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НАСОЛОДА ВІД
СХІДНОГО СПА

„СМАЧНИЙ“ ДОГЛЯД
ДЛЯ ГУРМАНІВ

ДОГЛЯД ДЛЯ 
СПРАВЖНІХ
ЧОЛОВІКІВ

* каталог дійсний до грудня 2019 (включно)
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НАЙБЛИЖЧІ ТА НАЙДОРОЖЧІ ЛЮДИ –
ЯК ДОБРЕ, ЩО ВИ У НАС Є!
Що може бути краще, ніж Різдво у колі 
найдорожчих нашому серцю людей? З близькими, 
які прикрашають і наповнюють сенсом наше 
життя.

Спробуйте цього року приділити кожному з 
рідних особливу увагу! Нехай наш святковий 
каталог надихає, адже Ви гарантовано знайдете 
подарунки для усіх своїх близьких.

Бажаємо Вам та Вашим рідним теплих різдвяних 
та новорічних свят! Усі продукти, позначені символом 

серця, Ви отримаєте у яскравій 
різдвяній упаковці. Вони вже готові 
в якості подарунків!

ЗВЕРТАЙТЕ 
УВАГУ
НА СЕРЦЯ! З продажу кожного 

продукту, позначеного 
даним символом, 
Компанія LR перераховує 
1 обо 10 євро до 
Глобального Дитячого 
Фонду LR.
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Збалансований догл
яд для 

Вашої шкіри!

ЛІМІТОВАНА
НОВИНКА

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141
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Догляд для тіла та Мультимаска для обличчя „Молоко та Мед“

Ванна з молоком і медом? Про це знала ще Клеопатра: молоко додає 
шкірі краси, розслаблює, відновлює та освіжає її. А мед, як відомо, має 
заспокійливі та антибактеріальні властивості.

1 | Набір „Молоко та Мед“ | 27078 | 1.089,00 грн | В наборі: Піна для ванни (250 мл), Мультимаска для обличчя (2 x 17 мл), Молочко для тіла (200 мл) та Подушка для ванни. 
2 | Мультимаска для обличчя „Молоко та Мед“ | 27079 | 395,00 грн | 2 x 17 мл | Медовий гель доглядає та захищає шкіру, має антибактеріальну дію та покращує стан шкіри. 
Молочний крем розгладжує та відновлює особливо сухі ділянки шкіри. 3 | Піна для ванни „Молоко та Мед“ | 27074 | 219,00 грн | 250 мл | М’яко очищує і живить шкіру корисними 
речовинами, що містять молоко та мед. 4 | Молочко для тіла „Молоко та Мед“ | 27073 | 325,00 грн | 200 мл | Мигдалева олія, бджолиний віск і капсули з вітаміном Е забезпечують 
інстенсивне зволоження шкіри та роблять її оксам итовою. 5 | Подушка для ванни | 40189 | 435,00 грн | Розмір: 38 x 18 см | Наволочка зі 100% коралового флісу, з двома прозорими 
вакуумними кріпленнями; наволочка підлягає пранню.

РІЗДВЯНИЙ НАБІР „МОЛОКО ТА МЕД“  
+ ПОДУШКА ДЛЯ ВАННИ

Все, що потрібно для релаксуючого догляду з серією 
„Молоко та Мед“!

ПОРАДА:
1. Набрати ванну, додати піну
2. Нанести Мультимаску для обличчя
3. Після теплої ванни нанести на шкіру Лосьйон для тіла

ХТО ПОЛЮБЛЯЄ ПРИЙМАТИ ВАННУ
БЕЗЦІННІ МОМЕНТИ НАСОЛОДИ ДЛЯ ТИХ, 

Їхнє поєднання робить шкіру надзвичайно м’якою, ніжною та 
гладенькою!
Нова Мультимаска для обличчя „Молоко та Мед“ – це досконалий 
симбіоз традицій та сучасних технологій у практичному 
подвійному дозаторі, що містить олію чайного дерева та чорного 
кмину! Особливість маски полягає у тому, що вона складається 
з двох різних текстур, дія яких спрямована на потреби 
різних ділянок обличчя.
1. Молочний крем для сухої шкіри щік
2. Медовий гель, як правило, для жирної Т-зони

Одночасно наносьте маску на різні ділянки обличчя і 
залишайте на 10-15 хвилин. Залишки маски можна 
втерти в шкіру легкими масажними рухами або зняти 
косметичною серветкою. Використовувати залежно від 
потреби, 1-2 рази на тиждень.

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141
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Традиційна східна церемонія парової 
лазні для очищення тіла і душі. Основна 

увага приділяється релаксації за допомогою 
водяної пари та масажу, який роблять із 

застосуванням корисних цінних олій та мила. 
Спочатку хамами були громадськими лазнями, 

які в епоху Середньовіччя споруджувалися в 
ісламських країнах.

Aloe Vera Набір „Східний“ допоможе 
перенестись в атмосферу Сходу в 

себе вдома!

Забудьте про буденність та пориньте у чуттєвий світ східних процедур.
Оживіть втомлену та суху шкіру взимку! Коли приймаєте душ, цінна 
арганова олія ніжно і лагідно доглядає за шкірою, Алое Вера зволожує її, 
а екстракт гострого червоного перцю приємно зігріває руки та ноги. 
Влаштуйте собі вдома неперевершений хамам зі спокусливим солодким та 
запашним ароматом! Вам сподобається!

Почувайтесь, як прин
цеса 

казок „Тисяча і одна ніч“

ПОДАРУНОК:

1 | Aloe Vera Набір „Східний“ | 20800 | 479,00 грн | В наборі: Aloe Vera Східний бальзам для рук та ніг, Aloe Vera Східний гель-олія для душу + ПОДАРУНОК: Зручні шкарпетки (єдиний 
розмір 35-39) | 98 % поліестру, 2 % еластану. 2 | Aloe Vera Східний гель-олія для душу | 20801 | 285,00 грн | 200 мл | Цінна арганова олія та Алое Вера ніжно і лагідно доглядають 
за шкірою, зволожують її. Солодкий, запашний аромат Сходу занурює у світ казок «Тисяча і одна ніч». 3 | Aloe Vera Східний бальзам для рук та ніг | 20775 | 219,00 грн |100 мл | 
Екстракт гіркого червоного перцю стимулює мікроциркуляцію, полегшує розігрів тіла. Бальзам інтенсивно доглядає та відновлює суху шкіру взимку, а також ідеально підходить для 
розслаблюючого масажу стоп та рук.

LR ALOE VIA Aloe Vera Східний СПА-догляд

СХОДУ!
НАСОЛОДЖУЙТЕСЬ ТЕПЛОМ

М’якенькі шкарпетки, в 
яких ніжкам буде тепло 
після душу.

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141
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ALOE VERA 
ЕКСКЛЮЗИВНІ НАБОРИ ДЛЯ 
ОБЛИЧЧЯ

1 ЄВРО НА БЛАГОДІЙНІСТЬ

або

Aloe Vera Зволожуюча сироватка для 
обличчя
+ Aloe Vera Активізуючий денний крем
+ Aloe Vera Регенеруючий нічний крем

Aloe Vera Зволожуюча сироватка для 
обличчя
+ Aloe Vera Насичений денний крем
+ Aloe Vera Регенеруючий нічний крем

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141



9

1 | Aloe Vera Ексклюзивний набір для обличчя І | 20777 | 1.159,00 грн | В наборі: Aloe Vera Зволожуюча сироватка для обличчя (30 мл), Aloe Vera Регенеруючий нічний крем 
(50 мл), Aloe Vera Активізуючий денний крем (50 мл). 2 | Aloe Vera Ексклюзивний набір для обличчя ІІ | 20735 | 1.159,00 грн | В наборі: Aloe Vera Зволожуюча сироватка для 
обличчя (30 мл), Aloe Vera Регенеруючий нічний крем (50 мл), Aloe Vera Насичений денний крем (50 мл). 3 | Aloe Vera Насичений денний крем | 20740 | 435,00 грн | 50 мл | 
Зволожує та відновлює суху шкіру обличчя. З живильною аргановою олією та екстрактом оливок. Захищає шкіру від втрати вологи та пом’якшує її. 4 | Aloe Vera Зволожуюча 
сироватка для обличчя | 20685 | 545,00 грн | 30 мл | Допомагає шкірі залишатися зволоженою протягом 24 годин. Додатково сприяє накопиченню вологи. Попереджає утворення 
зморшок від сухості шкіри. 5 | Aloe Vera Бальзам для губ з чорницею | 20773 | 175,00 грн | 10 мл | Має приємну, солодку нотку чорниці та тонкий відтінок троянди. Інтенсивний 
догляд за сухою шкірою губ взимку. 6 | Aloe Vera Зубна гель-паста для чутливих зубів. Набір з 2-х | 20715-2 | 245,00 грн | В наборі: 2 x Aloe Vera Зубна гель-паста для чутливих 
зубів. 7 | Aloe Vera Освіжаюча зубна гель-паста. Набір з 2-х | 20715-101 | 245,00 грн | В наборі: 2 x  Aloe Vera Освіжаюча зубна гель паста. 8 | Набір Aloe Vera Бульбашкова 
маска | 20802 | 435,00 грн | В наборі: Aloe Vera Бульбашкова маска (50 мл) та ПОДАРУНОК: Пензлик для нанесення масок. 9 | Aloe Vera Набір для очищення обличчя | 20798 | 
799,00 грн | В наборі: Aloe Vera Очищуючий тонік для обличчя (200 мл), Aloe Vera Очищуюче молочко (200 мл), Aloe Vera Бульбашкова маска (50 мл).

ALOE VERA
НАБІР ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ОБЛИЧЧЯ

Aloe Vera  
Догляд за губами 
+ віддінок

LR ALOE VIA Aloe Vera Догляд за шкірою обличчя

ДОГЛЯД ДЛЯ ВСІХ!
НАБОРИ ALOE VERA –

Насолоджуйтесь 
приємним 
відчуттям 
витонченої та 
солодкої нотки 
чорниці!

Aloe Vera Очищуюче молочко
+ Aloe Vera Очищуючий тонік для обличчя
+ Aloe Vera Бульбашкова маска

ALOE VERA 
БУЛЬБАШКОВА МАСКА

1.   ДЕТОКС з екстрактами моринги та 
імбиру

2.   ЗВОЛОЖЕННЯ завдяки 30% гелю Алое 
Вера

3.   БУЛЬБАШКОВИЙ БУСТЕР для 
інтенсивного забезпечення шкіри киснем

Подарунок: Пензлик для ідеального нанесення 
маски

ALOE VERA 
НАБОРИ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ЗУБАМИ

Aloe Vera Зубна гель-паста для чутливих зубів  
або
Aloe Vera Освіжаюча зубна гель-паста

ЛІМІТОВАНІ
НАБОРИ

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141
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«ЛАСОЩІ»  
ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ТІЛОМ -
ТАКІ Ж СМАЧНІ, ЯК І ВАШ

УЛЮБЛЕНИЙ ШЕЙК!

