
UA

 | 40194 | 579,00 грн | 
1 | 

Зробіть добру справу!

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

ТОВ "ЛР Хелс енд бьюті сістемс" · 04210, Україна, м.Київ · вул. Оболонська Набережна,  
20 · (044) 591-53-33 · (067) 500-58-39 · (050) 233-32-00

www.lrworld.com

Партнер LR:

10 ЄВРО Н А  Б Л А ГОДІ ЙНІС
ТЬ

Продаж продукції LR здійснюється тільки через її Партнерів.

Купуючи різдвяну чашку, Ви робите 
благодійний внесок у розмірі 10 євро 
до Глобального дитячого фонду LR. 
Наша Компанія підтримує проєкти з 
надання допомоги дітям по всьому 
світу. Що ж може бути прекраснішим 
за сяючі дитячі очі та відчуття 
виконаної доброї справи?

Завдяки красивому дизайну чашка 
стане приваблюючим елементом 
декору в кожній домівці.

Різдвяна чашка  
"Глобальний Дитячий Фонд LR"
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Різдво – це пора року, коли ми свідомо 
приділяємо час собі. Це час для приємних 
процедур та невеличкого перепочинку. Час, щоб 
призупинитися та залишити буденну метушню 
позаду. Час, щоб знову попіклуватися про себе і 
зробити те, що дарує нам щастя.

Час, вже сам по собі, є найціннішим подарунком! 
Приділіть цей час собі, побалуйте себе і 
своїх рідних нашими ідеями подарунків для 
найпрекраснішої пори року.

Від кожного проданого 
продукту, позначеного 
таким символом, 
LR перераховує на 
благодійність 1 або  
10 євро дітям у всьому 
світі.

Багато наших 
різдвяних продуктів 
Ви отримаєте 
вже у красивій 
подарунковій 
упаковці.

Упаковано 
з любов’ю!



835,00 грн

 | 359,00 грн

 | 335,00 грн

 | 359,00 грн

 | 27132 | 359,00 грн | 200  мл    
 | 27130 | 335,00 грн | 250  мл    
 | 27131 | 359,00 грн | 200  мл    
 | 27133 | 835,00 грн | 

 | 81072 | 359,00 грн | 10  мл    
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Кожного дня ти відчуватимеш унікальні 
щасливі моменти!

4 I Aloe Vera
Figgy Fruit

Набір

ЛІМІТОВАНИЙ
ВИПУСК

1 ЄВРО НА БЛАГОДІЙНІС
ТЬ

ПІДГОТОВКА

Пілінг для тіла лагідно видаляє відмерлі часточки шкіри та 
покращує її стан. Звільнись від зайвого тягаря та створи 
більше місця для щасливих моментів!

ОЧИЩЕННЯ

Стимулюючий душ м’яко очищує шкіру та створює 
відчуття доглянутої шкіри. Ніжна піна огортає шкіру, а ти 
насолоджуєшся моментом!

ДОГЛЯД

Заспокійливий крем-гель для тіла інтенсивно зволожує шкіру. 
Потурбуйся про шкіру, подаруй їй догляд, і нехай ця енергія 
супроводжує тебе весь день!

Для цього регулярно приділяй час догляду. 
Відчуй позитивну енергію органічного 
екстракту інжиру та гелю Алое Вера.

Фруктово-пряний аромат інжиру бадьорить 
та одразу покращує настрій. Навіть у 
холодну пору року аромат плодів інжиру та 
приємний догляд ніжитимуть тебе сонячними 
ЩАСЛИВИМИ МОМЕНТАМИ.

5 I LR Cheer Up
Yourself Кулькова

ефірна олія
Візьми з собою гарний настрій!

1 | Aloe Vera Figgy Fruit Скраб для тіла
2 | Aloe Vera Figgy Fruit Крем для душу
3 | Aloe Vera Figgy Fruit Крем-гель для тіла
4 |  Aloe Vera Figgy Fruit Набір 

Скраб для тіла + Крем для душу + Крем-гель для тіла
5 | LR Cheer Up Yourself Кулькова ефірна олія

Відчувай безтурботні моменти щастя щоразу, 
коли буде потреба – завдяки зручному флакону 

із роликовим аплікатором!

Продукт містить фруктову ароматну композицію 
з ефірних олій, яка подарує приплив радості: 

олія лемонграсу та сонячна мандаринова 
олія – справжні антидепресанти. Олія східно-
індійського сандалу із солодкувато-теплими 
нотками дарує гармонію тілу та душі. Відчуй 

на шкірі приємне тепло, ніби від сонячних 
променів. За необхідності нанось на 

шию та зап’ястя і відчуй його 
подвійну живильну дію!

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141



1.179,00 грн

 | 435,00 грн

 | 245,00 грн

 | 359,00 грн

 | 359,00 грн

 | 27079 | 435,00 грн | 2 х 17  мл    
 | 27074 | 245,00 грн | 250  мл    
 | 27073 | 359,00 грн | 200  мл    
 | 40127 | 359,00 грн | 190  г   

 | 27083 | 1.179,00 грн | 
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5 I Milk & Honey
Набір

ЛІМІТОВАНИЙ
ВИПУСК

Насолоджуйся моментами 
розслаблюючого догляду!

1 | LR Milk & Honey Мультимаска для обличчя
2 | LR Milk & Honey Піна для ванни
3 | LR Milk & Honey Крем для тіла
4 |  LR Milk & Honey Аромасвічка 

Свічка горить близько 30 годин.
5 |  LR Milk & Honey Набір 

Мультимаска для обличчя + Піна для ванни + Крем для тіла + Аромасвічка

1 ЄВРО Н А  Б Л А ГОД І ЙНІС
ТЬ

Для сяючого відтінку шкіри використовуй маску для обличчя! 
Інноваційна двокомпонентна маска містить дві різні 
текстури: медовий гель для, як правило, жирної Т-зони та 
молочний крем для більш сухої шкіри щік.

Ніжна формула піни для ванни лагідно 
очищує, живить та робить шкіру м’якою, 
ніжною і гладенькою!

Після ванни поніж шкіру кремом для 
тіла з приємним ароматом.

Аромасвічка перетворить ванну кімнату на оазу 
чуттєвого комфорту завдяки теплому світлу і тонкому 
медовому аромату! Скляний підсвічник можна 
використовувати після вигорання свічки.

КОРИСНА ПОРАДА

Передріздвяний стрес? Тоді саме час для 
розслаблюючої процедури догляду з молоком 
та медом! Секрет краси цариці Клеопатри у 
природний спосіб розслаблює, відновлює та 
заспокоює шкіру та думки.

Засіб для краси
з казкової країни

Корисні складові молока такі, як жир, білок та 
молочний цукор, у поєднанні зі стимулюючою 
дією меду, роблять шкіру 
дивовижно гладенькою. 

Мед поглинає вільні 
радикали, містить вітамін 

C та антиоксиданти, а 
також захищає клітини 

та допомагає протидіяти 
передчасному старінню 

шкіри.

