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Бізде LR-де көрініс бар: біз барлық адамдарға 100 жыл бойы сау, белсенді және 
табысты болуға мүмкіндік бергіміз келеді.Әрине, бұл арман, бірақ  біз бұл арманды 
шындыққа жеткізуге бәр күшізді саламыз. Сондықтан да, біз саулық пен сұлулық 
үшін,  сондай-ақ  жеке және қаржылық табыс үшін инновациялық шешімдерді   
әзірлеп жатырмыз. 
Денсаулық  мәселелерінде адамдар көбірек білімді бола бастады,  және осыған 
байланысты, біздің компания нақты уақытпен  бір қадамда кележатыр. Біз LR атынан 
біздің табиғи өнімдерімізбен бұл үрдіс шеңберінде құнды үлес қоса аламыз. Мұнда 
негізгі рөлді, бойында ерекше және түрлі қасиеттері бар – Алое Вера бірегей өсімдігі 
ойнайды. Саулық үшін де, тері күтімі үшін де- Алоэ Вера  өсімдігі қолданылыста 
әмбепап құрал. 
Денсаулық біз үшін ең құнды актив болғандықтан, LR-де біз айрықша сапаға 
инвестициялаймыз. Біз өткен жылы, Алендегі бас офисімізге жақын орналасқан, 
Еуропадағы Алоэ Вера өндірісінің ең замануи аланын аштық, деп мақтанышпен 
айта алмыз. Өйткені, «Германияда жасалған» біз үшін тек жарнамалық ұран ғана 
емес,  барлық клиенттеріміз үшін сапа кепілдігі! Біз әрбір LR серіктесі үшін, өз өмірін 
тәуелсіз және табысты етуге мүмкіндік  береміз, мұнда LR-пен жұмыс істеу Сіздің 
негізгі қызметіңіз немесе қосымша кіріс құралы болып табыла ма маңызды емес. 
Басқа компаниялар сияқты,  біз қымбат жарнамаға және шерту процентіне емес,  
біздің Серіктестерімізге және олардың отбасыларына инвестициялар жасамаймыз. 
Біздің адал және тұнық Мансап Жоспарының арқасында, көптеген отбасылардың  
өмірі күннен күнге  жақсаруы үшін біз қамқорлық жасаймыз. Біз әркімге өз жұмыс 
уақытын ұйымдастыруға және халықаралық деңгейдегі табысты команда құрамына 
кіруге  бірегей мүмкіндік ұсынамыз. Біз бұны отбасыға бағдарланған  және әлеуметтік 
жұмыс деп түсінеміз. 

Осы көзқарас шеңберінде LR қызметкерлері мен Серіктестері күн сайын үлкен 
берілгендікпен жұмыс істейді.Мен Сіздерге сөзімді беремін.

Шын жүректен Сіздің,

LR Health & Beauty компаниялар тобының Президенті | LR директорлар кеңесінің Спикері

ҚЫМБАТТЫ ДОСТАР,

БАРЛЫҚ КҮШІН ПАЙДАЛАНЫҢЫЗ
АЛОЕ ВЕРАНЫҢ 
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ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН

«Германияда жасалған» 
әлемдік деңгейдегі жоғары 
сапаны білдіреді.  Біз барлық 
өнімдерді өндіру кезінде 
күнделікті осы сапа 
стандарттарын ұстанамыз, деп 
бекітеміз.  Біздің клиенттеріміз  
оған  сенімді бола алады! 100 
% ашықтықты  қамтамасыз ету 
үшін,  Германияның өзінде 
жасап шығарылған, осы 
каталогтегі барлық сұлулық  
пен саулыққа арналған LR 
өнімдерін  "Германияда 
жасалған" біздің жаңа 
логотипімізбен  атап өттік.

САПА

АЛОЭ ВЕРА ІШУГЕ 
АРНАЛҒАН ГЕЛЬДЕРІ

Жаңа Алое Вера өндірістік 
аланымен бірге біз 
"Аленде жасалған" 
(Германия)  қағидасын 
нығайтамыз, ал  жаңа 
жоғары технологиялық 
жабдықпен жаңа еуропалық 
стандарттарды орнатамыз.

СЕРІКТЕСТІК
Тәуелсіз сарапшылармен бірлесе 
отырып, біз жоғары тиімді 
инновациялық өнімдермен және
кешенді шешімдермен жұмыс істеп  
келе жатырмыз.

ПРОДУКЦИЯ

№ 1

Біздің жоғары сапа стандарттарымыз 
сертификатталған және тәуелсіз, танымал 
мекемелермен қатаң бақыланады. 
Мысалы, INSTITUT FRESENIUS* ҒЗИ Алоэ 
Вера Ішуге арналған гельдердің жоғары 
сапасын растайды.

САПА
ҮЗДІК

Біздің озық сапамыз 
кездейсоқ емес. LR 
қызметкерлерінің көп 
жылдық тәжірибесі және 
ынтасы мұны мүмкін етеді!

LR өнімдері  
жануарларға
сыналған емес

LR Ғаламдық Балалар 
Қоры арқылы әлеуметтік 
қолайсыз отбасылардан 
балаларды қолдау

ӘЛЕУМЕТТІК 
Біз барлық қарым-қатынастарда жауапты боламыз.

Д-р Вернер 
Фосс, Dermatest* 
ҒЗИ негізін 
қалаушысы 
және жетекшісі 
бекітеді:
"LR жоғары 

сапалы, белсенді компоненттер мен 
заманауи рецептураларға сәйкес, 
терінің кез келген түрі үшін оңтайлы 
күнделікті күтімді  қамтамасыз 
ететін өнімдерді ұсынады.

"Жеке 
қажеттіліктерге 
сәйкес келетін 
өнімдерден 
басқа, LR 
ғылыми 
негізделген 
тамақтану, 
жаттығу және салауатты өмір салты 
бойынша сарапшылық кеңестерді 
ұсынады" – Д-р Свен Верхан, 
тамақтану бойынша тәуелсіз 
сарапшы.

Қоршаған орта біз үшін өте маңызды. 
Бірінші қадам ретінде, біз бірте-бірте 
Алоэ Вера Ішуге арналған гельдерін 
және Майнд Мастер  сусынын  қосымша 
пластикалық қақпақсыз қолдана 
бастаймыз. Еліңізге және  тапсырыстың  
уақытына байланысты, Сіздің 
кезекті  Ішуге арналған геліңіз табиғи 
ресурстардың оңтайлы және экологиялық 
пайдалануының алғашқы қадамы болуы 
мүмкін.

САРАПШЫЛАРМЕН

ОЗЫҚ ӨНІМ

ҚОРШАҒАН ОРТА 
ҮШІН

ЖОҒАРЫ 
ДЕҢГЕЙЛІ

ЖАУАПКЕРШІЛІК

* Дерматест; Институт Фрезениус; ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН.
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LR LIFETAKT* бірінші дәрежелі 
өнімдерді үйлестіріп, Сіздің 
саулығыңыз үшін жеке шешімдерді 
ұсынады.

САУЛЫҚ ЖӘНЕ ТЕҢГЕРІЛГЕН 
ТАМАҚТАНУ

Өнімдері

LR ALOE VIA* – бұл табиғи әдемі және 
бапталған тері үшін Сіздің жолыңыз

ТЕРІГЕ КҮТІМ 
ЖАСАУ

Ерекше күтім

Бет терісіне күтім жасау: терең тазарту

Денеге күтім жасау және тазарту

Ауыз қуысы күтімі

Шашқа күтім жасау

Ер терісі күтімі

Бала терісіне күтім жасау

LR ZEITGARD* уақытқа  
бағынбайтын, әдемі тері үшін

ҚАРТАЮҒА ҚАРСЫ  
КҮТІМ

Терең тазарту

Қартаюға қарсы әсер

Ұқыпты күтім

Бактерияға қарсы ұқыпты 
қорғаныс

БАКТЕРИЯҒА ҚАРСЫ КҮТІМ

Эксклюзивті жұлдызды хош иістер, 
танымал дизайнерлерлік хош иістер және 
уақытқа бағынбайтын классикалық хош 
иістер

Әйелдерге арналған

Ерлеге арналған

ПАРФЮМЕРИЯ

Премиум-класс косметикасы  
және жастарға арналаған трендтер

ДЕКОРАТИВТІ КОСМЕТИКА

* ЛР ЛАЙФТАКТ; ЛР АЛОЭ ВИА; ЛР ЦАЙТГАРД; ЛР МИКРОСИЛЬВЕР; ЛР ДЕЛЮКС; ЛР КОЛОРС.
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САУЛЫҒЫҢЫЗ НЕҒҰРЛЫМ ЖАҚСЫ БОЛСА, ӨМІР 
САПАСЫ СОҒҰРЛЫМ ЖАҚСЫ БОЛАДЫ

Денсаулық – бұл өмірдің сапасы. LR жалпы саулық 
үшін және теңгерілген тамақтануға арналған кәсіби 
тағамдық шешімдерді ұсынады.

Табиғатпен шабыттанып, соңғы ғылыми 
зерттеулермен үйлестіре отырып, біз оңтайлы, ең 
тиімді нәтиже беретін шешімдерді жасадық.

LR-дің бірінші дәрежелі биологиялық қоспалары 
жеке қажеттіліктеріді қанағаттандыруға арналған. 
Әрбір өмір кезеңінде Сіздің  саулығыңыз және өмір 
сүру сапасы  үшін.

ӨМІР САПАСЫ СОҒҰРЛЫМ ЖАҚСЫ БОЛАДЫ
САУЛЫҒЫҢЫЗ НЕҒҰРЛЫМ ЖАҚСЫ БОЛСА,

* ЛР ЛАЙФТАКТ; Денсаулық.   
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Маңызды ингредиенттері:
 88% Алоэ Вера жапырақ гелі
 C дәруменінің күнделікті қажеттілігінің 56%**
 Е дәруменінің күнделікті қажеттілігінің 60%**

LR LIFETAKT* ББҚ ЖӘНЕ ТАҒАМДЫҚ ӨНІМДЕР |

* ЛР ЛАЙФТАКТ; Институт Фрезениус.
** Ұсынылатын күнделікті мөлшер; теңгерілген және түрлендірілген диетаны ұстаныңыз, сонымен қатар салауатты өмір салтын ұстаныңыз. 

1 С дәрумені  қан тамырлары, сүйектер, шеміршек,иек, тері және тістердің  қалыпты жұмыс істеуі үшін коллагеннің қалыпты қалыптасуына ықпал етеді.  
2 Алоэ Вера құрамында табиғи қант бар. 3 С дәрумені  иммунды жүйенің қалыпты жұмыс істеуіне ықпал етеді.
4 С дәрумені  иммунды жүйенің қалыпты жұмыс істеуіне ықпал етеді.

Қантсыз2 

Дене пішіміне қамқорлық  
жасайтындар үшін

Жалпы жақсы саулық үшін

Қолдану аумағы:
-  Жалпы саулық үшін
Ұсынылатын қолдану мөлшері:
- Күнделікті 3 х 30 мл

Қозғалыс еркіндігі үшін

Қолдану аумағы:
- қан тамырларының қалыпты жұмыс  
 істеуі үшін1 
- сүйек жүйесінің  қалыпты жұмыс  
 істеуі үшін1 
- шеміршектердің  қалыпты жұмыс  
 істеуі үшін1 
-  Қалыпты  энергиялық алмасу үшін3 
- жүйке жүйесінің қалыпты жұмыс  
 істеуі үшін3

Ұсынылатын қолдану мөлшері: 
- Күнделікті 3 х 30 мл

Қолдану аумағы:
- қан тамырларының қалыпты   
 жұмыс істеуі үшін1 
- сүйек жүйесінің  қалыпты жұмыс  
 істеуі үшін1 
- Қалыпты  энергиялық алмасу үшін3 
- жүйке жүйесінің қалыпты жұмыс  
 істеуі үшін3 
- иммунды жүйенің қалыпты жұмыс  
 істеуі үшін4

Ұсынылатын қолдану мөлшері: 
- Күнделікті 3 х 30 мл
Ерекшеліктері: 
- Ересектерге де, балаларға да  
 ұнайды

Дәстүрлі Балменен

Қолдану аумағы:
- қан тамырларының қалыпты жұмыс  
 істеуі үшін1  
- сүйек жүйесінің  қалыпты жұмыс  
 істеуі үшін1 
- Қалыпты  энергиялық алмасу үшін3 
- жүйке жүйесінің қалыпты жұмыс  
 істеуі үшін3 
- иммунды жүйенің қалыпты жұмыс  
 істеуі үшін4

Ұсынылатын қолдану мөлшері: 
-  Күнделікті 3 х 30 мл
Ерекшеліктері:  
-  Роман Заго әкесінің бастапқы 

рецепті негізінде даярланды
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ЖИНАҚТА ТИІМДІ 
Жинақты сатып алар кезде,
LR серіктесінен жеңілдік туралы біліңіз.

Дүние жүзінде Алоэ Вера сияқты, осындай 
табысты мыңжылдық дәстүрі бар, ешбір 
басқа табиғи өнім болар емес.

Алоэ Верадан LR-дың алғашқы өнімі – Алоэ 
Вера Ішуге арналған Бал гелі – көптеген 
жылдар бойы LR-дың ең табысты өнімі 
болып табылады. Барлық ішугеарналған 
гельдерді өндіру үшін біз тек Алоэ Вера 
жапырағы мәйегінен  алынған гелінің 
барынша мүмкін концентрациясын 
қолданамыз. Алоэ Вера ішуге арналған гельдің 
құрамындағы ең маңызды заттардың бірі – 
ацеманнан, оның пайдалы қасиеттері басқада  
көптеген гель компоненттерімен  бірлесе 
отырып ашылады. Таза және табиғи өнім,   
оған жеке сипат беретін ингредиенттермен 
үйлеседі.  

Сапа – бұл біздің басымдылық 
болып табылады. Өсіруден бастап, 
соңғы өнімге дейін –  
LR-де барлығы қатаң бақылаудың  
астында. Бұл ҒЗИ SGS Institut  
Fresenius* және Алоэ бойынша 
Халықаралық кеңесінің(IASC) 
сертификаттарымен расталған.

«Германияда жасалған» – бұл 
Сіз 100% сүйене алатын, біздің 
сапа кепілдігіміз.

«Германияда жасалған» – бұл Сіз 
100% сүйене алатын, біздің сапа 
кепілдігіміз.LR LIFETAKT * Алоэ Вера 
Ішуге арналған гельдері  
Kolner ListeR (Кёльн тізіміне) кіреді. 
Kolner ListeR допингтік заттардың 
жоқтығының тексерілуінен өткен 
өнімдерді жариялайды. Маңызды ингредиенттері: 

  90% Алоэ Вера жапырақ гелі 
9% Бал 
C дәруменінің күнделікті 
қажеттілігінің 75% 1**

Маңызды ингредиенттері:
 90% Алоэ Вера жапырақ гелі
 7% Бал
 Қалақай сығындысымен

Маңызды ингредиенттері:
 98% Алоэ Вера жапырақ гелі
 Қантсыз2 (Диабетиктер үшін   
 ақпарат: тек 0,054 ХЕ) 
 C дәруменінің күнделікті   
 қажеттілігінің 100% 3**

1000 мл   
80700-540  

8.490,00 〒

Алоэ Вера 
Ішуге арналған Бал гелі

1000 мл   
80750-540   

8.490,00 〒

Алоэ Вера 
Ішуге арналған Шабдалы гелі

1000 мл   
80800-540   

9.690,00 〒

Алоэ Вера 
Ішуге арналған Сивера гелі

1000 мл   
80850-540   

9.690,00 〒

Алоэ Вера 
Ішуге арналған Фридом гелі

ЖАҚЫНДА 
САТУДА 

БОЛАДЫ!

ЖАҚЫНДА 
САТУДА 

БОЛАДЫ!

andrey
Машинописный текст
Скидка 28% по заявкеinfo@vvmarket.in.ua или Viber
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13 LR LIFETAKT* ББҚ ЖӘНЕ ТАҒАМДЫҚ ӨНІМДЕР |

Ұзақ уақытқа өнімділік1

Тұрақты пайдаланғанда тотығу стресінен қорғайды2

Қолдану аумағы:
Ұзақ уақыт бойы тұрақты пайдаланғанда өнімділік:   
- В дәрумені және темірдің4 арқасында   ой және физикалық өнімділіктің 
артыуы1,3 
- Тотығу стресінен қорғайды2 
- Е дәруменінің тәуліктік тұтынуының 100% қамтиды және Алое Вера 
жапырақ гелінің арқасында  жалпы әл-ауқатын жақсартады.
 
Ұсынылатын қолдану мөлшері: 
- Күнделікті 80 мл

 Құрамында дәрумендер мен микроэлементтер бар 
 Е дәруменінің күнделікті қажеттілігінің 100%**
 В1 (тиамин) дәруменінің күнделікті қажеттілігінің 100%**
  В9 (фолий қышқылы) дәруменінің күнделікті  

қажеттілігінің 100%**
 В12  дәруменінің күнделікті қажеттілігінің 100%**
 Темірдің күнделікті қажеттілігінің 30%**
 Селеннің күнделікті қажеттілігінің 51%**
 Құрамында 36% Алоэ Вера жапырақ гелі бар

Майнд Мастер-мен бірге Сіз  
тіпті күйзелу жағдайларда да 
жинақты  және өнімді
бола аласыз.

Егер өмір, шұбырған күрделіктерді 
дайындаса, ауыр жұмыс күні, 
алдағы емтихан немесе спорттық 
іс-шара  сияқты,  дәл осы  уақытта  
физикалық және ой өнімділігі 
қажет. Дұрыс қолдаумен – тіпті 
төтенше жағдайлардың өзінде – 
Сіз  жинақты және өнімді болып 
қаласыз. 

 

* ЛР ЛАЙФТАКТ. 
1  В12 дәрумені  қалыпты энергиялық алмасуды және жүйке жүйесінің қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. В12 дәрумені  шаршау мен шаршағандықты 

азайтады.
2   Е дәрумені жасушаларды тотығу стресінен қорғайды. 3 Темір қалыпты энергиялық алмасуды және шаршау мен шаршағандықты азайтады.*  

LR LAYFTAKT; Институт Фрезениус. ** Ұсынылатын күнделікті мөлшер; теңгерілген және түрлендірілген диетаны ұстаныңыз, сонымен қатар салауатты өмір 
салтын ұстаныңыз. *** Патент нөмірі: DE 10 2013 205 049 А1

Сапа – бұл біздің басымдылық 
болып табылады. Өсіруден бастап, 
соңғы өнімге дейін –  
LR-де барлығы қатаң бақылаудың  
астында. Бұл ҒЗИ SGS Institut  
Fresenius* және Алоэ бойынша 
Халықаралық кеңесінің(IASC) 
сертификаттарымен расталған.
«Германияда жасалған» – бұл Сіз 
100% сүйене алатын, біздің сапа 
кепілдігіміз.LR LIFETAKT * Алоэ Вера 
Ішуге арналған гельдері  
Kolner ListeR (Кёльн тізіміне) кіреді. 
Kolner ListeR допингтік заттардың 
жоқтығының тексерілуінен өткен 
өнімдерді жариялайды.

«Германияда жасалған» – бұл 
Сіз 100% сүйене алатын,  
біздің сапа кепілдігіміз.

ЖИНАҚТА ТИІМДІ
Жинақты сатып алар кезде,
LR серіктесінен жеңілдік  
туралы біліңіз.

 Жүзім шырыны концентратынан  
 алынған жүзім шырыны
 Жасыл шай сығындысымен 
 L-карнитинмен
 Q10 коэнзимімен

Өнім патенттелген ***
Әртүрлі дәм:
Классикалық жасыл шай 
сығындысымен
Жемісті жүзім дәмімен

500 мл   
80900-540  

3.990,00 〒

Майнд Мастер  
«Жасыл формула»

500 мл   
80950-540   

3.990,00 〒

Майнд Мастер  
«Қызыл формула»

ЖАҚЫНДА 
САТУДА 

БОЛАДЫ!

ЖАҚЫНДА 
САТУДА 

БОЛАДЫ!

andrey
Машинописный текст
Скидка 28% по заявкеinfo@vvmarket.in.ua или Viber
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«Фридос Плюс» капсулалары 
құрамында E, D дәрумендері 
және Марганец сияқты 
маңызды компонеттер бар. 
Марганец қалыпты 
энергиялық алмасуға ықпал 
етеді.

Тірек-қимыл жүйесінің
қолдауына арналған капсулалар

Қолдану аумағы:        
-  бұлшықеттерді және тістерді 

қалыпты күйде сақтауға 
көмектеседі2

- Қалыпты  энергиялық алмасу үшін3

-  Дәнекер тіннің қалыпты құрылуына 
ықпал етеді3.

Ұсынылатын қолдану мөлшері: 
- Күнделікті  2 рет х 1 капсуладан

80190-42   

9.690,00 〒

«Фридом Плюс» капсулалары

ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН
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ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН

LR LIFETAKT* ББҚ ЖӘНЕ ТАҒАМДЫҚ ӨНІМДЕР |

Ағзаны қорғау жұмыстары 
үнемі үзіліссіз жұмыс істейді. 
С дәрумені және мырышпен  
байытылған капсулалар 
иммунды жүйенің қалыпты 
жұмыс істеуіне үлкен үлес 
қосады1. Цистус Инканус Спрейі 
құрамында С витамині  
бар – жолдағы  қолайлы балама.
 

Цистус Инканус – Оңтүстік 
Еуропада магнийге бай 
жерлерде өсетін бұта өсімдік. LR 
LIFETAKT * Цистус Инканус  
өнімдері үшін, біз  тек жоғары 
сапалы, үлкен жапырақтарды 
қолданамыз. Мұқият сұрыптау 
арқасында, соңғы өнімге сүрек, 
сабақ сияқты басқа қалдықтар 
кірмейді.

Капсулаларда-қолайлыАуыз қуысына себуге 
арналған жылдам спрей

Қолдану аумағы:  
- Иммунитетті қолдау1

Ұсынылатын қолдану мөлшері: 
- Күнделікті 2 рет 1 капсуладан

Қолдану аумағы: 
- Иммунитетті қолдау1

Ұсынылатын қолдану мөлшері: 
- Күнделікті 3 рет 3 спрей-дозададан
-  Бүріккішпен тікелей ауыз қуысына 

жеңіл мөлшерлеу

15 

Маңызды ингредиенттер:
 Ладанник сығындысы 86% 
 С дәруменінің күнделікті қажеттілігінің 38%**
 Е  дәруменінің күнделікті қажеттілігінің 42%**

Маңызды ингредиенттер:
 Ладанник сығындысы 72% 
 С дәруменінің күнделікті қажеттілігінің 100%**
 Мырыштың күнделікті қажеттілігінің 20%**

1 С дәрумені иммундық жүйенің қалыпты жұмыс істеуіне ықпал етеді. 2 D дәрумені сүйектерді, бұлшықеттерді және тістерді күшейтеді.
3 Марганец қалыпты энергиялық алмасуын және дәнекер тіннің қалыпты құрылуына ықпал етеді.

80325-340   

11.490,00 〒
30 мл   
80326-442   

6.090,00 〒

Цистус Инканус КапсулаларыЦистус Инканус Спрейі

ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАНГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН

ЖАҚЫНДА 
САТУДА 

БОЛАДЫ!