1.  Візьміть повну долоню пілінгу для тіла 
Raspberry Jelly і масажними рухами 
нанесіть його на плечі, зону декольте, руки 
та ноги. Через декілька хвилин змийте 
теплою водою.

2.  Натисніть 2-4 рази на дозатор піни для 
душу Marshmallow Fluff і нанесіть по 
всьому тілу, розподіляючи руками. Через 
декілька хвилин змийте під душем.

3.  Нанесіть на висушену після душу шкіру 
крем для тіла Vanilla Mousse і 
насолоджуйтесь солодким ароматом!
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1 | Набір для тіла „Yummy“ | 27100 | 545,00 грн | В наборі: Marshmallow Fluff Піна для душу, Vanilla Mousse Крем для тіла, Raspberry Jelly Пілінг для тіла. 2 | Marshmallow Fluff Піна для 
душу | 27102 | 219,00 грн | I 200 мл I Із солодким ароматом маршмеллоу, очищає та доглядає за шкірою. 3 | Vanilla Mousse Крем для тіла | 27101 | 259,00 грн | 200 мл | Зволожуючий 
крем для тіла інтенсивно доглядає, живить і заспокоює шкіру. 4 | Raspberry Jelly Пілінг для тіла | 27103 | 219,00 грн | 200 мл | Ароматний пілінг для тіла зі справжніми зернятками ягід 
м’яко видаляє ороговілу шкіру та покращує її зовнішній вигляд.

Для тих,
хто полюбляє
смачненьке!

MARSHMALLOW FLUFF  
ПІНА ДЛЯ ДУШУ

Невагома, немов збиті вершки, 
піна зі спокусливим ароматом 
маршмеллоу!

RASPBERRY JELLY  
ПІЛІНГ ДЛЯ ТІЛА

Желеподібний пілінг для 
тіла з ароматом малини та 
справжніми зернятками 
ягід!

VANILLA MOUSSE
КРЕМ ДЛЯ ТІЛА

Крем для тіла з ароматом 
ванілі – настільки смачним, 
що може викликати 
залежність!

Маршмеллоу, малина, ваніль – хто ж тут зможе встояти? Хоча і виглядає 
смачно, призначене зовсім не для цього. Трендові, „апетитні“ продукти, що 
стали хітами реклами, гарантують чудовий настрій завдяки сучасним 
текстурам, які забезпечують ретельний догляд! Тому щоденний ритуал 
догляду приносить подвійне задоволення!

Солодкі засоби для тіла

ДЛЯ ТІЛА?
БАЖАЄТЕ СПРОБУВАТИ „ДЕСЕРТИ“ 

ЛІМІТОВАНА
НОВИНКА

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141
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Ох вже
ті

чоловіки!

1 | Aloe Vera Набір для чоловіків „Men’s Essentials“ | 20435 | 879,00 грн | В наборі: 4в1 Шампунь для тіла, обличчя, волосся та бороди (250 мл), 2в1 Олія для обличчя та бороди 
(30 мл), 2в1 Бальзам для волосся та бороди (50 мл) + ПОДАРУНОК: Текстильний мішечок для чоловічих засобів. 2 | Aloe Vera 4в1 Шампунь для тіла, обличчя, волосся та бороди 
| 20436 | 295,00 грн | 250 мл | З Алое Вера та екстрактом хмелю. М’яко очищує й освіжає відразу все тіло. 3 | Aloe Vera 2в1 Олія для обличчя та бороди | 20437 | 395,00 грн | 30 мл 
| З Алое Вера та екстрактом хмелю. Захищає шкіру та бороду від сухості. 4 | Aloe Vera 2в1 Бальзам для волосся та бороди | 20438 | 309,00 грн | 50 мл | З Алое Вера та екстрактом 
хмелю. Моделює зачіску і форму бороди, а також зволожує шкіру та бороду. Використання засобів, що стимулюють ріст волосся, запобігає передчасному випадінню волосся. 
5 | Автомобільний ароматизатор | 30245 | 435,00 грн | Складається з кришки, двох ароматичних секцій та кріплення. Аромат однієї секції тримається до 60 днів. Аромат: вишукана 
композиція з дерев‘яних нот та пікантного апельсина переходить у неповторний аромат ванілі. 6 | Aloe Vera Гель для гоління | 20423 | 239,00 грн | 150 мл | Зволожує і доглядає за 
шкірою під час гоління. 7 | Aloe Vera Піна для гоління | 20420 | 239,00 грн | 200 мл | Заспокоює шкіру та захищає її від подразнень.

ПОДАРУНОК:

Бойфренд, чоловік, брат, син...
Справжні чоловіки зрадіють набору «Men’s Essentials» з 
трьох базових засобів для шкіри та волосся у текстильному 
мішечку, який зручно брати у подорож. Очищення, догляд та 
моделювання зачіски з ароматом свіжої деревини. Почувайтесь 
так, немов тільки-но повернулись з барбершопу:

Для тих, хто віддає 
перевагу  голінню: піна та 
гель для гоління з Алое Вера, 
що заспокоює шкіру.

ДЛЯ ГЛАДЕНЬКОЇ 
ШКІРИ!

Текстильний 
мішечок

LR ALOE VIA Aloe Vera Men‘s Essentials

ДЛЯ ДОГЛЯДУ
ВСІ ЗАСОБИ, НЕОБХІДНІ ЧОЛОВІКУ 

Aloe Vera 4в1 Шампунь для тіла, обличчя, волосся та бороди
» Універсальний засіб для очищення

Aloe Vera 2в1 Олія для обличчя та бороди
» М’яка шкіра і шовковиста борода
 
Aloe Vera 2в1 Бальзам для волосся та бороди
» Моделювання зачіски та форми бороди

ЛІМІТОВАНА
НОВИНКА

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141
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АВТОМОБІЛЬНИЙ АРОМАТИЗАТОР

Практичний подарунок для власників авто: 
стриманий аромат у мінімалістичному дизайні! 
Унікальний та багатогранний аромат живого 
лісу – одночасно бадьорий і теплий.

ЛІМІТОВАНА
НОВИНКА
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1 | Aloe Vera Baby Ексклюзивний набір | 20332 | 1.099,00 грн | В наборі: Лагідний захисний 
крем (100 мл), Лагідний шампунь-гель для купання (250 мл), Лагідний лосьйон для обличчя і тіла 
(100 мл) + Дитяча ковдра. 2 | Aloe Vera Baby Лагідний захисний крем | 20319 | 239,00 грн | 
100 мл | Загоює пошкоджену шкіру та захищає від виникнення попрілостей. 3 | Aloe Vera Baby 
Лагідний лосьйон для обличчя і тіла | 20321 | 239,00 грн | 100 мл | Підтримує захисний бар’єр 
шкіри і захищає її від втрати вологи. 4 | Aloe Vera Baby Лагідний шампунь-гель для купання 
| 20320 | 239,00 грн | 250 мл | Захищає чутливу шкіру дитини від зневоднення під час очищення та 
утримує в ній вологу. 5 | Дитяча ковдра | 40187 | 659,00 грн | Розмір: 100 x 80 см. Двостороння 
ковдра із жакардової бавовняної тканини. Прати при 40⁰С.

Плюшевий ведмедик, санки, лялька чи 
залізниця – у дітей багато бажань, і 
подарунки для малечі – це довгоочікувана 
кульмінація свята.

Однак жодний подарунок у світі не може 
замінити любов, ніжність і турботу!

Що може бути краще за сяючі від щастя 
дитячі обличчя біля новорічної ялинки?

ПРОЯВЛЯЄМО ЛЮБОВ І ЛАСКУ

Усе, що потрібно Вашій дитині, щоб бути захищеною і 
доглянутою, є у практичному наборі, ще й м’якенька бавовняна 
ковдра із принтом слоненя. Це ідеальний набір для щоденного 
турботливого догляду від мами і тата та приємними, 
ніжними обіймами опісля…

LR ALOE VIA Aloe Vera Догляд за дитячою шкірою

НІЖНОЇ ШКІРИ НАЙМЕНШИХ
ЗАХИСТ ТА ДОГЛЯД ДЛЯ 

ЛІМІТОВАНА
НОВИНКА

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141
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1 | Aloe Vera Kids Набір | 20331 | 299,00 грн | В наборі: Шампунь-кондиціонер для волосся 
та тіла (250 мл), Зубна гель-паста для дітей (50 мл) + ПОДАРУНОК: Губка для душу „Слоник“. 
2 | Aloe Vera Kids Шампунь-кондиціонер для волосся та тіла | 20328 | 229,00 грн | 250 мл 
| Очищує, зволожує та захищає шкіру і волосся. Особливо лагідні компоненти дозволяють 
з легкістю розчісувати волосся. Містить гель Алое Вера, пантенол, екстракт персика. З 
ароматом тропічних фруктів. 3 | Aloe Vera Kids Зубна гель-паста для дітей | 20329 | 
109,00 грн | 50 мл | Ретельно та бережно очищує молочні зуби. Гель Алое Вера доглядає за 
яснами, ксилітол захищає від карієсу, кальцій зміцнює зубну емаль. Частка фтору розрахована 
спеціально для дітей віком від народження і до 6 років.

ПОДАРУНОК:

Науково доведена 
безпека для зубів

Дерматологічно 
протестований 
продукт

Оце буде свято! Адже тепер є засоби для делікатного 
очищення у дизайні з веселими тваринками із джунглів – 
діти будуть у захваті! Засоби для догляду із м’якою дією 
містять ретельно відібрані компоненти, призначені саме 
для потреб чутливої дитячої шкіри і мають високий 
вміст гелю Алое Вера. Aloe Vera Kids Шампунь-кондиціонер 
для волосся та тіла – це ретельно підібрана рецептура з 
ароматом тропічних фруктів, дуже лагідна до шкіри – зовсім 
не пощипує!
Aloe Vera Kids Зубна гель-паста для дітей має солодкий, 
м’ятний смак. Вона ретельно та бережно очищує молочні 
зуби.

Я таааак
тебе

люблю!