КОРИСНА ПОРАДА
Маска чудово доглядає безпосередньо під час 
прийняття ванни!

Мед з молоком…



 | 325,00 грн

 | 435,00 грн

 | 335,00 грн

 | 229,00 грн

1.099,00 грн

 | 20436 | 325,00 грн | 250  мл    

 | 20437 | 435,00 грн | 30  мл    
 | 20438 | 335,00 грн | 50  мл    
 | 20439 | 229,00 грн | 75  мл    
 | 20440 | 1.099,00 грн | 
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Men’s Essentials: все, що потрібно чоловіку 
для щоденного догляду!

Хміль – 
універсальний помічник!

1 |  Aloe Vera Шампунь для тіла,  
обличчя, волосся та бороди 4в1

2 | Aloe Vera Олія для обличчя та бороди 2в1
3 | Aloe Vera Бальзам для волосся та бороди 2в1
4 | Aloe Vera Чоловічий крем для рук
5 |  Aloe Vera Men's Essentials Набір 

Шампунь для тіла, обличчя, волосся та бороди 4в1 + Олія для обличчя та бороди 2в1 + Бальзам для волосся та бороди 2в1 
+ Чоловічий крем для рук + подарунок: текстильний мішечок для засобів

Біо-екстракт хмелю відомий 
в косметології завдяки його 
заспокійливим властивостям. 
Велика кількість флавоноїдів 
забезпечує всебічний захист від 
вільних радикалів. Камфорна 
олія та кверцетин мають 
потужну антиоксидантну дію та 
турбуються про те, щоб шкіра 
була гладенькою та доглянутою. 
Хміль також заспокоює шкіру голови 
та надає волоссю міцності та об’єму.

5 I Men's 
Essentials

Набір

ЛІМІТОВАНИЙ
ВИПУСК

Текстильний 
мішечок у 
подарунок

1 ЄВРО Н А  Б Л А ГОД І ЙНІС
ТЬ

Універсальний засіб, щоб отримати ранкову 
порцію свіжості. Очищає та освіжає все тіло 
завдяки Алое Вера та хмелю. 

М’яка шкіра та борода. Захищає шкіру обличчя 
та бороду від втрати вологи завдяки Алое Вера 
та хмелю.

Досконале моделювання зачіски та бороди. Моделює та 
одночасно зволожує завдяки Алое Вера та хмелю.

Захист для виснаженої шкіри рук взимку. Інтенсивний 
догляд з олією горіху макадамії та вітаміном C, а також з 
Алое Вера та хмелем.

Максимальна користь у наборі для догляду. 
Дієві процедури з догляду для справжніх 
чоловіків з віталізуючим біо-екстрактом 
хмелю, зволожуючим гелем Алое Вера та по-
справжньому чоловічим ароматом деревини.

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141
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 | 81020 | 3.779,00 грн | 30 x 25 мл    

3.779,00 грн

1I 
LR LIFETAKT
Еліксир для 

чоловіків 5в1

Ковток енергії для справжніх 
чоловіків

ПОТРЕБИ, ЯКІ ЗАДОВОЛЬНИТЬ 
ОДИН ФЛАКОН НА ДЕНЬ У 
ДОВГОСТРОКОВІЙ ПЕРСПЕКТИВІ:

1 | LR LIFETAKT Еліксир для чоловіків 5в1
1 Тіамін, вітаміни В6 та В12, магній сприяють енергетичному обміну.
2 Вітаміни В6 та В12, магній допомагають зменшити втому та виснаженість.
3 Рибофлавін, вітамін А, ніацин, біотин та цинк допомагають підтримувати нормальний стан шкіри. Вітамін С сприяє утворенню колагену для нормального функціонування шкіри.
4 Біотин та цинк допомагають підтримувати нормальний стан волосся. Вітаміни Е та С, селен і цинк допомагають захистити клітини від оксидативного стресу. Мідь сприяє нормальній пігментації волосся.
5 Магній сприяє нормальній роботі м’язів. Вітамін D сприяє підтримці нормальної роботи м’язів. Цинк сприяє нормальному синтезу білка. Тіамін, вітаміни В6, В12 і магній сприяють нормальному енергетичному обміну.
6 Цинк допомагає підтримувати нормальний рівень тестостерону в крові. Селен сприяє утворенню сперми. Цинк сприяє нормальній репродуктивній функції.

ЕНЕРГІЯ1,2

ШКІРА3

ВОЛОССЯ4

М'ЯЗИ1,5

ПОТЕНЦІЇ6

Натуральний напій містить концентровану силу 
природних активних речовин, ретельно відібраних 
на основі наукових знань - спеціально для потреб 
чоловічого організму. СПРАВЖНЯ

ЗДОРОВА

МІЦНЕ

ПРИВАБЛИВІ

ПІДВИЩЕННЯ

Інноваційний Еліксир для 
чоловікв 5в1. Отримай 
концентрований заряд енергії 
в одному ковтку. Рішення «все 
в одному» у продукті, який 
зручно брати із собою. Проста, 
ефективна та прекрасна 
підтримка чоловічого організму. 
Це все, що йому потрібно.

Активний комплекс
Активізує п’ять процесів формування маскулінності 
завдяки інноваційному комплексу активних речовин, 
який складається з:
• експертів із синтезу: колагену та L-аргініну;
•  ефективних бустерів, мінеральних елементів - цинк, 

мідь, магній, селен та марганець;
• 10 концентрованих вітамінів.

Профілактичний комплекс захищає і має 
профілактичну дію завдяки комбінації натуральних 
складників:
• екстракт чорного перцю;
• кофеїн із зеленого чаю;
• чорна смородина;
• червоний апельсин.

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141



 | 359,00 грн

 | 269,00 грн

 | 81071 | 359,00 грн | 10  мл    
 | 80544 | 269,00 грн | 75 г    
 | 80545 | 479,00 грн | 

479,00 грн
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1 | LR UNSTRESS YOURSELF Кулькова ефірна олія
2 | LR LIFETAKT Rest & Relax Трав'яний чай
3 |  Rest & Relax Набір 

Rest & Relax Трав'яний чай (2 шт.) + подарунок: ситечко для чаю

Віднайди внутрішню рівновагу!

Справжня лаванда 
не лише дивовижно 
пахне. Її ефірні олії 

мають заспокійливу та 
розслаблюючу дію. Окрім 
того, лаванда допомагає 
заснути та повноцінно 

відпочити вночі.

3 I Rest & Relax
Набір

ЛІМІТОВАНИЙ ВИПУСК
ІЗ СИТЕЧКОМ ДЛЯ ЧАЮ

У ПОДАРУНОК

Ефірні олії зі зручним роликовим аплікатором 
допоможуть заспокоїтись. Так ти уникнеш 
передріздвяного стресу.

Гармонійна трав’яна композиція з 
меліси, ромашки та лаванди зігріє 
тіло і душу, а також наповнить своїм 
ароматом.

