮ  
З АЛОЕ ВЕРА
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Aloe Vera  
Спрей 
“Швидка допомога”
Унікальна комбінація з Алое Вера 
(83%), екстрактів 11 трав та 
бджолиного прополісу
•  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

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

Усі продукти
доступні у
наборі на

сторінці 76.

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141



100 мл      
20603    

345,00 грн

200 мл      
20604    

569,00 грн

50 мл      
20606    

689,00 грн

20%

60%

45%

Aloea Ver a

Aloea Ver a

Aloea Ver a

1.033,00 грн

895,00 грн

459,00 грн

345,00 грн

229,00 грн

20650    

77 76 

Вартість набору

Вартість усіх продуктів з набору

Швидка допомога 
кожного дня

Особливий догляд
Подразненій шкірі необхідне глибоке відновлення. 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  
гель-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.

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

Продукт
запатентовано

з жовтня  
2018*

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141



50 мл      
20674    

469,00 грн

50 мл      
20675    

469,00 грн

15 мл      
20677    

429,00 грн

50% 50%

50%
Aloe Vera Aloe Vera

Aloe Vera

1.367,00 грн

1.229,00 грн

469,00 грн

469,00 грн

429,00 грн

20707    

79 78 

Вартість набору

Вартість усіх продуктів 
з набору

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
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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

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

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141



50%

50%

Aloe Vera
Aloe Vera

50%

30%

Aloe Vera

Aloe Vera Aloe Vera

Aloe Vera

50 мл      
20679    

485,00 грн

75 мл      
20689    

389,00 грн

75 мл      
20673    

285,00 грн

200 мл      
20671    

309,00 грн

200 мл      
20670    

309,00 грн

25 шт      
20672    

115,00 грн

50% 50%

81 80 

*  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!

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 очищуючі 
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 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

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

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141



469,00 грн

Для свіжої, сяючої 
та красивої шкіри 
обличчяНова Aloe Vera Бульбашкова маска – це глибоке очищення 

та приємні відчуття. За кілька секунд після нанесення вона 
перетворюється на пінку з шиплячими бульбашками. У 
такий спосіб маска видаляє шкідливі речовини зовнішнього 
середовища та відмерлі клітини, запобігає подальшому 
забрудненню шкіри. Ефект можна побачити, почути та відчути! 
Результат: інтенсивне очищення шкіри обличчя. Це магія!

Пінна маска для детоксикації шкіри 
обличчя з глибокою дією

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

Aloe Vera  
Бульбашкова маска

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

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

ДЕТОКС

Aloe Vera Бульбашкова маска

20789 | 50 мл

•  З екстрактами моринги та імбиру, 
гелем Алое Вера, бульбашковим 
бустером

•  Запобігає накопиченню шкідливих 
речовин у шкірі

•  Зволожує
•  Шкіра стає свіжою та сяє красою

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

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141





100 мл      
20631    

259,00 грн

200 мл      
20639    

389,00 грн

100 мл      
27517    

249,00 грн

35%

30%

69%

Aloe Vera

Aloe Vera

Aloe Vera

259,00 грн

229,00 грн

485,00 грн

973,00 грн

859,00 грн

20708    

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

Вартість усіх продуктів 
з набору

ДЛЯ НІЖНОСТІ 
ВАШОЇ ШКІРИ

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

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

ДОГЛЯД ЗА ТІЛОМ І ГЛИБОКЕ ОЧИЩЕННЯ

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.

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141



35% 40%
Aloe Vera Aloe Vera

30%

30%

Aloe Vera

Aloe Vera

75 мл      
20610    

229,00 грн

75 мл      
20613    

259,00 грн

200 мл      
27536    

615,00 грн

200 мл      
27535    

615,00 грн
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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  
Коригуючий 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 
коригуючого 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  |

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141



38%
Aloe Vera 

15%

35% 35%

Aloe Vera

Aloe Vera Aloe Vera

250 мл      
20611    

199,00 грн

500 мл      
20612    

285,00 грн

50 мл      
20643    

159,00 грн

250 мл      
20633    

345,00 грн

250 мл      
20630    

259,00 грн

259,00 грн

389,00 грн

259,00 грн

907,00 грн

825,00 грн

20706   

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

89 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  |

НАБІР

Aloe Vera  
Кульковий
дезодорант
Sanfter Deo Roll-on ohne Alhohol
•  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 2в1
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

Вартість набору

Вартість усіх продуктів 
з набору

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

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141
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40%

40%43%

Aloe Vera

Aloe Vera

Aloe Vera

4,8 г      
20676    

149,00 грн

100 мл      
20690    

169,00 грн

100 мл      
20691    

169,00 грн

487,00 грн

429,00 грн

2 x 169,00 грн
149,00 грн

20705    

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

Вартість усіх продуктів 
з набору

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 РОТОВОЮ ПОРОЖНИНОЮ

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

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

Aloe Vera  
Зволожуючий бальзам 
для губ

Ніжний 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 гель-
паста

Зубна гель-паста для щоденного 
використання
•  містить 43% гелю Алое Вера
•  делікатно очищає зуби та ясна
•  залишає відчуття свіжості
•  не містить фторидів

Aloe Vera  
Зубна гель-паста для 
чутливих зубів

Зубна паста для щоденного 
використання.
•  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
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Aloe Vera
45%

Aloe Vera
60%

Aloe Vera
15%

Aloe Vera
15%

20763   
Вартість усіх продуктів з набору  797,00 грн
Вартість набору 839,00 грн

* **

20648 | 200 мл        

259,00 грн
20649 | 200 мл        

299,00 грн
20730 | 200 мл        

379,00 грн
20647 | 150 мл        

299,00 грн

93 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
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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**

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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30% 30% 50% 50%
Aloe Vera Aloe Vera Aloe Vera Aloe Vera

259,00 грн
259,00 грн
389,00 грн

20424    

20425    

907,00 грн

809,00 грн

259,00 грн
259,00 грн
389,00 грн

200 мл      
20420    

259,00 грн

150 мл      
20423    

259,00 грн

100 мл      
20421    

259,00 грн

100 мл      
20422    

389,00 грн

Вартість набору

Вартість усіх продуктів 
з набору
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НАБІР