ЛІМІТОВАНА
НОВИНКА

LR ALOE VIA Aloe Vera Kids

КОМПЛЕКС ДОГЛЯДУ ДЛЯ ДІТЕЙ

Губка для душу
«Слоник»

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141
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1 | LR ZEITGARD Арктичний догляд | 71040 | 869,00 грн I В наборі: Арктичні капсули (14 капсул) – активний заряд енергії для прискорення захисних механізмів шкіри взимку, Нічна маска 
для обличчя (50 мл) – активна регенерація шкіри та збереження її захисних механізмів взимку + ПОДАРУНОК: Пензлик для нанесення масок. 2 | Beauty Diamonds Ексклюзивний набір 
олій для обличчя та тіла | 28316 | 1.389,00 грн I В наборі: Beauty Diamonds Олія для обличчя „Сяяння молодості“ (30 мл) та Beauty Diamonds Розкішна олія для тіла (125 мл). 3 | Beauty 
Diamonds Розкішна олія для тіла | 28315 | 869,00 грн | 125 мл | Доглядає за тілом за допомогою потрійного комплексу корисних олій (макадамії, мигдалевої, авокадо, соєвої та олії ші), 
відновлюючими вітамінами A, E та екстрактом гіркого імбиру, який покращує загальний стан шкіри. 4 | Beauty Diamonds Олія для обличчя „Сяяння молодості“ | 28314 | 899,00 грн | 
30 мл | Корисна комбінація з шести олій (арганової, авокадо, жожоба, макадамії, мигдалевої та олії виноградних кісточок) з відбірними вітамінами живить, відновлює та захищає шкіру.

ШОВКОВИСТА ТА НАСИЧЕНА КОРИСНИМИ 
КОМПОНЕНТАМИ ШКІРА

Взимку шкіра потребує більш ретельного догляду. 
Рослинні олії – це саме те, що їй потрібно! 

Розкішна олія для тіла Beauty Diamonds з потрійним 
комплексом містить корисні олії, вітамінами та екстракт 
гіркого імбиру, який покращує загальний стан шкіри. А 
для обличчя використовуйте Beauty Diamonds Олію 
«Сяяння молодості». Вона містить 6 корисних олій та 
добірні вітаміни. Візуально помітний ефект гарантовано, 
адже шкіра сяятиме молодістю!

ПОДАРУНОК:

1 ЄВРО НА БЛАГОДІЙНІСТЬ

Beauty Diamonds
Набір олій для 
обличчя та тіла
у подарунковій 

упаковці!

Натхненна величчю та силою полярних льодовиків, LR 
пропонує унікальний продукт для краси Вашої шкіри 
– ZEITGARD Арктичні капсули. Вони містять 
кріозахисний протеїн з льодовиків Полярного моря.

Двофазний комплекс захищає шкіру від низьких 
температур, холодних вітрів та гарячого сухого 
повітря.
А в подарунок до набору Ви отримаєте пензлик для 
нанесення масок!
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ТУРБОТА ПРО ЧУТЛИВУ
ШКІРУ ВЗИМКУ

ЛІМІТОВАНО

LR ZEITGARD Арктичний догляд
Пензлик для 
нанесення масок

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141



ЯК ДІЄ КОМПЛЕКС
АРКТИЧНОГО ДОГЛЯДУ?

Арктичні капсули діють як активний заряд 
енергії для активації захисних механізмів 
шкіри взимку. Протягом 2-х тижнів щоранку 
наносьте вміст однієї капсули на шкіру 
обличчя.
Починаючи з 3-го тижня, двічі на тиждень 
наносьте ZEITGARD Нічну маску для обличчя 
– вона сприяє активному відновленню шкіри 
і збереженню її захисних механізмів, які 
попередньо формують Арктичні капсули.
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В ЧОМУ ТАЄМНИЦЯ КРАСИ?
В «ЕЛІКСИРІ КРАСИ 5В1»!

Лише один флакон Еліксира Краси 5в1 
здійснює 5 бажань: молодий вигляд, 
чиста шкіра, підтягнуте тіло, сильне 
волосся та міцні нігті.¹
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1 | Еліксир Краси 5в1 | 81034 | 3.549,00 грн | В наборі: Еліксир Краси 5в1 (30 x 25 мл) + ПОДАРУНОК: Кільце-тримач для смартфона. Унікальний комплекс подвійної дії піклується про Вашу 
молодість з ніг до голови: активний комплекс, що містить 2,5 г пептидів колагену, 50 мг гіалуронової кислоти, мідь, цинк та 9 важливих вітамінів, прискорює процеси омолодження тіла.¹ 
Профілактичний комплекс з гелем Алое Вера та рослинними екстрактами здійснює захист від основних причин старіння. Без підсолоджувачів, штучних барвників, лактози та глютену. 2 | Beauty 
Diamonds Нічний крем | 28304 | 925,00 грн | 50 мл | Містить цінні олії та спеціальні активні речовини, що запобігають утворенню зморшок. 3 | Beauty Diamonds Крем для повік | 28306 | 
699,00 грн | 30 мл | Зменшує набряки, темні кола під очима та візуально розгладжує зморшки. 4 | Zeitgard Структуруючий набір з приладом Zeitgard 2 | 71007 | 7.699,00 грн | В наборі: 
електричний прилад для зменшення зморшок Zeitgard 2, Структуруючий крем-гель (50 мл) для підтягнення контурів зрілої шкіри та Антивікова сироватка (30 мл) для розслаблення і зволоження 
шкіри повік. 5 | Zeitgard Набір для очищення обличчя (для нормальної шкіри) | 70036 | 5.269,00 грн | В наборі: електрична щітка Zeitgard 1 для очищення обличчя, Очищувальний засіб 
(125 мл) для глибокого, але дбайливого очищення пор.

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

… хто у світі наймиліший? Хто ж не зрадіє під час різдвяних свят 
компліментам на кшталт: «Ти виглядаєш так само прекрасно, як і декілька 
років тому! Як тобі це вдається?».

Таємниця Вашої  краси прихована у поєднанні ефективних продуктів для краси 
як зсередини, так і зовні! LR LIFETAKT Еліксир Краси 5в1 щодня піклується про 
Вашу красу зсередини, а антивікова система догляду LR ZEITGARD відновлює 
зовні та попереджає прояви ознак старіння.
Ця сила краси додає Вам привабливості та впевненості.

… та зовні!

LR LIFETAKT ЕЛІКСИР КРАСИ 5В1 ТА LR ZEITGARD

ПОДАРУНОК:

Справжня краса

випромінюється 
зсередини…

ЛЮБЕ ДЗЕРКАЛЬЦЕ, СКАЖИ, ТА ВСЮ ПРАВДУ РОЗКАЖИ…

Покажіть свою красу! 
За допомогою 
тримача для 
смартфона Ваші селфі 
будуть ідеальними.

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141
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Чи проводите Ви біля дзеркала більше 10 хвилин перед тим, як 
піти на роботу чи зустрітися з близькими/друзями?

Ніякого макіяжу та природні 
нігті?

Подобається робити помітний 
макіяж на свята?

ВАШ Б‘ЮТІ-НАБІР:  
LR COLOURS НАБІР ДЛЯ 
РУК

ВАШ Б‘ЮТІ-НАБІР:  
LR COLOURS & DELUXE 
НОВОРІЧНИЙ НАБІР

ВАШ Б‘ЮТІ-НАБІР: 
LR COLOURS & DELUXE 
РІЗДВЯНИЙ НАБІР

1 | LR COLOURS Набір для нігтів | 10415 | 475,00 грн | В наборі: Професійна пилочка для нігтів, Чотиристороння пилочка для полірування нігтів, Косметична сироватка для рук 
(15 мл), Олія для кутикули (5,5 мл). 2 | LR COLOURS & DELUXE Новорічний набір | 10457 | 939,00 грн | В наборі: Лак для нігтів Справжній колір „Темна сталь“ (5,5 мл), Підводка для 
очей з ефектом металік „Сіра імла“ (0,37 мл), Туш Екстремальний об‘єм (11 мл), Двокольорові мінеральні тіні для повік „Троянда і Графіт“ (2 x 1,25 г), косметичка. 3 | LR COLOURS & 
DELUXE Різдвяний набір | 10456 | 939,00 грн | В наборі: Лак для нігтів Справжній колір „Ультрафіолет“ (5,5 мл), Підводка для очей з ефектом металік „Фіолетовий оксамит“ (0,37 мл), 
Туш Екстремальний об‘єм (11 мл), Двокольорові мінеральні тіні для повік „Вінтажна троянда і Виноград“ (2 x 1,25 г), косметичка. 4 | LR COLOURS Олія для кутикули | 10418 | 
155,00 грн | 5,5 мл | Інтенсивний, збагачений догляд за нігтями та кутикулою. 5 | LR COLOURS Лак для нігтів Справжній колір „Темна сталь“ | 10342-56 | 129,00 грн | 5,5 мл | 
Ідеальне покриття, неперевершений глянцевий фініш і тривала стійкість. 6 | LR COLOURS Лак для нігтів Справжній колір „Ультрафіолет“ | 10342-55 | 129,00 грн | 5,5 мл | Ідеальне 
покриття, неперевершений глянцевий фініш і тривала стійкість. 7 | Косметичка | 40188 | 325,00 грн | Розмір: Ø (діаметр у відкритому стані) приблизно 56 см | Дуже практична, відразу 
видно всю косметику всередині.
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Б‘ЮТІ-ПОРАДА:

ОБЕРІТЬ СВІЙ ІДЕАЛЬНИЙ Б‘ЮТІ-НАБІР!
ЯКІЙ КОСМЕТИЦІ ВИ ВІДДАЄТЕ ПЕРЕВАГУ? 

МАКІЯЖ ВІД LR COLOURS ТА LR DELUXE 

НІ

НАТУРАЛЬНО

ЛІМІТОВАНО

ТАК

НІ НІ ТАКТАК

Вам подобається виглядати 
природно, тому Ви не 
користуєтесь декоративною 
косметикою. Проте для Вас 
важливо, щоб руки та нігті були 
доглянутими.

Вам не подобається бути в центрі 
уваги, тому Ви використовуєте 
стримані, класичні відтінки. Якщо 
Ви знайшли свій стиль, завжди його 
дотримуйтесь.

Ультрамодні кольори – це 
саме те, що Вам подобається! 
Ви змінюєте зовнішність, 
залежно від вбрання та приводу, 
і  постійно слідкуєте за модними 
тенденціями у макіяжі.

КЛАСИЧНО У ТРЕНДІ

Якщо у Вас слабкі, сухі 
нігті, використовуйте 
LR COLOURS Олію 
для кутикули 1 раз 
на день; якщо нігті у 
нормальному стані – 
1-2 рази на тиждень. 
Нанесіть на нігті та 
кутикулу, розітріть.

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141
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„МАСТ-ХЕВ“:
КОСМЕТИЧКА
Зручна і стильна косметичка 
– це невід’ємний жіночий 
аксесуар! Засоби для макіяжу 
завжди будуть з собою. А щоб 
все побачити, потрібно лише її 
відкрити. Ідеальна, щоб брати з 
собою в дорогу!

ЛІМІТОВАНА
НОВИНКА

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141
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2.

1.

Різдвяні свята – це прекрасний період, але 
інколи ми переоцінюємо свої сили! Інноваційний 
подвійний комплекс перезавантажить Вас за лічені 
секунди:

І ніякого стресу біля
 

новорічної ялинки!