Різдвяний шопінг, випікання різдвяного 
печива, виготовлення передріздвяного 
календаря, прикрашання ялинки, пакування 
подарунків…Перелік справ безкінечний, а 
безцінного часу - обмаль.

Саме тому, у бурхливий час підготовки до 
свят, дуже важливо систематично дозволяти 
собі «антистресові ритуали». Насолоджуйся 
особистими моментами гармонії та 
внутрішнього спокою.

В разі потреби 
нанеси трохи 

засобу на зап’ястя, 
скроні або на 

потилицю та відчуй 
миттєвий ефект!

andrey
Текст
vvmarket.in.ua

andrey
Машинописный текст
(098) 7504141

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141



615,00 грн

 | 529,00 грн

 | 71014 | 529,00 грн | 50  мл    

 | 27090 | 245,00 грн | 150  мл    
 | 71023 | 615,00 грн | 

 | 81110 | 1.859,00 грн | 111 г    

 | 1.859,00 грн

 | 245,00 грн
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ЛІМІТОВАНИЙ
ВИПУСК

3 I Набір
«Внутрішня

гармонія»

Дозволь собі насолодитися моментами 
відновлення тіла та внутрішнього спокою.

1 |  LR ZEITGARD Нічна маска для  
обличчя з ароматом лаванди

2 | LR Спрей для текстилю
3 |  Набір "Внутрішня гармонія" 

Спрей для текстилю + Нічна маска для обличчя з ароматом лаванди
4 | LR LIFETAKT Найт Майстер

1 www.saffractiv.com, станом на 13.11.2019.
2 Comercial Química Massó, неопубліковане наукове дослідження, 2014.
3  Тіамін, ніацин, вітаміни В6, В12 та магній сприяють нормальній роботі нервової 

системи. Цинк сприяє нормальній когнітивній функції.

Комплекс активних речовин у високих концентраціях, що складається з 
Ultra Feeling Spheres™, олії жожоба та плодів китайського лимонника, 
подарує тобі додатковий ПЛЮС до антивікового догляду та відновлення 
шкіри під час сну – дивовижно розслаблюючий аромат лаванди 
забезпечить повноцінний нічний відпочинок!
•  Маска не змивається, а для отримання оптимального результату її 

потрібно використовувати двічі на тиждень.

Зручний для використання спрей із заспокійливими 
ефірними оліями та лавандою миттєво огорне тебе 
ароматом гарного настрою та надасть відчуття спокою 
тілу та душі.
•  Перед денним або нічним відпочинком розпилювати 

1-2 рази на подушку або ковдру - і можна 
насолоджуватися!

"Заряджайся" під час сну та прокидайся вранці свіжим 
та бадьорим! Натуральний напій для міцного сну з Алое 
Вера, екстрактами шафрану і хмелю допоможе швидко 
заснути, добре виспатися та прокинутися бадьорим.1,2,3

•  Вміст одного стіка розчинити у 100 мл води та випити за 
30 хвилин до сну.

Створи собі невеличкі оази спокою, подалі від 
справ та дедлайнів. Нехай регулярні тайм-аути 
стануть твоєю хорошою звичкою!

Приємний, заспокійливий аромат квітів лаванди 
ніжно та дбайливо супровожує у царство снів.
Віднайдіть внутрішній спокій та моменти для 
повної релаксації!

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141



 | 309,00 грн

 | 309,00 грн

 | 469,00 грн

1.219,00 грн

 | 599,00 грн

 | 469,00 грн

 | 469,00 грн

 | 20798 | 869,00 грн | 

 | 20670 | 309,00 грн | 200  мл    
 | 20671 | 309,00 грн | 200  мл    
 | 20789 | 469,00 грн | 50  мл    
 | 20735 | 1.219,00 грн | 

 | 20685 | 599,00 грн | 30  мл    
 | 20740 | 469,00 грн | 50  мл    
 | 20675 | 469,00 грн | 50  мл    

869,00 грн
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2  | 

3  | 

4  | 

5 I Aloe Vera
Ексклюзивний 

набір
для обличчя

ЛІМІТОВАНИЙ
ВИПУСК

Містить велику кількість 
антиоксидантів, вітамін E 

та незамінні жирні кислоти. 
Вона не лише розгладжує шкіру, 

але і має антибактеріальну 
дію. Це робить арганову олію 

натуральним суперфудом, 
який одночасно і живить, і 

захищає шкіру.

Арганова 
олія

1 |  Aloe Vera Набір для очищення обличчя 
Очищуюче молочко + Очищуючий тонік для обличчя + Бульбашкова маска

2 | Aloe Vera Очищуюче молочко
3 | Aloe Vera Очищуючий тонік для обличчя
4 | Aloe Vera Бульбашкова маска
5 |  Aloe Vera Ексклюзивний набір для обличчя 

Зволожуюча сироватка для обличчя + Регенеруючий нічний крем + Активізуючий денний крем
6 | Aloe Vera Зволожуюча сироватка для обличчя
7 | Aloe Vera Насичений денний крем
8 | Aloe Vera Регенеруючий нічний крем

1 I Aloe Vera
Набір для очищення

обличчя

ЛІМІТОВАНИЙ
ВИПУСК

Лови момент – природньо красива шкіра з 
лінійкою Aloe Vera!

1 I Aloe Vera Набір для очищення обличчя

Відчуй чистоту, зволоження та інтенсивний 
догляд з найкращим від природи.

Чистий гель Алое Вера, натуральні рослинні 
екстракти, корисні рослинні олії та насичені 
текстури з приємним ароматом створюватимуть 
тебе для невеличкий щоденний ритуал догляду.

ОЧИЩЕННЯ ЗРАНКУ ТА ВВЕЧЕРІ

ОЧИЩЕННЯ ЗРАНКУ ТА ВВЕЧЕРІ

ДЕТОКС 1-2 РАЗИ НА ТИЖДЕНЬ

5 I Aloe Vera Набір для очищення обличчя

ЗРАНКУ

Допомагає шкірі утримувати вологу протягом 24 годин та 
попереджає утворення зморшок через її сухість

Інтенсивний захист взимку завдяки аргановій олії для ніжної, 
гладенької шкіри
ВВЕЧЕРІ

Оздоровлюючий догляд з біо-екстрактом оливок для інтенсивного 
відновлення виснаженої взимку шкіри протягом ночі

Спочатку очищення, потім догляд

Досконалий щоденний догляд для виснаженої шкіри взимку.

Aloe Vera Очищуюче молочко

Aloe Vera Очищуючий тонік для обличчя

6 | Aloe Vera Зволожуюча сироватка для обличчя

7 | Aloe Vera Насичений денний крем

8 | Aloe Vera Регенеруючий нічний крем

Aloe Vera Бульбашкова маска

andrey
Машинописный текст
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525,00 грн

 | 249,00 грн

 | 119,00 грн

 | 289,00 грн

 | 895,00 грн

 | 20328 | 249,00 грн | 250  мл    

 | 20329 | 119,00 грн | 50  мл    
 | 20333 | 289,00 грн | 250 г    
 | 20334 | 525,00 грн | 

 | 20814 | 895,00 грн | 
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1 ЄВРО Н А  Б Л А ГОД І ЙНІС
ТЬ

4I Aloe Vera
Kids Набір

ЛІМІТОВАНИЙ
ВИПУСК

Різдвяні свята – це час для родини!