Тыныштандыратын шәй

Қолдану аумағы:        
- Иммунитетті қолдау1

Ұсынылатын қолдану мөлшері:
-  Бір кесе сусын үшін – 1 шай 

қасық шайға  200 мл.  қайнаған 
су құйыңыз,  жауып, 8-10 минут 
демдеңіз.

Маңызды ингредиенттер:

Ладанник және бұрыш 
жалбызы қосылған   
Цистус Инканус шөп шайы
250 г   
80404-440   

4.590,00 〒

95% ладанник жапырағы
5% бұрыш жалбызы 
хош иістендіргіштері жоқ, 100% табиғи ингредиенттер

Маңызды ингредиенттер:
  D дәруменінің күнделікті қажеттілігінің 50%**
  Е дәруменінің күнделікті қажеттілігінің 83%**
 Марганецтің күнделікті қажеттілігінің 50%**

andrey
Машинописный текст
Скидка 28% по заявкеinfo@vvmarket.in.ua или Viber
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нс Про Баланс Кешені қышқылды-
сілтілі теңгерімді қалпына 
келтіру үшін,  ағзаны  құнды 
минералдармен 
микроэлементтермен  
қамтамасыз етеді.

Қышқылды-сілтілі теңгерімнің 
қолдауына арналған кешен

Қолдану аумағы:
- жүйке жүйесінің қалыпты жұмыс істеуі үшін2

- бұлшықеттердің  қалыпты жұмыс істеуі үшін2

- Электролиттік теңгерімге жәрдемдеседі3 
- Қалыпты  энергиялық алмасу үшін4

- Микроэлементтердің қалыпты  энергиялық  
 алмасуына жәрдемдеседі5
- Тіспен сүйектерді нығайтады4

Ұсынылатын қолдану мөлшері: 
- Күнделікті 3 х 4 дражеден
Ерекшеліктері: 
- Жоғары сапа 
- Минералдарменен микроэлементтредің теңгерілген кешені 
- Цитраттардың, карбонаттардың және глюканаттардың құнды  
 кешені 
- Лактозасыз

80102-440   

9.890,00 〒

Про Баланс
Минералдармен микроэлементтердің кешені
360 драже

* ЛР ЛАЙФТАКТ. ** Ұсынылатын күнделікті мөлшер; теңгерілген және түрлендірілген диетаны ұстаныңыз, сонымен 
қатар салауатты өмір салтын ұстаныңыз. 

LR LIFETAKT* ББҚ ЖӘНЕ ТАҒАМДЫҚ ӨНІМДЕР |

Супер Омега Капсулалары 
құрамындағы EPA 
(эйкозапентаен қышқылы) 
және DHA (докозагексаен 
қышқылы)  май қышқылдары  
жүректің  сау жұмыс істеуіне 
қолдау үшін маңызды. 
Мысалы, олар айтарлықтай 
қанның құрамындағы 
липидтердің  деңгейіне әсер 
етеді және қанның 
реологиялық қасиеттерін  
қолдайды.

 

17 

Жүрек саулығына арналған 
капсулалар

Қолдану аумағы:
-  Жүректің қалыпты жұмыс істеуіне 

жәрдемдеседі
Ұсынылатын қолдану мөлшері: 
- Күнделікті 3 х 1 капсуладан

Экологиялық балық аулау кезінде ауланған  
балықтан жиналған

Маңызды ингредиенттер:
 1260 мг омега-3 май қышқылдары
 630 мг EPA (эйкозапентаен қышқылы)
 420 мг DHA (докозагексаен қышқылы)
 117 мг бета-глюкан

1 EPA (эйкозапентаен қышқылы) және DHA (докозагексаен қышқылы) жүректің қалыпты жұмысына ықпал етеді. Ол үшін кем дегенде күнделікті 250 мг EPA және DHA тұтыну қажет.
2 Калий жүйке және бұлшықет жүйесінің қалыпты жұмысын қолдайды.
3 Магний, шаршау мен шаршағандықты азайтуға көмектеседі және электролиттік теңгерімді сақтайды.
4 Кальций қалыпты энергиялық алмасуын ынталандырады және сүйектер мен тістерді нығайтады.
5 Хром макроэленттердің қалыпты алмасуына және қалыпты қант деңгейін ұстауға көмектеседі.

80338-440   

11.490,00 〒

Супер Омега Капсулалары 

ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН

«Германияда жасалған» 
– бұл Сіз 100% сүйене 
алатын, біздің сапа 
кепілдігіміз.

ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН

«Германияда жасалған» – бұл  
Сіз 100% сүйене алатын, біздің 
сапа кепілдігіміз.

Маңызды ингредиенттер:
 Минералдар және  микроэлементтер
 Каллийдің күнделікті қажеттілігінің 15%**
 Кальцийдің күнделікті қажеттілігінің 87%**
 Мыстың күнделікті қажеттілігінің 45%**
 Хромның күнделікті қажеттілігінің 150%**
 Молибденнің күнделікті қажеттілігінің 160%**

andrey
Машинописный текст
Скидка 28% по заявкеinfo@vvmarket.in.ua или Viber
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Дәрумендер – бұл адамға күн сайын 
қажет болатын,  табиғи ғажап болып 
табылады. Мысалы, D және B6 
дәрумендері иммундық жүйені5 
қолдайды, В12 дәрумені – ағзада жаңа 
жасушаларының пайда болуы6, ал  В1 
дәрумені жүрек саулығын4 сақтауға 
көмектеседі.  Осы барлық дәрумендер 
Вита Актив өнімінде қамтылған.

Болғаны бір шай қасықта маңызды 
дәрумендердің 100% 

Қолдану аумағы:
- Иммундық жүйені қолдау5 
- Қалыпты энергиялық алмасу үшін4 
- Жүйке жүйесінің қалыпты жұмыс істеуі үшін4 
 systems4

Ұсынылатын қолдану мөлшері: 
- Күнделікті 5 мл (бір шай қасық)
Ерекшеліктері: 
- Бояғыш қосылмаған 
- Консерванттар қосылмаған

* ЛР ЛАЙФТАКТ. ** Ұсынылатын күнделікті мөлшер; теңгерілген 
және түрлендірілген диетаны ұстаныңыз, сонымен қатар 
салауатты өмір салтын ұстаныңыз.

Маңызды ингредиенттер:
 Құрамында көкөніс пен жемістердің 21 түрі бар
 10 дәруменнің күнделікті қажеттілігінің 100% **
 D дәрумені
 Е дәрумені
 В1 дәрумені (тиамин)
 B2 дәрумені (рибофлавин)
 B3 дәрумені(ниацин)
 В5 дәрумені (пантотен қышқылы)
 В6 дәрумені
 B7 дәрумені (биотин)
 В9 дәрумені (фолий қышқылы)
 В12 дәрумені

150 мл   
80301-340   

5.990,00 〒

Вита Актив
Дәумендер концентраты

ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАНГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАНГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАНГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН
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Бұлшықет мөлшерін арттыруға арналған 
протеинды сусын

Қолдану аумағы:
- Бұлшықеттердің артуына  және сақтауына ықпал   
 етеді2
- Қалыпты энергиялық, ақуыздық3 және гликогендік  
 алмасуға ықпал етеді
- Сүйек функцияларын  сақтауға көмектеседі2

Ұсынылатын қолдану мөлшері: 
- Күнделікті 1 мөлшер қасықты (12,5 г), 125 мл сумен 
немесе  100 мл майсыздандырылған сүтпен 
Ерекшеліктері: 
- СлимАктив Протеинды сусыны Kölner Liste®  
(Кёльн тізіміне) кіреді. Kolner ListeR допингтік 
заттардың жоқтығының тексерілуінен өткен өнімдерді 
жариялайды.

Ақуыздар – ағзада маңызды  
функцияларды орындайтын, 
аминоқышқылдардың 
қосылыстары.

4 Tиамин және B12 дәрумені қалыпты энергиялық алмасуды қамтамасыз етеді және 
психикалық функцияларды  қалыпты күйде ұстауға  көмектеседі. 5 D дәрумені мен В6 
дәрумені иммундық жүйенің қалыпты жұмыс істеуіне  ықпал етеді. 6 В12 дәрумені жаңа 
жасушалардың пайда болуына ықпал етеді.

Пайдалы шөп шайы

Қолдану аумағы:
- Күнделікті су қажеттілігін  жабуға   
 көмектеседі, әсіресе диета сақтау   
 шеңберінде
Ұсынылатын қолдану мөлшері: 
- Үлкен шынаяққа ыстық сумен бірге 1-2   
 шай қасық шайды салып, қақпақты 5-7   
 минутқа жауып қойыңыз. 
- Күнделікті 3-4 кеседен

Дұрыс  ішу режимі – маңызды. 
Сондықтан, құрамында пайдалы
шөптері бар, шөп шайы, қарапайым 
суға жақсы балама болып 
табылады.

Аштық сезімін қанағаттандыру 
үшін тағамдық талшxықтар

Қолдану аумағы:
- Макроэлементтердің қалыпты зат  
 алмасуына ықпал етеді; ағза  
 ақуыздарды, көмірсуларды және  
 майларды жақсы сіңіреді.
- Қан құрамындағы қант мөлшерін  
 қалыпқа келтіруге ықпал етеді, бұл  
 аштық сезімнің туындауын  
 болдырмайды1.
Ұсынылатын қолдану мөлшері: 
- 2 өлшеу қасық ұнтақты,  майлылығы  
 төмендетілген 200 мл сүтке немесе   
 суға араластырыңыз.

Талшықтар – күрделі көмірсу 
болып табылады және біздің 
тамақтанудың маңызды бір 
бөлігі. Ол жемістердің, 
көкөністердің, тұтас дәнді 
өнімдердің құрамында бар, 
және қалыпты қорыту үшін 
маңызды рөл атқарады.

1 Хром макроэлементтердің қалыпты алмасуына және қалыпты қант деңгейін ұстауға көмектеседі. 2 Ақуыздар 
бұлшықет массасын сақтауға және көбейтуге көмектеседі, сонымен қатар  сүйектерді жақсы жағдайда ұстайды.  
3 В6 дәрумені ақуыздардың және гликогеннің қалыпты алмасуына ықпал етеді және гормоналды белсенділікті реттейді. 
** Ұсынылатын күнделікті мөлшер; теңгерілген және түрлендірілген диетаны ұстаныңыз, сонымен қатар салауатты өмір 
салтын ұстаныңыз.

«Германияда жасалған» – бұл 
Сіз 100% сүйене алатын, біздің 
сапа кепілдігіміз.

Маңызды ингредиенттер:
 80% таза ақуыз
 ақуыздың 5 түрлі түрі
 Магнийдің күнделікті қажеттілігінің  23%**
 (125 мл сүт негізінде)
 В6 дәруменінінң  күнделікті қажеттілігінің  29%**
 (125 мл сүт негізінде)

Маңызды ингредиенттер:
 Жасыл шай
 Мате жапырағы
 Лапачо
 Қалақай жапырағы
 Ройбуш
 Лемограс
 Қызылмия

Маңызды ингредиенттер:
  Үш түрлі тағамдық талшықтардың    

жоғары мөлшері
 Құрамында табиғи тәттілендіргіш (стевия) бар
 Хромның күнделікті қажеттілігінің 108% **

ФайберБуст3

Тағамдық талшықтар
210 г   
80630-40   
7.690,00 〒

250 г   
80205-140   

6.090,00 〒

СлимАктив шөп шайы
375 г   
80550-40   

12.690,00 〒

СлимАктив Протеинды сусыны

andrey
Машинописный текст
Скидка 28% по заявкеinfo@vvmarket.in.ua или Viber
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ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН

Дәмді ас қабылдау

Қолдану аумағы:
- Ас қабылдаудың екеуін  уыстыру,  салмақтың    
 азаюына ықпал етеді. 
- Ас қабылдаудың біреуін уыстыру, салмақты  сақтауға  
 көмектеседі. 
Ұсынылатын қолдану мөлшері: 
- Әдеттегі ас қабылдауды коктейльге ауыстырыңыз.  
- 3 ас қасық (28г ұнтақ), 250 мл  майсыздандырылған  
 лактозасыз сүтке қосыңыз
Ерекшеліктері: 
- Лактозасыз 
- Жасанды бояғыштар қосылмаған

СлимАктив коктейльдері оңай және тез әзірлеу 
мүмкін. Әдеттегі ас қабылдауды түрлі таңдау 
мүмкіндігі бар дәмді алмастыру.

Бар болғаны бір порцияда 224-230 ккал: 
28г СлимАктивКоктейлі + 250 мл майдың 
мөлшері 1,5% лактозасыз сүт

* Төмен калориялы диета шеңберінде, күнделікті негізгі ас қабылдаудың біреуін уыстыру, салмақ  азайғаннан кейін, оны  сақтауға көмектеседі. 
Төмен калориялы диета шеңберінде, күнделікті негізгі ас қабылдаудың екеуін  уыстыру,  салмақтың  азаюына ықпал етеді. Көрсетілген нәтижеге 
жету үшін, күнделікті бір немесе екі ас қабылдауды ауыстыру керек.

ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН

«Германияда жасалған» – бұл  
Сіз 100% сүйене алатын, біздің  
сапа кепілдігіміз.

Маңызды ингредиенттер:
  Қоректік заттардың теңгерілген үйлесімі
 Құрамында ақуыз және тағамдық талшықтар бар

1 ас 
қабылдауды 
ауыстыру1

1  Әдеттегі үш ас қабылдаудың біреуі, күнделікті қажетті 2000 ккал ды ескерумен

Қолдану аумағы:
- Ас қабылдаудың екеуін  уыстыру,    
 салмақтың  азаюына ықпал етеді. 
- Ас қабылдаудың біреуін уыстыру,   
 салмақты  сақтауға көмектеседі. 
Ұсынылатын қолдану мөлшері: 
- Әдеттегі ас қабылдауды көжеге ауыстырыңыз.  
- 4 толық ас қасықты (57г ұнтақ), 300 ыстық суға  
 қосыңыз және  венчикпен араластырыңыз

Ерекшеліктері: 
- Лактозасыз 
- Глютенсіз

Қолдану аумағы:
- Ас қабылдаудың екеуін  уыстыру,   
 салмақтың  азаюына ықпал етеді. 
- Ас қабылдаудың біреуін уыстыру,  
 салмақты  сақтауға көмектеседі. 
Ұсынылатын қолдану мөлшері: 
- Әдеттегі ас қабылдауды батончикке  
 ауыстырыңыз. 

Тойымды, ыстық ас қабылдаулар Жолаушыларға арналған 
балама ас қабылдау

Маңызды ингредиенттер:
  Қоректік заттардың теңгерілген үйлесімі

Маңызды ингредиенттер:
  Қоректік заттардың теңгерілген үйлесімі

1 ас 
қабылдауды 
ауыстыру1

1 ас 
қабылдауды 
ауыстыру1

Бар болғаны бір порцияда  
208-214 ккал:
57 г СлимАктив көжесі+300 мл су

Бар болғаны бір 
батончикте 224-226 ккал

СлимАктив көжелері әдеттегі ас қабылдаудың 
ыстық ауыстыруы, олар салмақтың сақталуына 
және азаюына* өз үлестерін қосады. СлимАктив 
көжелері, мейлінше алуанды үш нұсқада 
ұсынылады.

ФигуАктив батончиктері әдеттегі ас 
қабылдауды ауыстырады, және 
жолаушыларға  мінсіз жарайды.
Екі дәмді нұсқаудың біреуін 
таңдаңыз!
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11.190,00 〒

СлимАктив коктейльдері

«Қанық құлпынай» коктейлі
«Шоколад-капучино» коктейлі
«Ванильді крем» коктейлі

Салмағы 450 г

80640-40   
80641-40   
80642-40

11.190,00 〒

80208-340    
80209-340   
80210-340   

«Үй тәріздес» картоп көжесі
«Жерорта теңізі» томат көжесі
«Үнді» карри қосылған көкөніс 
көжесі

СлимАктив көжелері
Салмағы 500 г 6 x 60 г

ФигуАктив батончиктері, 1 қаптамада (6 дана)

«Құлпынай йогурты» дәмі бар
«Нуга» дәмі бар

80284-140
80271-140   

7.890,00 〒

andrey
Машинописный текст
Скидка 28% по заявкеinfo@vvmarket.in.ua или Viber



CARE*
Алое Вераның  нәрлендіретін және қалпына келтіретін күшімен 
табиғи, әдемі және сау теріге: LR ALOE VIA*.

Жасыңызға қарамастан, жеке таңдалған құралдар бүкіл дене 
терісіне қорғауды және күтімді қамтамасыз етеді.
Терінің жастығы үшін қартаюға қарсы  күтімі жүйесі:  
LR ZEITGARD*. Үш кезеңнен тұратын кешенді тұжырымдама, тері 
жастығын ұзарту үшін, кәсіби және әр түрлі тері түрлеріне арнайы 
қартаюға қарсы күтімді   ұсынады.

Тері күтіміне арналған тиімді серия LR MICROSILVER PLUS*
MICROSILVER BGTM белсенді компонеттердің қиыстыруы,
пантенол және мырыш қосылыстары тітіркенген және шаршаған 
теріге бактерияға қарсы және оңтайлы күтімді  қамтамасыз етеді.

ЖОҒАРЫ САПАЛЫ КҮТІМ
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ТЕРІНІҢ ӘРТҮРЛІ 
ҚАЖЕТТІЛІКТЕРІ ҮШІН

* Күтім; ЛР Алоэ Виа; ЛР Цайтгард; ЛР Микросильвер Плюс.



 LR 
Aloe Via*

re
gistered

for patent

%
Aloe Vera
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Extracts

Mild Care

MADE IN GERMANY

LR ALOE VIA* «Германияда жасалған» сапа 
белгісін растайды. Сіз 100% сүйене алатын, 
біздің кепілдігіміз.

24 25 

Парабендер мен минералды
майларсыз

Бақыланатын сертификатталған
көздерден алынған  
био-сығындылар

Қарқынды күтім қалпына келтіруді
қамтамасыз ететін Алоэ Вера
мөлшерінің жоғарылығы

LR ALOE VIA* сериясының 28 өнімі Алоэ Вера
гелінің құрамындағы теңдессіз жалғыз
биологиялық белсенді заттар кешенінің және
био-сығындылардың арқасында патенттелген

DERMATEST және DERMA CONSULT* ҒЗИ
мақұлдаған

Біздің Алоэ Вера гелі Алоэ Вера жөніндегі
Халықаралық ғылыми кеңесінің (IASC) жүйелі
тексерісінен өтеді: өсіруден өңдеуге дейін

Терінің табиғи
сұлулығы үшін
ерекше бейнедегі
табиғат күші
Теріңіздің табиғи сұлулығы мен денсаулығы үшін Алоэ Вераның 
қоректендіргіш және қалпына келтіргіш қасиеттері. Бұған Сізге 
LR ALOE VIA өнімдерінің қатары көмектеседі. Жасына 
қарамастан, әркім өзінің терісіне күтім жасауға арналған мінсіз 
құралды таңдай алады. Алоэ Вераның бірегей қасиеттерінің 
көмегімен Сіз өзіңізге және өз жақындарыңызға бүкіл дененің 
терісіне кешенді күтім
жасалуын қамтамасыз етесіз.

Ұсынысымыздың негізінде – көптеген адам сенім артатын өнім 
тұжырымдамасы жатыр. LR ALOE VIA өнімдерінің сериясы 
тиімділігі LR-да 15 жылдық пайдалану тәжірибесімен 
дәлелденген Алоэ Вераның ең үздік қасиеттерінің барлығын 
өзіне біріктірді. Биологиялық белсенді заттар кешені бар Алоэ 
Вераның жоғары
шоғырлануы және био-сығындылардың табиғи күші LR ALOE VIA 
қатарын теріге күтім жасаудың көптеген пайдалы қасиеттері бар,
атап айтқанда:
• теріні қалпына келтіреді
• ылғалды ұстап тұрады
• тыныштандырады
• қорғайды
және құрамында парабендер мен минералды майлар 100% жоқ 
теңдессіз сериясы етеді.

International Aloe Science Council (IASC) (Алоэ Вера жөніндегі
Халықаралық ғылыми кеңес) жүргізетін жүйелі тексеріс
пайдаланылатын Алоэ Вераның – өсіруден өңдеуге дейін жоғары 
сапасына кепілдік береді. Теріге қауіпсіздігін DERMATEST ҒЗИ
растаған.
LR ALOE VIA сериясының 28 өнімі Алоэ Вера гелінің 
құрамындағы теңдессіз жалғыз биологиялық белсенді заттар 
кешенінің және био-сығындылардың арқасында патенттелген.

LR ALOE VIA өнімдерімен сау әрі жарқыраған теріге барар өз
жолыңызды таңдаңыз.

LR ALOE VIA* |

* ЛР Алоэ Виа; Дерматест; Дерма Консалт; Алое Вера бойынша Халықаралық ғылими кеңеса



LR Aloe Via*

  

Ауыз 
қуысы 
күтімі

Ерекше
күтім

Денеге
күтім жасау

Бет терісіне
күтім жасау

Ер терісіне
күтім жасау

Шашқа күтім
жасау

Бала терісіне
күтім жасау

Әдемі және сау жымиыс үшін

LR ALOE VIA*
Ауыз қуысы күтіміне
арналған құралдар

LR ALOE VIA*
Ерекше күтім

ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ ЖӘНЕ КҮТІМ ЖАСАУ

Алоэ Верамен бүкіл дене 
терісіне кешенді күтім жасау

Теріңіздің денсаулығы үшін

Жұмсақ әрі сезімтал теріге Алоэ Вераның оның қалпына келтіргіш қасиеттерімен табиғи күшін пайдаланыңыз.
LR ALOE VIA өнімдері теріде қорғағыш үлбір түзеді: салқындатады , тыныштандырады және қалпына келтіреді.

ЖЕКЕ КҮТІМ ЖӘНЕ ҚОРҒАНЫС
Алоэ Вера теріні қалпына келтіретін және су теңгерімін ұстап тұ ратын нағыз әмбебап көмекші ғана емес, асқынуға қарсы
қуатты құрал болып табылады. Мұндай әмбебап көмекші отбасының ә рбір мүшесіне сәйкес.

LR ALOE VIA* 
Шашқа күтім жасау
Сау және 
жарқыраған  
шаш үшін

LR ALOE VIA* 
Ер терісіне күтім жасау
Балғын, күтілген 
ер терісі үшін

LR ALOE VIA* 
Бала терісіне күтім жасау
Нәзік әрі сезімтал 
сәби терісі үшін

LR ALOE VIA* 
Бет терісіне күтім жасау 
және терең тазарту
Теріге жарқыраған 
көрініс береді

Теріге ерекше нәзіктік 
береді

LR ALOE VIA* 
Денеге күтім жасау 
және терең тазарту

27 LR ALOE VIA* |

* ЛР Алоэ Виа.

ТЕРЕҢ ТАЗАРТУ ЖӘНЕ КҮТІМ ЖАСАУ
Бірегей құрамының арқасында, Алоэ Вера терінің су теңгерімін ұс тап тұруда сарапшы болып табылады.
LR ALOE VIA Алоэ Вера гелімен теріге жарқыраған көрініс береді, әжімдерді тегістеп, теріде балғындық сезімін
қалдырады.



ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН

ЕРЕКШЕ  
КҮТІМ

LR ALOE VIA* ЕРЕКШЕ КҮТІМ

«Германияда жасалған» – бұл 
Сіз 100% сүйене алатын, біздің 
сапа кепілдігіміз.