1 | LR LIFETAKT Кулькова ефірна олія | 81070 | 325,00 грн | 10 мл | Ефірна олія у флаконі з роликовим аплікатором. Містить ментол, камфору, евкаліптову та конопляну ефірні 
олії, розслаблює та освіжає відчуття. 2 | Масажна свічка „Чуттєва спокуса“ | 40179 | 435,00 грн | 100 г | На 10-12 застосувань. Композиція аромату з вишуканої карамелі, чуттєвого 
жасмину та бобів тонка. Перед кожним застосуванням укорочувати свічковий ґніт на 0,5 см.

ЧУТТЄВА СПОКУСА

Нова, спокуслива композиція аромату – якраз 
для відпочинку вдвох! Ідеальна для релаксації та 
перерви після святкової метушні. 

Застосування: запалити свічку на 3-5 хвилин, 
щоб віск розплавився і перетворився на масажну 
олію. Декілька краплин нанести на тіло та 
делікатно розтерти.

ЗАСТОСУВАННЯ

Проведіть кульковим 
аплікатором 1-2 рази зліва 
направо в області лоба, скронь, 
потилиці та відчуйте миттєвий 
ефект!

LR LIFETAKT Кулькова ефірна олія та LR Масажна свічка

У СВЯТКОВІ ДНІ
ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ ТА РОЗСЛАБЛЕННЯ 

Унікальний КОМПЛЕКС „ОХОЛОДЖЕННЯ 
ТА НАГРІВАННЯ“ з конопляною олією 
стимулює рецептори шкіри, розслаблює та 
відволікає від головного болю.

Ефективний ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС 
з евкаліптовою, ментоловою та камфоровою 
оліями тонізує, оживляє тіло, повертає 
концентрацію, енергію та ясний розум.

А повну релаксацію забезпечать ніжний масаж 
та привабливий аромат масажної свічки 
«Чуттєва спокуса».

ЛІМІТОВАНА
НОВИНКА

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141
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НАБІР ДЛЯ НЕЇ: свіжий, квітковий парфум та парфумований лосьйон для тіла.

НАБІР ДЛЯ НЬОГО: парфумований шампунь для волосся та тіла з харизматичним 
ароматом, як у парфумованої води.

Обидва набори PURE by Guido Maria Kretschmer в розкішній упаковці – ось Вам і 
подарунок!
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1 | PURE by Guido Maria Kretschmer Парфумований набір для чоловіків | 30541 | 1.299,00 грн | В наборі: Парфумована вода (50 мл), Парфумований шампунь для волосся та 
тіла (200 мл). 2 | PURE by Guido Maria Kretschmer Парфумований набір для жінок | 30531 | 1.359,00 грн | В наборі: Парфумована вода (50 мл), Парфумований лосьйон для тіла 
(200 мл). 3 | PURE by Guido Maria Kretschmer Парфумована вода для чоловіків | 30540 | 1.149,00 грн | 50 мл | Композиція аромату: шафран, гваякове дерево та амбра. 4 | PURE 
by Guido Maria Kretschmer Парфумований шампунь для волосся та тіла | 30542 | 369,00 грн | 200 мл | З ароматом шафрану, гваякового дерева та амбри. 5 | PURE by Guido 
Maria Kretschmer Парфумована вода для жінок | 30530 | 1.149,00 грн | 50 мл | Композиція аромату: персик, жасмин та кедрове дерево. 6 | PURE by Guido Maria Kretschmer 
Парфумований лосьйон для тіла | 30532 | 435,00 грн | 200 мл | З ароматом персика, жасмину та кедрової деревини.

PURE BY GUIDO MARIA KRETSCHMER
ДЛЯ ЖІНОК ТА ЧОЛОВІКІВ

Випромінюєте позитив і захоплюєте оточуючих своєю 
життєрадісністю?
Для таких людей, як Ви, знаменитий дизайнер створив 
аромати справжнього комфорту, аби вони були поряд 
кожної миті Вашого життя і надихали бути собою!

PURE by Guido Maria Kretschmer

ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ ТА ЖІНОК
АРОМАТИ СПРАВЖНЬОГО КОМФОРТУ 

ЛІМІТОВАНА
НОВИНКА

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141
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1 | Парфумовані аромати для дому Guido Maria Kretschmer. Набір з 2-х (на вибір): 40168 | 1.385,00 грн | В наборі: „Чуттєва елегантність“ та „Захоплююча чарівність“, 2 х 310 г. 
2 | Парфумований аромат для дому Guido Maria Kretschmer „Чуттєва елегантність“ | 40166 | 749,00 грн | 310 г | Дизайнерська свічка з чуттєвим ароматом | Композиція: 
мандарин, троянда, ваніль. 3 | Парфумований аромат для дому Guido Maria Kretschmer „Захоплююча чарівність“: 40167 | 749,00 грн | 310 г | Дизайнерська свічка з елегантним, 
харизматичним ароматом | Композиція: бергамот, бавовняне дерево, шкіра. 4 | Guido Maria Kretschmer Набір для жінок: 30206 | 1.059,00 грн | В наборі: Парфумована вода (50 мл), 
Жіночий лосьйон для тіла (200 мл). 5 | Guido Maria Kretschmer Набір для чоловіків: 30227 | 999,00 грн | В наборі: Парфумована вода (50 мл), Чоловічий гель для душу (200 мл). 
6 | Guido Maria Kretschmer Парфумована вода для жінок: 30200 | 829,00 грн | 50 мл | Ніжний, спокусливий аромат з нотками мандарина, троянди та ванілі. 7 | Guido Maria 
Kretschmer Парфумована вода для чоловіків: 30220 | 829,00 грн | 50 мл | Витончена композиція зі свіжими, запашними нотками бергамоту, гіркого перцю та шкіри. 8 | Guido 
Maria Kretschmer Жіночий лосьйон для тіла | 30201 | 435,00 грн | 200 мл | З ароматом мандарина, троянди, ванілі. 9 | Guido Maria Kretschmer Чоловічий гель для душу | 30228 | 
369,00 грн | 200 мл | З ароматом бергамоту, гіркого перцю та шкіри.

Якщо Вам, все ж, замало парфумів від Гвідо, аромати для дому 
перетворять місце Вашого комфорту на справжній ароматний рай!

ПАРФУМОВАНІ СВІЧКИ
GUIDO MARIA KRETSCHMER
СТИЛЬНІ. ЕЛЕГАНТНІ. ЧУТТЄВІ.
З ЧУДОВИМ АРОМАТОМ!

Найчарівніший подарунок від знаменитого 
дизайнера одягу: Guido Maria Kretschmer для 
жінок та чоловіків. Чуттєвий, елегантний 
жіночий аромат і харизматичний, запашний 
аромат для чоловіків. Обидва благородні та 
непідвласні часу.

Лише у період свят: лімітований випуск у 
наборах з жіночим лосьйоном для тіла та 
чоловічим гелем для душу!

ДЛЯ ЙОГО ЩИРИХ ПРИХИЛЬНИКІВ
ПАРФУМИ ВІД ДИЗАЙНЕРА 
Аромати Guido Maria Kretschmer для Неї та для Нього

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141



1 | Femme Noblesse Парфумований набір | 30371 | 889,00 грн | В наборі: Парфумована 
вода (50 мл), Парфумований лосьйон для тіла (200 мл). 2 | Femme Noblesse 
Парфумована вода | 30372 | 635,00 грн | 50 мл | Класична і завжди актуальна композиція 
з квітів помаранча, іланг-ілангу, ванілі та абсолюту бобів тонка. 3 | Femme Noblesse 
Парфумований лосьйон для тіла | 30370 | 479,00 грн | 200 мл | З ароматом квітів 
помаранча, іланг-ілангу, ванілі та абсолюту бобів тонка.

НАЙКРАЩИЙ ЧАС
ДЛЯ РОЗКІШНИХ МОМЕНТІВ

Елегантний, пудровий аромат – це чаруюча та жіночна 
композиція.
Спеціально для зимового періоду у продажі 
парфумований лосьйон для тіла Femme Noblesse. Тепер 
в подарунковому наборі для найвибагливіших. Класична 
спокуса для розкішних різдвяних днів!
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Парфуми і засоби для догляду Femme Noblesse

ЛІМІТОВАНА
НОВИНКА

andrey
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Спробуйте 
парфуми
та помрійте про  
Нью-Йорк!*

ВІДЧУТТЯ РОЗКОШІ В ОДНОМУ ФЛАКОНІ

Як щодо подорожі до «Великого яблука» – міста, 
яке ніколи не спить? Розкішні зимові аромати 
для Нього та для Неї занурять Вас у чарівну нью-
йоркську казку. Нехай ці новорічні подарунки 
стануть особливими!

Аромат має зберігатися в пам’яті, мати 
власний характер і залишати після себе 
незабутнє враження. Саме тому краще 
спочатку спробувати аромат, «приміряти» 
його, як сукню, та перевірити, чи він пасує.
А також не слід забувати: шлях до серця 
лежить і через рецептори, якими ми 
відчуваємо аромати!

МАГІЯ АРОМАТІВ

4 | LR Classics DELUXE NEW YORK Набір з 2-х (на вибір) | 30292 | 729,00 грн | 2 x 50 мл | 
В наборі: Парфумована вода для жінок (50 мл), Парфумована вода для чоловіків (50 мл). 
5 | LR Classics DELUXE NEW YORK Парфумована вода для жінок | 3295-129 | 
439,00 грн | 50 мл | Композиція: бергамот, квіти помаранча та амбра. 6 | LR Classics 
DELUXE NEW YORK Парфумована вода для чоловіків | 3295-164 | 439,00 грн | 50 мл | 
Композиція: кориця, кедр, тютюн.

*Для того, щоб спробувати аромат, потріть сторінку рукою.

LR CLASSICS DELUXE
New York для Нього та для Неї

ЛІМІТОВАНА
НОВИНКА

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141
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Набір у 
подарунковій

упаковці!

А Ви готові до
«джунглів»?

1 ЄВРО НА БЛАГОДІЙНІСТЬ JUNGLE MAN – КУЛЬТОВІ ПАРФУМИ

Вже 25 років Jungle Men – лідер 
продажів LR, адже парфуми захоплюють 
привабливим ароматом як чоловіків, так 
і жінок. Таємниця аромату полягає в 
тому, що його екзотична композиція 
додає у повсякденне життя хвилюючий, 
бурхливий ефект присутності атмосфери 
джунглів. З ним не існує нічого 
неможливого – спробуйте!