Для свіжої,
доглянутої
чоловічої
шкіриЗасоби 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  Ч О Л О В І Ч О Ю  Ш К І Р О Ю  |

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 

Aloe Vera  
Гель для гоління без 
подразнень

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

Для щоденного гоління
• 30% гелю Алое Вера для 
інтенсивного зволоження
• забезпечує догляд за шкірою та 
бородою перед голінням
• проста у застосуванні
• бритва легко ковзає шкірою без 
подразнень

Для точного гоління
• 30% гелю Алое Вера для 
інтенсивного зволоження
• легка гелеподібна текстура для 
точного нанесення та заряду свіжості
•  після нанесення гель 

перетворюється на повітряну піну, 
бритва легко ковзає шкірою без 
подразнень

Освіжаюча
гелеподібна 
текстура
для заряду 

енергії!
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40%

30%

40%

Aloe Vera

Aloe Vera

Aloe Vera

777,00 грн

689,00 грн

259,00 грн

259,00 грн

259,00 грн

20318    

100 мл      
20319    

259,00 грн

250 мл      
20320    

259,00 грн

100 мл      
20321    

259,00 грн
20328 | 250 мл   

249,00 грн
20329 | 50 мл   

119,00 грн

Вартість набору

Вартість усіх продуктів 
з набору

97 

Бережна та 
натуральна 
текстура!

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  | 

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

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

Aloe Vera Baby Набір

Aloe Vera

30%

Aloe Vera

38%

Серія LR ALOE VIA Догляд для дітей з найкращим від природи - 
гелем Алое Вера, а також органічними рослинними екстрактами 
особливо ніжні до чутливої шкіри дитини. Засоби не містять 
парабенів, мінеральних та парфумерних олій.

Нова серія LR ALOE VIA Догляд для немовлят містить особливо 
високий відсоток гелю Алое Вера. Ідеальні засоби для чутливої 
шкіри малюків, адже Алое Вера - універсальний помічник: 
відновлює, зволожує, заспокоює, захищає, доглядає не лише за 
шкірою, а чутливими дитячими зубами. А ще діткам неодмінно 
сподобається ідея з джунглями!

Дбайливий захист 
шкіри та догляд за 
зубами для дітей
та немовлят.

Догляд для дітей та немовлят 

Ніякого
пощипування!

Науково доведена безпека 
для зубів

Лагідні догляд та очищення із забавками!

Aloe Vera Kids 
Шампунь-кондиціонер для 
волосся та тіла

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

Aloe Vera Kids 
Зубна гель-паста для 
дітей  

* Дослідження проводилось інститутом ProDERM шляхом вологого розчісування у квітні 2019

•  30 % гелю Алое Вера для інтенсивного 
зволоження

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

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

відчуття, немов у джунглях!
•  Без додавання сульфітів

•  38 % гелю Алое Вера доглядає за 
яснами

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

смаком м‘яти
•  Сяюча текстура гелю зробить кожну 

процедуру захоплюючою

andrey
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 SunCare

40%

40%

70%

 Aloe Vera 

 Aloe Vera 

 Aloe Vera 

 100   мл       
 23071         

      389,00     грн    

 75   мл       
 23072         

      559,00     грн    

 200   мл       
 23070         

      389,00     грн    
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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

 Aloe Vera Sun
Сонцезахисний лосьйон 
SPF 30 

Aloe Vera Sun
Сонцезахисний крем 
SPF 50 

 Aloe Vera Sun
Крем-гель 
після засмаги 

Сонцезахисні
засоби

LR ALOE VIA стануть 
Вам у пригоді протягом 

сонячного сезону з квітня
по серпень. 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

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

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

Збалансований захист від UVA- та
UVB-променів

andrey
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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 року.

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



   565,00   грн   

 70003      

 70004      

   425,00   грн   

 70000      

 70001      

   5.619,00   грн 
   425,00   грн   

   6.044,00   грн 

   5.619,00   грн   

 70036      
 70037      

 Вартість усіх продуктів
з набору 

 Вартість набору 
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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.

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

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
LR 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 очищають 
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
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7.009,00 грн
1.829,00 грн
1.545,00 грн

71007   

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

Вартість усіх продуктів з набору 10.383,00 грн

Вартість набору 8.199,00 грн

71006   

Вартість усіх продуктів з набору 3.374,00 грн

Вартість набору 2.979,00 грн

1.829,00 грн
1.545,00 грн

71009   

1.829,00 грн
1.545,00 грн

71008   

30 мл    
71000

1.829,00 грн

50 мл    
71002   

1.545,00 грн

50 мл    

1.545,00 грн
71001   

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

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

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

результати*
• Близько 75% учасників підтвердили омолодження шкіри 

навколо очей*

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

Подарунок!
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ПОДАРУНОК
З КОЖНИМ НАБОРОМ

1 Дорожній футляр 
LR ZEITGARD

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

АБО

  ZEITGARD   
Антивікова сироватка
•  Висококонцентрована сироватка
•  Зволожує, розслабляє шкіру 

навколо очей і розгладжує дрібні 
зморшки

•  З інноваційним комплексом 
PatcH2O™ и Ultra Filling Spheres™

  ZEITGARD 
Структуруючий крем-гель
•  Спеціальний крем для 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:
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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 
розслабляє та відновлює чоловічу та 
жіночу шкіру під час сну. Розкішна 
текстура з цінними оліями.

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДОГЛЯД  
ДЛЯ ГЛИБОКОГО ТА ТРИВАЛОГО 
АНТИВІКОВОГО ЕФЕКТУ



50 мл    
28500   

275,00 грн

50 мл    
28501   

349,00 грн

30 мл    
28504   

599,00 грн

15 мл    
28502   

239,00 грн

125 мл    

339,00 грн

50 мл    

699,00 грн

50 мл    

815,00 грн
28182   28183   28181   

863,00 грн

275,00 грн
349,00 грн
239,00 грн

28503     28188   
699,00 грн
815,00 грн

1.329,00 грн
1.514,00 грн

789,00 грн
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Вартість набору

Вартість усіх 
продуктів з набору Вартість набору

Вартість усіх 
продуктів з набору

НАБІР

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

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

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

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141



28302 | 125 мл        

339,00 грн
28314 | 30 мл        

959,00 грн

28300   

875,00 грн
985,00 грн
745,00 грн

Вартість усіх продуктів з набору 2.605,00 грн

Вартість набору 2.235,00 грн

28318 | 50 мл    

985,00 грн
28319 | 30 мл    

745,00 грн
28317 | 50 мл    

875,00 грн
28320 | 30 мл    

985,00 грн
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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.