Алоэ Вер аАлоэ Вер а

Алоэ Вер а

Күтімге мұқтаж құрғақ теріге
арналған крем:
•  Алоэ Вераның жоғары 

шоғырлануы (79%) және ара 
балауызы сығындысы

•  теріні ылғалдандырып, 
қоректендіреді

•  терінің қорғағыш функцияларын 
жақсартады

• теріде қорғағыш үлбір түзеді
• тыныштандырып, босаңсытады

Aloe Vera* Прополисі 
бар қорғаныш крем

Алоэ Вера жапырақтарынан
жасалған гель. Түршіккен әрі
құрғақ теріге арналған жасартқыш
гель.
•  Алоэ Вера гелінің жоғарымөлшері 

(90%)
•  теріде ылғалды ең көп мөлшерде 

сақтайды және салқындатады
• теріні өте созылма

Aloe Vera* 
Ылғалдандырғыш 
гель концентрат

Алоэ Вера гелі (83%) мен 12
шөптің сығындысынан жасалған 
бірегей комбинация:
• теріде қорғағыш үлбір түзеді
• тыныштандырып, салқындатады
•   теріні қалпына келтіріп, оның 

табиғи теңгерімін сақтайды

Aloe Vera*  
«Жедел жәрдем» 
спрейі

АЛОЭ ВЕРАМЕН
ТЕРІГЕ ЕРЕКШЕ
КҮТІМ ЖАСАУ

Тыныштандырғыш және қалпына 
келтіргіш әсерімен өте сезімтал теріге 
де, түршіккен теріге де арналған.
Алоэ Вера өнімдері теріні
қорғағыш үлбірмен жабады:
салқындатады,
тыныштандырады және қалпына 
келтіреді. Мұндай әсер құрамында 
биологиялық белсенді заттар мен  
'шөп сығындылары бар өнімдердің 
бірегей құрамының арқасында
болады.

100 мл      
20602-101    

7.390,00 〒

100 мл      
20601-101    

5.690,00 〒

400 мл
20600-110

7.390,00 〒
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* ЛР Алоэ Виа; Алоэ Вера.

83%

90% 79%

andrey
Машинописный текст
Скидка 28% по заявкеinfo@vvmarket.in.ua или Viber



ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН

ЕРЕКШЕ КҮТІМ

«Германияда жасалған» – бұл 
Сіз 100% сүйене алатын, біздің 
сапа кепілдігіміз.

Бұған сізге LR ALOE VIA сериясының 3 өнімінен тұратын
жинағы көмектеседі. Түршіккен теріге терең қалпына
келтіру қажет. Теріңіздің қамын барынша ойлауға арналған
ерекше күтім. «Алғашқы жәрдем» жинағы – өмірдің барлық
жағдайына әмбебап көмекші.

Әр күн сайын
жылдам көмек

Прополисі бар крем, 100 мл
Гель-концентрат, 100 мл
«Жедел жәрдем» спрейі
қолайлы пішімде – 150 мл
(мұндай көлем жинақта ғана қолжетімді)

Aloe Vera «Алғашқы
жәрдем» жинағы

Өмірдің барлық жағдайына
әмбебап көмекші

Жинақтағы тиімді 
бағасы

20650-101    

14.490,00 〒
16.770,00 〒Үнемі бағасы

Жинақтағы тиімді бағасы

7.390,00 〒
5.690,00 〒
3.690,00 〒

Алоэ Вер а

Алоэ Вер а

Алоэ Вер а

45%
60%

20%

Сезімтал және қиын теріге күтім жасау
үшін
•  құрамында 20% Алоэ Вера гелі және 

B12 дәрумені бар кешен, энотера 
және магания бар

• теріні ылғалдандырады
•  әсіресе құрғақ әрі қызарған теріні 

жақсы қоректендіреді
•  терінің қайта қалпына келу процесін 

жеделдетіп, оның табиғи су теңгерімін 
қалпына келтіреді Денеге арналған 
қарқынды крем терініңерекше құрғақ 
жерлеріне мақсатты күтім жасауға 
арналып жасалған.  
Хош иістендіргіштерсіз.

Aloe Vera*
Денеге арналған
қарқынды крем

Дереу салқындатқыш әсері бар
көп функциялы гель
•  құрамында 60% Алоэ Вера гелі 

бар
•  жеңіл, тез сіңетін гель
•  аюқұлақтың және тал 

қабығының сығындысы бар
•  теріні босаңсытады және оны 

өте созылмалы етеді

Aloe Vera*
Органикалық күкірті
бар денеге арналған гель

Денеге арналған қыздырғыш
лосьон күштенген бұлшықетті
босаңсытады, ал табиғи майлар
теріге терең күтім қамтамасыз етеді.
• құрамында 45% Алоэ Вера гелі
•  Ылғалды ұстайды және теріні 

күтеді
•  бұлшық еттің демалуына 

көмектеседі
•  табиғи эфир майлары: 

зәйтүн, күнжіт, жожоба, 
өрік майы – теріні жұмсартады

Aloe Vera*
Босаңсытқыш
термолосьон

50 мл      
20606-101    

11.390,00 〒

200 мл      
20604-101    

9.190,00 〒

100 мл      
20603-101    

5.690,00 〒
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* ЛР Алоэ Виа; Алоэ Вера.

andrey
Машинописный текст
Скидка 28% по заявкеinfo@vvmarket.in.ua или Viber



ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН

БЕТ ТЕРІСІНЕ
КҮТІМ ЖАСАУ

БЕТ ТЕРІСІНЕ КҮТІМ ЖАСАУ ЖӘНЕ ТАЗАРТУ

«Германияда жасалған» – бұл 
Сіз 100% сүйене алатын,  
біздің сапа кепілдігіміз.

Жарқыраған әрі
созылмалы, өмірлік
энергияға толы тері

LR ALOE VIA* Алоэ Верамен бет терісіне күтім жасау
тазартуға және су теңгерімін ұстап тұруға арналған.
Зәйтүн тұқымдарының органикалық сығындысы сияқты
қарқынды ылғалдандырғыш құрамбөліктері терінің күн 
сайын ылғалдануын және табиғи су теңгерімін қамтамасыз 
етеді. Беттің сау әрі сұлу терісінен маңызды ештеңе жоқ.

50%

50%50%

Алоэ Вер а

Алоэ Вер аАлоэ Вер а

15 мл      
20677-201    

7.890,00 〒

50 мл      
20675-201    

7.890,00 〒

50 мл      
20674-301    

7.890,00 〒

Жұмсақ текстуралы және хош иісті
тиімді ылғалдандырғыш крем.
•  құрамында 50% Алоэ Вера гелі, 

зәйтүн тұқымдарының сығындысы 
және жүзім сабақтарынан 
алынған май бар

•  қарқынды ылғалдандырады және 
табиғи су теңгерімін ұстап тұрады

•  қолайсыз сыртқы факторлардан 
қорғаныс қамтамасыз етеді

•  теріні жұмсақ және сипалағанда 
жағымды етеді

Қабақтың сезімтал терісіне
ерекше күтім.
•  құрамында 50% Алоэ Вера гелі, 

зәйтүн тұқымдарының био- 
сығындысы және галоксил бар

•  теріні қарқынды 
ылғалдандырып, жасартады

•  ұсақ әжімдерді тегістеп, теріні 
анағұрлым созылмалы етеді

Aloe Vera*
Қабаққа арналған
нәрлендіруші крем

Жеңіл текстура және босаңсытқыш
хош иіс ұйқы кезінде терінің
қарқынды сауығуы үшін мінсіз
үйлесім туғызады.
•  құрамында 50% Алоэ Вера гелі, 

зәйтүн тұқымдарының  
биосығындысы және зәйтүн майы 
бар

•  теріні қоректендіріп, қалпына 
келтіреді

•  түні бойы терінің табиғи 
функциясының жұмысын 
жақсартады

• теріні жұмсақ етеді

Aloe Vera*
Қалыптастырушы
түнгі крем

Aloe Vera*
Ынталандырушы
күндізгі крем20707-101    

21.190,00 〒
23.670,00 〒Үнемі бағасы

Жинақтағы тиімді  
бағасы

7.890,00 〒
7.890,00 〒
7.890,00 〒

Жинақтағы тиімді бағасы

Күндізгі крем
Түнгі крем
Қабаққа арналған крем

Aloe Vera* Бет терісі
күтіміне арналған жинақ 

Жарқыраған және
созылмалы теріге
толыққанды күтім

33 LR ALOE VIA* БЕТ ТЕРІСІНЕ КҮТІМ ЖАСАУ ЖӘНЕ ТАЗАРТУ |

* ЛР Алоэ Виа; Алоэ Вера.

andrey
Машинописный текст
Скидка 28% по заявкеinfo@vvmarket.in.ua или Viber



ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН

БЕТ ТЕРІСІНЕ
КҮТІМ ЖАСАУ

«Германияда жасалған» – бұл 
Сіз 100% сүйене алатын, біздің 
сапа кепілдігіміз.

35 LR ALOE VIA* БЕТ ТЕРІСІНЕ КҮТІМ ЖАСАУ ЖӘНЕ ТАЗАРТУ |

Біздің LR ALOE VIA өнімдер
сериясының негізгі табиғи
құрамбөлігі – Алоэ Вера таза
гелі – қайта қалпына келтіргіш
және ылғалдандырғыш
қасиеттерге ие. Ол теріні
қоректендіреді, оған жас өң
береді және терінің табиғи су
теңгерімін қалпына келтіреді.

ҚАРҚЫНДЫ
ЫЛҒАЛДАНДЫРУ
ЖӘНЕ ТЕРІНІҢ
ЖАСТЫҒЫ

Жарқыраған және созылмалы 
тері үшін бір рет ылғалдандыру
жеткіліксіз, оған сонымен қатар
терең тазарту қажет. Әрі таңда 
ғана емес, кешке де!

ТЕРІ СҰЛУЛЫҒЫ
ҮШІН: ЖҰМСАҚ
ТАЗАРТУ

30%

50%50%

50%50%

50%

Алоэ Вер а

Алоэ Вер аАлоэ Вер а

Алоэ Вер аАлоэ Вер а

Алоэ Вер а

25 дана 
20672-101    

1.890,00 〒

200 мл      
20670-201    

4.990,00 〒

200 мл      
20671-201    

4.990,00 〒

75 мл      
20673-101    

4.590,00 〒

75 мл      
20689-1    

6.390,00 〒

50 мл      
20679-201    

7.890,00 〒

Жұмсақ тазартқыш майлық бет,
мойын терісін және жаға тұсын
жұмсақ әрі құнтты тазартады.
Жолда тазалауға арналған
қолайлы құрал.
•  құрамында Алоэ Вера гелі 

(30%), итмұрын сығындысы бар
•  теріні түпкілікті тазартып, оны 

жасартады
•  теріні кептіріп жібермей, 

макияжды кетіреді
• құрамында спирт жоқ

Құрғақ әрі сезімтал тері үшін
түпкілікті және жұмсақ тазарту.
•  құрамында Алоэ Вера гелі (50%) 

және итмұрын сығындысы бар
•  макияжды кетіріп, теріні 

тазартады
• құрғатып жібермейді
• қарқынды ылғалдандырады

Макияжды алған соң кір
қалдығын кетіреді, сондай-ақ күні
бойы пайдаланылуы мүмкін.
•  құрамында Алоэ Вера гелі 

(50%), итмұрын сығындысы бар
•  теріні тазартады, 

тыныштандырып, жасартады
• қарқынды ылғалдандырады

Бет терісін қабыршақтардан
тазартудың тиімді тәсілі. Гелді
текстурасы теріге оның табиғи
теңгерімін бұзбай, белсенді әсер
етеді.
•  құрамында Алоэ Вера гелі 

(50%), итмұрын сығындысы 
және өсімдік құрамбөліктері бар

•  терінің қабыршақтанған 
жасушаларын жойып, 
қанайналымды жақсартады

• теріні жасартады

құрамында 50% Алоэ Вера гелі,
итмұрын сығындысы бар
•  құрамындағы Aquaxyl™ мен 

Aquapront™ терінің су теңгерімін 
қалпына келтіріп (95%-ға дейін), 
түлеуді тоқтатады

•  жаққан соң 3 минуттан соң әсер 
етеді*

• теріні жасартып, өңін тегістейді

Aloe Vera*
Жұмсақ тазартқыш
майлықтар

Aloe Vera*
Тазартқыш
сүтше

Aloe Vera*
Бетке арналған
тазартқыш тоник

Aloe Vera*
Бетке арналған
тазартқыш скраб

Aloe Vera*
Бетке арналған сергіткіш
экспресс-маска

Жеңіл, сергіткіш гель теріні дереу
жасартып, жарқыратады.
•  құрамында 50% Алоэ Вера гелі 

бар
•  зәйтүн тұқымдарының био- 

сығындысы антиоксидант 
ретінде әсер етеді

•  теріні ылғалдандырып, оған жас 
өң береді

•  теріні бос радикалдардан 
қорғайды

• өте тез сіңеді

Aloe Vera*
Сергіткіш
крем-гель

*   ЛР Алоэ Виа; Алоэ Вера.
**   Корнеометр көрсеткіштерінің негізінде расталған. Тестілеу Derma test ҒЗИ- 

де(Германия) 2017 жылдың қаңтарында 20 адамның қатысуымен өткіз ілген.

andrey
Машинописный текст
Скидка 28% по заявкеinfo@vvmarket.in.ua или Viber
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ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН

1

БЕТ ТЕРІСІНЕ
КҮТІМ ЖАСАУ

Бапталған, 
жарқыраған, әдемі 
бет терісі үшін

Жаңа Aloe Vera* Бетке арналған сиқырлы  көпіршікті 
маска  терең тазартуды  және пайдалану кезіңде 
рахаттануды ұсынады. Бетке жақаннан  кейін, ол  
бірден бірнеше секунд ішінде мыңдаған кішкентай 
шыжылдайтын көпіршіктерден тұратын көбікке айналады. 
Осылайша, бетке арналған маска, өлі жасушаларды 
жояды, қоршаған ортаның теріс әсерін бейтараптайды, 
және ластаушы бөлшектердің жиналуын  болдырмайды. 
Сіз оны көре аласыз, естисіз және сезінесіз! Нәтиже: 
жандандырылған бет терісі. Сондай сиқырлы!

«Германияда жасалған» – бұл 
Сіз 100% сүйене алатын, біздің 
сапа кепілдігіміз.

Терең әсері бар тазартқыш көпіршік 
детокс-маска.

Зімбір және моринга сығындылары  
өлі жасушаларды жояды, және 
қоршаған ортаның теріс әсерін 
бейтараптайды, мысалы, шаң  
бөлшектерімен   және бос 
радикалдармен күреседі.  Лотос 
әсерінің арқасында  (өздігінен 
тазалану әсері) терең тазартады 
және ластаушы бөлшектердің 
жиналуын  болдырмайды. 
Құрамындағы  табиғи зімбір сіріндісі 
теріні қорғауға көмектеседі.

LR Aloe Vera* Бетке 
арналған сиқырлы  
көпіршікті маска 

ЫЛҒАНДЫРУ
Алоэ Вера қарқынды
ылғалдандырады және 
терінің қалпына келуіне ықпал етеді.

КӨПІРШІКТЕРДІҢ 
КҮШЕЙТКІШІ 
Көпіршіктердің күшейткіші  оттегінің беруін 
ұлғайтады және масканың тазарту мен 
ылғалдандыру әсерін арттыратын көпіршіктерді 
шығарады. Белсенді компоненттер  терінің 
пораларына  терең енеді, ластанулар оңай 
жойылады, ал ылғал тереңірек енеді.

ДЕТОКС

Бетке арналған сиқырлы  көпіршікті маска 

20789 -1 | 50 мл   

•  Моринга сығындысымен, зімбір 
сығындысымен, Алоэ Вера гелімен 
және көпіршіктерді күшейткішімен.

•  Ластаушы бөлшектердің жиналуын 
болдырмайды

• Ылғалдандырады
•  Тері қайтадан балғын  және 

сұлулықпен жарқырайды

7.190,00 〒

* ЛР Алоэ Виа; Алоэ Вера.

ЖАҢА  
ӨНІМ

37 LR ALOE VIA* БЕТ ТЕРІСІНЕ КҮТІМ ЖАСАУ ЖӘНЕ ТАЗАРТУ|

* ЛР Алоэ Виа; Алоэ Вера.



ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН

ДЕНЕГЕ КҮТІМ 
ЖАСАУ

ДЕНЕГЕ КҮТІМ ЖАСАУ ЖӘНЕ ТАЗАРТУ

«Германияда жасалған» – бұл 
Сіз 100% сүйене алатын, біздің 
сапа кепілдігіміз.

39 38 

20708-1    

3.690,00 〒
3.290,00 〒
7.890,00 〒

13.190,00 〒
14.870,00 〒Үнемі бағасы

Жинақтағы тиімді  
бағасы

100 мл      
27517-1    

3.290,00 〒

200 мл      
20639-101    

5.690,00 〒

100 мл      
20631-201    

3.690,00 〒

30%

69%

35%

Алоэ Вер а

Алоэ Вер а

Алоэ Вер а

Жинақтағы тиімді 
бағасы

Аяқтың құрғақ және қатқыл
терісіне арналған крем.
•  30%-ға Алоэ Вера гелінен және 

магнолия сығындысынан тұрады
•  қатқыл, құрғақ және жарылған 

теріні оның су теңгерімін 
қалпына келтіре отырып, 
ылғалдандырады

Тері жұмсақ әрі күтілген болып
қалады.

Aloe Vera*
Аяққа арналған
қалпына келтіргіш крем

Денеге арналған жеңіл, тез
сіңетін бальзам.
•  құрамында 69% Алоэ Вера гелі, 

магнолия сығындысы бар
•  қарқынды қоректендіреді және 

күтім қамтамасыз етеді
•  терінің су теңгерімін 

жақсартады
• теріні жұмсақ әрі нәзік етеді

Aloe Vera*
Денеге арналған
ылғалдандырғыш лосьон

Бет пен денеге арналған 
қоректендіргіш крем.
•  құрамында 35% Алоэ Вера гелі, 

магнолия сығындысы бар
• терең ылғалдандырады
•  тез сіңеді де теріні жұмсақ 

әрінәзік етеді

Aloe Vera*
Жұмсақ күтім
кремі

Жұмсақ күтім кремі
Қолға арналған крем
Сергіткіш крем-гель

Aloe Vera*
Тері күтіміне арналған жина

Жібектей жұмсақ
теріге кешенді күтім

LR ALOE VIA* ДЕНЕГЕ КҮТІМ ЖАСАУ ЖӘНЕ ТАЗАРТУ |

Теріні ерекше
жұмсақ ету үшін

* ЛР Алоэ Виа; Алоэ Вера.

Алоэ Вера әсерінің арқасында LR ALOE VIA* Денеге 
күтім жасау және терең тазарту құралдары теріні 
қарқынды қоректендіреді, оны жасартып, анағұрлым 
созылмалы етеді. Бірегей құрамы теріні жұмсақ 
тазартады, оның су теңгерімін қалпына келтіріп, дененің 
мінсіз пішінін жасайды.

andrey
Машинописный текст
Скидка 28% по заявкеinfo@vvmarket.in.ua или Viber



ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАНГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАНГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН

ДЕНЕГЕ КҮТІМ 
ЖАСАУ

200 мл      
27535-1    

9.890,00 〒

200 мл      
27536-1    

9.890,00 〒

75 мл      
20613-201    

3.590,00 〒

75 мл      
20610-201    

3.290,00 〒

41 40 

40%35%

30%

30%

Алоэ Вер аАлоэ Вер а

Алоэ Вер а

Алоэ Вер а

LR ALOE VIA* LR ALOE VIA* ДЕНЕГЕ КҮТІМ ЖАСАУ ЖӘНЕ ТАЗАРТУ |

•  95% қатысушы терісінің 
жақсарғанын растап отыр

•  Ультрадыбыстық диагностика 
көмегімен қатысушылардың 
85%-ында тері құрылысының 
нығызырақ болып қалғаны 
анықталды, бұл оның 
жұмсақтығының, 
созылмалылығының және 
шымырлығының маңызды 
өлшемі болып табылады 

•  тері құрылысы 70%-ға дейін 
жақсарды

** Тестілеу Dermatest ҒЗИ-де (Германия) 
2017 жылдың наурызында 20 адамның 
қатысуымен өтті. Қатысушылар кремді 
күн сайын сан тұсына жағып отырды. 
Тест ультрадыбыстық диагностика 
(сонографии) кезінде алынған 
нәтижелерге негізделді.

Денеге арналған
түзеткіш кремнің
тиімді әсері ғылыми
зерттеулермен
расталған**:

•  тестілеуге қатысушылардың бәрі 
түгелдей терісінің жақсарғанын 
растап отыр

•  70%-ы әзірге тері созылмалырақ 
болып қалды дейді

•  70%-ы терісі анағұрлым 
созылмалы әрі жинақы болып 
қалды деп мойындап отыр

**  Тестілеу Dermatest ҒЗИ-де (Германия) 
2017 жылдың наурызында  
20 адамның қатысуымен өтті. 
Қатысушылар кремді күн сайын іш 
тұсына жағып отырды.

Денеге арналған
пішін гелінің әсері
ғылыми зерттеулер
арқылы расталған** Сан мен құйрыққа арналған крем.

•  құрамында Алоэ Вера гелі 
(30%), жасыл шай сығындысы 
және биологиялық белсенді 
заттар кешені бар құрамындағы 
Legance® жасқа қарсы әсер 
етеді

•  теріасты майы жиналатын 
аралықты қысқартады

•  теріні анағұрлым шымыр әрі 
созылмалы етеді

•  теріні жасартады, оның бетін 
тегіс әрі майда етеді

Aloe Vera*
Денеге арналған
түзеткіш крем

Ішке, санға және қолға арналған
тез сіңетін, жасартқыш гель.
•  құрамында 30% Алоэ Вера гелі, 

жасыл шай сығындысы бар 
құрамындағы Intenslim® 
«апельсин қабығы» әсерін

•  жойып, тері бетін тегістейді 
тіндерді өте созылмалы етеді

•  күн сайын қолданғанда іш тұсын 
тарта түседі

•  күн сайын қолданғанда теріні 
шымыр қылады

Aloe Vera*
Денеге арналған
пішін гелі

Құрғақ және өте құрғақ теріге
арналға тез сіңетін крем.
•  құрамында 40% Алоэ Вера гелі 

мен календула сығындысы бар
•  қарқынды ылғалдандырады 

және теріңізді сыртқы 
жағымсыз факторлар әсерінен 
қорғайды

•  жасушалардың қайта қалпына 
келу процесін жеделдетеді

Aloe Vera*
Қолға арналған
нәрлендіруші крем

Қолға арналған тез сіңетін крем.
•  құрамында 35% Алоэ Вера гелі 

мен календула сығындысы бар
•  теріні оны жұмсақ әрі нәзік ете 

отырып, қоректендіріп, 
ылғалдандырады

Aloe Vera*
Қолға арналған
жұмсартқыш крем

Теріңізге күтім жасайтын екі
жаңа көмекші сұлбаңызды
сызады, дене пішінін тартып,
тері бетін тегістейді.  
Алоэ Вера жасыл шай
сығындысымен және
белсенді құрамбөліктер
кешенімен бірге теріңізге
нәзіктік сезім береді.