1 |  Aloe Vera Kids Шампунь-кондиціонер  
для волосся та тіла

2 | Aloe Vera Kids Зубна гель-паста для дітей
3 | Aloe Vera Kids Сіль для ванни
4 |  Aloe Vera Kids Набір 

Шампунь-кондиціонер для волосся та тіла + Зубна гель-паста для дітей + Сіль для ванни
5 |  Aloe Vera Бокс 

Спрей «Швидка допомога» (150 мл) + Зволожуючий гель-концентрат (100 мл) + Захисний крем з прополісом (100 мл)

Ідеально підійде дорослим та дітям, коли під час ігор, втіх та 
спортивних розваг все іде обертом: бокс зі спеціальними 
засобами для догляду, які швидко та ефективно відновлюють, 
зволожують та захищають шкіру завдяки високому вмісту 
Алое Вера та рослинних екстрактів.

Очищення шкіри та волосся - без ускладнень! Тропічно-фруктовий 
аромат створює відчуття справжніх джунглів.

Дбайливе очищення молочних зубів із ніжним, солодким ароматом 
м’яти та магічним мерехтінням – і чищення зубів перетворюється 
на дивовижне задоволення!

Купання із звірятами –це справжнє задоволення для дітей! Багато 
піни, тропічні аромати та дивовижна зміна кольорів! Пінна ванна з 
Алое Вера, харчовим барвником та біо-екстрактом персика вмить 
перетворює купання на чудову пригоду у джунглях і одночасно 
доглядає за ніжною дитячою шкірою.

Нарешті канікули – ще більше часу для 
ігор та пригод. І про цей догляд із втіхами 
попіклуються звірята-друзі джунглів 
– спеціальні продукти для дітей, які 
перетворюють щоденний догляд за тілом на 
справжню втіху!

Після застосування ванну просто обмити водою.

andrey
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689,00 грн

 | 245,00 грн

 | 315,00 грн

 | 265,00 грн

 | 27113 | 689,00 грн | 

 | 27110 | 245,00 грн | 200  мл    
 | 27112 | 315,00 грн | 200  мл    
 | 27111 | 265,00 грн | 100  мл    
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1 I LR
Cookielicious 

Набір

ЛІМІТОВАНИЙ
ВИПУСК

1 ЄВРО Н А  Б Л А ГОД І ЙНІС
ТЬ

1 |  LR Cookielicious Набір 
Піна для душу + Баттер для тіла + Піна для рук

2 | LR Cookielicious Піна для душу
3 | LR Cookielicious Баттер для тіла
4 | LR Cookielicious Піна для рук

1. Прийми душ, що бадьорить, і потіш своє 
тіло кремовою пінкою для душу з різдвяним 
ароматом.

2. Після цього нанеси на шкіру баттер для 
тіла та насолоджуйся приємним відчуттям та 
апетитним ароматом.

3. Наприкінці потурбуйся про свої руки 
за допомогою ніжної пінки для рук - 
альтернативний крем для рук для ніжної 
оксамитової шкіри, без ефекту прилипання 
та з ароматом гарного настрою!

Рецепт солодкого
догляду

Солодкі моменти з вишуканим доглядом для 
гурманів!

Пухнаста кремова пінка для душу зі смачним 
ароматом пісочного печива. Ніжна текстура піни 
лагідно очищає тіло, створюючи дивовижно-
казкову атмосферу Різдва.

Потіш свою шкіру олією ши та чарівним 
ароматом свіжоспеченого печива. Масляниста 
текстура інтенсивно доглядає та зволожує шкіру. 
Догляд за тілом перетворюється на суцільне 
задоволення!

Ніжна кремова піна для рук з апетитним 
ароматом печива подбає, щоб взимку шкіра рук 
залишалась оксамитовою. Насичений догляд для 
холодної пори року. Повітряно-легка текстура, яка 
дуже швидко поглинається та не липне.

Що може бути прекраснішим у різдвяні свята за 
спокусливий запашний аромат свіжовипеченого 
печива? Духмяний аромат кориці, апельсина, 
шоколаду та ванілі викликають приємні спогади 
та відчуття щастя…

Тепер ти можеш «підсолодити» зимовий час 
засобами із серії LR Cookielicious - твоїм 
щоденним ритуалом догляду для гарного настрою!

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141



595,00 грн

 | 299,00 грн

 | 215,00 грн

 | 189,00 грн

 | 27123 | 595,00 грн | 

 | 27120 | 299,00 грн | 200  мл    
 | 27121 | 215,00 грн | 50  мл    
 | 27122 | 189,00 грн | 15  мл    
 | 81070 | 359,00 грн | 10  мл    

Миттєве
перезавантаж

ення!
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1 ЄВРО Н А  Б Л А ГОД І ЙНІС
ТЬ

ЛІМІТОВАНИЙ
ВИПУСК

Особливий час для відновлення сил та 
життєвого тонусу!

1 |  Aloe Vera Nordic Pine Набір 
Гель для душу + Кремовий деодорант + Бальзам для губ 

2 | Aloe Vera Nordic Pine Гель для душу
3 | Aloe Vera Nordic Pine Кремовий дезодорант
4 | Aloe Vera Nordic Pine Бальзам для губ
5 | LR RESTART YOURSELF Кулькова ефірна олія

Освіжає та оживляє – заряд свіжості для 
сповненого енергією початку дня! Містить талу 
льодовикову воду зі Швейцарії, екстракт сосни та 
15% гелю Алое Вера.

Антиперспірант для надійного захисту під час насиченої 
активності на свіжому повітрі – не залишає білих плям. 
Містить талу льодовикову воду зі Швейцарії, екстракт 
сосни та 15% гелю Алое Вера.

Запобігає лущенню шкіри губ взимку. Ефективно 
захищає від холодного вітру та УФ-випромінювання. 
Містить талу льодовикову воду зі Швейцарії, екстракт 
сосни та 15% гелю Алое Вера.

Від наростаючої «зимової хандри» допоможуть 
прогулянки, спорт та активні розваги на свіжому 
повітрі. Вони пришвидшують кровообіг.

Насолодись холодними зимовими днями та 
подаруй свіжість тілу і душі завдяки чистій 
льодовиковій воді, сосновому аромату та ефірним 
оліям! Почерпни силу з віддалених височин 
Швейцарських Альп.