1 | Jungle Man Парфумований набір | 30483 | 999,00 грн | В наборі: Парфумована вода (50 мл), Парфумований шампунь для волосся та тіла (200 мл), 
Парфумований лосьйон після гоління (100 мл). 2 | Jungle Man Парфумована вода | 3430 | 635,00 грн | 50 мл | З ароматом лаванди, зеленої м’яти та вишуканих 
бобів тонка. 3 | Jungle Man Парфумований шампунь для волосся та тіла | 3147 | 285,00 грн | 200 мл | З ароматом лаванди, зеленої м’яти та вишуканих 
бобів тонка. 4 | Jungle Man Парфумований лосьйон після гоління | 3432 | 349,00 грн | 100 мл | З ароматом лаванди, зеленої м’яти та вишуканих бобів тонка. 
5 | Jungle Man Extreme Парфумована вода | 30490 | 635,00 грн | 50 мл | Композиція ароматів полину, евкаліпта і пачулі.

Атмосфера джунглів для всіх, хто любить свободу та незалежність, 
і навіть у спокійні свята, які надихають на роздуми, полюбляє дикі 
пригоди!
З набором Jungle Men, до якого входять парфумована вода, шампунь для 
волосся та тіла, а також лосьйон після гоління, справжній чоловік готовий 
до пригод! Захоплюючий мікс лаванди, зеленої м’яти та бобів тонка 
нікого не залишить байдужим!

А для особливо хоробрих – JUNGLE MEN EXTREME! Імпульсивний 
варіант класичного аромату Jungle Men миттєво перенесе Вас у спекотні 
джунглі. Тож ловіть момент!

ЕФЕКТНИЙ. СВЯТА БУДУТЬ НАСИЧЕНИМИ!
ДИКИЙ. СМІЛИВИЙ. 
ПАРФУМОВАНИЙ НАБІР JUNGLE MAN ТА JUNGLE MAN EXTREME

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141



32

Легенда Голлівуда Брюс Вілліс – дуже багатогранна людина. Який образ Вам більше до вподоби?

3.  ПРЕКРАСНИЙ СІМ’ЯНИН: теплий, невимушений, приємний, як і затишний зимовий вечір біля каміну 
– саме такий аромат має BRUCE WILLIS PERSONAL EDITION WINTER EDITION.

Ваша улюблена 

голлівудська зірка 
зовсім поруч!
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ЧОЛОВІК. ЧИ ПОТРІБНО БІЛЬШЕ?
ДЖЕНТЕЛЬМЕН? КІНОГЕРОЙ? СПРАВЖНІЙ 
ЗІРКОВІ ПАРФУМИ BRUCE WILLIS

1.  ГЕРОЙ ЕКШН-ФІЛЬМІВ: втілений у класичному ароматі BRUCE WILLIS – безкомпромісний, 
мужній, неординарний.

2.  ДЖЕНТЛЬМЕН: BRUCE WILLIS PERSONAL EDITION асоціюється з актором у звичайному 
житті – з характером, елегантний, харизматичний.

Вже обрали улюблений аромат? Насолоджуйтесь справжніми бестселерами!

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141



33

1 | Bruce Willis Подарунковий набір | 30143 | 999,00 грн | В наборі: Парфумована вода (50 мл), Шампунь для волосся та тіла (200 мл). 2 | Bruce Willis Personal Edition Подарунковий набір | 
30500 | 999,00 грн | В наборі: Парфумована вода (50 мл), Шампунь для волосся та тіла (200 мл). 3 | Bruce Willis Personal Edition Winter Edition Парфумована вода | 30044 | 829,00 грн | 50 мл | 
З чуттєвими акордами шкіри, ароматом агарового дерева та відтінком тютюну. 4 | Bruce Willis Personal Edition Парфумована вода | 2950 | 829,00 грн | 50 мл | З ароматом цитрусових, пачулі, 
агарового дерева, тютюну та нотками шкіри. 5 | Bruce Willis Personal Edition Шампунь для волосся та тіла | 2951 | 369,00 грн | 200 мл | З ароматом цитрусових, пачулі, агарового дерева, 
тютюну та нотками шкіри. 6 | Bruce Willis Парфумована вода | 3505 | 829,00 грн | 50 мл | З ароматом кедрового дерева, гіркого перцю, ветивера та грейпфрута. 7 | Bruce Willis Шампунь для 
волосся та тіла | 3521 | 369,00 грн | 200 мл | З ароматом кедрового дерева, ветивера та грейпфрута.

ЛІМІТОВАНО

andrey
Машинописный текст
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Компанія залишає за собою право на технічні зміни та 
виправлення друкарських помилок. Зображення не 
відповідають оригінальним розмірам продукції. Кольори 
можуть також відрізнятися від тих, що зображені на фото.

ЛІМІТОВАНА
НОВИНКА
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За допомогою дизайнерських аксесуарів можна вдало 
підкреслити свою індивідуальність! Класичні чоловічі 
та жіночі годинники, а також елегантні ланцюжки та 
сережки, оздоблені кристалами Swarovski®, змусять 
битися серця всіх прихильників прикрас.

ЧАС – ЦЕ СПРАВЖНЯ РОЗКІШ!
Бажаєте подарувати своїй найдорожчій людині 
щось особливе? Подаруйте їй час! Тому що час – це 
найцінніший скарб швидкоплинного, 
повсякденного життя. Ви можете висловити свою 
прихильність за допомогою годинника.

Позолочений жіночий годинник – невід’ємний 
атрибут сучасної жінки. 

А спортивний та елегантний чоловічий хронограф 
підкуповує своїм дизайном.

1 | Жіночий годинник | 69037 | 3.699,00 грн | Лімітований випуск, кожному годиннику присвоєно номер. Діаметр корпусу – приблизно 36 мм. Позолочена сталь. Мінеральне скло. 
Водостійкість до 50 метрів. Вага приблизно 48 г. Годинник у подарунковій коробці. 2 | Чоловічий хронограф | 69038 | 4.399,00 грн | Лімітований випуск, кожному хронографу 
присвоєно номер. Діаметр корпусу приблизно 43 мм, сталь. Мінеральне скло. Водостійкість до 50 метрів. Вага приблизно 118 г. Хронограф у подарунковій коробці. 3 | Набір кольє 
+ сережки із кристалами Swarovski® | 69041 | 2.389,00 грн | В наборі: Ланцюжок з підвіскою та сережки із кристалами Swarovski®. 4 | Кольє із кристалами Swarovski® | 69039 | 
1.299,00 грн | Довжина: 45 см (+ 5 см додатково) | Ексклюзивний дизайн від LR. Виготовлено з позолоченої сталі, зі справжніми кристалами Swarovski®. У подарунковій коробочці. 
5 | Сережки із кристалами Swarovski® | 69040 | 1.299,00 грн | Ексклюзивний дизайн від LR. Виготовлено з позолоченої сталі, зі справжніми кристалами Swarovski®. У подарунковій 
коробочці.

КОМПЛЕКТ ПРИКРАС ВІД LR, 
ОЗДОБЛЕНИЙ КРИСТАЛАМИ
SWAROVSKI®

Класична елегантність у сучасній інтерпретації. 
Ланцюжок з підвіскою та сережки з позолоченої 
сталі, оздоблені кристалами Swarovski®, були 
розроблені ексклюзивно для LR. Прекрасний 
подарунок для блискучого вигляду на свята!

МИСЛИВЦІВ ЗА СКАРБАМИ
АКСЕСУАРИ ДЛЯ 
Годинники та прикраси від LR

КРАСИВО, РОЗКІШНО, АКТУАЛЬНО.
Найкраще для особливих, найдорожчих людей! 

ЛІМІТОВАНА
НОВИНКА

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141
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Арома-свічки – дуже влучний подарунок для тих, хто 
любить домашній декор! Стильний вигляд у золотому, 
срібному та рожево-золотому кольорах зробить їх яскравим 
акцентом в інтер’єрі кожної домівки. А теплі зимові аромати 
асоціюються з різдвяною атмосферою! Обирайте будь-який з 
трьох кольорів та ароматів або поєднуйте одразу всі в «арома-
тріо».

1 | Набір арома-свічок (3 шт.) | 40191 | 549,00 грн | В наборі: будь-які три арома-свічки 
на вибір: «Соковите яблуко» у золоті, «Теплий апельсин» у рожевому золоті та «Пікантні 
спеції» у сріблі. 2 | Арома-свічка „Соковите яблуко“ | 40190-1 | 195,00 грн | 100 г | 
Аромат смачних печених яблук. Час горіння: близько 24 годин. У подарунковій упаковці. 
3 | Арома-свічка „Теплий апельсин“ | 40190-2 | 195,00 грн | 100 г | Аромат запашного 
різдвяного пуншу. Час горіння: близько 24 годин. У подарунковій упаковці. 4 | Арома-
свічка „Пікантні спеції“ | 40190-3 | 195,00 грн | 100 г | Теплий аромат різдвяних 
прянощів. Час горіння: близько 24 годин. У подарунковій упаковці.

*Не використовувати для харчових продуктів.

СВІЧКИ В МЕТАЛЕВОМУ ДИЗАЙНІ!
МІНІМАЛІСТИЧНІ 
Арома-свічки від LR

Після того, як свічка згорить, металеву ємність 
можна використовувати як аксесуар для дому*.
ПОРАДА:

ЛІМІТОВАНА
НОВИНКА

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141
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1 | Скляна чайна пляшка із ситечком | 40193 | 649,00 грн | Ємність: приблизно 430 мл. З подвійними скляними стінками, кришкою з бамбукової деревини та вбудованим сталевим 
ситечком для чаю. Скляну пляшку та ситечко дозволяється мити в посудомийній машині. 2 | Цистус Інканус трав'яний чай з ароматом печеного яблука | 80556 | 195,00 грн 
| 75 г I Містить 55% листя ладанника, 21% шматочків яблук та 10% кориці. Має теплий, натуральний аромат. 3 | Коробка для чаю | 95196 | 129,00 грн | Розміри: 16,5 х 11,7 х 6 см. 
Ємність: 250 г. Дизайн з декоративними елементами, створений спеціально для LR, лімітована серія. 4 | LR LIFETAKT Трав‘яний чай | 80205 | 429,00 грн | 250 г I Чай з корисних трав, 
що легко засвоюється. 5 | Цистус Інканус Чайний набір | 80558 | 399,00 грн | У наборі: Цистус Інканус трав’яний чай, Цистус Інканус трав'яний чай з ароматом печеного яблука.

ЗИМОВИЙ ТРАВ’ЯНИЙ ЧАЙ ЦИСТУС 
ІНКАНУС
ТА ЗРУЧНА КОРОБКА ДЛЯ ЙОГО 
ЗБЕРІГАННЯ

Трав’яний чай Цистус Інканус прекрасно зігріває 
зсередини. До того ж в нас з'явилась його зимова 
інтерпретація з печеним яблуком! Аромат і смак 
чаю неперевершені! Шматочки яблук та запашна 
кориця поєднуються у запашному та теплому дуеті!
Аромат найкраще розкривається та зберігається у 
спеціальній коробці від LR. До того ж цей аксесуар 
прикрашатиме кухню – і не лише під час новорічних 
свят.