•  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

НАБІР

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

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

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

andrey
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andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141



50 мл    
28449   

829,00 грн

30 мл    
28450   

585,00 грн

829,00 грн

585,00 грн

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

28469   
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Доглянутий зовнішній вигляд вже давно є не тільки жіночою прерогативою. 
Чоловіча шкіра також потребує догляду. Засоби, спеціально створені для 
чоловічої шкіри, швидко поглинаються, інтенсивно зволожують і ефективно 
доглядають. Ідеальний та незамінний набір для чоловіків!

СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОГЛЯД ДЛЯ 
ЧОЛОВІЧОЇ ШКІРИ

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

ІДЕАЛЬНО ДЛЯ 
ЧОЛОВІКІВ
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НАБІР

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

поглинається
•  зволожує та освіжає
•  зберігає пружність шкіри і 

запобігає негативним віковим 
змінам

•  заспокоює подразнення після 
гоління

•  містить капсульовану льодовикову 
воду, екстракт кактуса гіалуронову 
кислоту, вітамін Е.

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

поглинається шкірою, спеціально 
для області навколо очей

• зволожує і освіжає
•  допомагає 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

«Зроблено в Німеччині» 
– це гарантія якості, якій 
можна довіряти на всі 100%.
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1.249,00 грн
1.749,00 грн

875,00 грн

985,00 грн

28245    

Вартість усіх продуктів з набору 3.873,00 грн

Вартість набору 4.239,00 грн

28235 | 4 х 2 губки       

985,00 грн
28240 | 15 мл        

875,00 грн
28244 | 50 мл        

1.249,00 грн
28236 | 15 мл        

875,00 грн
28230 | 30 мл        

1.749,00 грн

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

КОМБІНАЦІЯ АКТИВНИХ РЕЧОВИН
ДЛЯ ПОМІТНОГО РЕЗУЛЬТАТУ
Ексклюзивні та ефективні засоби ZEITGARD Serox створені спеціально для того, щоб протидіяти небажаним ознакам вікових змін 
Вашого обличчя.
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 засобах 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® та 
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 
зменшення мімічних 
зморшок

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

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

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

Zeitgard Serox
Засіб для заповнення 
зморшок

•  Інтенсивна антивікова 
формула, шовковиста 
текстура

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

•  Розслаблюючий і 
зволожуючий ефект для 
розгладження і покращення 
структури шкіри

•  Ідеальна в поєднанні з Serox 
Інтенсивним кремом

Zeitgard Serox
Миттєва сироватка

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

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141



28250 | 30 мл        

1.169,00 грн

1

2

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

•  Миттєве візуальне 
омолодження шкіри

• Регенерація структури шкіри
•  Бархатиста структура, м'яка 

perfector-формула з ледь 
помітними кольоровими 
пігментами

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

Serox  
Instant Skin
Perfector*

ПОДВІЙНА АНТИВІКОВА 
ТЕХНОЛОГІЯ:
миттєва, 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.

115 

*Serox Консилер з миттєвим ефектом
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30 мл    
28091   

489,00 грн
50 мл    
71011   

529,00 грн
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ВІДНОВЛЕННЯ ШКІРИ ПІД ЧАС СНУ 
Для пружної та еластичної шкіри

Надзвичайно поживна маска з концентрованими компонентами олії жожоба, ягодами китайського 

лимонника і запатентованим комплексом Ultra Filling Spheres®, які живлять шкіру і сприяють її 

регенерації.

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

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

додаткової енергії, життєвої сили і 
пружності шкіри

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

•  Також підходить для чоловічої шкіри

ІНТЕНСИВНЕ зволоження 
жіночої та чоловічої шкіри
Легкий крем для обличчя PowerLift надає шкірі надзвичайний заряд енергії в будь-який час. 

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

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

«Зроблено в 
Німеччині» – це 
гарантія якості, якій 
можна довіряти на 
всі 100%.
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LR MICROSILVER PLUS BODY:LR MICROSILVER PLUS TOOTH:LR MICROSILVER PLUS FACE:

Інноваційний догляд
для всього тіла

LR MICROSILVER PLUS - це спеціальний антибактеріальний догляд з 
унікальною комбінацією діючих речовин. Секрет полягає у 
високоефективній діючій речовині MICROSILVER BGTM. Вона гальмує 
розповсюдження бактерій, які спричиняють проблеми зі шкірою, 

викликають неприємний запах ротової порожнини, руйнування зубів, 
пародонтоз та лупу. Крім того, вона пригнічує розмноження мікробів 
та зменшує виділення поту.

Унікальна комбінація діючих речовин MICROSILVER BGTM (чистого срібла), сполук цинку та 
декспантенолу (провітамін B5) має потрійну дію*:

АНТИБАКТЕРІАЛЬНА: 
MicroSilver BGTM знищує небажані бактерії та пригнічує утворення нових 
бактерій.
СТАБІЛІЗУЮЧА: 
Сполуки цинку стимулюють процес регенерації шкіри.
РЕГЕНЕРУЮЧА: 
Декспантенол (провітамін В5) має протизапальну дію та підтримує процес 
віжновлення шкіри.

Чисте срібло

Декспантенол Сполуки цинку

MICROSILVER BGTM має антибактеріальну дію:

Здоровий стан шкіри з MicrosilverШкіра, уражена бактеріями

Результат:
Вигляд виснаженої шкіри 
значно покращується.

* Науково підтверджено різними дослідженнями (в т.ч. Інститутом Fresenius)

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

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

Антибактеріальний гель для 
вмивання та крем для обличчя 
глибоко очищають пори шкіри.
Протизапальна ефективність 
підтверджена*.