1 I Aloe Vera
Nordic Pine Набір

LR 
RESTART YOURSELF

Кулькова ефірна олія
• Унікальний ТЕРМІЧНИЙ 

КОМПЛЕКС із конопляною олією 
стимулює рецептори шкіри, має 
розслаблюючу дію і позбавляє 

головного болю.
• Ефективний ЕНЕРГЕТИЧНИЙ 

КОМПЛЕКС з евкаліптовою, 
ментоловою та камфорною оліями 

допоможе відновити та зміцнити 
психіку, підвищити концентрацію, 

додати життєвої енергії та 
повернути ясний розум.

andrey
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 | 745,00 грн

 | 329,00 грн

 | 329,00 грн

 | 80980 | 745,00 грн | 35 г, 14 стіків х 2,5 г   
 | 80900 | 329,00 грн | 500  мл    
 | 80950 | 329,00 грн | 500  мл    

25CHRISTMAS 2020

1 |  Майнд Майстер Екстрім
2 |  Майнд Майстер Формула Грін
3 |  Майнд Майстер Формула Ред

Зарядись новою енергією!

1 Кофеїн, що міститься в гуарані, допомагає підвищити увагу та концентрацію. Кофеїн, що міститься в гуарані, сприяє покращенню витривалості. Вітамін C сприяє нормальному обміну речовин та енергії в організмі.
2 Вітамін E, що міститься у Майнд Майстрі, сприяє захисту клітин від оксидативного стресу. Тіамін та вітамін B12, що містяться у Майнд Майстрі, сприяють нормальному обміну речовин та енергії в організмі. Вітамін B12, що міститься у Майнд Майстрі, сприяє нормальній роботі нервової системи.

Зелений чай 
Він такий же ефективний 

«будильник», як і кава! 
Амінокислота L-теанін має 

заспокійливу дію, до того ж допомагає 
розслабитись та відновити внутрішній 

баланс.

Червоний виноград
Містить цінні антиоксиданти та вітаміни 

C та E, які допомагають зміцнити тіло 
та захистити клітини, поглинаючи 

вільні радикали.

Для швидкого заряду енергії

Класичний, наповнений силою зеленого чаю

Фруктовий зі смаком винограду

Відчуваєш відсутність сил та втому? Напій 
Майнд Майстер із зеленим чаєм або екстрактом 
червоного винограду на тривалий час 
забезпечить помітне збільшення енергії та 
життєвих сил зсередини. А в дорозі про миттєве 
відновлення сил попіклується Майнд Майстер 
Екстрім у стіках з натуральним кофеїном.

Залишайся активним та енергійним взимку. 
Майнд Майстер допоможе тобі завжди досягати 
найкращих результатів.

З кофеїном гуарани¹ для розумової та фізичної 
продуктивності. Миттєвий заряд завдяки високій 
біологічній засвоюваності.¹

На тривалий час забезпечує енергією, посилює розумову 
та фізичну продуктивність. А також захищає клітини від 
оксидативного стресу.²

Для більшої енергії, продуктивності та захисту від оксидативного 
стресу² – зі смаком ароматних фруктів!

Сила
природи

andrey
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799,00 грн

 | 479,00 грн

 | 479,00 грн

 | 439,00 грн

 | 245,00 грн

 | 315,00 грн

 | 30287 | 799,00 грн | 
 | 3295-168 | 479,00 грн | 50  мл    
 | 3295-133 | 479,00 грн | 50  мл    
 | 20800 | 439,00 грн | 
 | 20775 | 245,00 грн | 100  мл    
 | 20801 | 315,00 грн | 200  мл    

439,00 грн
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ЛІМІТОВАНИЙ
ВИПУСК

Поринь у світ 1001 ночі!

1 | LR Classics DELUXE ISTANBUL Набір
2 | LR Classics DELUXE ISTANBUL Парфумована вода для чоловіків
3 | LR Classics DELUXE ISTANBUL Парфумована вода для жінок
4 | Aloe Vera Oriental Spa Набір
5 | Aloe Vera Oriental Spa Бальзам для рук та ніг
6 | Aloe Vera Oriental Spa Shower Гель-олія для душу

ЛІМІТОВАНИЙ
ВИПУСК

Потріть сторінку, 
щоб відчути 

аромат.

Потріть сторінку, 
щоб відчути 

аромат.

Збуджуючий, східний аромат для чоловіків з 
чорним перцем, медом та амброю.

Елітний, спокусливий аромат з нотками сицилійського 
апельсина, фрезії та бобів тонка.

Оздоровлюючий догляд із гель-олією для душу і 
бальзамом для рук та ніг.

Позбудься передсвяткового стресу, дай 
собі свободу та відправляйся у сповнений 
спокуси світ Сходу! Зимові аромати LR 
Classics DELUXE ISTANBUL – це справжній 
вибух відчуттів: спокусливі, захоплюючі, 
хвилюючі, такі ж чарівні, як екзотичний 
шарм Сходу. LR ALOE VIA Aloe Vera Oriental 
Spa подарує оздоровлюючий догляд для 
тіла та душі. Влаштуй хамам у себе вдома і 
занурся у чуттєвий світ східних ритуалів!

•  Гель-олія для душу

•  Бальзам для рук та ніг

1 I LR Classics 
 DELUXE 

 ISTANBUL Набір

4 I Aloe Vera 
Oriental Spa Набір

Цінна, корисна арганова олія та 15% гелю Алое Вера ніжно 
доглядають і зволожують суху шкіру під час прийняття душу. 
Пряно-солодкий аромат занурює у світ 1001 ночі.

Екстракт гіркого червоного перцю стимулює мікроциркуляцію та 
розігріває. Бальзам доглядає та відновлює суху шкіру. Ідеально 
підійде для масажу рук та ніг.

жіноча + чоловіча (комбінація на вибір)

Oriental Spa Бальзам для рук та ніг + Oriental Spa Гель-олія для душу

andrey
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2.469,00 грн

1.429,00 грн

1.499,00 грн

 | 1.379,00 грн

 | 1.369,00 грн

 | 835,00 грн

 | 835,00 грн

 | 30565 | 2.469,00 грн | 
 | 30575 | 1.429,00 грн |  
 | 30560 | 1.379,00 грн | 50  мл    
 | 30570 | 1.369,00 грн | 50  мл    
 | 30574-2 | 835,00 грн | 100  мл   
 | 30574-1 | 835,00 грн | 100  мл   
 | 40166 | 809,00 грн | 310 г   
 | 40167 | 809,00 грн | 310 г   
 | 40169 | 1.499,00 грн |   
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1 |  PURE HAPPINESS by Guido Maria Kretschmer Набір
2 |  PURE HAPPINESS by Guido Maria Kretschmer Набір ароматів для дому
3 |  PURE HAPPINESS by Guido Maria Kretschmer Парфумована вода для жінок
4 |  PURE HAPPINESS by Guido Maria Kretschmer Парфумована вода для чоловіків
5 |  PURE HAPPINESS by Guido Maria Kretschmer Аромат для дому Dove Grey
6 |  PURE HAPPINESS by Guido Maria Kretschmer Аромат для дому Rosé Gold
7 | Guido Maria Kretschmer Парфумована свічка для дому „Чуттєва елегантність"
8 | Guido Maria Kretschmer Парфумована свічка для дому „Захоплююча чарівність"
9 | Guido Maria Kretschmer Набір парфумованих свічок для дому

Будьте справжніми. Будьте сяючими. 
Будьте щасливими!