Aloe Vera қолға арналған кремін қолдарыңызға жағыңыз.
Кремді күн сайын құрғақ теріге жағып отырыңыз – сонда
қолдарыңыздың қандай жұмсақ әрі нәзік болып қалатынын
сезінесіз. Ішінде Алоэ Вера мен календула сығындысы бар
арнайы құрам теріңіздің табиғи су теңгерімін қалпына
келтіруге көмектеседі.

ДЕНЕНІҢ МІНСІЗ
ПІШІНІ ҮШІН ТИІМДІ 
КҮТІМНӘЗІК 

ЖАНАСУ ҮШІН

* ЛР Алоэ Виа; Алоэ Вера; Дерматест.

andrey
Машинописный текст
Скидка 28% по заявкеinfo@vvmarket.in.ua или Viber



ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН

ДЕНЕГЕ КҮТІМ 
ЖАСАУ

Алоэ Вер а 

Алоэ Вер аАлоэ Вер а

Алоэ Вер а

Жинақтағы тиімді бағасы

Денеге арналған сергіткіш гель.
•  құрамында 35% Алоэ Вера гелі, 

киви сығындысы бар
• мұқият әрі ұқыпты тазартады
•  теріні ылғалдандырып, 

терідекүні бойына сергіткіш 
сезімін қалдырады

Aloe Vera*
Душқа арналған
сергіткіш гель

Шаш пен денеге арналған
сергіткіш сусабын.
•  құрамында 35% Алоэ Вера 

геліжәне мақта сығындысы бар
•  шаш пен теріні тез, мұқият 

әрітиімді тазартады

Aloe Vera*
Шаш пен денеге
арналған сусабын

Күні бойы терінің нәзік қорғанысы
және жағымдық сергіткіш сезімі.
• құрамында спирт жоқ
•  құрамында 15% Алоэ Вера гелі 

және мақта сығындысы бар
•  жағымсыз иісті кетіреді және 

басқа хош иістермен жақсы 
үйлеседі

•  қырыну мен эпиляциядан кейін 
пайдалануға болады

• сезімтал теріге жақсы келеді

Aloe Vera*
Шарлы
дезодорант

(ауыспалы қаптама)

Aloe Vera
Қолға арналған
жұмсақ   
кремсабын

Қолыңыздың терісіне арналған 
ұқыпты күтім
• құрамында 38% Алоэ Вера гелі
мен календула сығындысы бар
• тиімді тазартады
• жиі қолданғанның өзінде де
теріні құрғатып жібермейді

Aloe Vera Қолға
арналған жұмсақ
крем-сабын

LR ALOE VIA* LR ALOE VIA* ДЕНЕГЕ КҮТІМ ЖАСАУ ЖӘНЕ ТАЗАРТУ |

Алоэ Вера пайдалы қасиеттері бар сергіткіш балғындық
құралдарды бүкіл отбасыға қолдануға болады. Олардың
әсері бір тазартумен шектеледі – олар күні бойына
балғындық пен ылғалдылық сезімін қалдырады.

БҮКІЛ ДЕНЕНІҢ
БАЛҒЫНДЫҚ
СЕЗІМІ

43 42 

250 мл      
20630-101    

3.690,00 〒

250 мл      
20633-101    

4.990,00 〒

50 мл      
20643-301    

2.190,00 〒

500 мл      
20612-101    

4.590,00 〒

250 мл      
20611-101    

3.290,00 〒

38%

35%35%

15%

Шашты қалпына келтіретін
сусабын · 200 мл
Денеге арналған
ылғалдандырғыш
лосьон · 200 мл
Душқа арналған сергіткіш
гель · 250 м

Aloe Vera*  
Набор для волос и тела

Aloe Vera
Шаш пен денеге арналған жинақ

20706-101

3.790,00 〒

5.690,00 〒

3.690,00 〒

12.090,00 〒
13.170,00 〒Үнемі бағасы

Жинақтағы тиімді  
бағасы

* ЛР Алоэ Виа; Алоэ 

Вера.

«Германияда жасалған» – бұл 
Сіз 100% сүйене алатын, біздің 
сапа кепілдігіміз.

andrey
Машинописный текст
Скидка 28% по заявкеinfo@vvmarket.in.ua или Viber



ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН

АУЫЗ ҚУЫСЫНА 
КҮТІМ ЖАСАУ 

20705-1    

2 x 2.190,00 〒
2.190,00 〒

5.790,00 〒
6.570,00 〒Үнемі бағасы

Жинақтағы тиімді бағасы

100 мл      
20691-101    

2.190,00 〒

100 мл      
20690-101    

2.190,00 〒

4,8 г      
20676-101    

2.190,00 〒

45 44 

43% 40%

40%

Алоэ Вер а Алоэ Вер а

Алоэ Вер а

Жинақтағы тиімді бағасы

Күн сайын пайдалануға арналған
тіс пастасы.
•  құрамында 40% Алоэ Вера гелі 

және минералдар кешені бар
•  ауыз қуысын мұқият, ұқыпты 

тазартады
• тіс сезімталдығын төмендетеді
• тіс өңезін жақсы кетіреді
• құрамында фторидтер бар

Aloe Vera
Сезімтал тіске
арналған тіс пастасы

Күн сайын тазартуға арналған тіс
гель пастасы.
•  құрамында 43% Алоэ Вера гелі 

эхинацея сығындысы бар
•  тіс пен қызыл иекті ұқыпты 

тазартады
• сергіткіш сезімін қалдырады
• құрамында фторидтер жоқ

Aloe Vera
Тіске арналған
гель-пастасы

Ерін терісіне нәзік әрі жеңіл күтім.
•  40%-ға Алоэ Вера гелінен 

тұрады
• құрамында өсімдік майы бар
•  еріннің жұқа әрі сезімтал терісін 

ылғалдандырып, қорғайды

Aloe Vera
Ерінге арналған
ылғалдандырғыш бальзам

2 Тіс гель
пасталары ·100 мл
Ерін бальзамы · 4,8 г

Aloe Vera* ауыз-қуыс
күтіміне арналған жинақ

Әдемі және сау
жымиыс үшін
қажеттінің бәрі

LR ALOE VIA* АУЫЗ ҚУЫСЫНА КҮТІМ ЖАСАУ |

САУ ӘРІ ӘДЕМІ
ЖЫМИЫС ҮШІН

Бәрі сау әрі әдемі жымиысты аңсайды! Бұл үшін арнайы
құралдарды қолдана отырып, ауыз қуысына күнделікті күтім  
жасап отыру қажет. LR ALOE VIA`* өнімдеріндегі Алоэ Вера  
қалпына келтіргіш қасиеттері таза дем мен қызыл иегіңіздің 
денсаулығын қамтамасыз етеді. Алоэ Верасы бар  
құралдарды күн сайын пайдаланғанда сіз өз жымиысыңыздың 
әдемілігімен әрдайым рахаттанатын боласыз.

* ЛР Алоэ Виа; Алоэ Вера.

АУЫЗ ҚУЫСЫНА КҮТІМ ЖАСАУ 

«Германияда жасалған» – бұл 
Сіз 100% сүйене алатын, біздің 
сапа кепілдігіміз.

andrey
Машинописный текст
Скидка 28% по заявкеinfo@vvmarket.in.ua или Viber
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ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАНГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАНГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАНГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН

     ШАШҚА  
КҮТІМ ЖАСАУ

47 

Алоэ Вера45%

Алоэ Вера60%

Алоэ Вера

15%

Алоэ Вера15%

Үнемі бағасы 13.870,00 〒
Жинақтағы тиімді бағасы  12.590,00 〒

20763-1    

20648-1 | 200 мл        

3.790,00 〒
20649-1 | 200 мл        

4.490,00 〒
20730-1 | 200 мл        

5.590,00 〒
20647-1 | 150 мл        

4.490,00 〒

LR ALOE VIA* ШАШҚА КҮТІМ ЖАСАУ

Зақымданған шаштарға «Қош бел!» деңіз! LR ALOE VIA шашқа күтім
жасаудың «Қоректендіру және қалпына келтіру» желісімен құрғақ ә рі
зақымданған шаштар артта қалады. Жеті табиғи майдың бірегей кеш ені
және Алоэ Вера гелі бар шашқа күтім жасау құралдарының жаңа сер 
иясы шашты қатайтады, қалпына келтіріп, сынғыштықтан қорғайды. 
Жібек тей тегіс шаш, сау жарқырау және ұшына дейін өз-өзіңе сенімділік 
үш ін.

САУ ӘРІ ЖАРҚЫРАҒАН ШАШ ҮШІН

* Л
Р 

А
ло

э 
В

иа
; А

ло
э 

В
ер

а.
* с

ус
аб

ы
н,

 ж
ай

ла
нд

ы
рғ

ы
ш

 ж
ән

е 
м

ас
ка

ны
 б

ір
ге

 қ
ол

да
нғ

ан
 к

ез
де

.Ә
де

тт
ег

і с
ус

аб
ы

нм
ен

 с
ал

ы
ст

ы
рғ

ан
да

, с
 ы

нғ
ы

ш
 ш

аш
ты

ң 
ж

ән
е 

ы
лғ

ал
ды

 ш
аш

ты
 т

ар
ау

би
оф

из
ик

ал
ы

қ 
сы

на
ғы

м
ен

ен
 д

әл
ел

де
нг

ен
. С

ы
на

қ 
20

17
 ж

ы
лд

ы
ң 

қа
ңт

ар
ы

нд
а 

pr
oD

ER
M

 и
 и

 н
ст

ит
ут

ы
м

ен
 ө

тк
із

іл
ге

н.
**

Зе
рт

те
уд

і 2
01

7 
ж

ы
лд

ы
ң 

ж
ел

то
қс

ан
 а

йы
нд

а 
40

 а
да

м
ны

ң 
қа

ты
су

ы
м

ен
 D

er
m

at
es

t ғ
ы

лы
м

и-
зе

рт
те

у 
ин

ст
ит

ут
ы

 ө
тк

із
ді

.

Шашқа күтім жасауға
арналған жинақ

ҚАТАЙТУ ТЕГІСТІК ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ ҚОРҒАУ

Жібектей майда шаш:
облегчает расчесывание  
тарауды 3 есе жеңілдетеді**

Сау жарқырау:

90%-ға шаштың сынуын
төмендетеді**

Жағымды иіс: 
зерттеу нәтижесінде 
қатысушылардың 95%-дан 
астамы хош иісін бағалады**

Aloe Vera Шашты 
қалпына келтіретін 
сусабын

•  Құрамында 45% Алоэ Вера гелі, 
бамбук био-сығындысы бар

•  Шашты жұмсақ тазартады, 
қатайтып, қоректендіреді, бас 
терісін ылғалдандырады

• Күнделікті пайдалануға болады

Aloe Vera Шашты 
қалпына келтіретін 
кондиционер
Құрамында 15% Алоэ Вера гелі,
жеті майдың қалпына келтіргіш
кешені бар
•  Шашты ауырлатпай, ішінен 

қоректендіріп, қалпына келтіреді
•  Шаш бетін тегістеп, қалпына 

келтіреді
• Күнделікті пайдалануға болады

Aloe Vera Шашты 
қалпына
келтіретін маска
Құрамында 15% Алоэ Вера гелі,
жеті майдың қалпына келтіргіш
кешені бар
•  Шашты терең қоректендіріп, 

қалпына келтіреді, шаш бетін 
тегістейді, шашқа қайсарлық 
беріп, сынғыштықтан қорғайды

•  Аптасына 1-2 рет кондиционермен 
бірге қолдану қажет

Aloe Vera Шашты 
қалпына келтіретін 
кондиционер-cпрей
Құрамында 60% Алоэ Вера гелі,
бамбук био-сығындысы бар
•  Жоғары температуралардан 

қорғаныс қамтамасыз етеді
•  Шашты қоректендіріп, 

ылғалдандырады
•  Ыстықтай тарауға немесе 

күнделікті пайдалануға мінсіз — 
шаюды қажет етпейді

Шашқа арналған сусабын, Шашқа арналған 
кондиционер, Шашқа арналған маска

andrey
Машинописный текст
Скидка 28% по заявкеinfo@vvmarket.in.ua или Viber



ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН

ЕР ТЕРІСІНЕ 
КҮТІМ ЖАСАУ

3.690,00 〒
3.690,00 〒
5.590,00 〒

20425-201    

20424-201    

3.690,00 〒
3.690,00 〒
5.590,00 〒

11.590,00 〒
12.970,00 〒Үнемі бағасы

Жинақтағы тиімді бағасы

100 мл      
20422-201    

5.590,00 〒

100 мл      
20421-201    

3.690,00 〒

150 мл      
20423-101    

3.690,00 〒

200 мл      
20420-101    

3.690,00 〒

49 48 

50%50%30%30%
Алоэ Вер аАлоэ Вер аАлоэ Вер аАлоэ Вер а

Жинақтағы тиімді бағасы

Бетке арналған жеңіл, сергіткіш
крем.
•  құрамында 50% Алоэ Вера гелі 

мен ақ шай сығындысы бар
•  шарашаған теріге балғындық 

сезімін береді
• ылғалдандырып, сергітеді

Aloe Vera*  
Бетке арналған антистресс
кремі

Бетке арналған жұмсақ бальзам.
•  құрамында 50% Алоэ Вера гелі 

ақ шай сығындысы бар
•  түршігуді кетіріп, 

тыныштандырады
•  ылғалдық пен күтімді 

қамтамасыз етеді

Aloe Vera*  
Қырынудан кейінгі 
тыныштандырушы бальзам

Қырынуға арналған жұмсақ гель.
• құрамында 30% Алоэ Вера бар
•  теріні тыныштандырып, 

түршігуді кетіреді
•  тікелей қырынар алдын күтім 

қамтамасыз етеді
• қырынған соң тері тегіс әрі нәзік
• тиімді әрі ыңғайлы қырыну үшін

Aloe Vera*  
Қырынуға арналған 
тыныштандaырушы гель

Қырынуға арналған жұмсақ
көпіршік.
• құрамында 30% Алоэ Вера бар
•  теріні тыныштандырып, 

түршігуді кетіреді
•  тікелей қырынар алдын күтім 

қамтамасыз етеді
• қырынған соң тері тегіс әрі нәзік
• тиімді әрі ыңғайлы қырыну үшін

Aloe Vera*  
Қырынуға арналған 
тыныштандырушы көпіршік

Қырыну гелі
Қырынудан кейінгі бальзам
Антистресс кремі

Aloe Vera Ерлердің
тері күтіміне арналған жинақ 2

Қырыну көпіршігі
Қырынудан кейінгі бальзам
Антистресс кремі

Aloe Vera Ерлердің
тері күтіміне арналған жинақ 1

Мінсіз қырынуға
қажеттінің бәрі

LR ALOE VIA* ЕР ТЕРІСІНЕ КҮТІМ ЖАСАУ |

LR ALOE VIA ерлерге арналған теріге күтім жасау құралы
Алоэ Вера ылғалдандырғыш гелі мен тыныштандырғыш
календула сығындысының бірегей комбинациясының
арқасында ер терісіне күтім жасауға мінсіз келеді. 
Әйелдер мен ерлердің күтімге қажеттілігі әртүрлі.  
Ер терісіне күн сайын күш түседі – қырыну оны 
түршіктіріп, құрғатып жібереді. Дәл осы себепті ол 
қарқынды ылғалдануды қамтамасыз ететін және 
жағымсыз сезінулерді кетіретін арнайы құралдарға 
мұқтаж.

САУ ЖӘНЕ
КҮТІЛГЕН
ЕР ТЕРІСІ
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ЕР ТЕРІСІНЕ КҮТІМ ЖАСАУ

andrey
Машинописный текст
Скидка 28% по заявкеinfo@vvmarket.in.ua или Viber



ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН

БАЛА ТЕРІСІНЕ 
КҮТІМ ЖАСАУ
Нәзік сәби терісіне күтім жасау

20318-101    

10.290,00 〒
11.370,00 〒Үнемі бағасы

Жинақтағы тиімді бағасы

3.790,00 〒
3.790,00 〒
3.790,00 〒

100 мл      
20321-1    

3.790,00 〒

250 мл      
20320-1    

3.790,00 〒

100 мл      
20319-1    

3.790,00 〒

50 51 

40%

30%
40%

Алоэ Вер а

Алоэ Вер а

Алоэ Вер а

Жинақтағы тиімді бағасы

Сусабын-гель
Қорғаныш крем
Бет және денеге
арналған лосьон

Aloe Vera Baby*
Балалардың тері күтіміне арналған 
жинақ

Баланың нәзік терісіне
ұқыпты күтім

Сезімтал теріге арналған аса нәзік 
жеңіл крем.
•  құрамында 30% Алоэ Вера 

гелі,календула сығындысы және 
пантенол бар

•  терінің қорғағыш функцияларын
жеделдетіп, құрғақтықты кетіреді
•  ылғалдандырып, 

тыныштандырады
•  құрамында парфюмерия  

майлары жоқ

Aloe Vera Baby*  
Сезімтал тері үшін  
бетке және денеге  
арналған балалар лосьоны

Сезімтал теріге арналған аса
нәзік лосьон.
•  құрамында 30% Алоэ Вера гелі, 

календула сығындысы және соя 
майы бар

• нәзік әрі ұқыпты тазарту
• теріні кептіріп жібермейді
•  құрамында сульфаттар және 

парфюмерия майлары жоқ

Aloe Vera Baby*
Сезімтал теріге
арналған балалардың 
сусабын-гелі

Зақымданған теріге арналған
қоректендіргіш крем.
•  құрамында 40% Алоэ Вера гелі, 

календула сығындысы, мырыш 
және пантенол бар

•  зақымданған теріні қайта 
қалпына келтіреді және алдағы 
уақытта зақымданудан 
қорғайды

•  түршікке теріні қалпына келтіріп, 
тыныштандырады

•  құрамында парфюмерия 
майлары жоқ

Aloe Vera Baby*
Сезімтал теріге
арналған балалар
қорғаныш кремі

LR ALOE VIA* БАЛА ТЕРІСІНЕ КҮТІМ ЖАСАУ |

ЕНДІ ОДАН ДА
ТАБИҒИ ЖӘНЕ

НӘЗІК
ДЕРМАТОЛОГТАР

ҰСЫНҒАН

СӘБИДІҢ СЕЗІМТАЛ
ӘРІ НӘЗІК
ТЕРІСІ ҮШІН

Сәби терісіне ерекше күтім қажет, өйткені ол кереметтей
жұқа әрі нәзік, ал оның қорғаныс қабаты әлі толық
түзілмеген. Сондықтан сәби терісі қосымша қорғанысты
қажет етеді. LR ALOE VIA* Балалардың терісін қорғауға
арналған жаңа құралдарында Алоэ Вера гелі мен өсімдік
сығындылары бар – енді олар анағұрлым табиғи әрі
нәзік болып қалды. Олар сәби терісін қоректендіреді,
ылғалдандырып, қорғайды. Құрамында парабендер,
минералды және парфюмерлі майлар жоқ.

* Л
Р 

А
ло

э 
В

иа
; А

ло
э 

В
ер

а.

andrey
Машинописный текст
Скидка 28% по заявкеinfo@vvmarket.in.ua или Viber
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КӘРІЛІККЕ ҚАРСЫ КҮТІМГЕ АРНАЛҒАН 
КЕШЕНДІ ЖҮЙЕ 

3 КЕЗЕҢ

ТЕРЕҢ ТАЗАРТУ

КӘРІЛІККЕ
ҚАРСЫ ӘСЕР

ҰҚЫПТЫ КҮТІМ

1-КЕЗЕҢ

3-КЕЗЕҢ

2-КЕЗЕҢ

53 LR ZEITGARD* КӘРІЛІККЕ ҚАРСЫ КҮТІМГЕ АРНАЛҒАН КЕШЕНДІ ЖҮЙЕ  |

*  ЛР Цайтгард. 
**  2015ж. шілде-тамызындағы 40 адамның қатысуымен Dermatest ҒЗИ 

жүргізген зерттеуі.

LR ZEITGARD* қартаюға қарсы кешенді жүйесімен бірге,  3 қарапайым қадам арқылы, сіз 
үй ішінде теріңіздің жастықпен жарқырауына  қол жеткізе аласыз: поралардың терең 
тазартуынан бастап, тиімді қартаюға қарсы күтімге дейін, және  тері түріне қарай 
күнделікті  ұқыпты күтім – LR ZEITGARD* уақытты тоқтатып, ұзақ уақытқа теріңізді жас 
күйде сақтап қалуына көмектеседі... Түймені бір басуымен!

Жастықтың жарқырауы үшін  
кәрілікке қарсы инновациялық жүйе

ТЕРЕҢ ТАЗАРТУ: LR ZEITGARD* тері тазалау жүйесі –  
ұзақ ZEITGARD* 1 құрылғысының арнайы технологиясы  
арқасында, түйменің бір басуымен – Сіз терітазалығын  
қамтамасыз етесіз, және оны оңтайлы түрде 
келесі күтім жасау үшін  дайындайсыз.

ҰҚЫПТЫ КҮТІМ: Тазартудың және LR ZEITGARD* 
жүйесімен қартаюға қарсы тері күтімінің алғашқы екі 
кезеңі қарқынды теріні күту кезеңін толықтырады, жас пен 
жынысқа қарамастан. КҮНДЕЛІКТІ КҮТІМ қартаюға қарсы 
күнделікті күтім үшін тиімді өнімдерді  ұсынады,  АРНАЙЫ 
КҮТІМ – ерекше күтімді талап ететін қосымша тері күтімі.

КӘРІЛІККЕ ҚАРСЫ ӘСЕР: LR ZEITGARD* 2 эксклюзивті 
құрылғысы әжімдерді тегістейді және ұзақ уақыт бойы теріні 
жас күйде сақтайды**. Әжімдерге және  біркелкі емес тері 
аумақтары үшін,  қартаюға қарсы құралдардың арнайы 
таңдалған үйлесімді әсері мақсатты бағытталған, LR ZEITGARD* 
2 жылыту және салқындату режимінің арқасында қартаюға 
қарсы компоненттер терінің терең қабаттарына тиімді енеді.

ТИІМДІ.
ИННОВАЦИЯЛЫ.
КӘСІБИ.



ТЕРЕҢ ТАЗАРТУ

+

ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН

1-КЕЗЕҢ
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55 LR ZEITGARD* ТАЗАРТУ ЖҮЙЕСІ |

ZEITGARD* 1  
•  Тербелетін ауытқулар  кері-

ілгерілемелі қағидаты бойынша  
жұмыс істейтін электрлік қылсап

•  Теріні терең  тазалау
•   Әдеттегі тазалаумен салыстырғанда 

10 есеге дейін тиімдірек**

БАЙҚАЛАТЫН
ӘСЕРІМЕН ЖҰМСАҚ 
ТАЗАРТУ

*   ЛР Цайтгард; Цайтгард; Микросильвер; Дерматест.
**  Dermatest ҒЗИ ғылыми зерттеуі. Қолдану мерзімі: 6 апта (2015 жылдың қаңтар айының аяғынан бастап наурыз айының басына дейін), қатысушылар саны: 40. 
***  MICROSILVER бактерияға қарсы қабатының арқасында қылсап талшықтары 3 ай бойы гигиеналық түрде таза болып қалады. Бірегей зат MICROSILVER BG 

жоғары кеуекті  құрылымды, таза күміс ұнтағынан тұрады. Ерекшеліктері: MICROSILVER BG үнемі жаңа бактериялардың пайда болмауын бақылайды  
және алдын алады.