Знищує небажані бактерії

Захищає від утворення нових бактерій



LR MICROSILVER 
PLUS TOOTH

re

gistered

for patent

 

MADE IN GERMANY

 
 
 

LR MICROSILVER 
PLUS FACE

  

MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY

 25090   |  75  мл            

      215,00 
 150   мл    
 25000      

   429,00   грн   

 50   мл    
 25001      

   469,00   грн   

 Вартість усіх продуктів 
з набору     898,00   грн 

 Вартість набору     799,00   грн   

 25004       

   429,00   грн   

   469,00   грн   

 MICROSILVER
Набір для догляду
за шкірою обличчя  
Microsilver
Гель для вмивання  · 150  мл  
Microsilver
Крем для обличчя  · 50  мл 

 MICROSILVER
Гель для вмивання 
 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 

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 

 НАБІР 

 Заспокоює шкіру 
та сприяє процесу 
її регенерації

Захист природного 
бар'єру шкіри та догляд

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 ясен  1

 ПЕРЕВІРЕНО 

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

Зубна паста

Запобігання карієсу та зубного нальоту

 Профілактика пародонтозу 

Усунення неприємного запаху

Відновлення зубної емалі 
(завдяки дії гідроксиапатиту)

LR MICROSILVER Plus Зубна паста 
запатентована*.

* Патентний номер: DE 10 2010 063 720.3-43
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LR MICROSILVER 
PLUS BODY

 

 

MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY

 150   мл    
25072     

      XX,XX     грн    

 50   мл    
 25022      

   345,00   грн   

 
 

 

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 

 
 

 

Кульковий дезодорант 

 Для запобігання 
неприємного запаху. 

Бореться із 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

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.

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

ЧАРУЮЧИЙ СВІТ

 | 125 

АРОМАТІВ



1.149,00 грн
30530 | 50 мл

Вартість усіх продуктів з набору

Вартість набору 2.249,00 грн
2.298,00 грн

НАБІР

30550   

Парфумована вода 
для жінок

PURE

Свіжий – квітковий – надихаючий

«Будь справжньою. Будь природною. Будь собою.» – 
такий меседж від Гвідо Марії Кречмера!

Приємний дизайнер показує приклад і захоплює людей 
своєю позитивною енергією та  життєрадісністю. Ось 
чому Гвідо створив справжній аромат гарного настрою, 
який супроводжує щомиті у повсякденному житті та 
надихає бути собою.
PURE by Guido Maria Kretschmer для жінок– це аромат зі 
свіжою початковою нотою, чуттєвою нотою серця і 
теплою, спокусливою кінцевою нотою.

Будь справжньою.  
Будь природною. Будь собою.

Композиція з персика, жасмину та кедра.

by Guido Maria
Kretschmer

127 Ж І Н О Ч І  А Р О М АТ И

Парфумовану воду PURE by Guido Maria 
Kretschmer для чоловіків Ви знайдете на 
сторінці 139.

PURE by Guido Maria Kretschmer 
Набір
Парфумована вода для жінок
Парфумована вода для чоловіків
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30200 | 50 мл        

915,00 грн
1.498 грн

1.499,00 грн

40166 | 310 г        

809,00 грн
40167 | 310 г        

809,00 грн

1.438,00 грн

1.699,00 грн

30230    
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Вартість набору

Вартість усіх продуктів з набору

Вартість набору

Вартість усіх продуктів з набору

40169    

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 141.

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.

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141



Вартість усіх продуктів з набору 2.745,00 грн

Вартість набору 2.349,00 грн

30334   

Парфумована вода
50 мл    

915,00 грн
30330-3   

Парфумована вода
50 мл    

915,00 грн
30330-101   

Парфумована вода
50 мл    

915,00 грн
30330-2   

 915,00 грн
3630 | 50 мл   

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

НАБІР
Уособлення чистої енергії життя
в ароматі – теплому і чуттєвому.

Орієнтальний – пудровий – 
спокусливий

КОШТОВНА АМБРА
Свіжий морський аромат – як 
іскристі промені сонця на 
поверхні води.
Водний – квітковий – 
натхненний

МОРСЬКИЙ БРИЗ
Сяюче сонячне втілення 
багатогранних емоцій – 
романтичне і спокусливе.
Квітковий – фруктовий – 
чуттєвий

ПЕЛЮСТКИ ТРОЯНДИ

Чуттєвий доказ кохання, сповненого 
тепла і романтики. Lovingly - це 
зізнання у коханні Брюса Вілліса до 
дружини Емми.

Три ароматні композиції, сповнені магії. 
Lightning Collection, представлена 
Еммою Хемінг-Вілліс, виражає сутність 
життя. Додаткова родзинка кожного 
парфуму: справжні кристали Swarovski® 
у флаконі.

Чуттєві, чарівні, 
сяючі

Парфумована вода

Lovingly by 
Bruce Willis
Квітковий · зелений · 
елегантний

andrey
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30600 | 50 мл    

699,99 грн
30610 | 50 мл    

699,00 грн

Shine by NightShine by Day

Яскрава та 
енергійна вдень
Жива енергія, легкість та чиста насолода 
моментом. Цей парфум змусить Вас і Ваш день 
сяяти! Ніжна квіткова композиція зі свіжої 
зелені, рожевого перцю, фіалки, ванілі та 
сандалу така яскрава, що Ви не залишитесь 
непоміченою!

Розкішна
вночі
Краса ночі дозволяє відчувати кожну мить. Коли зірки сяють 
на небі, Ви випромінюєте захоплюючу жіночність та 
елегантність. Цей чуттєвий аромат з жасмином, туберозою і 
теплими нотками ванілі зроблять Вас королевою ночі - 
солодкий мед додасть спокуси індивідуальності. А блискітки у 
флаконі сяятимуть, немов зірки на небі!

Парфумована вода
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Парфумована вода
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50 мл   
30404  

699,00 грн

50 мл    
30372   

699,00 грн

 
50 мл   

699,00 грн

 
50 мл   

699,00 грн
30150   30134

Harem
Парфумована вода

Femme Noblesse
Парфумована вода

Sensual GraceBeautyqueen
Парфумована водаПарфумована вода

Елегантний, пудровий аромат презентує себе 
класично і поза часом. Незвичайна парфумерна 
композиція з померанцем, іланг-ілангом, 
ваніллю та безцінним абсолютом бобів тонка.
Чаруючий, привабливий парфум для жінок  із 
власним стилем та характером.