3 I PURE HAPPINESS by Guido Maria Kretschmer
Парфумована вода для жінок

PURE HAPPINESS by Guido Maria Kretschmer – це 
справжня радість життя! Аромати для жінок та 
чоловіків, сповнені позитивної енергії, гарантовано 
змусять кожного усміхатись. І парфумована вода, і 
аромат для дому цілодобово даруватимуть радість. 
Подаруй PURE HAPPІNESS, і твої близькі будуть 
сяяти! Аромасвічки наповнять твій дім святковим 
настроєм та розкішним ароматом.

Освіжаюча, фруктово-квіткова композиція з бергамоту, 
жасмину та мускусу.

4 I PURE HAPPINESS by Guido Maria Kretschmer 
Парфумована вода для чоловіків
Свіжа, енергічна, композиція з нотками деревини, 
грейпфрутом, кедром та мохом.

5 I PURE HAPPINESS by Guido Maria Kretschmer
Аромат для дому Dove Grey
Надихаюча композиція з бадьорих ароматів деревини та 
цитрусових.

6 I PURE HAPPINESS by Guido Maria Kretschmer
Аромат для дому Rosé Gold
Надихаюча композиція з фруктово-квіткових та 
освіжаючих ноток.

9 I Guido Maria 
Kretschmer Набір 

парфумованих свічок 
для дому

1 I PURE 
HAPPINESS 

by Guido Maria 
Kretschmer

Набір

2 I PURE
HAPPINESS

by Guido Maria 
Kretschmer

Набір ароматів
для дому

жіноча + чоловіча (комбінація на вибір)
Rosé Gold + Dove Grey (комбінація на вибір)

Чуттєва елегантність + Захоплююча чарівність (комбінація на вибір)
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959,00 грн

 | 699,00 грн

 | 525,00 грн

 | 30371 | 959,00 грн | 

 | 30372 | 699,00 грн | 50  мл    
 | 30370 | 525,00 грн | 200  мл    
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Один аромат скаже більше, ніж 1000 слів
2 I Femme Noblesse
Парфумована вода

1 |  Femme Noblesse Парфумований набір 
Парфумована вода + Парфумований лосьйон для тіла 

2 | Femme Noblesse Парфумована вода
3 | Femme Noblesse Парфумований лосьйон для тіла

Femme 
Noblesse 

Вишукана, жіночна композиція: 
елегантна і пудрова, із 

розкішним шлейфом. Насичений 
парфумований крем для тіла 

доглядає та вкриває шкіру 
чуттєвим ароматом. Перед ним 

важко встояти!

ЛІМІТОВАНИЙ
ВИПУСК

Різдво – це час ароматів. Немає більш особистого подарунку, 
ніж хороші парфуми! Аромати підкреслюють характер та 
піднімають настрій. Вони збуджують емоції та освіжають відчуття. 
Насолоджуйся унікальними, вишукано-жіночними моментами 
особливого аромату, який запам’ятається!

Класичні та завжди актуальні, з 
ароматом неролі, іланг-ілангу, ванілі та 
дорогоцінного абсолюту бобів тонка.

3 I Femme Noblesse
Парфумований лосьйон для тіла
З ароматом неролі, іланг-ілангу, 
ванілі та дорогоцінного абсолюту 
бобів тонка.

1 I Femme 
Noblesse

Парфумований 
набір
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 | 699,00 грн

 | 30490 | 699,00 грн | 50  мл    

 | 30484  | 769,00 грн  | 

 | 3430 | 699,00 грн | 50  мл    
 | 3147 | 289,00 грн | 200  мл    
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Аромат для сучасних героїв

1 |  Jungle Man Extreme  
Парфумована вода

2 |  Jungle Man Парфумований набір 
Парфумована вода + Парфумований  
шампунь для волосся та тіла

3 | Jungle Man Парфумована вода
4 |  Jungle Man Парфумований  

шампунь для волосся та тіла

Лімітований
випуск

Особливий варіант класичного аромату 
джунглів для мужніх чоловіків, для тих, хто 
любить ризикувати. Хвилююча композиція з 
артемізії, евкаліпту та пачулі.

Будь готовий до життєвих пригод! З цим ароматом 
ти можеш все… Збуджуючий мікс лаванди, зеленої 
м’яти та бобів тонка залишає незабутнє враження. 
Для шукачів пригод, які навіть у спокійні часи 
прагнуть до чогось захоплюючого. Композиція 
екзотичних ароматів додає у повсякдення 
особливих відчуттів!

2 | Jungle
Man Парфумовний 

набір
Парфумована вода та 

Парфумований шампунь 
для волосся та тіла - для 
приваблюючої чоловічої 

сили!

andrey
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 | 409,00 грн

 | 1.009,00 грн

 | 1.009,00 грн

 | 479,00 грн

1.129,00 грн
1.189,00 грн

 | 30500 | 1.129,00 грн | 

 | 2951 | 409,00 грн | 200  мл    

 | 2950 | 1.009,00 грн | 50  мл    
 | 30413 | 1.189,00 грн | 

 | 3630 | 1.009,00 грн | 50  мл    
 | 30410 | 479,00 грн | 200  мл    
 | 30146 | 1.009,00 грн | 50  мл    
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Голлівуд у флаконі

1 |  Bruce Willis Personal Edition Подарунковий набір 
Парфумована вода + Парфумований шампунь  
для волосся та тіла

2 |  Bruce Willis Personal Edition Парфумований  
шампунь для волосся та тіла

3 |  Bruce Willis Personal Edition Парфумована вода
4 |  Lovingly Парфумований набір 

Парфумована вода + Парфумований лосьйон для тіла
5 | Lovingly Парфумована вода
6 | Lovingly Парфумований лосьйон для тіла
7 |  Bruce Willis Personal Edition Winter  

Edition Парфумована вода

ЛІМІТОВАНИЙ
ВИПУСК

ЛІМІТОВАНИЙ
ВИПУСК

На знак кохання

З ароматом цитрусових, пачулі, удового 
дерева та тютюновими акордами.

Чоловічий аромат з цитрусових, пачулі, удового дерева, 
з акордами тютюну та шкіри.

Жіночна композиція з цитрусових, груші, 
лілії, півонії, білого кедру та сандалу.

Лосьйон для тіла з ніжним ароматом 
цитрусових, груші, лілії, півонії, білого 
кедру та сандалу.

Відчуй, який Брюс Вілліс у житті поза камерою: 
мужній, елегантний, харизматичний. Справжній 
джентльмен! До Різдва в нас є подарунковий 
набір з парфумованої води Bruce Willis Personal 
Edition та парфумованого шампуню для волосся 
та тіла з одним ароматом.