• Кейінгі  күтім жасауға оңтайлы дайындық
• Терең тазартудан кейін тері күйінің жақсаруы
• Массаждың арқасында анағұрлым тегіс әрі шымыр тері
• Қанның микроайналымы арқасында теріні ширықтыру

ZEITGARD*теріні тазарту жүйесі – 
бұл тері жастығын ұзақ сақтауға 
алғашқы қадам.

•  Теріні терең тазарту үшін 
MICROSILVER* бактерияға қарсы 
қабаты бар қылсаптың жұмсақ қылдар

•  Бұған қоса – қарқынды тазарту үшін 
ерекше текстуралы арнайы жұмсақ 
крем

• Dermatest ҒЗИ (Германия) мақұлдаған

СЕЗІМТАЛ ТЕРІГЕ

•    Теріні терең тазарту үшін 
MICROSILVER* бактерияға қарсы 
қабаты бар қылсаптың қатты қылдар

•  Бұған қоса – қарқынды тазарту үшін 
ерекше текстуралы арнайы гель

• Dermatest ҒЗИ (Германия) мақұлдаған

ҚАЛЫПТЫ ТЕРІГЕ

 
ӘР ЖИНАҚТА
1 ZEITGARD*

жол қабы

70001   

70000   

6.590,00 〒

125 мл
ZEITGARD* Теріні тазарту құралы

Сезімтал теріге
арналған тазартқыш крем

Қалыпты теріге
арналған тазартқыш гель

70004   

70003   

9.690,00 〒

Сезімтал теріге

Қалыпты теріге
Щетка

Жинақтағы тиімді 
бағасы

70037   
70036   

80.290,00 〒

6.590,00 〒

Жинақтағы  
тиімді бағасы

Үнемі бағасы

80.290,00 〒
86.880,00 〒

Сезімтал теріге

ZEITGARD-1  
құрылғысы
1 x тазарту құралы
ZEITGARD Жол қабы

Қалыпты теріге

ZEITGARD-1 ҚҰРЫЛҒЫСЫ
1 X ТАЗАРТУ ҚҰРАЛЫ ZEITGARD ЖОЛ ҚАБЫ

andrey
Машинописный текст
Скидка 28% по заявкеinfo@vvmarket.in.ua или Viber



КӘРІЛІККЕ ҚАРСЫ
ӘСЕР

ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН

2-КЕЗЕҢ 57 

ZEITGARD* 2
• Әжімдерді азайтуына арналған құрылғы
•  Жылыту және салқындату режимі, қартаюға 

қарсы белсенді заттардың терінің терең 
қабаттарына  тиімді енуі үшін. 

•  Қанның микроайналымына байланысты 
балғын тері түсі

ӘЖІМДЕРДІҢ АЙТАРЛЫҚТАЙ АЗАЮЫ*

LR ZEITGARD* КӘРІЛІККЕ ҚАРСЫ ЖҮЙЕ |

95% пайдаланушы кәрілікке қарсы күтімге
арналған ZEITGARD құрылғысын пайдаланудың
арқасында косметикалық құралдардың
айтарлықтай әсерін байқайды*
•  90%-дан астам пайдаланушы терісінің оңтайлы 

ылғалданғандығын байқайды
•  90% пайдаланушы терісінің жоғары 

шымырлығын растайды*
•  80%-дан астам пайдаланушы тез әрі айқын 

әсерді сезеді*
•  75%-дан астам пайдаланушы қабақ терісінің 

біршама жасарып қалғанын байқайды*

Кәрілікке қарсы күтімге арналған
ZEITGARD эксклюзивті жүйесі
теріні айтарлықтай тегістейді*

*  Цайтгард; ЛР Цайтгард.
**  2015ж. шілде-тамызындағы 40 адамның қатысуымен Dermatest 

ҒЗИ жүргізген зерттеуі.

ӘР ЖИНАҚТА
1 ZEITGARD

жол қабы

НЕМЕСЕ

«Кәрілікке қарсы»
Қабаққа арналған сарысу
•  белсенді заттардың жоғары 

шоғырлануы
•  теріні ылғалдандырады, 

қоректендіреді және ұсақ 
әжімдерді тегістейді

•  PatcH2O™ және Ultra Filling 
Spheres™ инновациялық кешені 
бар

30 мл    
71000

27.290,00 〒 71002   

«Кәрілікке қарсы»
Қалыптастырғыш крем-гель
•  жетілген терінің көбірек 

шымырлығы үшін бетке 
арналған арнайы крем

•  әжім тереңдігі айтарлықтай 
азаяды, тері жас көрінеді

•  PatcH2O™ және Ultra Filling 
Spheres™ инновациялық кешені 
бар

50 мл    

23.490,00 〒
71001   

Кәрілікке қарсы»
Ылғалдандырушы крем-гель
•  бетке (жас теріге де) анық пішін 

беруге арналған қоректендіргіш 
крем

•  тері тез ылғалданады, әрі тегіс  
болып қалады

• PatcH2O™ және Ultra Filling
Spheres™ инновациялық кешені  
бар 
50 мл    

23.490,00 〒

71007   

71006   

99.990,00 〒
27.290,00 〒
23.490,00 〒

Үнемі бағасы 150.770,00 〒
Жинақтағы тиімді бағасы 118.590,00 〒

99.990,00 〒
27.290,00 〒
23.490,00 〒

ZEITGARD 2 Жинағы
Теріні ылғалдандыру
ZEITGARD-2 құрылғысы
Қабаққа арналған сарысу
Ылғалдандырушы крем-гель
ZEITGARD Жол қабы

71009   

71008   

27.290,00 〒
23.490,00 〒

27.290,00 〒
23.490,00 〒

Үнемі бағасы 50.780,00 〒
Жинақтағы тиімді бағасы 45.390,00 〒

ZEITGARD 2 Жинағы
Теріні қалыптастыру
Қабаққа арналған сарысу
Қалыптастырғыш крем-гель

ZEITGARD 2 Жинағы
Теріні ылғалдандыру
Қабаққа арналған сарысу
Ылғалдандырушы крем-гель

Жинақтағы тиімді бағасы

Жинақтағы тиімді бағасы

 
ZEITGARD 2 Жинағы
Теріні қалыптастыру
ZEITGARD-2 құрылғысы
Қабаққа арналған сарысу
Қалыптастырғыш крем-гель
ZEITGARD* Жол қабы

andrey
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КҮНДЕЛІКТІ КҮТІМ ЕРЕКШЕ КҮТІМ

ҰҚЫПТЫ КҮТІМ
3-КЕЗЕҢ

Бет терісіне түпкілікті және
тиімді күтім

ZEITGARD жүйесімен тазартудың және кәрілікке
қарсы күтім жасаудың алғашқы екі кезеңі жасқа
және жынысқа қарамастан, теріге қарқынды күтім
жасау кезеңін толықтырады.
Арнайы әзірленген құралдар теріні сау әрі
жарқыраған күйінде сақтауға көмектеседі!

Бетке арналған түнгі маска:  
Ұйқы кезінде ерлер мен
әйелдердің терісін босаңсытуға
және қалпына келтіруге
арналған қуатты, тиімді теріге
күтім жасау формуласы бар
қалпына келтіргіш маска.

Power Lift*: Әйелдер мен
ерлердің жарқыраған және жас
терісіне әсер ететін жеті шөп
кешені бар ылғалдандыратын,
қуаттандыратын крем.

Serox*: Алғашқы мимикалық
әжімдердің пайда болуына және
тері шымырлығының жоғалуына
жол бермеуге арналған гиалурон
қышқылы, белсенді құрамбөліктер
кешені және Ultra Filling Spheres бар
күтім құралдары.

Platinum*: Ер терісіне өте қажет
белсенді заттар кешені бар күтім
жасауға арналған кәсіби жүйе.

Beauty Diamonds*: Бриллианттар
мен пептидтер негізіндегі әдемі
текстуралы жетілген теріге
қарқынды күтім..

Nanogold*: Қайта қалпына
келтіруге және ұсақ әжімдермен,
жас өзгерістерімен күресуге
арналған алтын бөлшектерімен
және жібек протеиндерімен тиімді
күтім.

Racine*: Ылғалды ұстап тұратын
және теріңізді қуаттандыратын
қоректік заттар кешені бар күтім
жасауға арналған белсенді заттар
– алғашқы ұсақ әжімдердің пайда
болуына жол бермейді.

Ерекше күтімге мұқтаж теріге қосымша 
күтім жасау.

Күнделікті қолданысқа арналған жасқа
қарсы күтімнің тиімді өнімі:

LR ZEITGARD* КҮТІМ ЖҮЙЕСІ |

КӘРІЛІККЕ ҚАРСЫ ТЕРЕҢ
ЖӘНЕ ТҰРАҚТЫ ӘСЕР ҮШІН
ЖЕКЕ КҮТІМ 

59 

* Цайтгард; Расин; Наноголд; Бьюти Даймондс; Платинум; Серокс; Пауэр 
Лифт.



       20+       30+       40+       

NANO 
GOLD
DAILY CARE*

ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН

3-КЕЗЕҢ        20+       30+       40+       

DAILY CARE*

RACINE

ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН

«Германияда жасалған» –  
бұл Сіз 100% сүйене  
алатын, біздің сапа 
кепілдігіміз.

«Германияда жасалған» – бұл 
Сіз 100% сүйене алатын,  
біздің сапа кепілдігіміз.

28188   

11.390,00 〒
13.090,00 〒

Үнемі бағасы 24.480,00 〒
Жинақтағы тиімді бағасы 21.990,00 〒

50 мл    

13.090,00 〒

50 мл    

11.390,00 〒

125 мл    

4.990,00 〒

28503-1    

4.490,00 〒
5.290,00 〒
3.690,00 〒

12.290,00 〒
13.470,00 〒Үнемі бағасы

Жинақтағы тиімді бағасы

15 мл    
28502-1   

3.690,00 〒

30 мл    
28504-1   

9.090,00 〒

50 мл    
28501-1   

5.290,00 〒

50 мл    
28500-1   

4.490,00 〒
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Жинақтағы тиімді бағасы

28183   28182   28181   

Zeitgard Nanogold Бет терісіне
күтім жасауға арналған жинақ
Күндізгі крем 50 мл
Түнгі крем 50 мл

Nanogold* Түнгі крем
•  Теріге түнде қам жасайтын және 

қалпына келтіретін нәзік супер- 
текстура

•   Құрамында терінің қартаюына қарсы 
әрекет ететін алтын бөлшектері мен  
жібек протеиндері бар

•  Құрамында коллаген түзетін 
TIMP-пептидтер мен SYNR-COLL бар

Nanogold* Күндізгі крем
• Жұмсақ жібектей супер-текстура
• Күні бойы теріге қам жасайды
•  Құрамында терінің қартаюына 

қарсы әрекет ететін алтын 
бөлшектері мен жібек 
протеиндері бар

•  Aglycal®,TIMP-пептидтер® және 
Uvinul A plus® арнайы кешені бар

Nanogold* Тоник
• Теріні тазартып, жасартады
•  Құрамында терінің қартаюына 

қарсы әрекет ететін алтын 
бөлшектері мен жібек 
протеиндері бар

•  Терінің аралас түріне де келе 
береді

Алтын бөлшектері мен жібек протеиндерінің үйлесімі теріге жоғар ы тиімді әсер етілуін
қамтамасыз етеді. Алтын ультракүлгін сәуледен керемет қорғайды, ал жібек теріде өз
коллагенінің түзілуін және терінің табиғи қайта қалпына келуін ынталандырады.

УАҚЫТЫНАН БҰРЫН ҚАРТАЮҒА 
ҚАРСЫ ТЕРІГЕ АРНАЛҒАН БЕЛСЕНДІ 
КҮТІМ

Racine* Қабаққа арналған нәрлендіруші 
крем
•  Q10 коэнзимі жасушалар жұмысын 

белсендендіреді
•  табиғи қалпына келу үшін дәрумендердің 

тиімді комбинациясы:  
– А дәрумені әжім пайда болуын тоқтатады 
–  Е дәрумені теріні бос радикалдардан 

қорғайды
  – С дәрумені антиоксиданттың әсер етеді
• балдырлар сығындысы терең 
ылғалдандырады

Racine* Коллагені бар сарысу
•  коллагеннің жоғары 

шоғырлануы тері 
шымырлығының артуына 
себептеседі

•  қарқынды ылғалдандырады
•  теріге жасарған әрі 

жарқыраған өң береді

Нәрлендіруші түнгі крем
•  Q10 коэнзимі ұйқы кезінде 

жасушалар жұмысын 
белсендендіреді

•  балдырлар сығындысы теріні 
пайдалы минералдармен 
қанықтырады

•  Е дәрумені бір түн ішінде теріні 
қалпына келтіреді

•  жожоба және ши майы бар 
қаныққан текстура

Нәрлендіруші күндізгі крем
•   Q10 коэнзимі 

жасушаларжұмысын 
белсендендіреді

•  балдырлар сығындысы терең 
ылғалдануды қамтамасыз етеді

•  Е дәрумені мен УК- сүзгі 
жасушаларды қоршаған 
ортаның жағымсыз факторлары 
әсерінен 
қорғайды

Күндізгі крем
Түнгі крем
Қабаққа арналған крем

Racine* Бет күтіміне  
арналған жинақ

LR ZEITGARD* КҮТІМ ЖҮЙЕСІ |

ТЕРІҢІЗДІҢ ЖАСТЫҒЫ
ҮШІН ТИІМДІ КҮТІМ
Белсенді күтім шаршаған теріні терең ылғалдандырып, оны 
жасарың қы және күтілген келбет береді. Алғашқы әжімдер пайда 
болмай тұрып сіз құрамына Q10 коэ нзимі және балдырлар
сығындысы кіретін кремді қолдана отырып, теріңізді  
қартаюдан қо рғай аласыз. Racine қатарының
өнімдері жасушалардың оларды қуаттандыра  
отырып, қайта қалпына келуін жеделдетеді  
де теріңізге жасарыңқы әрі жарқыраған  
көрініс береді.

Жинақтағы тиімді бағасы

* ЛР Цайтгард; Расин; Наноголд; Күнделікті күтім

andrey
Машинописный текст
Скидка 28% по заявкеinfo@vvmarket.in.ua или Viber



       20+       30+       40+       

BEAUTY 
DIAMONDS
DAILY CARE*

ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН

3-КЕЗЕҢ

 
ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН

«Германияда жасалған» – бұл  
Сіз 100% сүйене алатын, біздің  
сапа кепілдігіміз.

«Германияда жасалған» - 
бұл Сіз 100% сүйене  
алатын, біздің сапа  
кепілдігіміз.13.090,00 〒

15.090,00 〒
11.390,00 〒

Жинақтағы тиімді бағасы

Үнемі бағасы 39.570,00 〒
35.590,00 〒

28300    

28304 | 50 мл        

15.090,00 〒
28306 | 30 мл        

11.390,00 〒
28302 | 125 мл        

4.990,00 〒
28303 | 50 мл        

13.090,00 〒
28307 | 30 мл        

15.090,00 〒
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28314-1 | 30 мл        

14.490,00 〒

Жетілген, талапшыл теріге 
сәнді күтім
Керемет текстуралы және тиімді қартаюға қарсы әсері бар бриллиа нттар 
негізіндегі заманауи кешенді құралдар көмегімен теріге сәнді күтім жасау. Терінің 
та биғи құрылымын сақтау және оны қоршаған ортаның жағымсыз әсерінен қорғау 
үшін терінің алма стырылмас қолдауы.

LR ZEITGARD* КҮТІМ ЖҮЙЕСІ

Жинақтағы тиімді 
бағасы
Beauty Diamonds*  
Бет терісіне күтім жасауға
арналған жинақ
Күндізгі крем 50 мл
Түнгі крем 50 мл
Қабаққа арналған крем 30 мл

Әжімге қарсы түнгі
крем
•  Әжімді тегістеуге 

арналған бағалы майлар 
және құрамбөліктер бар

•  Әжім саны мен тереңдігін 
азайтуға көмектеседі*

Beauty Diamonds*
Түнгі крем

Қабақ терісіне жұмсақ
күтім
•  Көз астында шеңберлер 

мен қапшықтарды 
азайтуға көмектеседі

•  Әжім саны мен тереңдігін 
азайтуға көмектеседі*

Beauty Diamonds*
Қабаққа арналған крем

Теріні жасартып,
ылғалдандырады
•   Теріні тазартып, 

қоректендіреді
•  Құрамында теңіз және 

өсімдік заттары бар

Beauty Diamonds*
Тоник

Нәзік жібектей крем
•  Әжім санын азайтуға 

көмектесіп*, теріні 
анағұрлым шымыр етеді

•  Detoxiquin жасқа қарсы 
құрамбөлігі терінің ерте 
қартаюына жол бермейді 
және жасушалардың қайта 
қалпына келуін жеделдетеді

•  Инновациялық гексапептид 
теріні бос радикалдардан 
қорғайды

Beauty Diamonds*
Күндізгі крем

Теріге арналған супер-
қоректендіргіш крем
• Теріге белсене күтім жасайды
•  Церамидтердің гиалурон 

кешенімен үйлесімі әжім саны 
мен тереңдігін айтарлықтай 
азайтуға көмектеседі*

•  Бағалы майлар теріні жұмсақ 
және жібектей етеді

Beauty Diamonds*
Қарқынды крем

КӘРІЛІККЕ ҚАРСЫ
ҚАРҚЫНДЫ КҮТІМ
жастықпен жарқырау үшін
Құрамында, 6 табиғи май мен бірнеше дәрумендердің арқасында Be auty Diamonds
майы алдымен, құрғақ, тітіркенген және әлсіреген теріні қалпы на келтіреді және
оған жастықпен жарқырауға мүмкіндік береді!

Құрамында A, E және F
дәрумендерінің арқасында тері
жасушаларын қоректендіреді
және қалпына келтіреді
•  Бағалы майлар теріні ылғалды 

жоғалтудан қорғайды
•  Майларға бай құрылым, бет 

терісіне жастықпен 
жарқырауына мүмкіндік береді

Beauty Diamonds*  
«Жастықтың жарқырау» 
майы Кәрілікке қарсы әсер

Терінің жарқырауы үшін
негізгі мінсіз күтім

Кәрілікке қарсы жедел күтім
Терінің жұмсақтығы және
серпімділігі үшін қосымша күтім

Кәрілікке қарсы әсері бар маска
Терінің тегістігі мен серпімдігі үшін,
терең және қарқынды қалпына
келтіру

БЕТ ТЕРІСІНЕ АРНАЛҒАН БІР МАЙ- ҚОЛДАНУДЫҢ ТҮРЛІ ҮШ ЖОЛЫ

•  3-5 тамшыны таңертең / 
кешке тазартылған бет 
терісіне біркелкі 
үлестіріп жағыңыз

•  Аяқтаушы кезең:майдың 
үстіне күндізгі немесе 
түнгі крем жағыңыз

Майдың бірнеше тамшысын
таңертең немесе кешке
алақаныңызға жағыңыз
• Бет терісіне одан да
қарқынды күтім жасау үшін
күндізгі немесе түнгі кремге
араластырып бетіңізге
жағыңыз.

•  Майды бет, мойын және 
декольте аймағына 
(шамамен10 тамшы) жағыңыз

•  10 минутқа қалдырыңыз, сосын 
майды теріге сіңдіріңіз немесе 
майдың қалдығын сүртіп 
тастаңыз

* ЛР Цайтгард; Бьюти Даймондс; Күнделікті күтім.*** Жүйелі түрде пайдаланғанда.

andrey
Машинописный текст
Скидка 28% по заявкеinfo@vvmarket.in.ua или Viber



       20+       30+       40+       

PLATI 
NUM
DAILY CARE*

ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН

«Германияда жасалған» –  
бұл Сіз 100% сүйене  
алатын, біздің сапа  
кепілдігіміз.
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Platinum* Қабаққа арналған
салқындатқыш крем-гель
• Қабаққа арналған жеңіл крем, тез сіңеді
• Ылғалдандырып, жасартады
•  Көз астында шеңберді және әжімді азайтуға 

көмектеседі
•  Құрамында Lumin-Eye® құрамбөлігі,  

жасыл кофе сығындысы және гиалурон 
қышқылы бар

30 мл    
28450-101   

9.390,00 〒

Ерлердің тері күтіміне 
арналған жинақ
Қартаюға қарсыкрем · 50 мл
Қабаққа арналған крем-гель ·  
30 мл

Жинақтағы тиімді 
бағасы

Үнемі бағасы 22.480,00 〒

Жинақтағы тиімді бағасы 20.190,00 〒

13.090,00 〒
9.390,00 〒

28469   

Platinum* Қартаюға қарсы крем
• бетке арналған жеңіл крем, тез
сіңеді
• ылғалдандырып, жасартады
•  тері шымырлығын сақтап, жас 

өзгерістерінің алдын алады
•  қырынудан кейінгі түршігуді 

тыныштандырады
•  құрамында капсулаландырылған 

мұз су, кактус сығындысы, 
гиалурон қышқылы, Е дәрумені бар

50 мл    
28449-1   

13.090,00 〒

LR ZEITGARD* КҮТІМ ЖҮЙЕСІ|

ЕРЛЕРГЕ
МІНСІЗ
ТАҢДАУ
Ер терісіне күтім жасау құралын
сатып алған кезде бетіңіз
жасартып, күні бойына
қорғанысын қамтамасыз ету үшін
дұрыс өнімді таңдау өте маңызды.

• қарқынды және мақсатты күтім
• қолдануға оңай
• тиімді әсер

ЕР ТЕРІСІНЕ АРНАЙЫ
КҮТІМ
Күтілген сыртқы келбет бұрыннан бері әйелдердің ғана айрықша құ қығы 
емес. Ер терісіне де күтім қажет. Ер терісіне күтім жасау үшін арнайы 
жасалған құралдар тез сіңеді, теріні қарқынды ылғалдандырып, тиімді 
тегістейді. Е рлерге мінсіз әрі таптырмас жинақ!

* ЛР Цайтгард; Платинум; Күнделікті күтім.

andrey
Машинописный текст
Скидка 28% по заявкеinfo@vvmarket.in.ua или Viber



3-КЕЗЕҢ

ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН

       20+       30+       40+       

SPECIAL CARE*

SEROX

«Германияда жасалған» – бұл 
Сіз 100% сүйене алатын, біздің 
сапа кепілдігіміз.

18.690,00 〒
26.190,00 〒
13.090,00 〒

15.090,00 〒

Жинақтағы тиімді бағасы

Үнемі бағасы 73.060,00 〒
63.590,00 〒

28245-1    

28235 | 4 блистера по 2 
подушечки       

15.090,00 〒

28244-1 | 50 мл        

18.690,00 〒
28236 | 15 мл        

13.090,00 〒
28230 | 30 мл        

26.190,00 〒

*   ЛР Цайтгард; ЛР Цайтгард Серокс; Арнайы күтім
**  Зерттеуді Dermatest ҒЗИ 10 адамның қатысуымен өткізді, өнім 2016 жылдың қараша айында 4 апта ішінде қолданылды.

АЙҚЫН НӘТИЖЕЛЕР ҮШІН
БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІ ЗАТТАРДЫҢ
БІРЕГЕЙ КОМБИНАЦИЯСЫ
LR ZEITGARD Serox эксклюзивті және тиімді қатары құрамында терідегі жас әйгіле ністерімен күресетін өнімдер бар.
«Мезетті әсер» Serox маскасының инновациялық формуласы бір қолданғаннан кейін айқ ын кәрілікке қарсы әсер
қамтамасыз етеді – дәл бір ерекше көрінгіңіз келген кезде. Ser ox қатарының өнімдеріндегі терінің айқын жасаруының
ұзақ әсеріне биологиялық белсенді заттардың арнайы комбинациясы ның көмегімен қол жеткізіледі: көз, маңдай және
мұрын айналасындағы кішкене мимикалық әжімдер тегістеледі, тері созылмалы әрі шымыр бола бастайды.