Чарівний шарм Сходу. Harem починається з 
чарівної композиції, що складається з 
соковитого мандарина і витонченої, солодкої 
суміші шоколаду та карамелі. П’янкий аромат 
жасмину і енергійного пачулі завершують 
солодку, запашну ноту. Спокусливий класичний 
парфум для чуттєвих моментів, що мають 
аромат щастя.

Інтерпретація сучасної жіночності – елегантна грація, 
лагідна легкість і таємнича чуттєвість. Sensual Grace 
– це композиція з троянди, ванілі, чуттєвого жасмину 
і вишуканої, солодкої та запашної ноти. Парфум з 
п’янким ароматом, що занурює у мрії та підкреслює 
чуттєву, жіночну ауру.

Ваша зовнішність та цей 
аромат підкорять весь світ. 
Це саме те, що має завжди 
бути у сумочці. Суміш 
соковитого мандарина, 
романтичної троянди і 
спокусливого мускуса.
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Відверта 
спокуса

Елегантність 
і стиль

Створений
для подіуму

Витончена
чуттєвість
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50 мл   
3250   

699,00 грн

50 мл   
30386  

699,00 грн

Rockin’ Romance
Парфумована вода

Pseudonym
Парфумована вода

50 мл    
3650   

699,00 грн

50 мл    
30095   

699,00 грн

Heart & Soul
Парфумована вода

Brilliant Look
Парфумована вода

Heart & Soul - це уособлення жіночності у 
поєднанні з впевненістю, що надихає та 
захоплює. Фруктовий і чуттєвий коктейль з 
ароматів смородини, червоної сливи, червоного 
апельсина і мускусної нотки підкреслює 
надзвичайну привабливість кожної жінки. 
Збуджуючий, жіночний, хвилюючий!

Приваблива стриманість перевтілюється у 
впевнену пристрасть. Pseudonym зачаровує 
таємничо-жіночною парфумерною композицією, 
що складається з персика, ароматного лічі, 
п’янкої фіалки та сандала.

Її завзятість відчиняє усі двері. Унікальний 
аромат, заряджений енергією, яку надають 
динамічні цитрусові.  Чуттєвості аромату надає 
романтична троянда, цінна амбра і теплий кедр. 
Багатогранний букет для пригоди, що зветься 
„Життя“!
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Романтична  
мить

Чарівна
загадковість

ХІТ
ПРОДАЖІВ
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Безмежна
спокуса

Природний
гламур
Зухвалий, натхненний, природний, романтичний.
Вибухова суміш фруктового бергамота, квітів апельсина, 
жасмину і чарівного пачулі уособлює сучасний жіночий 
спосіб життя і перетворює Вас на незрівнянну гламурну 
богиню.
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3295-106 | 50 мл       3295-223 | 50 мл        3295-126 | 50 мл        

3295-220 | 50 мл       3295-124 | 50 мл        3295-127 | 50 мл        

ПАРФУМОВАНА 
ВОДА ЛИШЕ

425,00 грн

Гламурний, пульсуючий, 
живий. Грайливе поєднання 
груші, конвалії, лотоса та 
базова нота із сандаловим 
акцентом.

Приваблива спокуса та відчуття 
розкоші. Цитрусовий бергамот, 
троянда і жасмин поєднуються з 
вишуканим пачулі.
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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.

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 парфумів!

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

Парфумована вода

03 LR Classics   
ANTIGUA
Поцілунки на білому пляжі Антигуа. 
Елегантна комбінація 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 пісочних пляжах Санторіні. 
Легкий аромат фрезії доповнюється 
жасмином та нотками мускусу, 
створюючи унікальну гармонію. 

Парфумована вода

04 LR Classics   
MARBELLA

Парфумована вода

06 LR Classics   
LOS ANGELES

Парфумована вода

«Зроблено в Німеччині» 
– це гарантія якості, якій 
можна довіряти на всі 100%.
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1.259,00 грн
30540 | 50 мл

Будь справжнім. 
Будь природнім. 
Будь собою.

30550   

Вартість усіх продуктів з набору

2.249,00 грн
2.518,00 грн

Вартість набору

Парфумована вода 
для чоловіків

PURE

Деревинний – пряний – харизматичний

«Будь справжнім. Будь природнім. Будь собою.» 
– це меседж від Гвідо Марії Кречмера. 

Приємний дизайнер показує приклад і захоплює 
людей своєю позитивною енергією та  
життєрадісністю. Ось чому Гвідо створив справжній 
аромат гарного настрою, який супроводжує 
щомиті у повсякденному житті та надихає бути 
собою. PURE by Guido Maria Kretschmer для 
чоловіків - це аромат з харизматичною початковою 
нотою, багатогранною нотою серця і пряною 
кінцевою нотою.

Композиція  з шафрану, гвайакового дерева та амбри.

by Guido Maria
Kretschmer
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Парфумовану воду PURE by Guido Maria 
Kretschmer для жінок Ви знайдете на 
сторінці 127.

PURE by Guido Maria Kretschmer 
Набір

ВИГІДНІШЕ У НАБОРІ

Парфумована вода для жінок
Парфумована вода для чоловіків
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 30220   |  50   мл             

      915,00     грн    

 30230        

 Вартість усіх продуктів з набору      1.438,00   грн 

Вартість набору лише    1.699,00   грн   

141 

„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 129.

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 128.

Парфумована вода 
для чоловіків

ВИТОНЧЕНИЙ ПАРФУМ
Guido Maria
Kretschmer

Унікальне поєднання 
чоловічих ноток бергамоту, 
перцю та шкіри.

 НАБОРИ 

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

915,00 грн

 
50 мл   

915,00 грн
295030505

Розумні хлопці живуть вічно – так само, як 
і Брюс Вілліс. Безкомпромісний, мужній та 
нестандартний. Аромат від «екшн-героя»: 
міцний кедр і чорний перець поєднуються 
з ветивером та свіжим грейпфрутом. 
Перший аромат від Брюса Вілліса, який 
став легендою.

Пачулі та цитрусові забезпечують свіжість початкової ноти, а 
запашні відтінки з легкою ноткою тютюну роблять аромат 
по-чоловічому елегантним.
Міцна базова нота з чуттєвим шкіряним акцентом та ноткою 
цінного удового дерева надають парфуму особистий почерк 
– саме такий Брюс Вілліс у житті.