Парфумована вода Lovingly by Bruce Willis - це 
аромат романтичного освідчення в коханні Брюса 
Вілліса своїй любій дружині Еммі. До Різдва 
він доступний у подарунковому наборі разом із 
парфумованим лосьйоном для тіла!

Парфумований лосьйон для тіла Lovingly by 
Bruce Willis доглядає та вкриває шкіру чуттєво-
елегантним ароматом.

1 I Bruce Willis 
Personal Edition
Подарунковий 

набір

4 I Lovingly
Парфумований 

набір

7 | Bruce 
Willis Personal 

Edition Winter Edition 
Теплий, невимушений, 

розслаблюючий аромат, 
неначе затишний вечір біля 

каміну. З чуттєвими шкіряними 
акордами, ароматом 

дорогоцінного удового 
дерева та тонкими 

тютюновими 
нотками.

andrey
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599,00 грн

 | 219,00 грн

 | 219,00 грн

 | 219,00 грн

 | 40196 | 599,00 грн | 3x 100 г   

 | 40195-3 | 219,00 грн | 100  г    

 | 40195-2 | 219,00 грн | 100  г   

 | 40195-1 | 219,00 грн | 100 г   
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ЛІМІТОВАНИЙ
ВИПУСК

Ароматизовані свічки 
благотворно впливають на 

відчуття: аромат та світло 
творять справжнє диво, 

що заворожує. Це ідеальне 
доповнення для затишної 

атмосфери. Чаруюча 
дія свічок особливо 

відчувається увечері.

Для чарівних 
моментів

Корисна порада

1 |  LR Набір аромасвічок 
Silver Glow + Rosegold Dreams  
+ Golden Moments (комбінація на вибір) 

2 |  LR Silver Glow  
Аромасвічка – Тепла ваніль 
Свічка горить приблизно 24 години. 

3 |  LR Rosegold Dreams  
Аромасвічка – Солодкий мигдаль 
Свічка горить приблизно 24 години. 

4 |  LR Golden Moments  
Аромасвічка – Спокусливе яблуко 
Свічка горить приблизно 24 години.

Влаштуй неперевершене свято!

"Тепла ваніль" поєднує аромат ванілі із солодкувато-
пряною ноткою свіжоспеченого печива.

"Солодкий мигдаль" - це аромат обсмаженого мигдалю із 
теплим деревним букетом екстрактів.

"Спокусливе яблуко" нагадує аромат яблучного 
пирога із корицею та цукром.

Для багатьох Різдво - це найкраща пора року: 
все так красиво виблискує і сяє! За допомогою 
вишуканих аксесуарів для дому можна зробити 
стильні акценти святкової атмосфери.

Аромасвічками, напевно, вже стали атрибутом 
сучасного життя: підсвічники з дизайном імітації 
металу та теплі зимові аромати створюють чудову 
атмосферу.

Золота, срібна чи золотисто-рожева? Яку обрати? 
Візьми всі три, бо найзатишніше аромасвічки сяють 
саме у тріо!

Після того, як свічка вигорить, підсвічники можна 
використовувати в якості аксесуару для дому.

1 I LR Набір
аромасвічок
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 | 1.789,00 грн

 1.789,00 грн

 | 1.199,00 грн

 | 1.199,00 грн

 | 28191 | 1.199,00 грн | 30  мл    
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1 |  LR ZEITGARD Захисна сироватка для обличчя "Блю Лайт" 
| 71060 | 1.199,00 грн | 30  мл    

2 |    LR ZEITGARD Набір сироваток для обличчя 
| 71066 | 1.789,00 грн |  
Захисна сироватка для обличчя "Блю Лайт" + Освітлююча сироватка з вітаміном С 
(комбінація на вибір)

3 | LR ZEITGARD Освітлююча сироватка з вітаміном С

LR ZEITGARD Сироватка для обличчя «Блю 
Лайт» – це засіб для боротьби зі старінням 
шкіри внаслідок впливу блакитного світла!

LR ZEITGARD Освітлююча сироватка з 
вітаміном С – це справжня вітамінна 
бомба для м’якості, пружності шкіри та 
рівномірного, сяючого кольору обличчя!

2 I LR ZEITGARD 
Набір сироваток

для обличчя

ЛІМІТОВАНИЙ
ВИПУСК

Інноваційний антивіковий засіб проти передчасного 
старіння шкіри від впливу блакитного світла. З 
екстрактами спіруліни та блакитного лотоса.

Вітамінна бомба з освітлюючим ефектом - для 
м’якої, пружної шкіри та рівномірного сяючого 
кольору обличчя.

2 I LR ZEITGARD Набір сироваток для обличчя
Подвійна сила для сяючої 
молодістю шкіри.

Активні речовини, що містить «розумна» 
сироватка, активізуються блакитним світлом і 
захищають шкіру завдяки потрійному ефекту. 
Вранці, перед застосуванням засобів для 
звичайного денного догляду, рівномірно 
нанести сироватку на очищену шкіру обличчя.

1. Кольоровий пігмент, що містить екстракт 
спіруліни, поглинає блакитне світло та 
ідеально захищає від передчасного старіння та 
подразнення шкіри.

2. Екстракт блакитного лотоса поглинає вільні 
радикали, а шкіра знову сяє молодістю.

3. Фермент, що міститься в екстракті спіруліни, 
відновлює пошкоджені блакитним світлом 
клітини шкіри, а існуючі зморшки значно 
зменшуються.

Заряд енергії для втомленої шкіри взимку. 
Ввечері, перед застосовуванням засобів для 
нічного догляду, нанесіть сироватку на очищену 
шкіру обличчя – і починайте новий день зі 
свіжим рум’янцем!
Вітамін C – експерт з краси
Вітамін С не лише сприятливо впливає на 
імунну систему зсередини, але і зовні бореться 
зі старінням шкіри завдяки потрійній дії.

1. Надає шкірі незрівняний заряд свіжості та 
допомагає їй утримувати вологу.

2. Зменшує пігментні плями та допомагає 
зберегти рівномірний колір обличчя.

3. Стимулює синтез колагену та підтримує 
регенерацію шкіри, щоб вона залишалась 
пружною і гладенькою.