Serox*  Теріге күтім 
жасауға арналған жинақ
Әсер крем 50 мл
Әсер сарысу 30 мл
Әжімді толтыруға
арналған құрал 15 мл
Көз жастықшалары 4 x 2 данa

Қабақтың сезімтал жерін
қарқынды ылғалдандыру
•  Құрамында арнай белсенді 

ерітіндімен ылғалданатын 
сублимацияланған коллаген бар

•  Белсенді ерітінді құрамында 
әжім тереңдігін азайтуға 
көмектесетін Argireline®,  
Gatuline Expression 
құрамбөліктері және гиалурон 
қышқылы бар

Serox* 
Көзге арналған
жастықшалар

анағұрлым шымыр, тегіс
және сау тері түзуге арналған 
Argireline®, Ameliox®,  
Ultra Filling Spheres™ белсенді
құрамбөліктері бар
инновациялық жасқа
қарсы крем
•  Әжімге қарсы әсері бар 

белсенді кешен әжім 
тереңдігін азайтып, теріні 
ылғалдандырады

•  Serox сарысуымен 
үйлескенде мінсіз

Serox* 
Қарқынды әсері
бар крем

Мимикалық әжімдерді азайтуға
арналған қарқынды концентрат
•  Арнайы ерін, көз және маңдай 

тұсындағы кішкене әжімдерге 
қарсы

•  Құрамында әжім тереңдігін 
азайтуға көмектесетін 
Argireline®, Gatuline Expression®, 
Dynalift® Белсенді 
құрамбөліктері және гиалурон 
қышқылы бар; тез сіңеді

•  Жүйелі пайдаланғанда керемет 
нәтиже береді

Serox* 
Әжімді толтыруға
арналған құрал

Қарқынды кәрілікке қарсы
формула, жібектей
текстура
•  Әжім тереңдігін азайтуға 

арналған Argireline®, Ameliox® 
және Polylift® белсенді 
құрамбөліктері бар

•  Теріні қоректендіріп, 
ылғалдандырады, құрылымын 
тегістеп, жақсартады

•  Serox кремімен үйлескенде 
мінсіз

Serox* 
Жылдам әсері  
бар сарысу

Жинақтағы тиімді
бағасы
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1

2
28250-1 | 30 мл        

18.090,00 〒

LR ZEITGARD* КҮТІМ ЖҮЙЕСІ

•  Бет терісінің визуалды мезетті 
жасаруы

•   Тері жасушаларының  
созылыңқы түрде қалпына келуі

•  Барқыттай жұмсақ, сәл елеулі 
пигментті бар жасырын формула

•  Теріге күндізгі кремнен кейін 
жағыңыз. Макияжды құралдың 
үстіне қолдануға болады

Serox* 
Мезетті әсері бар 
консилер

ҚОСАРЛЫ ӘСЕРІ БАР
ТЕХНОЛОГИЯ
мезет және ұзақ уақытқа
Serox* мезетті әсері бар консилер бет терісін мінсіз етеді.Қосарлы әсері
бар инновациялық технологияның арқасында консилер мезетті нәтиж ені де,
сонымен қатар күннен күнге терінің созылыңқы қалпына келуін қам тамасыз етеді.

Мезетті әсері бар 
консилер

КӘРІЛІККЕ ҚАРСЫ
ҚОСАРЛЫ ӘСЕРІ БАР
ТЕХНОЛОГИЯ

SEROX*

МІНСІЗ ТЕРІ – ҰЗАҚ УАҚЫТҚА
Күннен күнге тері жасушаларының
созылыңқы түрде қалпына келуі.
Терең әсерлі кәрілікке қарсы Gatuline®
In-Tense және Ultra Filling SpheresTM
белсенді ингредиенттері терінің
икемділігін және серпімділігін сақтауға
көмектеседі: тері бұрыңғыдан тегіс
және шымырлы болып көрінеді.

МІНСІЗ ТЕРІ – ҰЗАҚ УАҚЫТҚА
Күннен күнге тері жасушаларының
созылыңқы түрде қалпына келуі.
Терең әсерлі кәрілікке қарсы Gatuline®
In-Tense және Ultra Filling SpheresTM
белсенді ингредиенттері терінің
икемділігін және серпімділігін сақтауға
көмектеседі: тері бұрыңғыдан тегіс
және шымырлы болып көрінеді.
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       20+       30+       40+       

SLEEPING 
MASK
SPECIAL CARE*

ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН

       20+       30+       40+       3-КЕЗЕҢ

POWER 
LIFT
SPECIAL CARE*

ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН

«Германияда 
жасалған» –  
бұл Сіз 100% 
сүйене алатын, 
біздің сапа 
кепілдігіміз.

«Германияда 
жасалған» –  
бұл Сіз 100% 
сүйене алатын, 
біздің сапа 
кепілдігіміз.

28091   
30 мл    

7.690,00 〒 50 мл   
71011-1   
7.890,00 〒
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PowerLift* 
Бетке арналған крем
•   Бетке арналған жеңіл эмульсия  

крем
•   Теріні ылғалдандырып, сергітеді, 

қуаттандырады
•   Құрамында ылғалдандыру және кәрілікке 

қарсы әсер ету үшін сұлы пептидтері, 
гиалурон қышқылы, балдырлар сығындысы 
және 7 шөп сығындысы бар

• Әйел және ер терісіне келеді

PowerLift бетке арналған жеңіл кремі теріге кез-келген уақытта керемет қуат
береді! Редуктиннен®, гиалурон қышқылынан, балдырлар сығындысы мен жеті
әртүрлі шөп сығындысынан құралған оңтайлы құрам терінің мінсіз ылғалдануын 
қамтамасыз етеді. Тері күні бойына шымыр, жасарған әрі жарқыраған күйде болады!

ӘЙЕЛ ЖӘНЕ ЕР ТЕРІСІНЕ
ҚАРҚЫНДЫ ЫЛҒАЛДАНДЫРУ

Бетке арналған түнгі маска:
• бет терісіне жағатын маска
•  ұйықтаған уақытта теріге күтім 

жасайды және оны қалпына келтіреді
•  құрамында оңтайлы ылғалдандыруға  

арналған жажоба майы бар
•  кәрілікке қарсы әсер етуге арналған  

Ultra Filling Spheres™ толықтырғыштары бар
•  терінің қайта қалпына келтіру үшін қытай 

серменесі жидектерінің сығындысы
•  масканы шайып кетурідің қажеті жоқ Оңтайлы 

нәтижеге қол жеткізу үшін аптасына 2 рет 
пайдалану ұсынылады.

LR ZEITGARD* КҮТІМ ЖҮЙЕСІ |

Қоректендіргіш маска құрамына Ultra Filling Spher es™, жожоб майынан және қытай
серменесі жидектерінің сығындысынан тұратын белсенді заттар кеш ені кіреді. Түнгі маска
қарқынды күтім мен қалпына келуді қамтамасыз етеді. Тері ұйықта ған уақытта жақсырақ
тынығатындықтан – маска оны қалпына келтіру үшін оңтайлы құрал болады. Таңға қарай көз
айналасындағы осал тері жұмсақ, жібектей, шымыр және жасарғанда й болып қалады.

ҰЙҚЫ КЕЗІНДЕ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ:
ТЕРІҢІЗДІҢ ШЫМЫРЛЫҒЫ МЕН ЖАСТЫҒЫ

ӘЙЕЛ ЖӘНЕ  
ЕР ТЕРІСІНЕ
КЕЛЕДІ

ӘЙЕЛ ЖӘНЕ  
ЕР ТЕРІСІНЕ
КЕЛЕДІ

* ЛР Цайтгард; Пауэр Лифт; Бетке арналған түнгі маска. Ерекше күтім.
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LR MICROSILVER 
PLUS FACE*

  

ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН

LR MICROSILVER PLUS FACE*: LR MICROSILVER PLUS TOOTH*: LR MICROSILVER PLUS BODY*:  

 
 

 

 

Таза бет терісі үшін 
бактерияға қарсы 
күтім

 Ластануды азайтады

 Тері күйін жақсартады 

 Дефенсил асқынуды 
 азайтады

 Дефенсил уменьшает воспаление

   Пораларды жұмсақ 
және терең тазарту 

  Теріні тыныштандырады 
және қалпына келуіне 
ықпал етеді.

  Салицил қышқылы 
поралардыі ашады

Теріні қорғауға және күтім жасауға 
арналған MICROSILVER PLUS
сериясының басымдығы MICROSILVER BGTM 
негізгі бірегей құрамбөлігі
болып табылады. Ол құрылымы жоғары 
кеуекті таза күміс ұнтағынан
тұрады. MICROSILVER BGTM бактерияға 
қарсы әсер етеді және мырыш
қоспаларымен және декспантенолмен 
қосылған күйде Microsilver Plus*
сериясының барлық өнімінің құрамында 
болады. Өнімнің күміс түсі оның
айрықша белгісі және сапасының 
жоғарылығына куәлік етеді.качестве.
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*    ЛР Микросильвер; ЛР Микросильвер Плюс; ЛР Микросильвер Плюс Фейс; ЛР Микросильвер Плюс Тус; ЛР Микросильвер Плюс Боди.
**  ғылыми зерттеулер барысында, соның ішінде SGS INSTITUT FRESENIUS ҒЗИ-де дәлелденген

|  LR MICROSILVER* БАКТЕРИЯҒА ҚАРСЫ КҮТІМ

 
Қайызғаққты кетіретің 
бактериаларға қарсы  
сусабын жәнешарлы 
дезодорант.  
Сіздің денеңіздің балғындық 
пен тазалық сезімі үшін.

Бактериаға қарсы  тіс 
пастасы. Әдемі тіс, сау иек 
және  балғын тыныс  үшін.

  
Бактериаларға қарсы 
Тазартқыш крем және 
пораларды жұмсақ әрі терең 
тазартуға арналған Крем. 
Терінің ластануына қарсы 
дәлелденген тиімділік**.

 

Бактерияға қарсы 
қорғау үшін 
функционалдық күтім

LR MICROSILVER PLUS* – бұл MICROSILVER BGTM бірегей компоненті бар арнайы бактерияға қарсы күтім  , 
декспантенол, тістерге, ауызға, шашқа және бет, дене және қол сияқты күрделі тері аймақтарына арналған мырыш 
қосындылары. және  компаниясының 

реттегіш

тұрақтандырғыш

бактерияға қарсы

Құрамбөліктердің қосылуы 
үш есе әсер етеді**:

150 мл   
25000   

6.790,00 〒

Тазартқыш крем
Кремді теріден кірді кетіру
немесе макияжды кетіру үшін
таңда және кешке пайдалану
керек

Бетке арналған крем
Тазартқыш кремді 
пайдаланған соң бет терісіне 
жағу керек.

50 мл   
25001   

7.690,00 〒

Жинақтағы тиімді 
бағасы

Үнемі бағасыа 14.480,00 〒
Жинақтағы  
тиімді бағасы 13.190,00 〒

25004    
6.790,00 〒

7.690,00 〒

Бет терісіне күтім жасауға
арналған жинақ 
Тазартқыш  
крем · 150 мл
Бетке арналған  
крем · 50 мл
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LR MICROSILVER 
PLUS BODY*

 

 

ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН

LR MICROSILVER 
PLUS TOOTH*

 

ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН

re

gistered

for patent

 
 

 
 

 

  

  Тер иісіне қарсы тиімді – 24 сағат

 Құрамында спирт жоқ, теріні  
 түршіктірмейді

 Алюминий тұздары жоқ, тер бездерін  
 бітемейді

 Күтім және тері микрофлорасын реттеу

 Тальк артық терді жұтады

Ұқыпты тазартады

Қайызғақты кетіреді

Бактерияға қарсы әсер етеді

Октопирокс бас терісінің 
күйін реттейді

Арнайы белсенді 
компоненттердің 
комбинациясымен бірге LR 
MICROSILVER PLUS* терінің 
күрделі және талапшыл 
аумақтарына  күтім мен 
қорғауды ұсынады: шашқа 
арналған нәзік бактерияға 
қарсы күтім және жағымсыз 
иісітен күнделікті пайдалану 
үшін сенімді қорғау.

Бактерияға қарсы 
қорғаныш және 
күтім

***  Зерттеу Derma Concult-пен 2008 жылы 10 адамның 
қатысуымен өткізілді.

Тіске арналған 
кәсібі күтім

ДӘЛЕЛДЕНГЕН
Dermatest ҒЗИ растаған:

Тіс пастасы:
   90% тест қатысушылары қызыл иек 

күйінің жақсарғанын растаған1.

1   бактерияға қарсы тіс пастасы 2006 жылдың  
сәуірінде 4 апта бойы 18-ден 
72 жасқа дейінгі 10 әйел мен еркектің қатысуымен 
Dermatest ҒЗИ-де тестілеуден өткізілді.

Ауыз қуысы онда бактериялардың көбеюіне жағдай 
жасайды. Олар ті ске, қызыл иекке, тілге қонып, 
жағымсыз иіске, тісжегіне және пародонтозға себеп 
болады . Microsilver белсенді субстанциясы ауыздағы 
зиянды микроорганизмдерді табиғи және сен імді түрде 
жояды. LR ұсынған Microsilver Plus тіс пастасы тіс пен 
қызыл иекті тиімді қорғайды.

 
Продукт запатентован**

ТІС ПАСТАСЫ
Тісті таңда және кешке (қажет болса,
күндіз де) 2 минут бойы мұқият тазалау
ұсынылады.

75 мл   
25090   

3.090,00 〒

Гидроксилапатиттің
арқасында тістің жылтыр
қабығын қалпына келтіру

Жағымсыз иісті болдырмау

Пародонтоздың алдына алу

Тіс өңезі мен тісжегіден
қорғаныс

Қайызғаққа қарсы сусабын
Шаш пен бас терісін жұмсақ
әрі ұқыпты тазарту.
Күнделікті қолданыс үшін.
применения.

150 мл   
25070     

9.390,00 〒

50 мл   
25022   

4.990,00 〒

Шарлы дезодорант
Дезодорантты таңда және
душтан кейін пайдалану.

*   ЛР Микросильвер Тус; Микросильвер; Микросильвер Плюс; 
Дерматест;  
ЛР Микросильвер Боди.

** Патент нөмірі: DE 10 2010 063 720.3-43
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PER
FUME*

Хош иістер ұмытылмас сезімдерді және жағымды естеліктерді 
сыйлайды. LR компаниясы жоғары сапалы хош иістердің кең 
түржинағын  ұсынады – гламурлы жұлдызды хош иістер мен 
күнделікті стильді "микстерден" бастап және уақытқа бағынбайтын 
классикалық хош иістерге дейін.

LR Health & Beauty компаниясы хош иістер жасау саласында 
танымал халықаралық кәсіпқой маман ретінде өзінің мәртебесін 
бекітті. Көптеген халықаралық жұлдыздар  жеке сипаты бар 
және жұлдыздардың өз қолтаңбалары қойылған хош 
иістерге келгенде LR  құзыреттілігіне сүйенеді.

Орташа нарықтық стандарттардан әлдеқайда артатын жоғары 
сапалы парфюмерлік майлар, жоғары тұрақтылық – LR хош 
иістерінің айырықша белгілері болып табылады.

Хош иістерді өндіру саласындағы көпжылдық тәжірибеге сүйене 
отырып,  LR компаниясы халықаралық атақты танымал 
парфюмерлік үйлермен бірлесе отырып «Германияда жасалған» 
хош иістерін шығарады.

ТАҢҒАЛДЫРАР ХОШ
ИІСТЕР ӘЛЕМІ
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* Парфюмерия.



BY GUIDO MARIA KRETSCHMERBY GUIDO MARIA KRETSCHMER

ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН

Әйелдерге арналған 
парфюмерлік иіс су
30530-1 | 50 мл 

17.890,00 〒

PURE
by Guido Maria 
Kretschmer*

77 LR ӘЙЕЛ ХОШ ИІСТЕРІ |

Гүл – Жеміс – Шабыт
Шабдалы, ақгүл және 
балқарағайдан тұратын 
парфюмерлік композиция.

Шынайы бол. Табиғи бол. Тек өзің бол-бұл 
Гвидо Мария Кречмердің жолдауы!

Дизайнер осымен өмір сүреді және 
адамдарды өзінің позитивті қуатымен, өмірге 
деген құштарлығымен шабыттандырады. 
Міне, сондықтан Гвидо шынымен жайлы,  
Сізбен біге күнделікті ере жүретін және тек 
өзіңіз болуға шабыттандыратын хош иісті 
жасап шығарды. Әйелдерге арналған  PURE 
by Guido Maria Kretschmer* парфюмерлік иіс 

суының жоғарғы ноталары  
сергітеді, жүрек ноталары сезім 
тудырады, негізгі ноталар жылулық 
береді.

Шынайы бол. Табиғи бол.
Тек өзің бол.

*

* Пьюэ Гвидо Мария Кречмерден.
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Жинақтағы тиімді  
бағасы

Үнемі бағасы 29.980,00 〒

26.390,00 〒

30230    

30200 | 50 мл        

14.990,00 〒

LR ӘЙЕЛ ХОШ ИІСТЕРІ

„Адамдарды жай ғана 
жақсы көру керек, олардың
сезімін түсініп, оларға
сән көмегімен жанасу
қажет. Бұл парфюмерлік
хош иіске де қатысты.
Ол бас айналдырмай,
керісінше арбап әкетуі
тиіс“

Жинақтағы тиімді
бағасы

Guido Maria Kretschmer*
Парфюмерлік жинағы
Әйелдердің және ерлердің
парфюмерлік суы

Guido Maria Kretschmer Ерлерге
арналған парфюмерлік суы
91-бетте

Халықаралық дизайнер ретінде Гвидо Мария Кречмер көптеген
жылдар бойы, адамның даралығын айқындататын киімдерді 
жасауда. Бірақ толық және мінсіз бейне, өзіндік ерекшелікті 
айқындататын хош иісттің үйлесімісіз мүмкін емес.  
Жоғары сән парфюмерия жинақтамасы.

Гвидо Мария Кречмерден
   әйелдерге арналған
жоғары сән парфюмі

Асыл қаптамасы бөлшектерге 
махаббатпен және зейінмен жасалған:
әдемі сәтенді және дизайнерден жеке
жолдауы бар стилді қорап. дизайнера.

Нәзік еліктірушілік, уақытққа
тәуелсіз кербезбен бір  
үйлестікте-мандарин, раушан және 
ванильдің қайталанбас 
композициясы

Guido Maria Kretschmer*
Әйелдерге арналған  
парфюмерлік су

* Гвидо Мария Кречмер.

andrey
Машинописный текст
Скидка 28% по заявкеinfo@vvmarket.in.ua или Viber
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* Лавингли; Брюс Уиллистен Лавингли.

Swarovski® кристалдары бар 
«Lightning Collection» Эмма 
Хеминг-Уиллис ұсынған 
парфюмерия қатары.  
Үш ғажап хош иісті жарқыраған 
өмір эссенциялары! Нәзіктік пен 
сезімділіктің қайталанбас 
сиқырын көз шағылыстыратын 
нұр және Swarovski® 
кристалдарының сиқырлы 
жарқырауы айқындатады.
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Lightning Collection*
       Өмір эссенциялары

Жинақтағы тиімді бағасы

30334   

Үнемі бағасы 44.970,00 〒
Жинақтағы тиімді  
бағасы 35.590,00 〒

Lightning Парфюмерлік  
жинақ
Теңіз эссенциясы, Парфюмерлік суы
Раушан эссенциясы, Парфюмерлік суы
Амбра эссенциясы, Парфюмерлік суы

30330-3   

Парфюмерлік суы
50 мл    

14.990,00 〒

Шығыстық · Жұқа · Еліктіргіш

Таза өмір қуаты.
Жылы әрі сезімдік

Амбра эссенциясы

30330-101   

Сергіткіш · Гүлді ·
Шабыттандырғыш

Теңіз толқындарының жарқын 
жарығы. Жаңа әрі ашық.

Теңіз эссенциясы

Парфюмерлік суы
50 мл    

14.990,00 〒
30330-2   

Гүлді · Жемісті ·
Сезімдік

Эмоцияның нағыз көпқырлылығы.
Романтикалық және таңғалдыратын

Раушан эссенциясы

* Лайтнинг Коллекшн.

Гүлді · Жасыл · Кербез

 
Брюс Уиллистен
махаббатпен
„Менің сүйікті Эммамнан  
шабыт алу“

Эмма Хеминг-Уиллис Lovingly by 
Bruce Willis* хош иісін ұсынады

Жары Эммаға деген махаббат Брюс
Уиллиске оған осындай керемет
сыйлық беруге шабыт берді. Lovingly
хош иісі – бұл адал әрі іңкәр 
махаббат нышаны. Жаңа піскен 
цитрус иісі бар ақ гүлдер шоғы сізді 
өмірдің қызығы мен қуанышына 
толы сезімдік аураға бөлейді. 
Сандал ағашы мен жұпар су
хош иісі бар жылумен және
романтикамен толықтырады.  
Бұл нағыз махаббат!

Lovingly by
Bruce Willis*

3630   

 
50 мл   

14.990,00 〒

Парфюмерлік суыПарфюмерлік суы
50 мл    

14.990,00 〒

andrey
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* Бьютиквин; Сеншуал Грейс; Харем; Фам-Ноблес.

 
50 мл   

10.290,00 〒
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30404-1 30134-1 30150   

 
50 мл   

10.290,00 〒

 
50 мл   

10.290,00 〒

50 мл    
30372-1   

10.290,00 〒
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Классикалық
және әдемі

Шығыстық және
еліктіргіш
Шығыс сиқыры. «Харем» – сөлді мандарин
мен шоколад пен карамелден жасалған тәтті
микстің таңғалдырарлық үйлесімі. 
Масайтқыш ақтамақгүл мен пачули болжап 
болмас сезімділігімен еліктіреді. Дәртті әрі 
сезімді әйелдерге арналған клаассикалық 
нағыз еліктіргіш хош иіс.

Нәзіктікті жаңаша қазіргі заманғы қабылдау –
әдемі кербездік, нәзік жеңілдік және құпия
сезімдік. «Сеншуал Грейс» – раушан, ваниль
және амбра үйлесімімен жасалған ғажап 
парфюм. Армандатып қоятын және сезімді 
оятатын шынайы бас айналдырар хош иіс.
Әйел аурасын нәзіктікке толтырады.

Кербездік және
сезімдік

Осы хош иіспен әлеміңізді
жаулайсыз! «Бьютиквин» –  
сіздің кішкене құпияңыз.
Мандариннің, нәзік
раушанның, еліктіргіш ақтамақ гүлдің және 
жұпар судың жемістей хош иістерінің 
кереметтей үлесімділігі жасартады.

Сұлулық –
ол сенің әлемің

Ол өзінің табиғи кербездігімен таңғалдырады. 
Оның «Фам-Ноблес» стилді әрі таңдаулы хош иісі 
– бұл апельсин, иланг-иланг және ваниль 
жапырақтары мен бағасыз Тонк бұршақтарынан 
керемет нәзік композиция. Өр мінезді және 
талғамы нәзік әйелдерге арналған 
таңғалдырғыш, еліктіргіш, сексуалды хош иіс.