143 142 

ОСОБИСТО 
  від Зірки

Для сильних і мужніх

НОМІНОВАНО:

Bruce Willis
Personal EditionBruce Willis
Парфумована водаПарфумована вода
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50 мл   
30000   

699,00 грн

50 мл   
30027   

699,00 грн

50 мл   
1580   

699,00 грн

50 мл    
30190   

699,00 грн

50 мл   
30414  

699,00 грн

50 мл   
3430   

699,00 грн

Хвиля б’ється об корабель. В жилах 
адреналін. Погляд шукає берег. Цей 
аромат приховує в собі морський, 
освіжаючий мікс цитрусового 
бергамоту, дині, евкаліпта і пачулі. 
Пориньте у світ легкості та свіжості. 
Подих літа увесь рік поспіль!

Зразкове поєднання спорту, 
елегантності та мужності. Свіжі 
цитрусові ноти, динамічний імбирний 
акцент і пряність кардамону у 
поєднанні з чуттєво-елегантними 
нотами дерева та мускуса – саме те, 
що потрібно для спокійного, 
невимушеного стилю життя.
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3, 2, 1 –
вперед!

Just Sport
Парфумована вода

Заряд
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!

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

Наввипередки
з часом

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

425,00 ГРН

3295-259 | 50 мл      3295-261 | 50 мл        

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

Для тих, хто має жагу до 
життя. Для різносторонньої та 
мультикультурної людини. Свіжий 
аромат яблук та апельсина у 
поєднанні з пряними деревинними 
нотками та духмяною амброю.

Могутні водоспади, сила 
природи. Такий і сам парфум: 
морські ноти, аромат м’яти та 
кедра.

Мегаполіс зачаровує 
розкішшю та екслюзивністю. 
Мікс грайливого грейпфрута, 
розкішної амбри та вишуканих 
деревинних акордів.
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LR CLASSICS – ОЗНАКА СТИЛЮ
Класичний стиль робить Вас більш елегантними. Те саме стосується і парфумів. Витримані, 
ніби хороше вино, відшліфовані, немов справжній діамант. Парфуми можуть розповісти 
багато цікавого. Довіртеся власному досвіду та відчуттям, зробіть крок у світ гарного стилю 
– оберіть свій власний аромат.

LR CLASSICS – НЕМОЖЛИВО ОБРАТИ НАЙКРАЩИЙ 
Разом з парфумами LR Classics Ви можете відвідати найцікавіші міста по всьому світу. 
Сьогодні Бостон, завтра Стокгольм – це пригоди без ризику та зобов’язань. LR Classics – 
парфуми, що уособлюють весь світ, і водночас будь-який 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

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

05 LR Classics   
BOSTON

Парфумована вода

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

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

ДОСКОНАЛА ЗОВНІШНІСТЬ
ДОСКОНАЛИЙ МАКІЯЖ -



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 

465,00 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

389,00 грн

40062   

879,00 грн 40064   

615,00 грн

40063   

615,00 грн
40066   

465,00 грн

40061   

879,00 грн
40065   

409,00 грн

40060   

815,00 грн

40067   

259,00 грн

40068   

 4.142,00 грн

Вартість набору лише 3.915,00 грн

Ваші губи 
виглядають 
ідеально

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

01 | Суперстійка губна помада
•    Ніжна кремова текстура та 

інтенсивні пігменти для 
ідеального кольору

•    Інноваційна структура для 
розкішного та спокусливого 
образу

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

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

світловідбиваючими 
частинками для більшого 
об’єму

•   Ефект доглянутих губ

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 повік

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

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

НАБІР

Всі пензлі в наборі
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MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY

5,5  мл 
 11127        

   815,00   грн    

9  мл 
 11125        

      389,00     грн 

 125   мл     
 11190      

   365,00   грн 

11121-1 Світлий тон   

11121-2 Темний тон

      339,00     грн 
6  мл        

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

      815,00     грн 

      325,00     грн 
0,37  г      

11120-2 Фіолетовий оксамит

11120-3 Місячне срібло

11120-6 Коричневий атлас

11120-7 Сіра імла

10  мл 
 11188      

      539,00     грн 

      XX,XX     грн 
1,1  мл       

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

нанесення, подовжить вії та надасть 
виразності

•    Інтенсивний догляд та неймовірний об’єм

Засіб для зняття макіяжу з очей
•    Двофазна система: поєднання 

компонентів догляду та зняття 
макіяжу

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

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

 ХІТ
ПРОДАЖІВ 

 ХІТ
ПРОДАЖІВ 

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

глибокий ультрачорний колір
•   Інтелектуальна структура 3D: з кожним

нанесенням ще більше кольору, об’єму та
розділення

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

•   Для неповторного ефекту „накладних вій“

*  Максимальна зафіксована довжина вій після 6
тижнів застосування

**  Наукові дослідження, проведені науково-
дослідним Інститутом Dermatest.

  Результат: квітень 2014 року. Учасники: 20 жінок.
  Застосування: наносили емульсію щодня вранці 

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

Активуюча емульсія для росту вій
•    Не подразнює шкіру, містить 

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

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

застосування*
•    Зниження випадіння вій і 

максимальна щільність вій

Довершені комбінації кольорів 
для незабутнього образу

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

кольору
•   Можливий сухий та вологий спосіб нанесення

11199 Абсолютно чорний

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

виразності очей
•   Інтенсивний колір, стійка текстура – 

тримається до 12 годин
•   Тонкий пензлик для точного нанесення 

одним рухом
•   Не наносити на шкіру після жирного 

крему або пудри

Стайлер для брів
•   Рідкий стайлер фіксує форму брів та 

колір
•   Природний макіяж брів
•   Профарбовує волосинки, не 

забарвлює шкіру

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

розтушовувати підводку і 
приховувати переходи
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2,2 г
11108   

