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Перші зігріваючі промені 

весняного сонця змушують нас 

сумувати за літом та 

поповнюють рівень вітаміну D

Засмагання на пляжі, 

сонячний день у 

місті, відпустка або

просто відпочинок

Моменти щастя: Час для нас!

ЗАХИСТ У БУДЬ-ЯКУ ПОГОДУ -
ДЕ Б ВИ НЕ БУЛИ
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Маєте на шкірі пігментні плями або

перші прояви зморшок?

• Уникайте сонячних опіків

• Вживайте запобіжних заходів для 

уникнення передчасного старіння

шкіри та утворення зморшок

• Мінімізуйте ризик раку шкіри

• Доглядайте за шкірою та інтенсивно

зволожуйте її

СОНЦЕЗАХИСНИЙ КРЕМ –
ЦЕ ПРОФІЛАКТИКА

Щодня використовуйте надійний сонцезахисний 

засіб, оскільки УФ-промені можуть негативно 

впливати на шкіру навіть крізь хмари.



З ТРАВНЯ ´21

ЛІМІТОВАНО

LR ALOE VIA 
SUNCARE

ПОКРАЩЕНА ФОРМУЛА

ОПТИМІЗОВАНА ЛІНІЙКА

З ОРГАНІЧНИМ ЕКСТРАКТОМ

АНАНАСА



ЛІМІТОВАНО
Щороку нові партії 

виробляються для 

літнього сезону 

(травень-серпень)

Сонцезахисні засоби LR ALOE VIA Aloe Vera Suncare стали ще кращі!

• Алое вера та органічний екстракт ананаса для дбайливого догляду

• Без липкого ефекту для захисту, який швидко вбирається, не липне та не 

залишає блискучих або білих слідів

• Крапельна технологія для освіжаючого відчуття тисячі крихітних крапель

води на шкірі



Сонцезахисна лінійка LR ALOE VIA Aloe Vera Suncare 

range з алое вера та органічним екстрактом ананаса 

забезпечує захист та догляд для всієї родини. Від 

чутливої блідої шкіри до засмаглої шкіри. Для обличчя 

та тіла. Для будь-якого віку.

ЗАСОБИ LR ALOE VIA ALOE VERA SUNCARE

З АЛОЕ ВЕРА ТА ОРГАНІЧНИМ ЕКСТРАКТОМ АНАНАСА

ПЕРЕВІРЕНІ ІНГРЕДІЄНТИ:

• Високий вміст алое вера забезпечує інтенсивний

догляд та регенерацію шкіри, необхідні для 

виснаженої сонцем шкіри.

• Тривала засмага досягається завдяки регулярному 

нанесенню сонцезахисного крему



ПОКРАЩЕНА ФОРМУЛА:

• Органічний екстракт ананаса – ферменти, 

мінерали та вітаміни сприяють відновленню

шкіри

• Без липкого ефекту - швидше

поглинається, не липне та не залишає білих

слідів

• Крапельна технологія для максимального 

зволоження та свіжості, а також легкого 

нанесення

Без липкого 

ефекту

ЗАСОБИ LR ALOE VIA ALOE VERA SUNCARE

З АЛОЕ ВЕРА ТА ОРГАНІЧНИМ ЕКСТРАКТОМ АНАНАСА



The top-quality sunscreen 

is made freshly every 

year and is only available

in the summer months 

April-August

ОПТИМІЗОВАНА ЛІНІЙКА –

ЩЕ БІЛЬШИЙ АСОРТИМЕНТ:

• НОВИНКА – LR ALOE VIA Aloe Vera 

Сонцезахисне молочко-спрей для дітей

SPF 50, м'яка та легка формула, просте

у застосуванні навіть із неслухняними

дітками ☺

• Підвищено сонцезахисний фактор в 

LR ALOE VIA Aloe Vera Сонцезахисний 

антивіковий флюїд SPF 50 – легка, рідка

текстура  з ефектом матування

ЗАСОБИ LR ALOE VIA ALOE VERA SUNCARE

З АЛОЕ ВЕРА ТА ОРГАНІЧНИМ ЕКСТРАКТОМ АНАНАСА



LR ALOE VIA ALOE VERA 

СОНЦЕЗАХИСНИЙ АНТИВІКОВИЙ 

ФЛЮЇД SPF 50

559 грн

50 мл

СП 24

БО 332,50

Арт.: 23114

Захищає від UVA- та UVB-променів та від передчасного 

старіння шкіри

• Комбінація пептидів із підтвердженим антивіковим

ефектом сприяє виробленню в шкірі колагену та 

еластину і створює гладкий колір обличчя

• Без липкого ефекту – легка консистенція, яка швидко

поглинається, не липне і не залишає білих плям. З 

матовим ефектом - також чудово підходить як основа 

для макіяжу.

• 40 % алое вера – інтенсивно зволожує та заспокоює 

шкіру

• Органічний екстракт ананаса – ферменти, мінерали та 

вітаміни сприяють регенерації шкіри

• Водостійкий

• Не містить барвників



LR ALOE VIA ALOE VERA 

СОНЦЕЗАХИСНИЙ ЛОСЬЙОН SPF 50

589 грн

75 мл

СП 30

БО 350,83

Арт.: 23113

Захищає від UVA- і UVB-променів, швидко поглинається 

шкірою та призначений для блідого і чутливого типу шкіри. 