Harem*Beautyqueen* Sensual Grace* Femme Noblesse*
Парфюмерлік суыПарфюмерлік суыПарфюмерлік суы Парфюмерлік суы
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ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАНГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН

* Харт энд Соул; Бриллиант Лук; Рокин Ромэнс; Псевдоним.

ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАНГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН
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30095   

 
50 мл   

10.290,00 〒
30386-1 

 
50 мл   

10.290,00 〒
3250   

 
50 мл   

10.290,00 〒
3650   

 
50 мл   

10.290,00 〒

Тамаша
кейіп
Батыл, шабыттандырғыш, табиғи және
романтикалық – бергамоттан, апельсин,
тәтті ақтамақгүл және бас айналдырар
пачули жапырақтарынан жасалған 
көпқырлы хош иіс. Заманауи, нағыз әрі 
гламурлы хош иіс бірінші демнен еліктіреді…

Жеңіл әрі
сезімдік
Әр әйелдің өз сыры бар. Оның баурап әкететін
құпиялылығы құштарлы сезімділікке айналады.
«Лақап ат» шабдалының, тұңғиықтың,
қожағайдың және сандал ағашының нәзік хош
иісімен таңғалдырады.

САТЫЛЫМ 
ХИТЫ

Балғын әрі
шабыттандырғыш
«Рокин Ромэнс» хош иісі өзінің балғындығымен 
және шытырмандығымен еліктіреді. Композиция 
цитрустардың өмірлік энергиясына және 
раушанның романтикалық сезімділігіне толы. 
Экзотикалық иланг-иланг пен балқарағай нотасы 
хош иістің жасампаздығын білдіреді.  
Батыл әйелдерге арналған көпқырлы тұрақты хош 
иіс!

Тәтті әрі
арбағыш
„Харт энд Соул» – бұл керемет нәзіктік нышаны.
Қара қарақаттың, қызыл өріктің, раушанның
және ванилдің шабыттандырғыш, нәзік жеміс
хош иісі ұмытылмас әсер қалдырады. Төтеп
беру мүмкін емес! Жұмсақ, нәзік, еліктіргіш!

LR ӘЙЕЛ ХОШ ИІСТЕРІ

Brilliant Look* Pseudonym*Rockin' Romance*Heart & Soul*
Парфюмерлік суы Парфюмерлік суы Парфюмерлік суы Парфюмерлік суы
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САНТОРИНИГАВАЙИ

АНТИГУА

МАРБЕЛЬЯ

ВАЛЕНСИЯЛОС-АНДЖЕЛЕС

ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН

«Германияда жасалған» – бұл 
Сіз 100% сүйене алатын, біздің 
сапа кепілдігіміз.
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ПАРФЮМЕРЛІК СУ

6.090,00 〒

LR Classics* хош 
иістерімен
саяхаттаңыз!
ХОШ ИІСТЕР ЖҰМАҒЫНА ҚОШ КЕЛДІҢІЗ!
Біздің эксклюзивті LR Classics * хош иістері сізді әлемдегі ең әдемі жерлерге алып 
келеді. Бүгін Марбельяда шопинг жасау, ертең Лос-Анжелестегі даңқ Аллеясына серуен, 
ал демалыс күндері Гавайиде серфингпен айналысқыңыз келе ме? Хош иісіңізді мезгілге,  
көңіл-күйге және оқиғаға байланысты ауыстырыңыз. LR Classics * хош иістерімен 
шабыттанып, күнделікті жаңа тартымды саяхаттарға аттаныңыз.

6.090,00 〒

6.090,00 〒

6.090,00 〒

6.090,00 〒

6.090,00 〒

6.090,00 〒

Парфюмерлік суы
50 мл | 3295-127     

Парфюмерлік суы 
50 мл | 3295-124     

Парфюмерлік суы
50 мл | 3295-220   

Парфюмерлік суы
50 мл | 3295-126     

Парфюмерлік суы 
50 мл | 3295-223     

Парфюмерлік суы
50 мл | 3295-106     
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LR CLASSICS* „Лос-Анджелес“LR CLASSICS* „Валенсия“

LR CLASSICS* „Марбелья“LR CLASSICS* „Антигуа“

LR CLASSICS* „Санторини“LR CLASSICS* „Гавайи“ 

Гламурлы, лүпілдегіш, өмірге толы. Қара
қарақаттан, қынжыгүлден, ванильден және қызғылт  
бұрыштан жасалған қоздырғыш парфюмерия миксі.

Жерорта теңізінің қамсыз жеңілдігі мен рухы.
Цитрустардың, гүл ноталарының және масайтқыш
жұпар судың таңғалдырғыш хош иісі.

Шынайы арбау және нәзік сезімділік. Раушанның,
ақтамақгүлдің және баурағыш пачулидің сәндік хош иісі.

Бұл көз шағылыстыратын ақ құм және құмартатын
құмарлық. Раушаннан, айылқияқтан, қожағайдан
және ақтамақгүлден жасалған гүл симфониясы.

Санторини жағажайындағы ғажайып таңсәрі
бояулары. Фрезияның, ақтамақгүлдің және жұпар
судың еліктіргіш және ұмытылмас хош иісі.

Күнгей Гавайдағы жеңіл, бірақ еліктіргіш наздық.
Даршын, гелиотроп, ваниль және тонк бұршақтары  
хош иісінен жасалған экзотикалық микс.

andrey
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ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН

BY GUIDO MARIA KRETSCHMER*

Ерлерге арналған 
парфюмерлік иіс су
30540-1 | 50 мл     

17.890,00 〒

PURE
by Guido Maria 
Kretschmer*

89 LR ЕРЛЕР ХОШ ИІСТЕРІ

Ағаш – Татымды – 
Харизматикалық
Шафран, гваяк ағашы және амбрадан 
құралған парфюмерлік композиция.

Шынайы бол. Табиғи бол. Тек өзің бол-бұл 
Гвидо Мария Кречмердің жолдауы!

Дизайнер осымен өмір сүреді және 
адамдарды өзінің позитивті қуатымен, өмірге 
деген құштарлығымен шабыттандырады. 
Міне, сондықтан Гвидо шынымен жайлы,  
Сізбен біге күнделікті ере жүретін және тек 
өзіңіз болуға шабыттандыратын хош иісті 
жасап шығарды. Ерлерге арналған PURE by 

Guido Maria Kretschmer* парфюмерлік 
иіс суында харизматикалық жоғарғы 
ноталар, сезім жүрек ноталары және 
сезімдік-жылы негізгі ноталар.

Шынайы бол. Табиғи бол.
Тек өзің бол.

* Пьюэ Гвидо Мария Кречмерден.



ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН

* Гвидо Мария Кречмер.
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Жинақтағы тиімді бағасы

Үнемі бағасы 29.980,00 〒

26.390,00 〒

30230    

30220 | 50 мл        

14.990,00 〒

LR ЕРЛЕР ХОШ ИІСТЕРІ

Әйелдер хош иісінде де, ерлер хош иісінде де
дизайнердің қолжазбасы айқындалады: кербезді,  
жоғары сапалы,уақытқа тәуелсіз және шынайы хош  
иіс.Бірте-бірте, хош иіс еркектік тартымдылықтың
жаңа қырларымен ашылады: асылдық,  
татымдылық немесе балғындық.

Гвидо Мария
Кречмерден
ерлерге арналған 
жоғары
сән парфюмі

Асыл қаптамасы
бөлшектеріне
махаббатпен
және зейінмен
жасалған: әдемі
сәтенді және
дизайнерден
жеке жолдауы
бар стилді қорап.

Жинақтағы тиімді бағасы

Guido Maria Kretschmer
Парфюмерлік жинағы
Әйелдердің және ерлердің
парфюмерлік суы

Гвидо Мария Кречмерден
әйелдерге арналған
парфюмерлік суы 79 -бетте.

Guido Maria Kretschmer*
Ерлерге арналған
парфюмерлік суы

Бірегей және еркектік
талғамды құрам:
жас бергамоттық аккорд
татымды бұрыш пен тері 
ноталары.

„Парфюм бас айналдырмай,
керісінше арбап әкетуі тиіс“

andrey
Машинописный текст
Скидка 28% по заявкеinfo@vvmarket.in.ua или Viber
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ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН

* Брюс Уилис; Мүлдем жекеленген; Жеке серия; Брюс Уиллис Жеке сериясы.

92 

29503505

 
50 мл   

14.990,00 〒

 
50 мл   

14.990,00 〒
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САТЫЛЫМ 
ХИТЫ

Bruce Willis*
Personal Edition*

Нағыз жеміс-цитрус аккорды және қара бұрыштың әдемі
нотасы ерекше жасартады, ал темекінің асыл реңі
харизматикалық ерлікті білдіреді. Агар ағашының бағалы
хош иісі композицияны сәнді аяқтайды. Брюс Уиллистен
Personal Edition стилді парфюмерия сериясы – бұл өзіне
сенімді еркекке жеке парфюм.

Absolutely 
  private*

Парфюмерлік суы Парфюмерлік суы
Bruce Willis*

Номинацияланған

Күшті әрі ержүрек
ерлерге
Мықты жігіттерге кедергі жоқ!  
Брюс Уиллис сияқтыларға. Өзіңізді батыл
сезініңіз: сандал ағашы, иісті бұрыш және
ветивер. Ержүрек әрі әдет-ғұрыптарға
бөтен: балқарағай мен грейпфрут хош
иісіне бөленген. Брюс Уиллистен бірінші
хош иіс. Аңызға қол тигізіңіз!

andrey
Машинописный текст
Скидка 28% по заявкеinfo@vvmarket.in.ua или Viber



* Джаст Спорт; Рейсинг; Оушн Скай; Метрополитен Мэн; Терминейтор; Джангл Мэн.
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Спорттық рух, кербездік және
ержүректік – бір хош иісте. 
Жасартқыш цитрус нотасы, 
зімбірдің серпінді ерекшелігі 
және кардамонның иістілігі
сезімдік-әдемі ағаш хош 
иісімен және жұпар су 
нотасымен үйлеседі.

3, 2, 1 – 
старт!

Парфюмерлік суы 
50 мл   
30000   

10.290,00 〒

Just Sport* Racing*
Парфюмерлік суы 
50 мл   
30027-1   

10.290,00 〒

Адреналин 
толқыны
Кедергілерден асып өтіп, жетістікке 
ұмтылған ерлерге арналған арбағыш 
әрі серпінді хош иіс! Жасартқыш 
апельсиннен, кардамоннан,
ақтамақгүлден және балқарағайдан
жасалған өткір парфюм.

Парфюмерлік суы 
50 мл   
3430   

10.290,00 〒

Jungle Man*

Шытырман
оқиғаларды аңсау
Ол еркін әрі тәуелсіз. Күн сайын – бұл
жаңа ұмытылмас шытырман оқиға.  
Оның тартымды лаванданың, жасыл 
жалбыздың және тонк бұршақтарының 
хош иісі зерттелмеген құрайттарға 
қызықтырады!

Парфюмерлік суы 
50 мл   
1580   

10.290,00 〒

Ocean‘Sky*

Мұхитты
жуасытқыш
Тоғызыншы білік адуын қуат береді.
Қандағы адреналин және жүректегі
батырлық! Хош иіс мандарин, қауын,
эвкалипт және пачули ноталары бар
теңіз самалымен қаныққан. Жеңілдік
пен салқындық әлеміне сүңгіңіз.
Жаздың лебі – жыл бойы!

Парфюмерлік суы 
50 мл   
30190   

10.290,00 〒

Metropolitan Man*

Нью-Йорк, Лондон, Париж, Милан,
Токио – қазіргі заманғы еркек бүкіл
жерде өзін үйіндегідей сезінеді. Ол
қажет кезде қажет жерде болғысы
келеді, сондықтан да әрдайым орынды
парфюмді таңдайды: әдемі, бірақ
жалықтырмайтын, салқын, бірақ
сезімдік. Бергамот, шоколад, сычуань
бұрышы мен қайратты әдемі ветивер
ноталарының мінсіз үйлесімі.

Космополит ерге
арналған

Парфюмерлік суы 
50 мл   
30414-1   

10.290,00 〒

Terminator*

Уақыттың алдын
орай
Жанынан иіскемей өтіп кету мүмкін
емес хош иіс – жұмбақ әрі түсіп 
бермес. Классикалық ноталары бар 
қаныққан хош иіс нандырарлық 
және батыл әсер етеді. Иісті 
бергамоттан, сергіткіш лимоннан 
және харизматикалық амбрадан 
жасалған әсерлендіретін 
композиция.

andrey
Машинописный текст
Скидка 28% по заявкеinfo@vvmarket.in.ua или Viber



ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН

* ЛР Классикс.

03

05

04

01

02

СИНГАПУР

БОСТОН

СТОКГОЛЬМ МОНАКО

НИАГАРА

«Германияда жасалған» – бұл 
Сіз 100% сүйене алатын, біздің 
сапа кепілдігіміз.

   LR Classics* – 
   Мегаполисте серуендеу
        әлде әлемдік саяхат па?

СІЗ-ҚЫЗЫҚТЫ ОҚИҒИЛАРДЫҢ ІЗДЕУШІСІЗБЕ?
Әлемдік ауқымдағы мегаполистерді ұнатасыз ба? Онда нақты Сіз мұнда  
өзіңіз үшін бірдеңе тауып алысыз! Бұл сәнді Стокгольмге мәдени саяхат 
болсын, экзотикалық Сингапурде  іскерлік кездесу немесе эксклюзивті 
Монакодағы тілдесу ...  LR Classics* хош иістерімен  сіз өзіңіздің 
армандар саяхаттарында кез келген нәрсені жасай аласыз.
Заманауи хош иістер сізді заманауи мегаполистер ахуалымен қоршайды 
және өзіңіздің келесі мақсат жолыңызда бірге ере жүреді .

ПАРФЮМЕРЛІК СУ

6.090,00 〒

Парфюмерлік суы
50 мл | 3295-261   
6.090,00 〒

Парфюмерлік суы
50 мл | 3295-259    
6.090,00 〒

Парфюмерлік суы
50 мл | 3295-162   
6.090,00 〒

Парфюмерлік суы
50 мл | 3295-260   
6.090,00 〒

Парфюмерлік суы
50 мл | 3295-151   
6.090,00 〒

LR CLASSICS* „Бостон“

LR CLASSICS* „Ниагара“ LR CLASSICS* „Стокгольм“

LR CLASSICS* „Монако“ LR CLASSICS* „Сингапур“

Бостон – серпінді әрі көпқырлы қала. Бұл хош иіс
нені қалайтынын білетіндерге жасалған: балқарағай
мен амбра ноталары бар алма мен апельсиннен
жасалған сергіткіш жеміс композициясы.

Ниагара – табиғат күші мен қайсарлығы.
Суы тоқтамайтын керемет сарқырамалар
аяқтағыш теңіз реңкімен лаванда және
балқарағай иісіне қаныққан осы хош иіс сияқты
ұмытылмас әсер қалдырады.

Стокгольм – Скандинавияның нағыз рухы.
Балқарағай, амбра және ағаш нотасы бар 
бергамот иісіне қаныққан бір атаулы хош иіспен 
жүзеге асқан сән, дизайн және ерекше стиль 
қаласы.

Монако – жерорта теңізінің қаласы зімбір, сөлді
апельсин, амбра және темекі жапырағы иісіне
қаныққан хош иіс сияқты өзінің қайталанбастығымен 
және салтанаттығымен баурайды.

Сингапур – бұл керемет, қарама-қарсы әрі
еліктіргіш қала. Оның қайталанбас алуан түрлілігі
балқарағай мен ванильге қаныққан шығыс хош
иісінде жаңадан жасалған.01 02

04

05

03
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Скидка 28% по заявкеinfo@vvmarket.in.ua или Viber



MA
KE-
UP*

* ЛР Делюкс; Макияж.

Кез-келген жағдай үшін таңырқататын макияж: LR  
декоративті косметика топтамасы өз ерекшелігіңізді  
атап өту үшін  әртүрлі  жолдарды ұсынады – сабырлы 
жаратынды табиғилықтан, стильді заманауи 
кербездікке және сәнді гламурлы макияжға дейін. 

LR DELUXE* премиум-классты косметикасымен Сіз 
жоғары деңгейге сай келетін кәсіби макияж жасай 
аласыз. Бай құрылым мен жылтыр реңктер, естен 
кетпес әсер қалдыратын гламурлы бейнені жасайды. 

LR COLORS* -сән  шығарушылары үшін  декоративті 
косметиканың жарқыраған желісі.  Көз бояуы болсын, 
далап, ерін далабы немесе тырнаққа арналған лак 
болсын – LR COLORS* сәнді акценттері сізге рахат 
пен қуаныш сыйлайды.

 МІНСІЗ МАКИЯЖ,
МІНСІЗ ЖАРЫҚҚА ШЫҒУ  
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11131-8

11131-5

11131-1

11131-2

11131-3

11131-4

1
2

3
4

5
6

02

01

01

02

03

04

05

06
08

07

H A N D M A D E  I N  G E R M A N Y *

ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН

* Делюкс; Германиядан қолмен жасалған; LR Да Винчиден.

Ерніңіз  
көпшіліктің 
назарында

Модельде- 
11130-1 супер-
тұрақты ерін 
далабы

01 | Супер-тұрақты ерін далабы
•  Қарқынды бояғыш пигменттері  

бар нәзік кремді текстура
•  Тиімді қаныққан түске арналған 

инновациялық формула
•  Біркелкі реңк, жоғары  

тұрақтылық және сезімнің  
табиғилығы

02 | Ерін жалтыры Бриллиант 
жылтырақ
• Тірі жарқыраған жылтырақ
•  3D әсері ерінді көзге үлкейтіп 

көрсетеді
•  Құрамында күтім жасағыш 

құрамбөліктері бар
4 мл      
11131-1 «Драмалы бриллиантты»
11131-2 «Қызғылт жылтырақ»
11131-3 «Табиғи жарқырау»
11131-4 «Жидекті гламур»
11131-5 «Қызғылт-сары жылтырақ»
11131-8 «Қызғылт еліктіру»искушение»

5.490,00 〒

3,5 г      
1 | 11130-1 «Айқын қызыл»
2 | 11130-2 «Маржан-інжудей»
3 | 11130-3 «Отты томат»
4 | 11130-4 «Сезімді қызғылт»
5 | 11130-5 «Жұмсақ сарғыш»
6 | 11130-6 «Нәзік шоколад»

7.390,00 〒

LR by DaVinci* Қылқалам және
қылшақ жинағы

Жинақтағы тиімді бағасы

40068   
77.120,00 〒

61.990,00 〒

40066   
6.890,00 〒

40065   
6.290,00 〒

40067   
4.190,00 〒

40064   
9.190,00 〒

40063   
9.690,00 〒

40061   
14.290,00 〒

40060   
12.290,00 〒

40062   
14.290,00 〒

08 |  Ерінге арналған 
қылқалам

•  Ерін далабын дәл жағу  
үшін мінсіз

07 | Қас пен қабақ пішініне
  арналған қылқалам
•  Қасты айқындату және 

көзге арналған сұйық 
сүрмелеуішті жағу үшін глаз

06 |  Қас және қабақ контурына 
арналған қылқалам 

• Мінсіз қасқа
• Кірпікті бөлуге

05 | Қылқалам-блендер
•  Қабақ қатпарындағы 

далапты жағу үшін мінсіз

04 |  Көз бояуына арналған 
қылқалам

•  Көз бояуын біркелкі 
жағуға

03 | Бет далабына
  арналған қылқалам
•  Бет далабын дәл жағу 

үшін

02 | Опаға арналған   
  қылқалам
•  Үгілгіш және ықшам 

опаны біркелкі жағу үшін

01 | Макияж негізіне  
 арналған қылқалам
• Сұйық және кремді
текстураларды жағуға

Моделдерге – «Мінсіз түс» бояуы 11113-1 қолданған

andrey
Машинописный текст
Скидка 28% по заявкеinfo@vvmarket.in.ua или Viber



ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН

ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН

05

03 02

04

01

ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН

ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН

ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН

* ЛР Делюкс; Делюкс.
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125 мл    
11190-1   

5.490,00 〒

9 мл
11125   

5.490,00 〒

5,5 мл
11127   

13.190,00 〒

10 мл
11188-1   

8.490,00 〒

Көзден макияжды кетіруге арналған
құрал
•  2-фазалы жүйе: макияжды кетіруге  

және теріге күтім жасауға арналған 
құрамбөліктер

•  суға тұрақты макияжды қалдықсыз 
кетіреді

•  көз айналасындағы құрғақ әрі сезімтал 
теріге ұқыпты күтім жасайды

•  байланыс линзаларын салып жүргенде 
қолдануға болады

•  тұрақты макияжды кетіру үшін сілку 
қажет. 

03 | Кірпік көлемін ұлғайтуға
арналған бальзам
•  Кез-келген тушқа арналған керемет 

негіз, оның тұрақтылығын 
қамтамасыз етеді

•  Кірпіктің керемет көлемі мен 
ұзындығы

•  Қылсап құрылымы дәл жағылуды 
қамтамасыз етеді

02 | Кірпіктің өсуін жеделдететін сарысу
•  Теріні түршіктірмейді, құрамында 

кірпіктің өсуін жеделдететін кешен  
бар

• Кірпікті ұзартып, көлемін ұлғайтады**
•  Кірпік 6 апта пайдаланған соң 35%-ға 

ұзарады*
•  Кірпікті қатайтып, түсуіне жол  

бермейд

*    Сарысуды 6 апта пайдаланған соң кірпік 
оның бастапқы ұзындығынан 35%-ға ұзарып 
қалған

**   20 әйелдің қатысуымен беделді Der-
matestҒЗИ (Германия) зерттеуі, 2014 сәуірі. 
Қолдану тәсілі: сарысуды күніне екі рет 
қабаққа кірпік түбіне жағады. Көрінетін 
нәтиже 6 аптадан кейін.

01 | «Фантастика» кірпікке арналған туші
•  Анағұрлым қалың әрі ұзын кірпіктер, 

ультра-қара түсі және 3D әсері
•  Ерекше үшөлшемді текстура: көбірек 

түс, көлем және ашықтық
•  Арнайы қылсап: ұштарына дейін мінсіз 

нәтиже үшін толқын тәрізді қылдар
•  Жапсырма кірпік әсері

САТЫЛЫМ 

ХИТЫ

САТЫЛЫМ 

ХИТЫ

102 | LR DELUXE* КӨЗГЕ АРНАЛҒАН МАКИЯЖ | Тартымды көзқарастағы
ашық бояулар

ойыны

4 x 0,5 г       
01 | 11150-1 «Түнгі клуб»
02 | 11150-3 «Күлгін сән»
03 | 11150-8 «Жұмбақ таңсәрі»
04 | 11150-10 «Тамаша табиғилық»
05 | 11150-12 «Теңіз тереңдігі»

12.890,00 〒

«Артистик» қабаққа арналған төрт түсті бояуы
•  Көптеген реңк комбинациялары үшін мінсіз 

таңдалған түстер
• әр палитрада 4 трендтік және тұрақты түс
•  Жеңілден қарқындыға дейін реңктер ойыны, нәзік 

сәтен жарқылы
• Нәзік жоғары пигменттелген текстура
•  Құрғақтай және ылғал жағуға болады  

(ылғал аппликатормен)

САТЫЛЫМ 

ХИТЫ

Көз сүрмелеуіші
•  Сұйық сүрмелеуіш, оңай жағылады, 

көзді анағұрлым айқын етеді
•  Қаныққан текстура, 12 сағатқа дейін 

түстің тұрақтылығы
•  Барынша дәл пішін үшін жұқа ұш
•  Қабаққа жағар алдын түзеткіш немесе 

көз далабын жағыңыз

11128 «Қаныққан қара»

1,1 мл    

4.890,00 〒

Қасқа арналған түрлі-түсті
гель-фиксатор
•  Қасты моделдеуге, аздап бояп 

алуға және ұстатуға арналған гель
•  Табиғи айқындылық үшін өте 

тұрақты гель
•  Қасты теріге тимей бояйды

11121-1 «Ашық өң»

11121-2 «Қарақоңыр өң»

6 мл     

4.690,00 〒

«Металлик» әсерімен көз қарындашы
• Өте жұмсақ текстура
• Суға тұрақты пішін
•  Қарайтуға қолайлы болуы үшін ұшында 

ұштағышы мен спонжы орнатылған

11120-2«Бөртегүлдің гүлдеуі»
11120-3 «Күмістің жарқырауы»
11120-6 «Атласты қоңыр»
11120-7 «Қаныққан сұр»

0,37 г   

4.390,00 〒
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* ЛР Делюкс.