409,00 грн
30 мл    
11115   

615,00 грн

3,6 г
11118   

465,00 грн

475,00 грн

11109-101 Фарфор

11109-102 Імбир

2,5 мл   

10 г    
11110   

679,00 грн

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

579,00 грн 

11 г    
11114   

579,00 грн

12 г    
11111   

679,00 грн

10 г    
11112   

679,00 грн

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

679,00 грн

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

679,00 грн

Ідеальний
тон обличчя
без блиску

01 | Довершена тональна основа
•   Шовковиста текстура з середньою 

щільністю покриття, ідеально 
адаптується до шкіри

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

•   Інтенсивний комплекс із пептидами для 
інтенсивного сяяння та невагомості

•   Захист від 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

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

інтенсивність кольору 
косметики (тіней, 
помади)

•   Застосування: нанести 
на губи та повіки до 
нанесення макіяжу

Основа для макіяжу з 
ефектом сяяння
•   Вирівнює тон шкіри і 

дозволяє макіяжу довше 
триматись на шкірі, маскує 
пори

•   Ефект легкого відтінку для 
сяяння шкіри

•   Персиковий тон надає шкірі 
свіжості

•   Застосування: наносити як 
основу під макіяж або 
самостійно

Засіб для заповнення 
зморшок
•   Миттєво заповнює 

зморшки, приховує 
недоліки шкіри

•   Візуально омолоджує 
шкіру

•   Наносити на проблемні 
ділянки до макіяжу і дати 
підсохнути

Маскуючий засіб із 
світловідбиваючим ефектом
•    Світловідбиваючі пігменти 

приховують тіні, а охолоджуючі 
компоненти зменшують набряки

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

•    Наносити під очі та на носогубний 
трикутник
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05 | Мікропудра 
„Оксамитовий
дотик“
•  Мультифункціональна пудра
•  Легка та дрібна текстура 

забезпечує прозорий, 
шовковистий, рівномірний 
тон шкіри

•  Зменшує блиск і вирівнює 
тон шкіри

Макіяж обличчя:
ніжний дотик або 
яскравий акцент

01 | Рум’яна Довершений тон
•   Шовковиста текстура 

забезпечує легке нанесення та 
ідеальний колір

•   Гармонійно поєднані матові 
відтінки створюють свіжі 
акценти та підкреслюють 
вилиці

•   2 відтінки, які можна наносити 
окремо або комбінувати

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

пудра, надає шкірі природний 
сяючий вигляд

•   Ідеальна двокольорова 
комбінація для довершеного 
макіяжу та природного вигляду 
шкіри

•   Рівномірний засмаглий тон 
обличчя протягом усього року

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

будь-якого тону шкіри
•   Жовтий колір приховує тіні і 

нерівності, освіжає шкіру
•   Бежевий – вирівнює пігментні 

нерівності шкіри
•   Зелений – чудово маскує будь-

які почервоніння на шкірі
•   Фіксує макіяж, шкіра стає 

м’якшою, тон – рівним та 
сяючим

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

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

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

•   Чудово фіксує макіяж, шкіра 
стає м’якшою, тон – рівним та 
сяючим

ХІТ
ПРОДАЖІВ

L R   D E LU X E  М А К І Я Ж  |
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2,5 мл   

229,00 грн

10026-101 Абсолютно чорний
10026-102 Темно-коричневий

2 x 1,25 г   

259,00 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 

4,9 г x 1,3 г

229,00 грн

10027-101 Кремовий кашемір

10027-102 Коричневий кашемір

10025   
2 x 4,6 г

245,00 грн

10023-1 Абсолютно чорний

10023-4 Темно-коричневий

10023-5 Глибокий синій

10259 Абсолютно чорний10387 Абсолютно чорний

10 мл     

275,00 грн

11 мл      

325,00 грн 
7 мл   

275,00 грн 

1,1 г   

179,00 грн

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
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Рідка підводка для очей
•   Ідеальна покривна здатність, 

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

висихає, довго тримається
•   Перед використанням злегка 

струсити

Двосторонній олівець для брів
•   Чітко профарбовує брови, надає 

природного вигляду
•   Тонка сторона – для надання 

форми, товста – для 
розтушовування кольору

Порада: можна використовувати як 
тіні для повік

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

денного макіяжу, мерехтливий 
біло-зелений – для вечірнього

•   Візуально збільшує очі
•   Для створення відблиску лінії 

під бровами

Двокольорові мінеральні 
тіні для повік
•   Сяючі яскраві відтінки, легке 

нанесення
•   М’яка пудрова текстура зі 

світловідбиваючим ефектом
•   Містять природні мінерали 

та елемент Phycocorail®

01| Туш для об’єму вій з
ефектом підкручування
•   Надає віям неймовірного об’єму 

та ідеально розділяє їх
•   Дугоподібна щіточка 

профарбовує кожну вію та дарує 
їм спокусливий вигин

02| Туш „Екстремальний об’єм“
•  Густі, вугільно-чорні вії з ефектом 

максимального об’єму
•   Поєднання активних компонентів 

робить вії м’якими, шовковистими 
та збільшує густоту

•   Конічна форма щіточки робить очі 
виразними

•   Нанесіть туш на вії – від куточка ока 
по лінії вій (допоможе конічна 
щіточка)

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

вії довшими, а очі виразнішими
•   Водостійка текстура

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

ідеальної форми очей
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MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY

 01

02

MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY

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

30  мл     

   379,00   грн   

 30   мл       

   395,00   грн 

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

10541-1 Теплий персик
10541-2 Холодна ягода
10541-4 Тепла ягода
10541-5 Холодний абрикос
4  г         

   325,00   грн   

 15   г     
10065       

   365,00   грн   

10540-1 Пісочний
10540-2 Карамельний
10540-3 Персиковий
9  г      

   339,00   грн   

 18   г     
10077       

   365,00   грн   

 150   мл     
 10377      

      139,00     грн 

 30   мл       

   395,00   грн   

2,5  г      

   189,00   грн   

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

10082-2

10082-4

10082-3

10082-1

10540-2

10540-1

10540-3

10541-1

10541-2

10541-4

10541-5

10080-1

10080-2

10080-3

10080-4

10080-5

10080-6

10081-207

10081-202

10081-204

10081-203

10081-205

10081-206
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10080-1 Світло-пісочний
10080-2 Пісочний
10080-3 Світло-карамельний
10080-4 Карамельний
10080-5 Темно-пісочний
10080-6 Темно-карамельний