Чаювання – справжній ритуал для Вас? Тоді 
скляна термопляшка із бамбуковою кришкою 
– абсолютний «маст-хев». З нею можна 
насолоджуватись своїм улюбленим свіжозавареним 
гарячим чаєм на свіжому повітрі!

Скляна ємність з подвійними стінками забезпечує 
ідеальну ізоляцію.
Вбудоване ситечко дозволяє якісно 
заварювати  листовий чай.

А наш LR LIFETAKT Трав`яний чай добре смакує 
взимку!

ЗАВЖДИЗ СОБОЮ
ГАРЯЧИЙ ЧАЙ 
Пляшка для заварювання чаю

Використання таких 
екологічних матеріалів, як бамбук та скло, говорить 
про Ваше дбайливе ставлення до довкілля.

ПАМ’ЯТАЙТЕ:

ЛІМІТОВАНО

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141
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Тепер улюблений чай 

буде завжди з собою!

ЛІМІТОВАНА
НОВИНКА
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Basisetikett  (142 x 238 mm)
Leporello Basisetiektt (132 x 127 mm)

(3 mm)

 

Health & Beauty Systems GmbH
59215 Ahlen, Deutschland
www.LRworld.com

Ungeöffnet mindestens haltbar bis Ende: Ongeopend minstens houdbaar tot: 
Avant ouverture à consommer jusqu’à fin: Chiuso da consumare preferibilmente entro 
la fine di:   
Los-Nr.: Lotnr.: Lot n°: Lotto numero:

Hergestellt in Deutschland / Made in Germany / Fabriqué en Allemagne / Prodotto in Germania

A �  Flüssiges Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin C und Honig
Zutaten: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Mexiko, 90 %), Blütenhonig (9 %), 
Säuerungsmittel (Citronensäure), Stabilisator (Xanthan), Vitamin C 
(L-Ascorbinsäure), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat).
Verzehrempfehlung: Dreimal täglich eine bis zur Markierung befüllte Steckkappe 
(= 30 ml) einnehmen, am besten vor den Mahlzeiten (evtl. mit Wasser oder 
Fruchtsaft verdünnen). 
Hinweis: Vor Gebrauch schütteln. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren 
und zügig verbrauchen. Die angegebene, empfohlene tägliche Verzehrmenge darf 
nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine 
abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung, die zusammen mit einer 
gesunden Lebensweise von Bedeutung ist. Produkt außerhalb der Reichweite von 
kleinen Kindern aufbewahren.

I Complément alimentaire liquide avec vitamine C et miel
Ingrédients: Gel Aloe Vera Barbadensis Miller (USA/Mexique, 90 %), Miel (9 %), 
acidifiant (acide citrique), stabilisateur (xanthane), vitamine C (L-acide ascorbique), 
conservateur (sorbate de potassium).
Indication:  Consommer 3 fois par jour 30 ml de gel à boire Aloe Vera Miel (contenu 
équivalent à 1 bouchon), de préférence avant les repas. Eventuellement diluer avec 
de l’eau ou du jus de fruits. 
Attention: Agiter avant l’emploi. Conserver au réfrigérateur après ouverture et 
consommer rapidement. La dose quotidienne recommandée ne doit pas être dépassée. 
Les compléments alimentaires ne sauraient pas remplacer une alimentation variée et 
équilibrée et un mode de vie sain. Tenir hors de la portée des enfants.

N Vloeibaar voedingssupplement met vitamine C en honing 
Ingrediënten: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Mexico, 90 %), 
bloesemhoning (9 %), zuurmiddel (citroenzuur), stabilisator (xanthaan), vitamine C 
(L-ascorbinezuur), bewaarmiddel (kaliumsorbaat).
Gebruiksaanbeveling: 3 maal dagelijks een tot de markering gevulde dop (= 30 ml) 
innemen, best voor de maaltijd (eventueel met water of fruitsap verdunnen). 
Aanwijzing: Schudden voor gebruik. Na het openen in de koelkast bewaren en snel 
nuttigen. De aangegeven dagelijkse hoeveelheid dient niet overschreden te worden. 
Voedingssupplementen zijn geen vervanging voor een afwisselende en 
gebalanceerde voeding, die samen met een gezonde levensstijl van belang is. 
Product buiten het bereik van kinderen bewaren.

1000 ml
11 Einheiten** / 11 eenheden** /
11 unités** / 11 porzioni** 

M Integratore alimentare liquido con vitamina C e miele
Ingredienti: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Messico, 90 %), miele millefiori (9 %), 
acidificante (acido citrico), stabilizzante (xantano), vitamina C (acido L-ascorbico), 
conservante (sorbato di potassio).
Consigli per l'assunzione: Assumere per tre volte al giorno un tappo di chiusura pieno 
fino alla tacca (= 30 ml), preferibilmente prima dei pasti (si può diluire con acqua o 
succo di frutta). 
Avvertenze: Agitare prima dell'uso. Dopo l'apertura conservare in frigorifero e consumare 
entro quattro settimane. La dose giornaliera consigliata non deve essere superata. Gli 
integratori alimentari non sostituiscono un'alimentazione sana ed equilibrata che è 
importante assieme ad uno stile di vita sano. Tenere lontano dalla portata dei bambini piccoli.

Importato e distribuito in Italia da: 
LR Health & Beauty Systems srlu
Via Pitagora 3
20016 Pero (MI), Italia

Nährstoffe  pro 100 ml pro 90 ml (= 3 x 30 ml)**
Vitamin C

* der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr 

 * du montant de référence pour l’apport journalier 

67 mg (84 %*) 60 mg (75 %*)

Voedingsstoffen  per 100 ml per 90 ml (= 3 x 30 ml)**
Vitamine C

* Percentage van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid
67 mg (84 %*) 60 mg (75 %*)

Elementi nutritivi  per 100 ml per 90 ml (= 3 x 30 ml)**
Vitamina C

 * % della dose giornaliera di riferimento 
67 mg (84 %*) 60 mg (75 %*)Nutriments  par 100 ml par 90 ml (= 3 x 30 ml)**

Vitamine C 67 mg (84 %*) 60 mg (75 %*)

65
66

3

This product is certified by:

WWW.SGS-QUALITAETSSIEGEL.DE WWW.IASC.ORG

90% reines Aloe Vera Blattfilet / 
90% pure Aloe Vera leaf fillet
9% Honig /  
9% Honey
Traditionelle Formel / 
Traditional formula

TRADITIONAL HONEY

HEALTH 
BOOSTER

Behälter 4
Wrap around label
64889_AVHoney_NEM_DE_AT_CH_NL_FR

Basisetikett  (142 x 238 mm)
Leporello Basisetiektt (132 x 127 mm)

(3 mm)

Health & Beauty Systems GmbH
59215 Ahlen, Deutschland
www.LRworld.com

Ungeöffnet mindestens haltbar bis Ende: Ongeopend minstens houdbaar tot: 
Avant ouverture à consommer jusqu’à fin: Chiuso da consumare preferibilmente 
entro la fine di:  
Los-Nr.: Lotnr.: Lot n°: Lotto numero:

Hergestellt in Deutschland / Made in Germany / Fabriqué en Allemagne / Prodotto in Germania 

A �  �  Flüssiges Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin E und C
Zutaten: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Mexiko, 88 %), Fruktose, Kollagenhydrolysat, 
Orangensaftkonzentrat, Chondroitinsulfat (0,5 %), Glucosaminsulfat, Säuerungsmittel 
(Citronensäure), Stabilisator (Xanthan), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), natürliches 
Orangenaroma, Vitamin C (L-Ascorbinsäure), Vitamin E (DL-alpha-Tocopherylacetat).
Verzehrempfehlung: Dreimal täglich eine bis zur Markierung befüllte Steckkappe (= 30 ml) 
einnehmen, am besten vor den Mahlzeiten (evtl. mit Wasser oder Fruchtsaft verdünnen).
Hinweis: Vor Gebrauch schütteln. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und zügig 
verbrauchen. Die angegebene, empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten 
werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und 
ausgewogene Ernährung, die zusammen mit einer gesunden Lebensweise von Bedeutung ist. 
Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

* Vitamin C trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Knorpelfunktion bei. / 
* Vitamin C contributes to normal collagen formation for the normal function of cartilage.
 ** der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr 

I Complément alimentaire liquide avec vitamine E et C
Ingrédients: Gel Aloe Vera Barbadensis Miller (USA/Mexique, 88 %), fructose, hydrolysate de 
collagène, concentré de jus d'orange, sulfate de chondroïtine (0,5 %), sulfate de 
glucosamine, acidifiant (acide citrique), stabilisant (gomme de xanthane), conservateurs 
(sorbate de potassium), arôme naturel d'orange, vitamine C (acide L-ascorbique), vitamine E 
(DL-alpha-acétate de tocophéryle).
Indication:  Consommer 3 fois par jour 30 ml de gel à boire Aloe Vera Freedom (contenu équivalent à 
3 bouchons), de préférence avant les repas. Eventuellement diluer avec de l’eau ou du jus de fruits. 
Attention: Agiter avant l’emploi. Conserver au réfrigérateur après ouverture et consommer 
rapidement. La dose quotidienne recommandée ne doit pas être dépassée. Les compléments 
alimentaires ne sauraient pas remplacer une alimentation variée et équilibrée et un mode de 
vie sain. Tenir hors de la portée des enfants.

N Vloeibaar voedingssupplement met vitamine E en C 
Ingrediënten: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/ Mexico, 88 %), fructose, 
collageenhydrolysaat, sinaasappelconcentraat, chondroitinsulfaat (0,5 %), glucosaminesulfaat, 
voedingszuur (citroenzuur), stabilisator (xanthaan), bewaarmiddelen (kaliumsorbaat), natuurlijke 
sinaasappelaroma, vitamine C (L-ascorbinezuur), vitamine E (DL-alfa-Tocopherylacetaat).
Gebruiksaanbeveling: 3 maal dagelijks een tot de markering gevulde dop (= 30 ml) innemen, 
best voor de maaltijd (eventueel met water of fruitsap verdunnen).
Aanwijzing: Schudden voor gebruik. Na het openen in de koelkast bewaren en snel nuttigen. 
De aangegeven dagelijkse hoeveelheid dient niet overschreden te worden. Voedingssupple-
menten zijn geen vervanging voor een afwisselende en gebalanceerde voeding, die samen met 
een gezonde levensstijl van belang is. Product buiten het bereik van kinderen bewaren.