03

САТЫЛЫМ  
ХИТЫ

Тегіс реңк –
мінсіз
макияж

01 | «Мінсіз түс» реңдік негіз
•  Жабу тығыздығы орташа жібектей 

текстура, терімен мінсіз үйлеседі
•  Маска әсерісіз керемет табиғи 

реңктер
•  Терінің қарқынды жарқырауы үшін 

белсенді пептидтер
•  УК-ден жоғары қорғаныс дәрежесі 

(SPF 30)
1 | 11116-1 «Фарфор» 
2 | 11116-2 «Жеңіл сарғыш» 
3 | 11116-3 «Сарғыш» 
4 | 11116-4 «Қарақоңыр сарғыш»
5 | 11116-5 «Сарғыш жаңғақ түсті»
6 | 11116-6 «Орман жаңғағы»

30 мл           

10.990,00 〒

02 | «Мінсіз түс» ықшам опасы
•  Жабу тығыздығы орташа кремді 

текстура, жолда пайдалануға 
мінсіз

•  Мінсіз реңк беру үшін теріні оңай 
әрі тез тегістеу

•  УК-ден жоғары қорғаныс 
дәрежесі (SPF 30)

11117-101 «Фарфор» 
11117-102 «Жеңіл сарғыш» 
11117-103 «Сарғыш» 
11117-104 «Қарақоңыр сарғыш»   
11117-105 «Сарғыш жаңғақ түсті»
11117-106 «Орман жаңғағы»

8,5 г        

10.990,00 〒

30 мл    
11115   

8.990,00 〒

Жарқыраған негіз 
•  Бұдырлықты тегістейді, 

макияж тұрақтылығын 
арттырады, көрінетін 
ұсақ тесіктерді 
азайтады

•  Бриллиант негізіндегі 
пигменттер теріге сау 
жарықтық береді

•  Шабдалы өңі бар 
текстура сергітеді

•  Реңк негізінің астына 
не оның орнына жағу 
керек

2,2 г
11108   

6.190,00 〒

Көз бен ерін
макияжына арналған
негіз
•  Тері реңкін 

тегістейді
•  Ерін далабы мен көз 

далабының 
тұрақтылығын 
арттырады

•  Макияж астына 
жағу керек

3,6 г
11118   

6.590,00 〒

«Тез әсер» әжімдердің
бетін толтырушы құрал
•  Әжімдерді 

толтырады, тегіс емес 
жерлерді және ұсақ 
тыртықтарды 
жасырады

•  Тұрақты текстура
•  Макияж астына 

жағып, сәл кептіру

Бетке арналған ағартқыш
корректор
•  Жарық шағылыстырғыш 

пигменттер көлеңкелерді және 
ұсақ әжімдерді жасырады, 
салқындатқыш құрамбөліктері 
іскендікті азайтады

•  Белсенді ингредиенттерден 
жасалған коктейль: амарант пен 
австралия миртасының, 
бисаболол мен ОptisolTM 
белсенді құрамбөлігінің майлары

•  Қолдану: көз астына, ерін үстіне 
және ұсақ әжімдер пайда 
болатын жерлер 

11109-101 «Фарфор»
11109-102 «Имбирь»

2,5 мл   

8.490,00 〒

105LR DELUXE* БЕТКЕ АРНАЛҒАН МАКИЯЖ |

Макияжды 
тамаша
аяқтау

10 г
11110   

10.990,00 〒

10 г    
11112   

10.390,00 〒

12 г    
11111   

10.990,00 〒

11 г    
11114   

8.990,00 〒

01a | 11113-1 «Ашық-қызыл  
               раушан»
01b | 11113-2 «Нәзік шабдалы»

8.990,00 〒

05 |  «Жеңіл барқыт» екі 
түсті опасы

•  Сапалы және көп 
функциялы екі түсті опа

•  Жеңіл нәзік текстура 
макияжды мінсіз аяқтау 
үшін

•  Тері реңкін 
күліңгірлендіріп, тегістейді

04 |  «Голливуд» екі түсті 
опасы

•  Сары түс мінсіз 
жасартады

•  Лаванда түсі жарықты 
шағылыстырып, теріні 
тіпті кешке де 
жарқыратады

•  Макияжды бекітіп, 
реңкті түзетпелеу

03 |   Голливуд» алуан түсті 
опасы

•  Күніге және кез-келген 
тері өңіне мінсіз

•  Макияжды бекітіп,  
реңкті 
түзетпелеу

•  Сары түс шаршағандық 
іздерін және терінің 
күліңгірлігін кетіреді

•  Сарғыш түс реңкті 
тегістейді

•  Жасыл түс ұсақ 
тамырларды, 
қызаруларды

жасырады

02 |   Күнге күю әсері бар 
«Күн арманы» опасы

•  Жеңіл сығымдалған опа, 
бүкіл бетке немесе 
жекелеген жерлерге 
біркелкі жағылады

•  Жұмсақ өтулер және 
реңктің жаңалығы үшін 
екі реңктің мінсіз 
комбинациясы

• Жазғы күнге

01 |  «Мінсіз түс» бет 
далабы

•  Жібектей текстура, 
керемет реңктер

•  Үйлесімді таңдалған 
түстер жасартып, бет 
сүйектерін көрсетеді

•  Екі түсті әртүрлі әсер 
туғызу үшін бөлек немесе 
бірге пайдалануға 
боладысоздания разных 
эффектов

andrey
Машинописный текст
Скидка 28% по заявкеinfo@vvmarket.in.ua или Viber



01

02
03

ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН

ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН

01

02

03

04

05

06

08

07

ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН

ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН

ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН

ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН

* ЛР Колорс.

107|

10027-101 «Кокосовый крем» 

10027-102 «Нежно-коричневый»

10026-101 «Классикалық қара»
10026-102 «Әдемі қоңыр»

01 | 10520-1 «Қыша мен зәйтүн»
02 | 10520-3 «Аспан мен теңіз»
03 | 10520-4 «Раушан мен графит»
04 | 10520-6 «Жер мен ағаш»
05 | 10520-7 «Кашемир мен мыс»
06 | 10520-8 «Бөртегүл мен өрік»
07 | 10520-9 «Алтын мен қола»
08 | 10520-10 «Солғын раушан мен жүзім»

10022-101 «Алғашқы қар»
10022-2 «Қара түн»
10022-104 «Көгілдір лагуна»
10022-105 «Күміс қырау»
10022-6 «Жасыл зәйтүн»
10022-107 «Орман жаңғағы»

1,1 г   
2.590,00 〒

7 мл   

4.390,00 〒 
11 мл      

4.390,00 〒 
10 мл     

4.390,00 〒

2 x 1,25 г   

3.690,00 〒 10025   
2 x 4,6 г

3.690,00 〒

4,9 г x 1,3 г   

3.690,00 〒

2,5 мл   

3.290,00 〒

106

Көзге арналған қарындаш
• Айқын түс
• Оңай жағылады
• Жоғары тұрақтылық
• Мінсіз пішін

03 | Кірпікке арналған тұрақты
тушь
• Кірпікті ұзартып, мінсіз ажыратады
• Қылсаптың арнайы пішіні
•  Із түсірмейді, ерекше тұрақты 

Текстурасы бар
•  Сезімтал көзге және линза 

салыпжүрген кезде қолдануға 
болады

02 | Кірпікке арналған жоғары
көлем беретін тушь
•  Керемет көлемді кірпік, 

қаныққан түс
•  Кірпік жеңіл әрі көнгіш болып 

қалады
•  Қылсаптың арнайы пішіні «кең 

көзқарас үшін»
•  Өткірленген қылсап көздің 

маңдай бөлігіндегі 
кірпіккеқолайлы жағу үшін

01 | Көлем әсері бар кірпікке
арналған тушь 
•  Жапсырусыз кірпіктің 

кереметкөлемі
•  Арнайы қылсап кірпіктерді 

ажыратады
•  Сезімтал көзге және линза 

салып жүрген кезде қолдануға 
болады

Қабаққа арналған екі түсті
минералды бояу
• Екі реңктің үйлесуі
•  Тиімді макияжға ашық түстер
•  Жарық шағылыстырғыш 

бөлшектері бар нәзік  
текстура

•  Құрамында минералдар  
және Phycocorail® маржан 
ұнтағы бар

•  Құрамында тальк жоқ

Қабаққа арналған екіжақты
хайлайтер корректор
•  Ашық-қызғылт 

күндізгімакияжға мінсіз
•  Жылтылдаған ақ кешкі 

макияжды тиімді көрсетеді
•  Көз бен көзқарас 

айқындылығын көрсетеді

Қасқа арналған екіжақты
қарындаш
• Қасты анық көрсетеді
•  Жұқа жағы қасқа пішін беруге 

арналған
•  Қалың жағы түсті қарайтуға 

арналған  
Кеңес: Қабаққа арналған бояу 
ретінде де пайдалануға болады

Көзге арналған сұйық
сүрмелеуіші
• Ашық, қаныққан түстер
• Дәл, тура жолақтар үшін
• Тез кебеді, ұзақ сақталады
• Пайдаланар алдын сілку керек

Кө
зб

ен
 қ

ағ
ып

 а
л!

10387-1 1 «Қап-қара» 10259 «Классикалық қара»
10023-1 
«Қара-көк»

10023-4 
«Қара-қоңыр»

10023-5 
«Классикалық қара»

|  LR COLOURS* КӨЗГЕ АРНАЛҒАН МАКИЯЖ
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10540-1

10540-2

10540-3

10541-1

10541-2

10541-4

10541-5

ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН

ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН

ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН

ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН

01

02

10080-1

10080-2

10080-3

10080-4

10080-5

10080-6

10081-207

10081-202

10081-204

10081-203

10081-205

10081-206

10082-2

10082-4

10082-3

10082-1

ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН

ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН

ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН

ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН

* ЛР Колорс.

01 | 10260-101 «Ақшыл»
02 | 10260-102 «Қарақоңыр»   
30 мл    

5.490,00 〒

30 мл    

5.490,00 〒

2,5 г   

2.990,00 〒

30 мл    

5.490,00 〒

10082-1 «Күн сәулесі»
10082-2 «Ашық сарғыш»
10082-3 «Қарақоңыр сарғыш»
10082-4 «Салқын жасыл»

10081-207 «Құмды жаға»
10081-202 «Жылы сарғыш»
10081-203 «Ванильді крем»
10081-204 «Жібек жолы»
10081-205 «Сүтті кофе»
10081-206 «Сүтті шоколад»

САТЫЛЫМ

ХИТЫ

САТЫЛЫМ

ХИТЫ

Жасырғыш қарындаш-стик
•  Көз астындағы қара шеңберлерді 

жасырады
• Қызаруларды жасырады
• Тері кемшіліктерін мінсіз жасырады
• Жұмсақ жібектей текстура
• Құрамында авокадо майы бар
• Алоэ Верамен – ылғалдандыру үшін

Күңгірттеуші реңдік крем
•  Құрамында терінің рН теңгерімін 

реттейтін табиғи ылғалдандырғыш 
фактор бар

•  Жеңіл құрылым ұзақ күңгірттеуш әсер 
қамтамасыз етеді

•  Жарық шағылыстырғыш бөлшектері 
тері реңкін тегістейд

Реңдік крем
•  Тұрақтылық: тері 12 сағатқа дейін 

күліңгір болып тұрады
• Күтім: теріні тартады
• Табиғи ылғалды сақтайды
• Тері кемшіліктерін мінсіз жасырады

Та
би

ғи
 ө

ң
BB-крем
• Мінсіз түс үшін әмбебап крем
• Күнделікті күтім «5-і 1-де»
• Теріні ылғалдандырады
• Бұдыр жерлерді жасырады
• Реңкті тегістейді
• Күліңгір реңк береді
• УК-ден қорғайды (15 сүзгісі)

150 мл    
10377-1

2.490,00 〒

Тазартқыш көпіршік
Теріні жұмсақ ұқыпты
тазалауға және
макияжды кетіруге
арналған құрал.

18 г    
10077   

5.490,00 〒

9 г   

4.890,00 〒
10540-1 «Құм түсті»
10540-2 «Карамель түсті»
10540-3 «Өрік түсті»

Қола түсті шарлы опа
• Жазғы тотық жыл бойы
•  Бет сүйектері мен жаға тұсын  

мінсіз көрсетеді
• Табиғи тотықты күшейтеді

Ықшам минералды опа
•  Мінсіз күліңгір реңк, жолда 

қолайлы
•  Жұмсақ, жеңіл текстура, 

тері тыныстап, жарқырайды
•  Табиғи минералдары және 

Phycocorail® маржан 
ұнтақтары бар

Кр
ас

от
а 

„н
ал

иц
о“4 г      

4.390,00 〒
10541-1 «Нәзік-шабдалы»
10541-2 «Салқын-жидек»
10541-4 «Нәзік-жидек»
10541-5 «Салқын-абрикос»

Бет далабы
•  Қаныққан табиғи түске арналған 

жеңіл текстура
•  Құрамында табиғи минералдар 

мен Phycocorail® маржан ұнтағы 
бар

• Күліңгірлегіш микробөлшектер

15 г    
10065   

5.490,00 〒

Үгілмелі минералды опа
• Макияж үшін жеңіл жібектей текстура
•  Мінсіз жатады, макияжды біркелкі 

етеді
•  Кез-келген реңкті макияж үшін мөлдір 

текстура
• Табиғи минералдары бар

109LR COLOURS* БЕТКЕ АРНАЛҒАН МАКИЯЖ |

10080-1 «Құмды жаға»
10080-2 «Жылы сарғыш»
10080-3 «Ванильді крем»
10080-4 «Жібек жолы»
10080-5 «Сүтті кофе»
10080-6 «Сүтті шоколад»

andrey
Машинописный текст
Скидка 28% по заявкеinfo@vvmarket.in.ua или Viber
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ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН

ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН

ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН

ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН

ГЕРМАНИЯДА ЖАСАЛҒАН

* ЛР Колорс.

111  |

5,5 мл   
10501   

2.590,00 〒

5,5 мл   
10502   

2.590,00 〒

5,5 мл   
10503   

2.090,00 〒

5,5 мл   
10504   

2.090,00 〒

5,5 мл   
10505   

2.590,00 〒

05 | Тырнақты қалпына келтіретін құрал
•  Жұмсақ, сынғыш тырнақты қатайту 

үшін
•  E дәрумені мен бамбук сығындысы 

тырнақтың созылмалылығы мен 
тұрақтылығын арттырады

•  Кератин тырнақты қалпына келтіріп, 
өсуін жеделдетед

04 | Тырнақты қатайтуға арналған құрал
•  Тырнақ бетін қатайтады, қорғағыш 

қабатпен жабады
• Тырнақты қабыршақтанудан қорғайды
•   защищает ноготь от отслаивания

03 | Тырнаққа арналған бекіткіш жабын
•  Лак тұрақтылығын арттырады, 

жарқыратады
•  Тырнақ бетін қабыршақтанудан және 

сызаттан қорғайды

02 | Лакқа арналған базалық жамылғы
•  Тырнақ бетін майда етіп, оны лак 

жағуға дайындайды
• Лак тұрақтылығын арттырады

01 | Тырнақтардың саулығы мен
әдемілігіне арналған әмбебап құрал
•  Тырнаққа қарқынды күтім жасауға 

арналған лак
•  E,C және F дәрумендерінің, 

протеиндердің және кальцийдің 
кешені тыранқтың өсуіне 
себептеседі, оны қатайтып, 
сынғыштығын төмендетеді

4526   

1.490,00 〒

Тырнаққа арналған кәсіби егеуіш
•  Табиғи және 

жасандытырнақтарға арналған
•  Тырнаққа ұқыпты күтім жасау 

үшін ұсақ шаңдатуы бар

823   

1.290,00 〒

Тырнаққа арналған
төртқырлы егеуіш
•  Табиғи жылтырлық 

береді
•  теңестіреді, тегістейді, 

жылтыратады

ЗД
О

РО
ВЫ

Е 
Н

О
ГТ

И

САТЫЛЫМ
ХИТЫ 

100 мл   
10106   

2.990,00 〒

Лакты кетіруге арналған
құрал (банка)
• Лакты тез әрі тиімді кетіреді
•  Абрикос сүйектерінен алынған май 

тырнақ тілімін ылғалдандырып, 
қоректендіреді

• Құрамында ацетон жоқ

15 мл   
10508   

4.390,00 〒

Қол мен тырнаққа арналған 
сарысу
• Нәзік қолдар мен тырнақтар үшін
•  Жүзім майы сүйектер, авокадо, 

жожоба және т.б. Е дәрумені
•  Сезімтал теріге арналған жұмсақ 

күтім

100 мл   
10095   

2.090,00 〒

Лакты кетіруге арналған құрал 
(құты)
•  Абрикос сүйектерінен алынған 

май тырнақ тілімін 
ылғалдандырып, қоректендіреді

• Құрамында ацетон жоқ
•  Құтыны толтыру үшін 

пайдалануға болады  
(артикулы 10106)

01 | 10500-1  «Қардай ақ зефир»
02 | 10500-2  «Қарлы ваниль»
03 | 10500-3  «Балет жұлдызы»
04 | 10500-4  «Құмды-сарғыш»
05 | 10500-5  «Крем-карамель»
06 | 10500-6  «Латте макиато»
07 | 10500-7  «Ашық маржан»
08 | 10500-8  «Қызғылт фламинго»
09 | 10500-9  «Нәзік фуксия»
10 | 10500-10  «Алқызыл раушан»
11 | 10500-11  «Қою қызыл шие»
12 | 10500-12  «Леди Лилия»
13 | 10500-13  «Қоңыр трюфель»
14 | 10500-14  «Сұрғылт-сұр»

5,5 мл   

2.090,00 〒

«Нағыз түс» тырнаққа 
арналған лак
•  Тырнақтың мінсіз жабыны, 

қаныққан түс және жоғары 
тұрақтылық

•  Лакты дәл жағуға арналған 
кәсіби жаққыш

10533-1   

3.690,00 〒

Ерінге арналған гигиеналық далап
•  Сезімтал әрі құрғақ ерінге 

сезімтал күтім
•  Құрамында купуасу майы мен E 

дәрумені бар
•  Табиғилықты көрсетеді және ерінді 

қорғайды

01 | 10329-201 «Кербез қызғылт»
02 | 10329-202  «Кербез ашық 

қызғылт»
03 | 10329-203  «Кербез қызыл»
10 мл   

3.690,00 〒
 

Ерін жалтыры
•  Ультра-жылтырақ,  

жарқыл әрі тұрақты
•  Құрамында Е дәрумені және 

гүлшетен сығындысы бар

01 | 10035-1 «Карамельді сүйіс»
02 | 10035-2 «Қызғылт мұз»
03 | 10035-3 «Маржанды риф»
04 | 10035-4 «Көрнекті сарғыш 
қоңыр»
05 | 10035-5 «Қанық қараөрік»
06 | 10035-6 «Шоколадты жібек»
1,6 г   

2.790,00 〒

Ерін далап-жалтыры
•  Ерін далабы мен ерінге арналған 

жылтырақтың мінсіз үйлесімі
• Барынша жылтырату үшін
• Ылғалдандырғыш
• Еліктіргіш дәмі бар
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01| 10036-1 «Қызғылт батыс»
02| 10036-102 «Фуксия әсемдігі»
03| 10036-103 «Піскен бүлдірген»
04| 10036-4 «Апельсин шырыны»
05| 10036-5 «Қара өрік пудингі»»
06| 10036-7 «Чили бұрышы»
07| 10036-8 «Қарақоңыр-қызғылт»

1,16 г   

1.890,00 〒

Ерінге арналған карындаш-контур
• Мінсіз ерін пішіндерің жасау үшін
•  LR Colours ерін далабының 

түстеріне сәйкес келеді

01| 10531-101 «Қызғылт батыс»
02| 10531-102 «Фуксия әсемдігі»
03| 10531-103 «Піскен бүлдірген»
04| 10531-104 «Апельсин шырыны»
05| 10531-105 «Қара өрік пудингі»
06| 10531-107 «Чили бұрышы»
07| 10531-108 «Қарақоңыр-қызғылт»

3.690,00 〒

Тұрақты ерін далабы
•  Еріннің терең қаныққан  

түсі мен жылтырағы
•  Еліктірер қызылдан қияли 

қызғылт пен табиғи қоңыр 
реңкке дейін

•  Е дәруменінің арқасында 
ерінге күтім жасайды



Қор жобалары және балаларға 
көмектесу мүмкіндігі туралы толығырақ 
ақпарат – сайтта 
https://www.lrgkf.com/en/kazakhstan.html

lrgkf.com 

Тұтынушы ** тауардан, оны тапсырғанға дейін кез келген уақытта, ал тауарларды тапсырғаннан кейін – 14 күн ішінде одан 
бас тартуға құқылы.Тиісті сапалы тауарды қайтару мүмкін – егер оның тауарлық түрі, тұтыну қасиеттері, сондай-ақ аталмыш 

тауарларды сатып алу фактiлерi мен шарттарын растайтын құжат бар болса.

** «Тұтынушы» – тауарды жеке тұтыну үшін сатып алатын және LR серіктесі болып табылмайтын жеке тұлға.LR өнімдері 
серіктестер арқылы сатылады.

LR компаниясы өнім түржинағына және оның сипаттамасына өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

Қазақстан Республикасындағы «ЛР РУС» ЖШҚ филиалы. БСН: 120 641 016 929.
010000, Қазақстан Республикасы, Нур-Султан қ., Б. Майлин к-сі, 20/10

Байланыс телефоны: 8 800 070 01 01 дүйсенбіден жұмаға дейін 9:00-ден 18:00-ге 
дейін, сенбі күні 10:00-ден 17:00-ге дейін (Нур-Султан қ. уақытымен)

www.lrworld.ru

LR тәуелсіз серіктесі
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Біз балаларға мүмкіндік 
береміз.
БІЗДІ 
ҚОЛДАҢЫЗ!

*

* LR Ғаламдық Балалар Қоры LR Health & Beauty компаниясымен құрылған.

andrey
Текст
Viber +380987504141Vvmarket.in.uainfo@vvmarket.in.ua

andrey
Текст
Скидка для партнеров 28%! На ВСЕ!Подайте заявку - Получите скидку!