Тональний ВВ-крем
•   Багатофункціональний тональний крем 

для створення ідеального тону обличчя
•   Щоденна турбота за шкірою 5в1:
1. Зволожує шкіру
2. Розгладжує нерівності
3. Вирівнює тон
4. Допомагає позбутися жирного блиску
5. Захист від УФ-променів, SPF 15
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Кремова тональна основа
•   М’яка кремова текстура з високою 

щільністю покриття
•   Надстійка: шкіра залишається матовою до 

12 годин
•   Інтенсивно зволожує
•   Cвітловідбиваючі мікропігменти 

приховують нерівності шкіри

Матуюча тональна основа
•   М’яка кремова текстура з середньою щільністю 

покриття
•   Стійка та легка текстура забезпечує матуючий 

ефект на тривалий час
•   Містить NMF Komplex, який зволожує шкіру
•   Світловідбиваючі мікропігменти приховують 

нерівності шкіри

Маскуючий олівець-стік
•     Тон „Сонячне сяйво“ маскує темні кола під 

очима, а „М’який мох“ маскує почервоніння
•     Олівець має високу щільність покриття, 

зручний у застосуванні завдяки м’якій, 
шовковистій текстурі

•     Надає шкірі природну красу
•     Містить екстракти календули і соєвої олії, 

можливе застосування при лущенні шкіри

 ХІТ
ПРОДАЖІВ 

 ХІТ
ПРОДАЖІВ 

Мінеральні рум’яна
•   Легка текстура для надання 

шкірі свіжості та природного 
сяяння

•   Містять природні мінерали та
кораловий порошок 
Phycocorail®

•   Містить матуючі мікрочастинки
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Компактна 
мінеральна пудра
•   Ідеальний матуючий тон
•   Ніжна, легка текстура, що 

дозволяє шкірі дихати
•   З природними мінералами і 

елементом Phycocorail®

Пудра в кульках
„Бронзові перлини“
•   Літній колір обличчя протягом 

року
•   Можна застосовувати для 

створення акцентів на вилицях та в 
області декольте

 Очищуюча пінка 
Дбайливо очищає шкіру та 
видаляє макіяж. 
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Розсипчаста мінеральна пудра
•   Шовковиста, невагома текстура для 

природності шкіри
•   Рівномірна фіксація макіяжу
•   Прозора пудра, що підходить для будь-

якого тону шкіри
•   Містить природні мінерали

andrey
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1,16 г   

139,00 грн

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

1,6 г   

179,00 грн

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

229,00 грн

10 мл   

229,00 грн

5,5 мл   
10505   

179,00 грн

5,5 мл   
10504   

139,00 грн

5,5 мл   
10503   

139,00 грн

5,5 мл   
10502   

179,00 грн

5,5 мл   
10501   

179,00 грн

5,5 мл   

139,00 грн

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

4526   

95,00 грн

823   

109,00 грн

100 мл   
10106   

225,00 грн

100 мл   
10095   

139,00 грн

15 мл
10508

325,00 грн

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 Троянда229,00 грн

01 | 10329-201  Спокуслива 
Троянда

02 | 10329-202  Спокусливий 
Рожевий

03 | 10329-203  Спокусливий 
Червоний
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01| Універсальний засіб
для здоров’я та краси нігтів
•   Інтенсивний догляд
•   Комплекс вітамінів Е, С і F, протеїнів і 

кальцію підтримує ріст, доглядає, 
зміцнює і зменшує ламкість

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

нанесення лаку
•   Сприяє акуратному нанесенню лаку
•   Подовжує стійкість лаку

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

додаткового блиску
•   Захищає лак від лущення та
подряпин

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

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

підвищення
еластичності та міцності нігтів
•   Кератин відновлює нігті та сприяє 

здоровому росту

Лак для нігтів Справжній колір
•   Ідеальне покриття, глянцевий 

блиск, насичені кольори, висока 
стійкість

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

Косметична сироватка
для рук і нігтів
•   Для шовковистої та ніжної 

шкіри рук
•   З оліями виноградних 

кісточок, авокадо, жожоба  
та вітаміном Е

•   М’який догляд для  
чутливої шкіри

Ємкість для зняття лаку
•   Швидке та ретельне зняття 

лаку з нігтів
•   Олія абрикосових кісточок 

зволожує і живить нігтьову 
пластину

•   Не містить ацетону

Засіб для зняття лаку
•   Олія абрикосових кісточок 

зволожує і живить нігтьову 
пластину

•   Для заповнення ємкості та 
самостійного використання

•   Не містить ацетону

Професійна пилочка для нігтів
•  Для натуральних і штучних нігтів
•  Дрібне напилення для 

делікатного догляду

Чотиристороння пилочка 
для полірування нігтів
•  Для надання природного 

блиску
•  Вирівнює, розгладжує,  

шліфує, полірує
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Бальзам для губ
•   Дбайливий догляд для чутливих і 

сухих губ
•   Захищає і доглядає за губами 

завдяки теоброміну та вітаміну E
•   Для природного і доглянутого 

вигляду Ва
ш
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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 візуальний об’єм
•   Широка кольорова гамма – від 

спокусливого червоного до 
природних відтінків

•   Доглядає за губами завдяки 
вітаміну Е

Блиск для губ
•    Максимальна стійкість та 

насичений колір
•    Вітамін Е та екстракт 

розмарину створюють 
неперевершений природний 
відтінок

Помада з блиском
•   Бездоганне поєднання губної 

помади та блиску для губ
•   Стійка та зволожуюча текстура
• Приємний смак
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Рахунок для благодійних внесків:
IBAN: DE30 4008 0040 0621 3431 00
BIC: DRESDEFF400

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

lrgkf.com 

Ми даруємо 
дітям можливості.
Приєднуйтесь!

Нова серія LR ALOE VIA Aloe Vera Kids поєднує в собі ніжний догляд та 
веселощі - для щасливих дітей та  батьків!

значно веселіше!
Тепер у ванній 
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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 LR здійснюється тільки
через ії Партнерів

ТОВ „ЛР Хелс енд бьюті сістемс“ залишає за собою право
вносити зміни у каталог, а також

виправляти можливі друкарські помилки.

Еліксир, який 
виконує 5 бажань 
для Вашої краси!

andrey
Текст
тел. (098) 7504141Vvmarket.in.uainfo@vvmarket.in.ua
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