Завдяки нашій інноваційній технології 
із застосуванням золота ми досягаємо 
максимальної стабільності діючих речовин. 
Завдяки часточкам золота вітамін С 
зберігається до останньої краплі сироватки!
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1.429,00 грн

 | 959,00 грн

 | 959,00 грн

 | 1.429,00 грн

 | 3.779,00 грн

 | 28316 | 1.429,00 грн | 

 | 28315 | 959,00 грн | 125  мл    
 | 28314 | 959,00 грн | 30  мл    
 | 81034 | 3.779,00 грн | 30x 25  мл    
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1 |  LR ZEITGARD Beauty Diamonds Набір олій для обличчя та тіла 
Розкішна олія для тіла + Олія для обличчя "Сяяння молодості"

2 | LR ZEITGARD Beauty Diamonds Розкішна олія для тіла
3 | LR ZEITGARD Beauty Diamonds Олія для обличчя "Сяяння молодості"
4 | LR LIFETAKT Еліксир краси 5в1 + подарунок: кільце-тримач для смартфона

Подарунок:

1  Біотин, цинк, вітамін A, рибофлавін та нікотинова кислота сприяють збереженню нормального стану шкіри. Мідь сприяє нормальній пігментації шкіри. Вітамін C сприяє нормальному синтезу колагену, потрібного для нормального функціонування шкіри. Мідь сприяє збереженню нормального стану сполучної тканини. Біотин і цинк 
сприяють збереженню здорового волосся. Мідь сприяє нормальній пігментації шкіри. Цинк сприяє збереженню здорових нігтів. Вітамін E допомагає захищати клітини від оксидативного стресу. Тіамін сприяє нормальному обміну енергії в організмі. Вітаміни B6 та B12 допомагають зменшити втомлюваність та виснаженість. Прокш та інші 
автори, 2014 р., Шкіра і фармакофізіологія; 27:113-119. Суттєве зменшення зморшок і підвищення концентрації колагену в шкірі після 4 тижнів застосування препарату. Випробувано на 100 жінках віком від 45 до 65 років.

1 I Beauty 
Diamonds Набір

олій для
обличчя та тіла

ЛІМІТОВАНИЙ
ВИПУСК

Ніжить тіло та відчуття завдяки корисним оліям 
(макадамії, мигдалю, авокадо, сої та олії ши), 
відновлюючим вітамінам та екстракту гіркого 
імбиру, який поліпшує поверхню шкіри та робить її 
оксамитовою.

Живить, регенерує та захищає шкіру обличчя за допомогою 
6-ти олій (арганової, авокадо, жожоба, макадамії, мигдальної 
та кісточок винограду), а також відбірних вітамінів. Шкіра стає 
більш гладкою, пружною і сяючою.

Еліксир краси 5в1: молодий вигляд, чиста 
шкіра, струнке тіло, міцне волосся та нігті.¹ 
Лише один флакон еліксиру - і твої 5 бажань 
будуть виконані.

Дозволь собі насолодитися безцінними 
моментами догляду: шовковиста та красива 
шкіра взимку.

Таємниця твоєї краси - помітний та відчутний догляд для 
сяючої молодістю шкіри!

Подаруй своїй шкірі догляд з цінними оліями та 
вітамінами! Олії для шкіри тіла та обличчя LR 
ZEITGARD Beauty Diamonds огортають твою шкіру, 
немов м’яка, шовковиста вуаль, що доглядає та 
бореться з ознаками її старіння.

практичне кільце-
тримач для

смартфона - для 
ідеальних селфі

Твій ритуал догляду з ефірними 
оліями: після душу обережно втерти 
в шкіру олію круговими масажними 
рухами і залишити на деякий час. 
Також для живлення шкіри рук можна 
нанести декілька крапель олії, яку ти 
зазвичай використовуєш для тіла.

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141



1.319,00 грн
 | 1.319,00 грн

 | 81015 | 1.319,00 грн | 2 x 1000  мл |  
 | 80710 | 1.119,00 грн | 2 x 1000  мл |  
 | 80712 | 1.119,00 грн | 2 x 1000  мл |  
 | 80713 | 1.319,00 грн | 2 x 1000  мл |  
 | 80714 | 1.319,00 грн | 2 x 1000  мл |  
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IMMUNE 
POWER

HEALTH 
BOOSTER

BODY
SHAPE

HEART 
VITALITY

MOVE 
SUPPORT

1-5 I Aloe Vera
Набір для гарного

самопочуття

ЛІМІТОВАНИЙ
ВИПУСК

А також 
інші види!

1 | Aloe Vera Набір для гарного самопочуття "Імунітет Плюс"
2 | Aloe Vera Набір для гарного самопочуття "Мед"
3 | Aloe Vera Набір для гарного самопочуття "Персик"
4 | Aloe Vera Набір для гарного самопочуття "Сівера Інтенсив"
5 | Aloe Vera Набір для гарного самопочуття "Фрідом Актив"

1 Вітамін C, цинк та селен сприяють нормальній роботі імунної системи.
2 Цинк бере участь у процесі поділу клітин.
3 Вітамін C сприяє нормальному обміну речовин та енергії в організмі.
4 Вітамін C підвищує засвоєння заліза.
5 Вітамін C підтримує нормальну роботу імунної системи.
6 Вітамін C сприяє нормальному синтезу колагену, що необхідно для нормального функціонування кров’яних судин.
7 Вітамін C допомагає захищати клітини від оксидативного стресу.
8 Вітамін C сприяє нормальному синтезу колагену, що необхідно для нормального функціонування хрящів та кісток.
9 Вітамін C сприяє зменшенню втомлюваності та виснаженості.

3 I Експерт для свідомого 
ставлення до тіла

4 I Експерт для здоров’я 
серця

1 I Експерт для імунної 
системи

2 I Експерт для загального 
стану здоров’я

5 I Експерт для кістково-
м’язової системи

Здоров'я зсередини
з Питними гелями Алое Вера!

2 х Питні гелі (на вибір) + 1 х Aloe Vera Зволожуючий гель-
концентрат.

Інтенсивно зволожує шкіру. Охолоджує,  
заспокоює та освіжає.

Потрійний ПЛЮС для тих, хто 
свідомо ставиться до свого 
тіла: легкість, стимулююча дія, 
очищення.3,5

Потрійна сила для 
збільшення життєвої енергії: 
стабілізація, живлення, 
захист.4,6,7

Потрійний ПЛЮС для 
імунної системи: зміцнення, 
активізація, стимулююча 
дія.1,2,3

Три основні елементи для твого 
здоров’я: живлення, захист, 
метаболізм.3,4,5

Потрійний ПЛЮС для опорно-
рухового апарату: рухливість, 
сила, енергія.3,8,9

Подарувати на Різдво ще більше гарного 
самопочуття - чудова ідея! До двох пляшок Питного 
гелю Алое Вера отримуй Aloe Vera Зволожуючий 
гель-концентрат у подарунок. 5 досвідчених 
експертів для різних індивідуальних потреб – 
обирай для себе!

Aloe Vera
Зволожуючий

гель-концентрат
Освіжає та живить 
подразнену та суху 
шкіру за допомогою 

90% гелю 
Алое Вера.

2 х Питні гелі Алое Вера Імунітет Плюс + Aloe Vera Зволожуючий гель-концентрат
2 х Питні гелі Алое Вера з Медом + Aloe Vera Зволожуючий гель-концентрат
2 х Питні гелі Алое Вера зі смаком Персика + Aloe Vera Зволожуючий гель-концентрат
2 х Питні гелі Алое Вера Сівера Інтенсив + Aloe Vera Зволожуючий гель-концентрат
2 х Питні гелі Алое Вера Фрідом Актив + Aloe Vera Зволожуючий гель-концентрат
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