1000 ml 
11 Einheiten*** / 
11 eenheden*** /
11 unités*** / 
11 porzioni*** 

M Integratore alimentare liquido con vitamina E e C
Ingredienti: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Messico, 88 %), fruttosio, collagene 
idrolizzato, succo d’arancia concentrato, solfato di condroitina (0,5 %), solfato di glucosamina, 
acidificante (acido citrico), stabilizzante (xantano), conservante (sorbato di potassio), aroma 
naturale all‘arancia, vitamina C (acido L-ascorbico), vitamina E (DL-alfa-tocoferilacetato).
Consigli per l'assunzione: Assumere per tre volte al giorno un tappo di chiusura pieno fino 
alla tacca (= 30 ml), preferibilmente prima dei pasti (si può diluire con acqua o succo di frutta). 
Avvertenze: Agitare prima dell‘uso. Dopo l’apertura conservare in frigorifero e consumare 
entro quattro settimane. Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non 
sostituiscono un’alimentazione varia ed equilibrata che è importante avere insieme ad uno 
stile di vita sano. Conservare il prodotto al riparo dalla portata dei bambini piccoli.

 
Importato e distribuito in Italia da: 
LR Health & Beauty Systems srlu
Via Pitagora 3
20016 Pero (MI), Italia

Vitamin E (α-TE)
Vitamin C

8,0 mg (67 %**)
50 mg (63 %**)

7,2 mg (60 %**)
45 mg (56 %**)

Nährstoffe  pro 100 ml pro 90 ml (= 3 x 30 ml)***

 * La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la 
    fonction normale des cartilages.
** du montant de référence pour l’apport journalier

Vitamine E (α-TE)
Vitamine C

8,0 mg (67 %**)
50 mg (63 %**)

7,2 mg (60 %**)
45 mg (56 %**)

Nutriments  par 100 ml par 90 ml (= 3 x 30 ml)***

 * Vitamine C draagt bij tot een normale collageen productie voor een normale   
    gewrichtsfunctie.
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid

Vitamine E (α-TE)
Vitamine C

8,0 mg (67 %**)
50 mg (63 %**)

7,2 mg (60 %**)
45 mg (56 %**)

Voedingsstoffen  per 100 ml per 90 ml (= 3 x 30 ml)***

 * La vitamina C contribuisce ad una normale formazione del collagene per una 
    funzione normale delle cartilagini.
** dose giornaliera di riferimento

Vitamina E (α-TE)
Vitamina C

8,0 mg (67 %**)
50 mg (63 %**)

7,2 mg (60 %**)
45 mg (56 %**)

Elementi nutritivi  per 100 ml per 90 ml (= 3 x 30 ml)***

65
66

1

This product is certified by:

WWW.SGS-QUALITAETSSIEGEL.DE WWW.IASC.ORG

Vertrieb in der Schweiz durch:
LR Health & Beauty Systems AG 
Turmstrasse 30 
6312 Steinhausen, Schweiz 

ACTIVE FREEDOM
88% reines Aloe Vera Blattfilet /
88% pure Aloe Vera leaf fillet
Unterstützung für Gelenke* /
Support for joints*

MOVE 
SUPPORT

Behälter 4
Wrap around label

Basisetikett  (142 x 238 mm)
Leporello Basisetiektt (132 x 127 mm)

(3 mm)

Los-Nr.: Lotnr.: Lot n°: Lotto numero: 

Health & Beauty Systems GmbH
59215 Ahlen, Deutschland
www.LRworld.com

Ungeöffnet mindestens haltbar bis Ende: Ongeopend minstens houdbaar tot: 
Avant ouverture à consommer jusqu’à fin: Chiuso da consumare preferibilmente entro 
la fine di: 

Hergestellt in Deutschland / Made in Germany / Fabriqué en Allemagne /
Prodotto in Germania  

1000 ml
11 Einheiten* / 11 eenheden* /
11 unités* / 11 porzioni*

Indication: Consommer 3 fois par jour le 
contenu de 3 bouchons (~30 ml), de 
préférence avant les repas. 
Eventuellement diluer avec de l'eau ou du 
jus de fruits. Agitez avant emploi.
Attention: Il ne faut pas consommer 
plus que la quantité quotidienne 
recommandée. Les compléments 
alimentaires ne sauraient remplacer une 
alimentation variée et équilibrée, facteur 
important au même titre qu'un mode de 
vie sain. Conservez le produit hors de 
portée des enfants en bas âge. Conserver 
au réfrigérateur après ouverture et 
consommer rapidement.

Consigli per l'assunzione:
Assumere per tre volte al giorno un 
tappo di chiusura pieno fino alla 
tacca (= 30 ml), preferibilmente 
prima dei pasti (si può diluire con 
acqua o succo di frutta).
Avvertenze: Agitare prima 
dell'uso. Dopo l'apertura conservare 
in frigorifero e consumare entro 
quattro settimane. La dose 
giornaliera consigliata non deve 
essere superata. Gli integratori 
alimentari non sostituiscono 
un'alimentazione sana ed 
equilibrata che è importante 
assieme ad uno stile di vita sano. 
Tenere lontano dalla portata dei 
bambini piccoli.

A �  Lebensmittelzubereitung aus Aloe Vera Gel, Honig und Brennnessel-Extrakt
Zutaten: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Mexiko, 90 %), Blütenhonig (7 %), 
Brennnessel-Extrakt (2 %), Säuerungsmittel (Citronensäure), Stabilisator (Xanthan),   
Antioxidationsmittel (L-Ascorbinsäure), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat).

Verzehrempfehlung: Dreimal 
täglich eine bis zur Markierung 
befüllte Steckkappe (= 30 ml) 
einnehmen, am besten vor den 
Mahlzeiten (evtl. mit Wasser oder 
Fruchtsaft verdünnen).
Hinweis: Nach dem Öffnen im 
Kühlschrank aufbewahren und zügig 
verbrauchen.

N Bereiding uit Aloë Vera Gel, honing en brandnetelextract
Ingrediënten: Aloë Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Mexico, 90 %), bloesemhoning (7 %), 
Brandnetelextract (2 %), verzuring middel (Citroenzuren), Stabilisator (Xanthine), 
Antioxidatiemiddel (L-Ascorbinezuur), conserveringsmiddel (kaliumsorbaat).

Gebruiksaanbeveling: Per dag 
3 x een tot de markering gevulde dop 
(= 30 ml) nuttigen, best voor de 
maaltijd (eventueel met water of 
fruitsap verdunnen).
Aanwijzing: Na het openen in de 
koelkast bewaren en zo snel mogelijk 
gebruiken.

I Complément alimentaire à l‘Aloe Vera, au miel et aux extraits d‘orties
Ingrédients: Gel Aloe Vera Barbadensis Miller (en provenance de USA/Méxique, 90 %), miel 
(7 %), extraits d’orties (2 %), acidifiant (acide citrique), stabilisateur (xanthane), anti-oxydant 
(acide ascorbique), conservateur (sorbate de potassium).
 

M Preparazione alimentare a base di Aloe Vera gel, miele ed estratto d'ortica
Ingredienti: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Messico, 90 %), miele millefiori (7 %), 
estratto d‘ortica (2 %), acidificante (acido citrico), stabilizzante (xantano), antiossidante (acido 
L-ascorbico), conservante (sorbato di potassio).

Nährwerte  pro 100 ml
pro 90 ml 

(= 3 x 30 ml)*
Brennwert  
Fett
- davon gesättigte 
  Fettsäuren
Kohlenhydrate
- davon Zucker
Eiweiß
Salz

108 kJ / 25 kcal
< 0,5 g

< 0,1 g
 6,0 g

5,2 g
< 0,5 g
 0,01 g

97 kJ / 23 kcal
< 0,5 g

 
< 0,1 g
5,4 g
4,7 g

< 0,5 g
 < 0,01 g

Voedingswaarden per 100 ml
per 90 ml 

(= 3 x 30 ml)*
Energie
Vet
- waarvan verzadigde 
  vetzuren
Koolhydraten
- waarvan suiker
Proteïnen
Zout

108 kJ / 25 kcal
< 0,5 g

< 0,1 g
 6,0 g

5,2 g
< 0,5 g
 0,01 g

97 kJ / 23 kcal
< 0,5 g

 
< 0,1 g
5,4 g
4,7 g

< 0,5 g
 < 0,01 g

Valori nutrizionali in 100 ml
in 90 ml 

(= 3 x 30 ml)*
Valore energetico
Grassi
- di cui acidi   
  grassi
Carboidrati
- di cui zuccheri
Proteine
Sale

108 kJ / 25 kcal
< 0,5 g

< 0,1 g
 6,0 g

5,2 g
< 0,5 g
 0,01 g

97 kJ / 23 kcal
< 0,5 g

 
< 0,1 g
5,4 g
4,7 g

< 0,5 g
 < 0,01 g

Valeurs 
nutritionnelles  par 100 ml

par 90 ml 
(= 3 x 30 ml)*

Valeur calorique  
Lipides
- dont acides gras   
  saturés
Glucides
- dont sucre
Protéines
Sel

108 kJ / 25 kcal
< 0,5 g

< 0,1 g
 6,0 g

5,2 g
< 0,5 g
 0,01 g

97 kJ / 23 kcal
< 0,5 g

 
< 0,1 g
5,4 g
4,7 g

< 0,5 g
 < 0,01 g

Importato e distribuito in Italia da: 
LR Health & Beauty Systems srlu
Via Pitagora 3
20016 Pero (MI), Italia
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This product is certified by:

WWW.SGS-QUALITAETSSIEGEL.DE WWW.IASC.ORG

90% reines Aloe Vera Blattfilet /
90% pure Aloe Vera leaf fillet
Mit Brennesselextrakt /
With nettle extract 

INTENSE SIVER A

HEART 
VITALITY

Behälter 4
Wrap around label
64889_AVHoney_NEM_DE_AT_CH_NL_FR

Basisetikett  (142 x 238 mm)
Leporello Basisetiektt (132 x 127 mm)

(3 mm)

Los-Nr.: Lotnr.: Lot n°:

Health & Beauty Systems GmbH
59215 Ahlen, Deutschland
www.LRworld.com

Ungeöffnet mindestens haltbar bis Ende: Ongeopend minstens houdbaar tot: 
Avant ouverture à consommer jusqu’à fin: 

Hergestellt in Deutschland / Made in Germany / Fabriqué en Allemagne

A �  Flüssiges Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin C, Pfirsichgeschmack, mit 
Süßungsmitteln – ohne Zuckerzusatz*
Zutaten: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Mexiko, 98 %), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, 
Acesulfam K, Natriumsaccharin), Inulin, Stabilisator (Xanthan), Säuerungsmittel (Citronensäure), 
Vitamin C (L-Ascorbinsäure), Aroma, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat).
Verzehrempfehlung: Dreimal täglich eine bis zur Markierung befüllte Steckkappe 
(= 30 ml) einnehmen, am besten vor den Mahlzeiten (evtl. mit Wasser oder Fruchtsaft verdünnen).
Hinweis: Vor Gebrauch schütteln. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und zügig 
verbrauchen. Die angegebene, empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. 
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung, 
die zusammen mit einer gesunden Lebensweise von Bedeutung ist. 
Produkt außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.