Надійний захист від сонця на пляжі або ідеальний супутник 

протягом усього дня.

• Без липкого ефекту – легка консистенція, яка швидко

поглинається, не липне і не залишає білих плям. З матовим

ефектом - також чудово підходить як основа для макіяжу.

• 40 % алое вера – інтенсивно зволожує та заспокоює шкіру

• Органічний екстракт ананаса – ферменти, мінерали та 

вітаміни сприяють регенерації шкіри

• Водостійкий

• Не містить барвників



LR ALOE VIA ALOE VERA 

СОНЦЕЗАХИСНИЙ ЛОСЬЙОН SPF 30

409 грн

100 мл

СП 20

БО 243,33

Арт.: 23112

Захищає від UVA- та UVB-променів, швидко поглинається

шкірою і призначений для використання по всьому тілу. 

Надійний захист від сонця на пляжі або ідеальний супутник

протягом дня.

• Без липкого ефекту – легка консистенція, яка швидко

поглинається, не липне і не залишає білих плям. З 

матовим ефектом - також чудово підходить як основа для 

макіяжу.

• 40 % алое вера – інтенсивно зволожує та пом'якшує шкіру

• Органічний екстракт ананаса – ферменти, мінерали та 

вітаміни сприяють регенерації шкіри

• Водостійкий

• Не містить барвників



LR ALOE VIA ALOE VERA 

СОНЦЕЗАХИСНИЙ СПРЕЙ SPF 30

535 грн

125 мл

СП 22

БО 318,33

Арт.: 23073

Захищає від UVA- та UVB-променів, простий у 

використанні спрей і призначений для використання по 

всьому тілу. Надійний захист від сонця на пляжі або

ідеальний супутник протягом дня та під час занять 

спортом на вулиці.

• Швидко та просто наносити на шкіру

• 30% алое вера – для інтенсивного зволоження та 

пом'якшує шкіру

• З охолоджуючим ефектом

• Водостійкий

• Не містить барвників



LR ALOE VIA ALOE VERA

КРЕМ-ГЕЛЬ ПІСЛЯ ЗАСМАГИ
Балує та заспокоює шкіру після засмаги сонця та сприяє її 

пружності.

• Крапельна технологія для максимального зволоження 

та свіжості. Відчуття тисяч крихітних крапель води на 

шкірі, помітних неозброєним оком після нанесення. 

Шкіра інтенсивно зволожується.

• 70% алое вера – інтенсивно зволожує та пом'якшує 

шкіру

• Органічний екстракт ананаса – ферменти, мінерали та 

вітаміни сприяють регенерації шкіри

• Не містить барвників

Ефективний після тривалого перебування на сонці:

LR Aloe Via Aloe Vera Бокс – екстрений набір для 

виснаженої та пошкодженої шкіри (під сонцем).

Мастхев у подорожі:

409 грн

200 мл

СП 20

БО 243,33

Арт.: 23116
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Тепла погода спокушає

наших дітей гратись та 

розважатись на свіжому

повітрі - іноді весь день!

Ніжна дитяча шкіра потребує

дбайливого та надійного

захисту. Водостійкий, 

швидкий та простий у 

нанесенні, щоб можна було

швидко повернутись до 

розваг.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДЛЯ ДІТЕЙ



LR ALOE VIA ALOE VERA СОНЦЕЗАХИСНЕ 

МОЛОЧКО-СПРЕЙ ДЛЯ ДІТЕЙ SPF 50

639 грн

150 мл

СП 27

БО 380

Арт.: 23110
Літні пригоди в джунглях разом із 

сонячною черепашкою та новим 

Молочком-спреєм для дітей SPF 

50, яке захищає шкіру від сонця, 

наче панцир черепахи

Захищає від UVA- та UVB-променів та особливо ніжне до 

чутливої дитячої шкіри

• Легка спрей-формула швидко та легко наноситься - як 

на суху, так і на мокру шкіру після купання

• Дбайливе та ніжне до чутливої дитячої шкіри

• 40% алое вера – інтенсивно зволожує та заспокоює шкіру

• Органічний екстракт ананаса – ферменти, мінерали та 

вітаміни сприяють регенерації шкіри

• Водостійкий

• Без барвників

Ще більше пригод в джунглях:

ALOE VIA Aloe Vera Kids Шампунь-

кондиціонер для волосся та тіла – м'яке

очищення та веселощі у ванній



Ідеальна підтримка для вашої шкіри – зсередини. Тема 

сонцезахисного догляду ідеально підходить для 

привернення уваги до нашого широкого асортименту

продуктів:

• LR Lifetakt Еліксир 5в1: збалансоване надходження 

вітамінів та мікроелементів покращує функції шкіри

• LR LIFETAKT Питний гель Алое Вера з асаї: потрійний 

захист на літо. Підтримує власні сонцезахисні функції 

організму та сприяє природному кольору обличчя влітку.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ 

ДЛЯ ЗАХИСТУ ЗСЕРЕДИНИ