1000 ml
11 Einheiten*** / 11 eenheden*** / 11 unités***

* Enthält von Natur aus Zucker. 
** der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr 

I Complément alimentaire liquide avec vitamine C, à l’arôme de pêche et avec 
édulcorants – sans sucre ajouté*
Ingrédients: Gel Aloe Vera Barbadensis Miller (USA/Mexique, 98 %), édulcorants (cyclamate de 
sodium, acésulfame K, saccharine sodique), inuline, stabilisant (gomme de xanthane), acidifiant (acide 
citrique), vitamine C (acide L-ascorbique), arôme, conservateur (sorbate de potassium).
Indication:  Consommer 3 fois par jour 30 ml de gel à boire Aloe Vera Pêche (contenu équivalent à 3 
bouchons), de préférence avant les repas. Eventuellement diluer avec de l’eau ou du jus de fruits. 
Attention: Agiter avant l’emploi. Conserver au réfrigérateur après ouverture et consommer rapidement. 
La dose quotidienne recommandée ne doit pas être dépassée. Les compléments alimentaires ne 
sauraient pas remplacer une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain. 
Tenir hors de la portée des enfants.

N Vloeibaar voedingssupplement met vitamine C, perziksmaak, met zoetmiddel - zonder 
toegevoegde suikers* 
Ingrediënten: Aloe Vera Barabadensis Miller Gel (USA / Mexico, 98 %), zoetmiddel (natriumcyclamaat, 
acesulfaam K, natriumsaccharine), inuline, stabilisator (xanthaan), zuurmiddel (citroenzuur), vitamine C 
(L-ascorbinezuur), aroma, bewaarmiddel (kaliumsorbaat).
Gebruiksaanbeveling: 3 maal dagelijks een tot de markering gevulde dop (= 30 ml) innemen, best 
voor de maaltijd (eventueel met water of fruitsap verdunnen).
Aanwijzing: Schudden voor gebruik. Na het openen in de koelkast bewaren en snel nuttigen. De 
aanbevolen dagelijkse hoeveelheid dient niet overschreden te worden. Voedingssupplementen zijn geen 
vervanging voor een afwisselende en gebalanceerde voeding, die samen met een gezonde levensstijl van 
belang is. Product buiten het bereik van kinderen bewaren.

Nährwerte  pro 100 ml pro 90 ml (= 3 x 30 ml)***
Brennwert
Fett
- davon gesättigte Fettsäuren
Kohlenhydrate
- davon Zucker
Eiweiß
Salz
Vitamin C

15 kJ / 4 kcal
< 0,5 g
< 0,1 g

0,7 g
< 0,5 g
< 0,5 g
0,02 g

89 mg (111 %**)

14 kJ / 4 kcal
< 0,5 g
< 0,1 g

0,6 g
< 0,5 g
< 0,5 g
0,02 g

80 mg (100 %**)

* Bevat van nature suiker, met zoetstoffen.
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid

Voedingswaarden  per 100 ml per 90 ml (= 3 x 30 ml)***
Energie 
Vet
- daarvan verzadigde vetzuren
Koolhydraten
- daarvan suiker
Eiwit
Zout
Vitamine C

15 kJ / 4 kcal
< 0,5 g
< 0,1 g

0,7 g
< 0,5 g
< 0,5 g
0,02 g

89 mg (111 %**)

14 kJ / 4 kcal
< 0,5 g
< 0,1 g

0,6 g
< 0,5 g
< 0,5 g
0,02 g

80 mg (100 %**)

* Contient des sucres naturellement présents, avec édulcorants.
** du montant de référence pour l’apport journalier 

Valeurs nutritionnelles  par 100 ml par 90 ml (= 3 x 30 ml)***
Calories
Glucides
- dont sucres
Hydrates de carbon
- présence de sucre
Protéines
Sel
Vitamine C

15 kJ / 4 kcal
< 0,5 g
< 0,1 g

0,7 g
< 0,5 g
< 0,5 g
0,02 g

89 mg (111 %**)

14 kJ / 4 kcal
< 0,5 g
< 0,1 g

0,6 g
< 0,5 g
< 0,5 g
0,02 g

80 mg (100 %**)
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This product is certified by:

98% reines Aloe Vera Blattfilet /
98% pure Aloe Vera leaf fillet
Ohne Zuckerzusatz* /
No added sugar*
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 � � � ДЛЯ СВОБОДИ 
РУХІВ5

ДЛЯ ГАРНОГО 
САМОПОЧУТТЯ2

БЕЗ ЦУКРУ - ДЛЯ
ВАШОЇ ФІГУРИ³

ДЛЯ ЖИТТЄВОЇ 
СИЛИ4

1 | Aloe Vera Набір гарного самопочуття „Мед“ | 80710 | 1.069,00 грн | 2 x 1000 мл | 2 x Питний гель Алое Вера з додаванням меду, Aloe Vera Спрей „Швидка допомога“. Три базові 
елементи Вашого здоров’я: забезпечення корисними речовинами, захист і здоровий метаболізм3,5,6. 2 | Aloe Vera Набір гарного самопочуття „Персик“ | 80712 | 1.069,00 грн | 
2 x 1000 мл | 2 x Питний гель Алое Вера зі смаком персика, Aloe Vera Спрей „Швидка допомога“. Потрійна сила для тих, хто свідомо ставиться до свого тіла: легкість, стимулювання, 
відновлення1,3. 3 | Aloe Vera Набір гарного самопочуття „Кропива“ | 80713 | 1.309,00 грн | 2 x 1000 мл | 2 x Питний гель Алое Вера Сівера Інтенсив, Aloe Vera Спрей „Швидка допомога“. 
Потрійна потужність для збільшення життєвих сил: стабілізація, забезпечення корисними речовинами, захист4,6,7. 4 | Aloe Vera Набір гарного самопочуття „Фрідом“ | 80714 | 
1.309,00 грн | 2 x 1000 мл | 2 x Питний гель Алое Вера Фрідом Актив, Aloe Vera Спрей „Швидка допомога“. Потрійна користь для опорно-рухового апарату: легкість рухів, сила та енергія3,5. 
5 | Цистус Інканус спрей | 80326 | 395,00 грн | Пирскати безпосередньо в горло. Ідеальний засіб, щоб брати із собою в дорогу. 86% екстракту ладанника, 38% вітаміну C, 42% вітаміну E 
у денній порції. 6 | Цистус Інканус капсули | 80325 | 739,00 грн | 60 капсул. 100% денної норми вітаміну С для потреб організму. Денна порція містить 72% екстракту ладанника та 20% 
цинку.

1 Вітамін C, цинк та селен сприяють нормальній роботі імунної системи.
2 Вітамін C сприяє нормальній роботі імунної системи.
3 Вітамін C сприяє нормальному обміну речовин та енергії в організмі.
4 Вітамін C сприяє нормальному синтезу колагену, що потрібно для нормальної діяльності кровоносних судин.
5 Вітамін С сприяє утворенню колагену для нормальної роботи хрящів та кісток.
6 Вітамін C підвищує засвоєння організмом заліза.
7 Вітамін C допомагає захищати клітини від оксидативного стресу.
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Ви, звісно ж, дбаєте про найближчих людей. Подаруйте 
їм здоров’я у вигляді смачних питних гелів. Як щодо 
подарункового набору для гарного самопочуття у 
різдвяному дизайні?

Кожна коробка містить 2 пляшки Питного гелю Алое 
Вера на вибір, ще й Aloe Vera Спрей «Швидка допомога» 
(150 мл). Обирайте серед чотирьох варіантів питного 
гелю саме той, що підійде Вашим рідним!

ВЛАСНОГО ЗДОРОВ‘Я
СВІДОМЕ СТАВЛЕННЯ ДО 
LR LIFETAKT Питні гелі Алое Вера

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141
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1 ЄВРО НА БЛАГОДІЙНІСТЬ

ПІДГОТОВКА ДО ЗИМИ

Цистус Інканус, який містить 
багато вітаміну C, надає імунній 
системі додаткову підтримку. 
Спрей чи капсули? Обирати Вам!

ALOE VERA 
СПРЕЙ „ШВИДКА 
ДОПОМОГА“:

Заспокоює та охолоджує 
подразнену шкіру 
завдяки 83% гелю Алое 
Вера та 12 рослинним 
екстрактам.

ЛІМІТОВАНІ
НАБОРИ!

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141
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подарунковій 

упаковці

SOS-ДОГЛЯД ДЛЯ 
ВСІЄЇ РОДИНИ

Подаруйте близьким потрійний захист для шкіри взимку! З Алое Вера 
Боксом усі готові до пригод – і дорослі, і діти.

1 | Aloe Vera Бокс „Різдвяний“ | 20776 | 829,00 грн | В наборі: Aloe Vera Спрей „Швидка допомога“ (150 мл), Aloe Vera Зволожуючий гель-концентрат (100 мл), Aloe Vera Захисний крем 
з прополісом (100 мл).

ALOE VERA БОКС

1. Aloe Vera Спрей „Швидка допомога“:
Заспокоює та охолоджує подразнену шкіру завдяки 83% гелю Алое Вера 
та 12 рослинним екстрактам.

2. Aloe Vera Зволожуючий гель-концентрат:

3. Aloe Vera Захисний крем з прополісом:

Освіжає та живить суху, подразнену шкіру завдяки 90% чистого гелю 
Алое Вера.

Зміцнює захисний бар’єр шкіри, утворює захисну плівку на особливо 
сухій шкірі взимку завдяки 79% гелю Алое Вера та екстракту 
бджолиного воску.

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141



ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ...?

Алое Вера - це найцінніша у 
світі рослина з тисячолітньою 
історією використання її 
природних властивостей!
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ТОВ "ЛР Хелс енд бьюті сістемс" залишає за собою право вносити зміни у каталог,  

а також виправляти можливі друкарські помилки.

ТОВ «ЛР Хелс енд бьюті сістемс»
04210, Україна, м.Київ, вул. Оболонська Набережна, 20

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

Партнер LR:

Продаж продукції LR здійснюється тільки через ії Партнерів
1 | Різдвяна чашка „Глобальний Дитячий Фонд LR“ | 40192 | 590,00 грн | Сьоме лімітованe видання від 
LR: порцелянова чашка з колекції „NewWave“ Villeroy & Boch (0,3 л). Не боїться посудомийної машини.

10 ЄВРО НА БЛАГОДІЙ

НІС
ТЬ

З кожної проданої різдвяної чашки Компанія LR 
перераховує 10 євро до Глобального Дитячого
Фонду LR.

Чашка „Глобальний Дитячий Фонд LR“
ПОДАРУНОК ЗІ ЗМІСТОМ: 
ВІД ДІТЕЙ ТА ДЛЯ ДІТЕЙ!

ЛІМІТОВАНА
НОВИНКА

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

andrey
Машинописный текст
 (098) 7504141




